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“Driving away to the east, and into the past 

History recedes in my rear-view mirror 

Carried away on a wave of music down a 

desert road 

Memory humming at the heart of a factory 

town” 

- Rush, Workin' Them Angels 



 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade analisar as trajetórias laborais de profissionais bancários 

que vivenciaram o processo de privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC), com o 

intuito de identificar os reflexos deste em longo prazo e, com isso, verificar as mudanças na 

relação sujeito-trabalho, buscando identificar as transformações relatadas por esses sujeitos 

após a modificação de seu cotidiano laboral. Para tanto, será utilizada a metodologia de 

pesquisa História de Vida, através da realização de entrevistas de trajetória socioprofissional 

com sujeitos que serão selecionados por suas experiências referentes à privatização do BEC. 

Os dados colhidos serão interpretados com o aporte da teoria Sociologia Clínica, buscando 

analisar, a partir dos relatos das histórias de vida laboral dos entrevistados, a manifestação de 

processos ideológicos e organizacionais que remetam às transformações do mundo do 

trabalho e à instauração de novas tecnologias gestionárias no contexto brasileiro. Espera-se 

obter um maior aprofundamento nas questões que perpassam as mutações da dimensão 

laboral, além das consequências para os trabalhadores do processo de privatização. 

Palavras-chave: Privatização. Planos de Demissão Voluntária. História de Vida. 

Reestruturação Produtiva. Neoliberalismo. 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the career path of bank professionals who have experienced the 

process of privatization of the Bank of the State of Ceará (BEC, in Portuguese), with the main 

goal of identify its effects on those workers and verify the possible changes in the subject-

work relation, seeking to identify the reported transformations after the modification of their 

work environment. The methodological approach known as History of Life will be used in our 

research through the realization of interviews focused on the socialprofessional trajectories of 

individuals that will be selected for their experiences related to the privatization process. 

Collected data will be interpreted with the theoretical basis of the Clinical Sociology, trying to 

analyze, from the reports of the labor life of the interviewed, the manifestation of ideological 

and organizational processes that refer to the transformations of the labor world and the 

establishment of new management technologies in the Brazilian context. It is expect to obtain 

a greater understanding of issues that underlie the mutations of the labor dimension, in 

addition to the consequences for the working class of the privatization process. 

Keywords: Privatization. Voluntary Redundancy Plans. History of Life. Productive 

Restructuring. Neoliberalism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Mesmo após tantos anos, ainda consigo lembrar claramente do cheiro daquela agência. 

Cheiro de papel, tinta, da quentinha de lasanha mista que eu comia escondida naquele 

quartinho que chamavam de cantina, cheiro da velha máquina de datilografia que ninguém 

mais usava e que me divertia por horas a fio durante minhas visitas ao trabalho dos meus pais. 

Lembro dos perfumes dos “tios” e “tias” que eram sempre tão solícitos comigo e com os 

clientes do banco. Lembro de achar que o banco era um lugar tão feliz e agradável que eu 

poderia passar o resto da minha vida nele.  

Nessa época, eu não sabia o que estava acontecendo no cenário político e econômico 

do país. Não entendia que o banco no qual os meus pais trabalhavam estava atravessando o 

mais longo processo de privatização da história brasileira. E certamente não imaginava quais 

seriam os reflexos destas eventualidades para nossas vidas. Certo dia, quando eu tinha apenas 

13 anos de idade, fiquei sabendo que o banco seria de fato privatizado e que meus pais 

passariam a ser funcionários de um banco particular. Não fazia muita diferença para mim, na 

verdade. A agência continuaria sendo a mesma, apesar do remanejamento de alguns 

funcionários para outros lugares, e todos os bancos realizam a mesma atividade: administram 

o dinheiro das pessoas. Não havia motivos para preocupação. 

Desse ponto em diante, no entanto, comecei a notar algo de diferente no 

comportamento de meus pais. Eles já não chegavam em casa tranquilos e dispostos a assistir 

programas de televisão comigo, como antes. Por vezes, minha mãe ficava até tarde em frente 

ao computador realizando cursos do banco, porque ela precisava se adaptar ao novo formato 

da organização. “Nova direção, novas regras”. Com o passar do tempo, meu pais pareciam 

cada vez mais cansados, cada vez mais irritados e cada vez mais infelizes.  

Poucos anos após essa mudança, meu pai optou por pedir demissão e dar entrada em 

sua aposentadoria. Minha mãe, entretanto, precisou esperar um pouco mais e resistir às 

recorrentes adversidades encontradas nesse novo ambiente de trabalho até o ano de 2010, 

quando também se aposentou.  

No ano de 2014, quando comecei a pensar sobre o tema de minha monografia, essa 

história, que também é minha, passou a habitar meus pensamentos. Eu não entendia 

verdadeiramente nada do que havia acontecido 10 ou 20 anos atrás. Eu observei todo o 

desenrolar do processo de privatização de um banco estadual através da perspectiva de uma 

criança que reconhecia o sofrimento em sua família e o relacionava ao novo local de trabalho 
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de seus pais, mas que não conseguia apontar os motivos destas mudanças e do 

desencadeamento de tamanha angústia para eles. 

Dessa forma, decidi que iria analisar uma das ações que estavam intimamente 

relacionadas à privatização do banco de meus pais, os Planos de Demissão Voluntária (PDVs). 

No decorrer de minha pesquisa, na qual optei pela utilização de entrevistas de História de 

Vida, pude vislumbrar pela primeira vez aquilo que fora escondido de mim por tantos anos e 

dar um primeiro passo em direção à compreensão do que havia sido o período marcado por 

numerosas privatizações no contexto brasileiro e da vivência laboral de um sujeito nesse 

período. 

Com a conclusão de minha graduação, ingressei no mestrado determinada a explorar 

mais aprofundadamente a temática dos planos de demissão voluntária, em um primeiro 

momento, e o processo de privatização como um todo, bem como seus efeitos para os 

trabalhadores bancários, que representavam não apenas meus pais, mas todo um coletivo de 

trabalhadores que vivenciou esse processo. Foi assim que dei início ao presente trabalho, 

adotando objetivos gerais e específicos que serão discutidos mais a frente, mas sendo 

impulsionada pelo propósito particular de melhor entender minha própria narrativa familiar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos de 2015 e 2016, o Brasil enfrentou um momento de forte 

instabilidade política e econômica. Aspectos como o recuo no crescimento de diversos setores 

da economia, a gradual elevação do índice de preços ao consumidor
1
 e o aumento das taxas de 

câmbio contribuíram para o desenvolvimento de um cenário inseguro para as grandes 

agências de classificação de risco que, tomando como exemplo o pronunciamento de uma das 

diretoras da agência Fitch Ratings, passaram a descrevê-lo como um momento em que: 

A diminuição da demanda, o aumento do desemprego, a elevação persistente da 

inflação e das taxas de juros, os fracos preços de commodities, a volatilidade 

cambial e o acirramento dos mercados de crédito colidiram para criar uma perfeita 

tempestade, com as empresas brasileiras prostradas no meio. (Fitch Ratings, 2016, 

tradução nossa). 

A atual conjuntura econômica do Brasil nos permite afirmar que o futuro próximo 

reserva circunstâncias pouco auspiciosas para os empreendimentos nacionais em seus 

diversos âmbitos de atuação. Entretanto, para além disso, nos faz refletir sobre as medidas que 

foram ou serão tomadas por essas empresas no sentido de "sobreviver" às presentes condições 

e como elas poderão afetar os trabalhadores inseridos nesse contexto. 

Concomitantemente a esse processo, percebemos um momento de "condensação" das 

inquietações políticas e econômicas no cenário brasileiro. Em um movimento iniciado com as 

grandes mobilizações do ano de 2013, que levaram milhares de manifestantes às ruas, e que se 

prolonga ao ano de 2016, tomando novo fôlego em manifestações de cunho político, a 

agitação e desassossego da população se projetam em movimentos antagônicos, alimentados 

pelo próprio contexto de crise econômica (BRITO; AQUINO, 2016). 

Em meio a essa situação de crescente instabilidade, uma série de Projetos de Lei (PL) 

e Propostas de Emenda à Constituição (PEC) referentes a alterações de leis trabalhistas 

seguem em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No primeiro semestre 

do ano de 2017, ocorreu a primeira grande mudança nesse sentido, sendo sancionada a 

chamada Lei da Terceirização
2
 pelo então presidente Michel Temer, que estende a 

                                                 
1
 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é parte constituinte do Sistema Nacional de Índices de 

Preços ao Consumidor (SNIPC) que "efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

concessionária de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio)" (IBGE, 1979). O 

IPCA abrange famílias com renda compreendida entre um e 40 salários mínimos e residentes nas áreas urbanas 

das regiões. 
2
 A terceirização, como caracterizada no texto do PL 4.330/04, representa "a transferência feita pela contratante 

da execução de parcela de qualquer de suas atividades à contratada para que esta a realize na forma prevista 

nesta Lei". 



 

17 

possibilidade de terceirização a qualquer atividade de empresas do setor privado. 

Ao nos depararmos com a multiplicação de projetos como o PL 2.820/2015, que 

dispõe sobre a flexibilização das jornadas de trabalho, o PL 3.842/2012, que exclui os itens 

"submissão do trabalhador a jornada exaustiva" e "sujeição do trabalhador a condições 

degradantes de trabalho" do conceito de trabalho análogo ao de escravo, e o recém-aprovado 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 550/2015, que extingue a cobrança de contribuição social 

devida pelos empregadores em caso de demissão de empregados sem justa causa, notamos a 

formação de uma ofensiva legislativa que tem como principais alvos os remanescentes de uma 

configuração laboral mais estável e digna. 

Dessa forma, observamos a constituição de um panorama propício à ratificação da 

representação do meio empresarial como um campo de batalha. Ao tomarem o prevalecimento 

dos negócios como objetivo principal de suas organizações, grandes e pequenos 

empreendimentos passam a executar atitudes estratégicas no sentido da manutenção dos 

lucros e da competitividade, que podem incorrer em prejuízos para seus próprios funcionários, 

como argumenta Gaulejac (2014a):  

A finalidade da empresa como máquina de fazer lucro encontra-se reabilitada, ainda 

que se realize a preço de sacrifícios, como o fechamento de estabelecimentos, 

demissões maciças, atentados ao meio ambiente e as pressões sempre maiores para 

trabalhar mais. (GAULEJAC, 2014a, p. 142). 

Com a divulgação de pesquisas referentes ao balanço do comportamento do mercado 

de trabalho formal no decorrer do ano de 2015, como as apresentadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), alcançadas através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), podemos ter uma visão mais apurada de alguns dos reflexos das 

referidas turbulências econômicas: 

Em 2015, considerando a Série Ajustada, que incorpora as informações declaradas 

fora do prazo, foram perdidos 1.542.371 postos de trabalho celetistas. Tal retração 

deveu-se, principalmente, a queda do emprego nos setores da Indústria de 

Transformação (-608.878 postos), da Construção Civil (-416.959 postos), de 

Serviços (-276.054 postos) e do Comércio (-218.650 postos), cujos saldos negativos 

superaram a expansão do emprego no setor da agropecuária (+9.821 postos). (MTE, 

2015, p. 1). 

No sentido de facilitar ações de empresas que poderiam ser descritas, assim como os 

próprios levantes legislativos, como emergenciais e necessárias sob a perspectiva da "guerra 

dos negócios", antigas estratégias organizacionais voltam a ser utilizadas nesse momento de 

crise. Dentre elas, enquadrando-se especificamente no âmbito das numerosas demissões e 

reduções de postos de trabalho, estão os Planos de Incentivo à Demissão Voluntária, também 
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conhecidos apenas como Planos de Demissão Voluntária (PDVs). 

Os PDVs constituem apenas uma das formas de promover mudanças rápidas, mas 

significativas, no meio empresarial. Sua ampla utilização remonta ao período das grandes 

privatizações de empresas estatais na década de 1990, durante os governos de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 - 2003). Dessa forma, acreditamos que os PDVs se configuram 

como exemplos representativos de medidas que foram criadas no contexto de 

desmantelamento do setor público e perpetuadas através da lógica neoliberal que se instalava 

à época. 

No decorrer dos anos 1990, a utilização dos planos de demissão direcionados a 

servidores públicos empregados em empreendimentos estatais se deveu, em grande parte, ao 

objetivo central de auxiliar o grande número de vendas e fusões de empresas nacionais sob a 

égide da política de privatizações (BRITO; AQUINO, 2016). Nesse momento histórico, teve 

início um amplo processo de mudanças político-econômicas que apontavam para a adoção do 

modelo neoliberal e da reestruturação produtiva no contexto brasileiro. 

Retornando ao momento atual, ao final do ano de 2016 o Governo Federal lançou o 

Programa de Parcerias de Investimentos, alcunhado de Projeto Crescer. Tal iniciativa instituiu 

a priorização e acompanhamento de projetos que serão executados por meio de concessões, 

parcerias público-privadas e privatizações, visando o desenvolvimento econômico do país. 

Nesse ínterim, serão realizadas concessões e privatizações de 25 projetos dos mais diversos 

setores no decorrer dos anos de 2017 e 2018 (BRASIL, 2016a). Tais ações marcam o retorno 

de uma política voltada a privatizações no Brasil, o que também abre espaço para o retorno 

dos PDVs enquanto proeminente ação organizacional nessa conjuntura. 

No decorrer dos anos de 2014 e 2015, percebemos a utilização dos PDVs e de Planos 

de Aposentadoria Incentivada (PAIs) em vários setores, o que pode ser observado pela 

abertura de planos na Universidade de São Paulo (USP), sendo este voltado para servidores 

técnicos e administrativos, em novembro de 2014 (CALDEIRA, 2014) e na Petrobras, 

realizado em janeiro de 2014, que contou com a assinatura de 8.298 empregados, mais de 

12% do total de funcionários (PETROBRAS, 2014). Mais recentemente, nos anos de 2016 e 

2017, tais estratégias voltaram a ser utilizadas no setor bancário, o que pode ser exemplificado 

pelo lançamento de um PAI no Banco do Brasil, que contou com a adesão de 9.409 

empregados (BRASIL, 2016b), e o PDV lançado pela Caixa Econômica Federal em fevereiro 

de 2017 (FENAE, 2017). 

A partir dos dados apresentados, passamos a nos questionar sobre quais os novos e 

antigos discursos que perpassam o retorno dos processos de privatização e das ações 
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organizacionais como os PDVs enquanto estratégias válidas na promoção de demissões em 

massa no atual momento de crise econômica. Tal reflexão necessariamente nos remete ao 

período de sua disseminação no Brasil, a década de 1990, que situamos como um momento de 

particular importância para grandes transformações da dinâmica laboral no contexto 

brasileiro. 

Ao tomar a referida década como relevante em nossa apreciação teórica, esperamos 

acompanhar alguns dos movimentos políticos e econômicos que marcaram esse período, tais 

como a emergência de valores referentes à doutrina neoliberal e à reestruturação produtiva. 

Acreditamos que, ao analisar esse contexto anterior, seria possível identificar pistas para a 

compreensão do presente momento político-econômico brasileiro, bem como seus reflexos 

para a experiência dos trabalhadores. 

No decorrer deste trabalho, buscamos não apenas apresentar um histórico do 

surgimento da política de privatizações no Brasil, que está intimamente vinculada à prática e 

sustentação dos planos de demissão, bem como os valores e ideais que remetem a esse 

período, mas promover uma crítica à preponderância da lógica financeira de manutenção dos 

lucros frente à lógica existencial do trabalhador a quem é posto o questionamento sobre sua 

demissão "voluntária". Para isso, ouvimos as experiências de trabalhadores que vivenciaram 

um processo de privatização e, nesse contexto, tiveram que decidir sobre sua continuidade na 

instituição, assumindo os riscos e vivendo com as consequências de suas ações em momentos 

futuros. 

Com o intuito de compreender os movimentos e as transformações do mundo do 

trabalho nas últimas décadas, bem como observar seus reflexos para a experiência dos 

trabalhadores brasileiros, entrevistamos uma classe de trabalhadores que acreditamos 

enquadrar-se dentre as mais representativas para a análise de fenômenos como o processo de 

reestruturação produtiva e a instalação de valores neoliberais no âmbito organizacional, sendo 

esta a de servidores bancários que atuaram em bancos estaduais no período anteriormente 

citado de ampliação da política de privatizações e da aplicação dos PDVs, que perdurou até 

meados dos anos 2000. 

Nesse sentido, buscamos trabalhadores do extinto Banco do Estado do Ceará (BEC), 

empreendimento estatal de economia mista que teve seu processo de privatização efetivado no 

ano de 2005. Realizamos este recorte em nossa pesquisa com o intuito de podermos analisar 

mais detalhadamente as problemáticas que perpassaram (e ainda perpassam) a atividade de 

uma classe de trabalhadores que, para além de vivenciar o momento de aplicação dos PDVs, 

observou profundas mutações em suas atividades, referentes, em grande parte, às inovações 
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tecnológicas e às mudanças gerenciais que caracterizam a transição de um empreendimento 

público para uma organização privada. 

Dessa forma, ao enfocarmos os sujeitos que acreditamos nos possibilitar uma maior 

compreensão dos fenômenos analisados, elegemos como objetivo principal de nosso trabalho 

a análise dos reflexos do processo de privatização sobre o decurso das vidas laborais de 

trabalhadores do setor bancário, sendo este perpassado pelos seguintes objetivos específicos: 

(1) Investigar o contexto histórico e social que suscitou as transformações do trabalho no 

Brasil; (2) Identificar as mudanças no cotidiano laboral de trabalhadores do setor bancário 

durante e após o processo de privatização da organização; (3) Analisar o processo de 

privatização e seus possíveis desdobramentos psicossociais a partir da teoria Sociologia 

Clínica. 

Nesse momento, esclarecemos que foi, de fato, realizada uma grande alteração no que 

diz respeito aos nossos objetivos gerais e específicos no decurso de nossa pesquisa, esta que 

atravessou algumas reformulações a medida que nos permitimos ser modificados e 

influenciados pelo campo. Durante a realização de nossa pesquisa empírica, que se 

caracterizou pela realização de entrevistas, observamos que ainda havia um forte apelo afetivo 

referente à perda da identidade profissional não apenas daqueles sujeitos que aceitaram os 

PDVs, como foi o caso de nossa primeira entrevistada, mas também, e principalmente, para os 

bancários que continuaram exercendo suas atividades em uma instituição privada. 

Em nosso projeto inicial, determinamos como objetivo geral a análise exclusiva dos 

reflexos dos PDVs para os profissionais do setor bancário. Entretanto, percebemos que a 

extensão daquilo que estava sendo posto por nossos entrevistados, confirmação que 

obtivemos após nossa segunda entrevista, referia-se não apenas à ação organizacional 

específica dos PDVs, mas ao processo de privatização do banco estadual como um todo. 

Assim, optamos por alterar nossos objetivos, assumindo o estudo dos reflexos do processo de 

privatização do BEC, o que também inclui a análise da aplicação dos PDVs nesse contexto 

histórico. 

No intuito de atingir os objetivos estabelecidos, fizemos uso de um método qualitativo 

que nos possibilitou o levantamento de dados e informações que dizem respeito tanto à 

vivência particular de cada sujeito e sua maneira singular de rememorar suas experiências 

voltadas ao âmbito laboral, como à compreensão do contexto organizacional em que esses se 

inseriam e se inserem, privilegiando o olhar desses atores sociais sobre as eventualidades 

históricas que atingiram grande parte da população. Para além desses aspectos, e levando em 

consideração a necessidade de um método que nos propicie o vislumbre não apenas de fatos 
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isolados, mas do desenvolvimento de percepções singulares acerca dos processos sócio-

históricos vividos pelos sujeitos entrevistados, optamos pela utilização do método História de 

Vida. 

A análise dos dados obtidos foi realizada mediante o aporte teórico de uma das 

chamadas clínicas do trabalho, sendo esta a Sociologia Clínica, em conjunto com a utilização 

de obras de diversos outros autores dos campos da Psicologia e Sociologia que se mostraram 

pertinentes à discussão das transformações do mundo do trabalho e seus desdobramentos 

concernentes aos trabalhadores.  

Utilizamos a vertente francesa da Sociologia Clínica, que foi desenvolvida em grande 

parte por autores como Robert Sévigny, Gilles Houle, Vincent de Gaulejac e Eugène 

Enriquez, configurando-se como uma teoria singular, caracterizada por uma epistemologia 

pluralista e referenciais multidisciplinares para a investigação de suas temáticas. Nesse 

contexto, a Sociologia Clínica propõe-se a analisar os processos sociopsíquicos que 

caracterizam as relações complexas entre “o ser do homem e o ser da sociedade” (CAILLOIS, 

1937 apud GAULEJAC, 2014b).  

Dessa forma, essa perspectiva se debruça sobre a análise dos fenômenos instituicionais 

e organizacionais em suas diversas dimensões (GAULEJAC, 2014a), discutindo, dentre outras 

temáticas, o surgimento e a implantação do poder gerencialista nas organizações, bem como 

sua disseminação para as outras esferas da experiência humana e seus reflexos sobre a saúde 

do trabalhador contemporâneo. Além de apresentar aspectos teóricos voltados à compreensão 

do contexto vivenciado pelos trabalhadores na organização e suas relações com o trabalho em 

si, que serão amplamente discutidos no decorrer de nosso trabalho, a Sociologia Clínica 

também se utiliza do método História de Vida em sua prática, encontrando nos relatos 

autobiográficos uma profícua forma de investigação e intervenção. 

Estando de acordo com os fundamentos e diretrizes do referido método, nossa 

pesquisa se desenvolveu a partir de uma ação teórica e empírica alicerçada no campo da 

Psicologia Social do Trabalho. A partir de nossa vinculação com as vias social e clínica de 

apropriação psicológica do trabalho, incorporamos ao nosso estudo uma série de elementos 

conceituais que serão abordadas mais pormenorizadamente no decorrer da dissertação. 

A estrutura básica desta dissertação se divide em dois momentos distintos. Tomando 

como necessária a consideração de aspectos sócio-históricos particulares ao período 

vivenciado pelos trabalhadores bancários que foram entrevistados, optamos por realizar tal 

separação de maneira a lançar as bases, em um momento inicial, para uma compreensão da 

conjuntura política e ideológica que perpassava os movimentos sociais brasileiros, 
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especialmente no decurso dos anos 1990. 

Ao analisarmos os relatos concernentes às trajetórias socioprofissionais de cada 

entrevistado, tendo como elemento norteador os reflexos psicossociais dos Planos de 

Demissão Voluntária, constatamos a impossibilidade de fazê-lo sem levar em consideração 

outras dimensões de sua experiência. Nesse ponto, reiteramos que não tomamos as Histórias 

de Vida relatadas como narrativas isoladas de um contexto histórico particular, mas como 

reflexos de uma multiplicidade de fatores onde se encontram, inclusive, determinações de 

ordem social. 

A primeira parte deste trabalho abordará aspectos majoritariamente teóricos, voltados 

à apresentação da conjuntura política, econômica e ideológica que perpassava os movimentos 

sociais brasileiros, as transformações vinculadas à esfera laboral, bem como a utilização dos 

chamados Planos de Demissão Voluntária, principalmente no decorrer da década de 1990. 

Esse segmento será dividido em dois capítulos, de maneira a abordar adequadamente cada 

uma das temáticas propostas. 

O primeiro capítulo, intitulado Transformações do Mundo do Trabalho, propõe-se a 

realizar um retrospecto de contingências históricas que reconhecemos como de fundamental 

importância para a emergência de modos particulares de controle e envolvimento de 

trabalhadores, bem como de novas configurações do mundo do trabalho. No decorrer deste 

capítulo, enfocaremos especialmente a passagem do modo de produção fordista-taylorista 

para o modelo toyotista de organização e a ascensão do neoliberalismo enquanto doutrina 

predominante de administração econômica. 

No segundo capítulo, Neoliberalismo no Brasil: Privatizações e Planos de 

Demissão Voluntária, passaremos a abordar o histórico da política de privatizações no 

contexto brasileiro, bem como o PDV enquanto ação organizacional utilizada amplamente 

durante os processos de privatização. Ao longo deste capítulo serão apresentados inicialmente 

aspectos históricos gerais referentes à instituição de políticas inspiradas pela doutrina 

Neoliberal, dentre as quais figuram aquelas voltadas à privatização de empresas estatais e 

estaduais nesse período, além das principais características dos PDVs e sua utilização em 

outros países. Posteriormente, passaremos a enfocar as particularidades da utilização desta 

ação organizacional no Brasil, dando ênfase ao seu uso no caso das privatizações de bancos 

estaduais. 

Na segunda parte do trabalho, representada pelo terceiro e quarto capítulos, 

debruçaremo-nos sobre a discussão dos modos de apropriação psicológica do trabalho e da 

principal teoria utilizada para a realização das análises das histórias de vida laboral, a 



 

23 

Sociologia Clínica. Em seguida, tendo abordado os assuntos e dimensões que cremos 

pertinentes a nossa análise, partiremos à apresentação e análise das histórias de vida laboral. 

O terceiro capítulo, intitulado Caminhos Teóricos e Metodológicos, será constituído 

por três momentos distintos. Em sua primeira parte, realizaremos uma breve apresentação das 

vias de apropriação psicológica do trabalho, como caracterizadas por Bendassolli (2011). 

Nesse momento, esperamos esclarecer para os leitores a maneira como o trabalho, enquanto 

categoria, é permeado por elementos psicossociais passíveis de um estudo que não se 

restringe à análise do desempenho e demais aspectos voltados apenas à produtividade do 

trabalhador, mas à própria sustentação do sujeito psíquico. 

A segunda parte deste capítulo buscará apresentar uma das chamadas clínicas do 

trabalho, que será de grande importância para a análise das histórias de vida apresentadas 

adiante, sendo esta a Sociologia Clínica. Neste momento, tentaremos esclarecer alguns dos 

principais aspectos constituintes da referida teoria, enfocando as vertentes teóricas e autores 

que inspiraram sua criação, bem como as características fundamentais relativas à pesquisa e 

intervenção segundo a Sociologia Clínica.  

Na terceira parte abordaremos o método que foi utilizado na realização e análise das 

entrevistas, sendo este o método História de Vida, bem como sua relação com a teoria 

Sociologia Clínica. Neste momento, além de discorrer sobre as características do método 

História de Vida, a realização de entrevistas segundo este e o procedimento de análise das 

entrevistas, trataremos das questões práticas referentes à realização da pesquisa, tais como o 

contato inicial com os entrevistados, o número e a duração média das entrevistas, dentre 

outras. 

O quarto e último capítulo, intitulado Histórias de Vida e Trabalho, é voltado à 

própria descrição e análise dos relatos de história de vida laboral. Cada história de vida 

representará um subcapítulo, os quais serão divididos e analisados individualmente segundo a 

teoria anteriormente citada. Com isso, pretendemos não apenas preservar o caráter singular 

das experiências de nossos entrevistados, mas também trazer aspectos reiterados no discurso 

de cada sujeito individualmente, bem como em comparação com os relatos dos demais 

entrevistados. 

O momento final da dissertação se dará nas Considerações Finais, ponto no qual 

esperamos sintetizar adequadamente os frutos de nossa análise. Pretendemos encerrar nosso 

trabalho com uma deliberação acerca dos objetivos propostos, discutindo o desenvolvimento 

desta pesquisa e refletindo acerca do que foi alcançado no decorrer deste trabalho.  

Ressaltamos ainda que nossa pesquisa está sendo desenvolvida com o apoio da 
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Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará - 

UFC. 
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2 TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO 

 

Neste capítulo, buscaremos apresentar algumas das contingências históricas que 

possibilitaram a gênese e ascensão do neoliberalismo enquanto doutrina predominante de 

administração econômica, bem como analisar o novo complexo de reestruturação produtiva, 

caracterizado pela emergência do modo de produção toyotista e acentuação do 

desenvolvimento de redes informacionais após a Quarta Revolução Tecnológica
3
. 

Com o intuito de analisar adequadamente os primórdios da doutrina neoliberal e do 

modelo toyotista, é necessário que também abordemos o ápice e o declínio do binômio 

fordismo-taylorismo enquanto modo de produção predominante. Nesse sentido, 

apresentaremos os principais aspectos históricos que fundamentaram a derrocada do modelo 

fordista-taylorista e que possibilitaram a insurgência de um novo momento predominante da 

organização produtiva, caracterizado pelo modelo toyotista. 

Buscaremos, em seguida, definir o toyotismo de maneira a apresentar criticamente 

seus aspectos fundamentais, que hoje se encontram presentes mundialmente nos mais diversos 

setores da economia, bem como explorar suas características ideológicas, que passaram a ser 

disseminadas em conjunto com suas práticas organizacionais. 

Posteriormente, debruçar-nos-emos sobre a apresentação da doutrina neoliberal, 

situando historicamente suas conquistas e analisando sua implantação nas searas política e 

econômica em nações como os Estados Unidos e o Reino Unido, poderosas propagadoras de 

seu poderio. Derradeiramente, exporemos a maneira como tais frentes econômicas e 

ideológicas foram impostas para grande parte dos países da América Latina através do 

documento conhecido como "Consenso de Washington" e como tais frentes passaram a ser 

difundidas no contexto brasileiro durante as décadas de 1990 e 2000. 

Dessa forma, tentaremos elucidar as transformações do mundo financeiro que 

acarretaram em graves consequências para o mundo do trabalho, levando à adoção de novas 

medidas políticas e econômicas no Brasil, voltadas para a liberalização dos mercados, durante 

o período supracitado, que desencadeou uma alteração significativa na morfologia dos 

segmentos e modalidades de trabalho no Brasil. 

 

2.1 A "Era de Ouro" do capitalismo: Aspectos do modelo fordista-taylorista 

                                                 
3
 O que referenciamos como Quarta Revolução Tecnológica, seguindo a denominação utilizada por Alves (2011) 

em sua obra intitulada Trabalho e Subjetividade, é aquela identificada a partir da constituição das redes 

informacionais, marco que representaria um avanço determinante quanto ao armazenamento, processamento e 

análise de dados. 
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O modo de produção fordista pode ser caracterizado pela forma de organização do 

trabalho em linha de produção, assim como pela elevada especialização dos trabalhadores e 

mecanização do processo produtivo. A forma de organização do trabalho desenvolvida por 

Henry Ford, no início da década de 1910, teve grande influência do modelo de administração 

taylorista, proposto por Frederick Taylor como um método de racionalização da produção em 

massa. Tal modo de produção tinha por finalidade o aumento da produtividade, alcançado 

através da fragmentação do processo operacional e da realização de estudos e experimentos 

referentes à maneira ótima de se produzir (POLIZELLI; RUIZ, 2011).  

O desenvolvimento do binômio fordismo-taylorismo implicaria, para os trabalhadores, 

o desenvolvimento de atitudes maquinais e automáticas, em detrimento de intervenções ativas 

no processo produtivo (ALVES, 2011). Entretanto, apesar de terem seus esforços físicos 

inteiramente cooptados à produção, o referido modelo não alcançava êxito no que se referia à 

captação da subjetividade dos operários, abrindo espaço para a utilização ativa da inteligência 

e iniciativa destes, que fomentariam o surgimento de movimentos pouco conformistas frente 

às explorações laborais. 

Nesse ínterim, a teoria das relações humanas, que emergiu após o período da chamada 

Grande Depressão (situada historicamente no decorrer da década de 1930), surge com o 

intuito de complementar o modelo fordista-taylorista através da superação das “resistências 

dos trabalhadores à falta de autonomia no trabalho, ao esvaziamento de seu conteúdo e de seu 

significado" (MOURA, 2004, p. 67). 

Iniciaremos nosso percurso histórico em meados do século XX, quando o modo de 

produção fordista-taylorista alcançou sua fase áurea (BONANNO, 1999). Nesse período, 

marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e consequente vitória dos países 

Aliados, cujos principais expoentes foram os Estados Unidos da América, a União Soviética e 

o então denominado Império Britânico, foi notória a ascensão de indústrias que se 

desenvolveram como resposta às necessidades bélicas. Os empreendimentos do ramo 

petroquímico, automobilístico, de equipamentos de transporte e construção são exemplos de 

indústrias que se expandiram durante esse momento histórico, de maneira que tal 

desenvolvimento terminou por transformar as regiões industrializadas nos centros da 

economia mundial e situar o fordismo-taylorismo como a forma de organização predominante 

na chamada “Era de Ouro” do capitalismo (SANTOS, 2009). 

O referido modo de produção, unido aos preceitos da teoria econômica keynesiana, 

passou a expandir-se internacionalmente, atraindo diversos países para a rede capitalista. Por 
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sua vez, a teoria proposta por John Maynard Keynes, economista britânico, apresenta como 

um de seus principais elementos a necessidade da "mão visível" do Estado na regulação das 

disfunções socioeconômicas do capitalismo (FILHO, 1997). A partir da adoção desta 

abordagem econômica, medidas de proteção e regulação social passaram a ser implantadas e, 

como se percebe nos casos das nações escandinavas, assim como da Áustria e do Reino 

Unido, isso representaria a conversão de antigos gastos militares na formação de crescentes 

Estados de Bem-Estar Social (CROUCH, 2009). 

A constituição dos Estados de Bem-Estar Social, que podem ser caracterizados pela 

ideia fundamental da garantia de direitos sociais com base na cidadania, assegurando um 

bem-estar básico para cada cidadão (ESPING-ANDERSEN, 1991), representou o 

estabelecimento de barreiras à usurpação capitalista e à superexploração da força de trabalho 

(ALVES, 2011). Através deste movimento político-administrativo, grande parte dos 

trabalhadores que residiam nas referidas nações puderam contar com diversas formas de 

subsídios e benefícios que garantiam suas subsistência e qualidade de vida. Não tardaria, no 

entanto, para que tal sistemática passasse a ser taxada como promotora de rigidez tanto para a 

economia como para o mercado de trabalho. 

Apesar dos diferentes níveis de intervencionismo adotados pelos referidos países, e 

levando em consideração as distintas tendências ideológicas de nações como França, a então 

Alemanha Ocidental e Reino Unido, é notória a manutenção de um crescimento econômico 

estável e um aumento dos padrões materiais de vida através da combinação do Estado de 

bem-estar social, da administração econômica keynesiana e do controle de relações de salário 

(HARVEY, 1990). 

Foi um período de prosperidade para grande parte dos países capitalistas ocidentais. 

Para o Japão, berço do Sistema Toyota de Produção, contudo, a Segunda Guerra Mundial 

deixou fortes marcas em sua política e cultura. Ao ser derrotado pelas forças Aliadas e 

oficializar sua rendição incondicional em agosto de 1945, o imperador japonês realizou uma 

série de concessões, especialmente aos Estados Unidos, centro dinâmico do capitalismo 

mundial à época (ALVES, 2011). As forças americanas ocuparam o país por sete anos, 

promovendo reformas políticas e militares que implicaram, inclusive, na renúncia 

constitucional ao uso da guerra como forma de resolução de conflitos internacionais. Em 

decorrência do posicionamento geográfico estratégico do Japão, que se traduz na proximidade 

à antiga União Soviética e à China, os Estados Unidos optaram por manter estreitos laços com 

o governo japonês, suprimindo as frentes socialistas e apresentando-se como forte aliado 

além-mar. 
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Inserido nesse contexto pós-guerra, o débil mercado interno japonês precisou se 

reinventar. Assoladas por uma notória perda populacional, as empresas japonesas 

necessitavam de uma sistemática que conseguisse aumentar os níveis de produção mesmo 

com a redução do número de empregados, que efetuasse a captura da subjetividade destes de 

maneira a possibilitar uma organização mais flexível do trabalho e que tivesse como principal 

meta a redução do desperdício dos já escassos recursos de produção. Foi apenas em meados 

dos anos 1950, sendo atravessado por estas contingências histórico-sociais, e carregando 

fortes impressões culturais em suas práticas e dispositivos, que o Sistema Toyota de Produção 

foi desenvolvido. 

Durante este mesmo período, segundo Harvey (1990), o capitalismo fordista atingiu 

sua maturidade. Os países que adotaram o chamado "Alto Fordismo", termo utilizado para 

indicar o modelo fordista-taylorista no período pós-guerra, mantiveram um crescimento 

econômico forte e relativamente estável. Entretanto, mesmo quando o capitalismo fordista 

alcançou seu apogeu, havia sinais de descontentamento por parte daqueles que não eram 

beneficiados por este sistema. Aos trabalhadores que eram negadas as possibilidades de 

crescimento do sistema de produção em massa, seja por gênero ou etnia, se uniram os países 

do “terceiro mundo”, que buscavam as promessas de emancipação e desenvolvimento de suas 

sociedades, mas alcançaram apenas “a destruição das culturas locais, muita opressão e 

diversas formas de dominação capitalista em retorno”
4
 (HARVEY, 1990, p.139, tradução 

nossa). 

Os primeiros sinais de esgotamento do modelo de acumulação fordista começaram a 

surgir na década de 1970, quando a crise do capital desestabilizou o "Alto Fordismo". A 

economia mundial passou por um período de grande recessão e, no ano de 1973, emergiu a 

grande crise estrutural do sistema do capital, que ficou conhecida como “Crise do Petróleo”. 

Segundo Anderson (1995), essa crise combinou baixas taxas de crescimento econômico com 

altas taxas de inflação, que frearam a expansão do período pós-guerra. A desaceleração do 

capitalismo foi resultado de um conjunto de outros processos que se desenvolveram 

concomitantemente, tais como: 

O aumento da competitividade nos mercados internacionais (resultante da 

recuperação total da Europa e da Ásia dos estragos provocados pela Segunda Guerra 

Mundial); insuficiência de investimento de capital em novas tecnologias e 

                                                 
4
 To this must be added all the Third World discontents at a modernization process that promised development, 

emancipation from want and full integration into Fordism, but which delivered destruction of local cultures, 

much oppression, and various forms of capitalist domination in return. (HARVEY, 1990, p. 139). 
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estagnação organizacional, o fracasso do desenvolvimento da política industrial, o 

aumento dos custos do bem-estar social e outros fatores... (BONANNO, 1999, p.29). 

Aliando estes fatores à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) de aumentar os preços do petróleo, bem como ao embargo árabe à exportação deste 

recurso para o Ocidente, temos a elevação dramática do custo de insumos de energia, o que 

corrobora para a busca de novas formas de economia energética através de mudanças 

tecnológicas e organizacionais (HARVEY, 1990). As organizações voltaram seus esforços 

para sua própria manutenção e sobrevivência em período de crise, enquanto os Estados, por 

sua vez, buscavam novas estratégias para a contenção da inflação. 

As grandes corporações iniciaram um momento de racionalização e reestruturação do 

controle de trabalho, que pode ser exemplificado pelas medidas de: "mudança tecnológica, 

automação, busca de novas linhas de produção e nichos de mercado, dispersão geográfica 

para zonas de controle laboral facilitado, fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do 

capital"
5
 (HARVEY, 1990, p. 145, tradução nossa). Inserido no contexto de mundialização do 

capital e aumento da concorrência no mercado internacional, o novo processo de 

reestruturação produtiva se estende internacionalmente com o intuito de estabelecer um novo 

padrão de acumulação capitalista. 

O novo regime de acumulação, que ficou conhecido como modo de acumulação 

flexível, surge nesse contexto como forma de enfrentamento às condições críticas do 

capitalismo, propondo um confronto direto à rigidez do modelo fordista-taylorista e apoiando 

a flexibilização dos processos e mercados de trabalho (ALVES, 2011). A característica 

keynesiana fundamental do sistema fordista-taylorista, ou seja, a pressuposição do 

intervencionismo estatal na economia, passou a ser severamente criticada (ANDERSON, 

1995; BONANNO, 1999) e percebida como mais uma fonte de rigidez desse modelo. 

A acumulação flexível passou a constituir um novo ímpeto de expansão da produção 

de mercadorias e de vantagens comparativas na concorrência internacional. Harvey (1990, p. 

147, tradução nossa), criador do termo "acumulação flexível", vem a caracterizá-la pelo: 

"Surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas formas de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional"
6
. 

                                                 
5
 Technological change, automation, the search for new product lines and market niches, geographical dispersal 

to zones of easier labor control, mergers and steps to accelerate the turnover time for their capital... (HARVEY, 

1990, p. 145). 
6
 It is characterized by the emergence of entirely new sectors of production, new ways of providing financial 

services, new markets, and, above all, greatly intensified rates of commercial, technological and organizational 
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Da mesma forma, o contexto econômico mundial no decorrer das décadas de 1970 e 

1980, marcadas pela crise da superprodução, exigia a incorporação de um outro modo de 

produção que pudesse atender às exigências do regime de acumulação insurgente, bem como 

do complexo de reestruturação produtiva. Dessa forma, o Sistema Toyota de Produção torna-

se o momento predominante durante as décadas de impulso e consolidação deste novo cenário 

(ALVES, 2011). 

 

2.1.1 A disseminação do modelo toyotista 

 

Para além da realidade japonesa, o engenheiro e escritor do livro O Sistema Toyota de 

Produção: Além da Produção em Larga Escala, Taiichi Ohno percebia as práticas do 

toyotismo como passíveis de ser utilizadas universalmente. Os dispositivos característicos do 

sistema foram desenvolvidos no contexto japonês por necessidade, defendendo a absoluta 

eliminação do desperdício em um período de mercados restritos. Algumas décadas depois, 

quando diversos países foram assolados pelo lento crescimento econômico, o Sistema Toyota 

de Produção, que passaremos a chamar de "toyotismo" no decorrer deste trabalho, ganhou 

lugar privilegiado ao se disseminar no mundo capitalista. 

Outro importante aspecto que estabeleceu o toyotismo como principal modelo no 

regime de acumulação flexível foi seu posicionamento no que diz respeito à flexibilização da 

contratação salarial. Durante o período de predominância do modo de produção fordista-

taylorista, tomando como ilustrativo o caso dos Estados Unidos, os sindicatos alcançaram 

considerável poder na esfera de negociação, conquistando importante poder político sobre 

questões como salário mínimo e benefícios de seguridade social. Em troca, os trabalhadores 

da época mantiveram uma atitude de cooperação no que se referia às técnicas de produção 

fordistas (HARVEY, 1990). 

Segundo Harvey, a crise estrutural do capitalismo pôs em movimento um conjunto de 

processos que solaparam o compromisso fordista. Como apresentado anteriormente, com o 

surgimento do modo de acumulação flexível se buscou novas formas de flexibilizar tanto os 

processos como os mercados de trabalho. Assim, o toyotismo surgiu como um sistema que 

poderia prover e justificar as novas formas de relações trabalhistas. Para além das profundas 

mudanças veiculadas pelo toyotismo nos métodos e processos de produção, a auspiciosa 

difusão do toyotismo em escala mundial representou alterações nas próprias formas de 

                                                                                                                                                         
innovation (HARVEY, 1990, p. 147). 
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captação da subjetividade dos trabalhadores pelo capital. 

Tomando essas novas formas de captação como pontos de especial importância para a 

discussão do atual contexto de inserção e vivência laboral, seguiremos para uma análise mais 

pormenorizada das particularidades que caracterizam o toyotismo enquanto modo de 

produção, tendo este sido adotado a partir da década de 1980 por empreendimentos 

brasileiros, na forma do chamado "toyotismo restrito"
7
. 

 

2.2 Toyotismo 

A incorporação do toyotismo na indústria brasileira durante a década de 1980 foi 

apenas um dos exemplos de uma tendência mundial, reflexo daquilo que Antunes (1995) 

caracterizou como uma grande potencialidade de propagação de aspectos essenciais desse 

modelo. Seu potencial universalizante, no entanto, não apresentava apenas vantagens para as 

nações que se apropriaram de suas diretrizes organizacionais, representando também, como 

cita Antunes (1995, p. 30), "consequências as mais negativas para o mundo do trabalho em 

escala ampliada (...)". 

Como referido anteriormente, durante as décadas de 1970 e 1980, o toyotismo passa a 

ocupar um lugar central na economia global, visto que se configurava como sistemática 

responsável tanto pela operação de uma revolução técnica na indústria japonesa, como pela 

resposta às necessidades do novo modo de acumulação flexível. Por se tratar de um modo de 

produção particular e inovador à sua época, o toyotismo traz uma série de novos mecanismos 

organizacionais, tais como o just-in-time, kanban, e a ideia da melhoria contínua estabelecida 

pelo kaizen, ferramentas estas que serão esclarecidas mais adiante.  

No entanto, como é afirmado por Alves (2011) o toyotismo não se constitui enquanto 

um "modelo puro" de organização da produção capitalista, tendendo, para além de adaptar-se 

a cada condição nacional e setorial, a se articular com formas anteriores de racionalização do 

trabalho, como o fordismo-taylorismo. 

Com a finalidade de esclarecer adequadamente os fundamentos e impactos do 

toyotismo, iremos ressaltar, em um primeiro momento, o que faz dele um modelo próprio e 

não uma mera ramificação do modo de produção fordista-taylorista, através da exposição de 

seus mecanismos organizacionais essenciais, para que possamos, posteriormente, apontar as 

principais consequências de sua adoção para os trabalhadores que se encontram submetidos a 

                                                 
7
 O toyotismo restrito se refere à adoção de novos padrões organizacionais e tecnológicos em indústrias 

brasileiras, especialmente no setor automobilístico. Este processo, por sua vez, foi impulsionado pela aplicação 

de um política recessiva, que contraiu o mercado interno, incentivando as exportações (ALVES, 2000). 
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este modo de produção. 

 

2.2.1 Organização do trabalho 

 

Acreditamos que a principal diferença entre os modos de produção fordista/taylorista e 

toyotista se encontra no sentido que segue o processo produtivo, ou, mais especificamente, em 

sua inversão. Aos moldes do fordismo/taylorismo, fabrica-se um determinado número de 

produtos para que estes, posteriormente, sejam vendidos. Ao contrário, o processo de 

produção toyotista é orientado diretamente pela demanda, ou seja, a partir da manutenção de 

um estoque mínimo, a produção de novos bens se dá através da reposição de artigos já 

esgotados. Assim, o fim da linha de montagem é tomado como ponto inicial da produção. 

Com a finalidade de possibilitar essa inversão do fluxo de produção, estabelecem-se 

esquemas organizacionais diferenciados dos preceitos fordistas anteriores, sendo estes 

representados pela produção em série e de massa. Essa drástica mudança no processo 

produtivo se justifica pela instauração de uma estrutura de produção flexível, "capaz de 

atender às variações nas especificações da demanda e na quantidade da produção - e acelerar a 

rotação do capital, com a redução dos estoques." (MOURA, 2004, p. 74). Tal capacidade 

adaptativa é fundamental para que possamos pensar as ações mais contemporâneas adotadas 

pelo capitalismo, dentre as quais fulguram os processos de demissão voluntária e em massa. 

Coriat (1992, apud ANTUNES, 1995) aponta como um dos traços característicos da 

gênese do toyotismo a necessidade de atender rapidamente a pedidos pequenos e variados, 

particularidade que remete ao momento histórico de sua criação, durante o pós-guerra. Ao 

retomar o contexto de sua origem, podemos também inferir a importância de dois dos 

principais aspectos do modo de produção toyotista: a busca da qualidade total e da absoluta 

eliminação do desperdício. 

Tendo estes propósitos fundamentais como guias da produção, surge uma série de 

dispositivos que foram de maior ou menor forma integrados e adaptados aos processos 

produtivos de cada país. No sentido de promover uma discussão voltada não apenas aos 

aspectos objetivos da organização de trabalho toyotista, o que acarretaria uma visão parcial e 

acrítica do modelo apresentado, tomaremos as características referidas por Gounet (1997, 

tradução nossa) como essenciais para o toyotismo, que acreditamos possibilitar reflexões mais 

amplas no que tange à experiência do trabalhador inserido nesse contexto: "a autonomação, o 

just-in-time, o trabalho em equipe, o management by stress, a flexibilização do trabalhador, a 
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terceirização e a gestão participativa"
8
. 

 

2.2.2 Autonomação 

 

A autonomação, considerada por Ohno (1997) como um dos pilares do Sistema Toyota 

de Produção e também conhecida como "automação com um toque humano", refere-se à 

utilização de máquinas automatizadas, acopladas a um mecanismo de parada automática em 

caso de eventualidades anormais do processo produtivo. Dessa forma, a própria maquinaria 

impediria a fabricação de produtos defeituosos, evitando assim o desperdício e desgaste de 

insumos necessários à produção. Ao incorporar esse tipo de máquina à indústria, no entanto, 

altera-se também a atividade dos trabalhadores envolvidos nesse processo. 

Como resultado da busca incessante pela redução de custos e fuga dos desperdícios 

promovidos pela superprodução, determina-se um novo modo de intensificação do trabalho, 

caracterizado pela designação da operação de diversas máquinas autônomas a um único 

trabalhador. Nesse ponto, Antunes (1999) demarca um outro aspecto diferencial entre os 

modelos fordista/taylorista e toyotista: 

Se no apogeu do taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa mensurava-se pelo 

número de operários que nela exerciam suas atividades de trabalho, pode-se dizer 

que na era da acumulação flexível e da "empresa enxuta" merecem destaque, e são 

citadas como exemplo a ser seguido, aquelas empresas que dispõem de menor 

contingente de força de trabalho e que apesar disso têm maiores índices de 

produtividade. (ANTUNES, 1999, p. 53) 

Com a autonomação, alcança-se o ideal da redução do número de operadores e do 

concomitante aumento da eficiência da produção. Ao utilizar máquinas automatizadas, que 

não necessitam de um operador enquanto estiverem funcionando normalmente, libera-se o 

trabalhador para atender diversas máquinas por vez. Dessa forma, promove-se tanto a 

polivalência dos operadores como a sua desespecialização (ALVES, 2011). 

 

2.2.3 Just-in-time 

 

No intento de tornar fluida a sistemática assumida com a autonomação, surgem os 

mecanismos just-in-time e kanban. Segundo a descrição de Moura (2004, p. 74), o just-in-

time representa "uma organização do processo de trabalho capaz de produzir apenas o que é 

                                                 
8
 Les caractéristiques essentielles de ce système sont: l‟autonomation, le just-in-time, le travail en team, le 

management by stress, la flexibilité du travailleur, la sous-traitance et le management participatif. (GOUNET, 

1997). 



 

34 

necessário, na quantidade necessária e no momento necessário". 

Na prática, a introdução deste método significou uma nova tentativa de eliminação dos 

tempos mortos, que definimos como aqueles não implicados diretamente na esfera produtiva, 

mas diretamente vinculados à experiência humana (AQUINO, 2003), através da 

reorganização das máquinas no chão de fábrica para o estabelecimento de um fluxo de 

produção diferenciado (ALVES, 2011). Contudo, para além de uma reforma espacial da 

maquinaria, o just-in-time representa a implementação do projeto de operário polivalente, 

possibilitando sua atuação eficiente no novo fluxo estabelecido. Juntamente à autonomação, o 

just-in-time passa a se configurar enquanto um mecanismo voltado para a diminuição do 

contingente de trabalhadores no processo produtivo, reduzindo drasticamente o trabalho vivo 

em uma tentativa de contenção dos custos. 

Com relação ao processo de transição do modelo "um operador, uma máquina", para o 

de "um operador, muitos processos", o idealizador do modelo toyotista, Taiichi Ohno, revela 

que enfrentou algumas dificuldades e resistências iniciais: "É muito difícil romper com a 

tradição da planta fábrica, na qual os operadores têm tarefas fixas, por exemplo, torneiros 

mecânicos no torno e soldadores na solda. Funcionou no Japão apenas porque estávamos 

dispostos a fazê-lo." (OHNO, 1997, p. 31-32). 

De acordo com Ohno (1997), no sistema japonês, os trabalhadores adquirem um 

amplo espectro de habilidades ao aderirem ao modelo do operário polivalente, possibilitando 

aos empregados uma reconhecida participação na construção de um sistema total na área de 

produção. Com isso, afirma o autor, "o indivíduo pode encontrar valor no seu trabalho" 

(OHNO, 1997, p. 35). 

 

2.2.4 Kanban 

 

O kanban (看板), que significa literalmente "letreiro" ou "quadro indicador", por outro 

lado, é a forma como esse novo método de produção é administrado. Segundo o relato de 

Ohno (1997), a forma de utilização mais frequente do kanban é um pedaço de papel, que 

contém informações de coleta, transferência e produção, dentro de um envelope de vinil 

retangular. 

A inspiração para a utilização dessa sistemática surgiu a partir de uma visita de Ohno 

aos Estados Unidos, mais especificamente aos supermercados americanos: 

Do supermercado pegamos a ideia de visualizar o processo inicial numa linha de 
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produção como um tipo de loja. O processo final (cliente) vai até o processo inicial 

(supermercado) para adquirir as peças necessárias (gêneros) no momento e na 

quantidade de que precisa. O processo inicial imediatamente produz a quantidade 

recém retirada (reabastecimento das prateleiras). (OHNO, 1997, p. 45) 

O kanban se configura, portanto, como um sistema de informações que permeia todos 

os processos produtivos. É a partir do kanban que se controla a quantidade de produtos a 

serem fabricados, através da sinalização da necessidade de reposição desses, e garantindo que 

seja produzido o que é necessário, no momento necessário e na quantidade necessária. Assim, 

ele se constitui como um dos principais mecanismos na inversão do fluxo do processo 

produtivo (ANTUNES, 1995). 

 

2.2.5 Trabalho em Equipe 

 

O trabalho em equipe se configura, no toyotismo, como modo de operação padrão dos 

trabalhadores. O processo produtivo é percebido como um todo e, por mais que alguns 

operários exerçam atividades particulares em seu decorrer, considera-se que é apenas através 

de um esforço conjunto que a matéria-prima pode ser convertida em produto final, como 

ressalta Ohno (1997): 

A manufatura também é feita através do trabalho em equipe. Pode ser preciso 10 ou 

15 operários, por exemplo, para levar um trabalho de matérias-primas ao produto 

final. A ideia é o trabalho em equipe - não quantas peças foram usinadas ou 

perfuradas por um operário, mas quantos produtos foram completados pela linha 

com um todo. (OHNO, 1997, p. 43) 

Dessa forma, as equipes de trabalhadores operam frente ao sistema de máquinas 

automatizadas, de maneira que, caso aconteça atrasos e imprevistos em dado momento da 

produção, a equipe possa rapidamente reverter a situação e recuperar o tempo perdido nas 

outras etapas do processo. 

Podemos perceber através dessa concepção que a noção de operários polivalentes e da 

redução do número de trabalhadores não significa a distribuição esparsa dos operários 

restantes em ilhas isoladas na indústria, mas, pelo contrário, sua atuação em equipe é tratada 

como condição determinante para a implementação realista de um sistema que emprega 

menos trabalhadores. 

A utilização do trabalho em equipe contribui também para a operacionalização de um 

outro conceito caro ao toyotismo, sendo este conhecido como kaizen (改善), que significa 

"melhoria contínua" ou "aperfeiçoamento". Através do kaizen, os trabalhadores são 
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incentivados a fazer suas próprias mudanças no processo produtivo. Por exemplo, com a 

situação da parada de uma máquina durante uma etapa específica do processo. Nesse caso, a 

equipe deve tomar conhecimento do fato, buscar compreender os motivos que levaram à 

interrupção da produção e procurar resolvê-lo de maneira a evitar que ocorra novamente. 

 

2.2.6 Management by Stress 

 

Da mesma forma, a manutenção de equipes de trabalhadores também apresenta uma 

finalidade de controle dos próprios operários, como podemos observar na descrição de 

Watanabe (1993 apud ANTUNES, 1995, p. 29): "A Toyota trabalha com grupos de oito 

trabalhadores... Se apenas um deles falha, o grupo perde o aumento, portanto este último 

garante a produtividade, assumindo o papel que antes era da chefia". 

A transferência de responsabilidades, antes pertencentes à gerência, de elaboração e 

controle da qualidade da produção, para os trabalhadores, incorre na interiorização das metas 

e disposições da empresa. No fordismo/taylorismo, como ressalta Gounet (1997), a figura dos 

chefes simbolizava uma pressão exterior para o aumento da produtividade. No toyotismo, 

entretanto, a pressão exercida surge de dentro da própria equipe de trabalho, apontando no 

sentido de que todos trabalhem ao máximo para que não sejam penalizados posteriormente. 

Contudo, o conceito conhecido como management by stress se caracteriza por três 

etapas distintas, mas interligadas, no que tange ao processo produtivo: 

Ela [a pressão interiorizada no trabalho em equipe] se desenvolve em três etapas. 

Primeiramente, a ausência quase completa de estoque permite a transmissão 

praticamente instantânea de variações da demanda pela linha de montagem. A 

adaptação dos trabalhadores deve ser permanente. Primeira fonte de stress. 

(GOUNET, 1997, tradução nossa) 

Através da orientação pela demanda, o toyotismo potencializa a flexibilização do 

processo produtivo ao máximo. Aliando esta característica à progressiva desespecialização 

dos trabalhadores, cria-se um cenário no qual a adaptação constante às diversas demandas do 

mercado se faz necessária no cotidiano desses funcionários, modificando radicalmente a 

noção de imprescindibilidade dos especialistas para a produção. 

Em segundo, a direção fornece recursos insuficientes para os grupos realizarem seus 

objetivos. Desta forma, a caça aos "tempos mortos" é efetuada assiduamente pelos 

membros da equipe para que, a despeito disso, possam alcançar o objetivo atribuído 

pela direção. [...] Segunda fonte de estresse. (idem, 1997, tradução nossa) 

Acreditamos que tal fonte de estresse se relaciona intimamente a dois dos aspectos 
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apresentados anteriormente: a ideia da melhoria contínua estabelecida pelo kaizen e a 

obsessão pela eliminação de desperdícios, materializada através da adoção do método just-in-

time. A união dessas frentes ideológicas, profundamente imbricadas na cultura japonesa, 

resulta no estabelecimento de metas inatingíveis aos trabalhadores no intuito de impulsionar 

sua produtividade ao mesmo tempo em que se perpetua o ideal de alcançar maiores resultados 

com menos recursos. 

Terceiro, a pressão do grupo impõe que cada membro se empenhe ao máximo, 

porque, caso contrário, os outros membros da equipe serão penalizados. Terceira 

fonte de stress. (idem, 1997, tradução nossa)
9 

Esses três aspectos compõem a realidade do trabalhador inserido no modelo toyotista. 

Sua função polivalente, permeada pela flexibilização e intensificação de suas atividades, 

encontra na própria pressão exercida por seus colegas de trabalho um de seus principais 

impulsos para a conquista de êxito no ambiente organizacional. 

 

2.2.7 Terceirização 

 

O processo de terceirização da força de trabalho que tem tomado proporções globais 

nas últimas décadas reflete o que Harvey (1990) identifica como uma tendência dos mercados 

de trabalho de redução do contingente de trabalhadores "centrais", abrindo espaço para o 

emprego de trabalhadores que podem ser admitidos e demitidos mais facilmente. Esse 

processo é absorvido pelo modo de produção toyotista em consonância aos preceitos próprios 

de sua 'produção enxuta', também conhecida como lean production, refletindo os ideais 

primeiros da eliminação de desperdícios e flexibilização do processo produtivo.  

A redução do número de operários na fábrica, como exposto na sessão Autonomação, 

é uma das consequências diretas da utilização de uma maquinaria automatizada, que não 

requer o manejo de trabalhadores para sua atividade. A visão de Ohno (1997), no entanto, não 

é compatível com a ideia de "poupar mão-de-obra", no sentido de que a automação poderia 

permitir que os trabalhadores ficassem mais "à vontade", o que, pelo contrário, resultaria em 

um gasto mais elevado para a empresa. A solução para esta problemática seria, então, a 

                                                 
9
 Cela se déroule en trois temps. Primo, l‟absence quasiment de stocks permet la transmission presque 

instantanée des variations de la demande sur la chaîne de montage. L‟adaptation des travailleurs doit être 

permanente. Première source de stress. Secundo, la direction fournit des ressources insuffisantes aux groupes 

pour réaliser leurs objectifs. De cette façon, la chasse aux "temps morts" est poursuivie assidûment par les 

membres du team pour malgré tout parvenir à l‟objectif assigné par la direction. [...] Seconde source de stress. 

Tertio, la pression du groupe impose à chaque membre de se dépenser au maximum, parce que, sinon, ce sont les 

autres membres qui sont pénalisés. Troisième source de stress. (GOUNET, 1997) 
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utilização de um menor número de operários no processo produtivo, "poupando 

trabalhadores" ao invés de mão-de-obra. 

Ao "poupar trabalhadores", percebemos que Ohno também objetivava reduzir o 

impacto das flutuações do mercado sobre a mão-de-obra central. Ao se contrapor ao modelo 

fordista/taylorista, que, nesse aspecto, caracterizava-se pela ampliação de áreas de atuação dos 

empreendimentos, o toyotismo reduziu o âmbito de atuação das empresas, mas fomentou a 

criação de redes de terceirização de processos, sendo estas encarregadas da produção de 

elementos básicos a serem utilizados pela montadora (ANTUNES, 1995). 

Na prática, segundo Gounet (1997), a Toyota e seus trabalhadores se ocupam da parte 

central da produção, sendo responsáveis pela elaboração de projetos para novos modelos, a 

montagem de automóveis e a fabricação de elementos primordiais, como os motores, 

deixando a manufatura dos demais componentes para firmas terceirizadas. Dessa forma, 

constrói-se uma pirâmide hierárquica entre as empresas que participam da produção dessa 

montadora, estando a própria Toyota no topo, encarregada das atividades centrais de 

produção, enquanto seus principais fornecedores permanecem um nível abaixo desta. Nos 

níveis inferiores encontram-se empresas que prestam serviços para os próprios fornecedores e 

assim por diante. 

Essa também se constitui como uma estratégia para lidar com as constantes variações 

da demanda, de maneira que, caso o momento se mostre desfavorável para a indústria, os 

empreendimentos mais afetados seriam aqueles localizados na base da pirâmide de 

terceirizações. Assim, com a manutenção de um menor número de colaboradores centrais e 

uma ampla rede de empresas terceirizadas, que sofriam os reflexos das flutuações 

econômicas, os funcionários da Toyota puderam usufruir durante várias décadas da garantia 

de um emprego vitalício. 

 

2.2.8 Gestão Participativa 

 

Os referidos pilares do management by stress, em especial a penalização dentro das 

equipes de trabalho, servem como base para o desenvolvimento do compromisso de "ter 

sucesso juntos", explorado por Gaulejac em sua obra Gestão Como Doença Social (2014a), 

segundo o qual cada sujeito deve não apenas ser obediente e seguir os preceitos do 

empreendimento que o contrata, mas ter convicção no ideal de excelência partilhado pelos 

colaboradores da empresa. 

Acreditamos que a gestão participativa surge, nesse ínterim, como um subterfúgio para 
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a captação subjetiva dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo. Ao tornar-se 

membro da "família Toyota", o funcionário se insere em um meio que solicita repetidamente 

sua inteligência, fantasia e iniciativa (ALVES, 2011), alcançando-as através da propagação de 

um discurso gerencialista, segundo o qual os operários se tornam "colaboradores" da empresa: 

A subsunção do ideário do trabalhador àquele veiculado pelo capital, a sujeição do 

ser que trabalha ao "espírito" Toyota, à "família" Toyota, é de muito maior 

intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do fordismo. Esta 

era movida centralmente por uma lógica mais despótica; aquela, a do toyotismo, é 

mais consensual, mais envolvente, mais participativa, em verdade mais 

manipulatória. (ANTUNES, 1995, p. 34) 

Aos líderes de equipes ou gerentes de setores, resta a tarefa de propagar o ideário 

proposto e fundamentado pelo empreendimento (GAULEJAC, 2014a), reiterando-o 

constantemente para impulsionar o que Antunes (1999) chama de "envolvimento 

participativo" dos trabalhadores, numa tentativa de disfarçar as condições do trabalho 

estranhado e alienado. Nesse contexto, a busca pela qualidade total, um dos principais 

preceitos do modelo toyotista, configura-se em uma utopia mobilizadora que, como afirma 

Gaulejac (2014a, p. 85), "suscita em primeiro lugar o entusiasmo e o consenso". 

 

2.2.9 O mundo do trabalho sob a insígnia do toyotismo 

 

A partir da exploração desses aspectos, tidos como fundamentais para o modelo 

toyotista, podemos perceber uma série de aproximações referentes tanto ao modo de produção 

predominante em um momento anterior como as transformações progressivas que temos 

presenciado no mundo do trabalho. Como mencionado anteriormente, o êxito da disseminação 

deste modelo em escala mundial se dá majoritariamente por sua capacidade de adaptação a 

diferentes contextos e modos de produção.  

No que diz respeito aos aspectos convergentes entre o modelo toyotista e o modelo 

fordista-taylorista, Alves (2011) situa a busca da utilização "científica" do trabalho vivo, tendo 

o controle da subjetividade dos trabalhadores como uma das grandes preocupações no 

processo de produção capitalista. Como relatado durante a descrição do modo de produção 

fordista-taylorista, este primava pela mecanização do gesto físico dos operários, "deixando 

livre o cérebro para outras ocupações" (ALVES, 2011, p. 63). Não havendo uma captação 

subjetiva predominante do trabalho pelo capital, os trabalhadores teriam maiores 

possibilidades de empregar sua inteligência e iniciativa, sub-utilizadas no local de trabalho, 

em outros âmbitos. 
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Os dispositivos organizacionais toyotistas, no entanto, buscaram reverter esse processo 

através da exigência da intervenção ativa do trabalhador na produção. Ao invés de permitir 

que apenas o gesto físico fosse captado no processo produtivo, segundo os preceitos do 

toyotismo a mecanização passaria a atingir tanto os corpos como as mentes dos homens 

produtivos. A adoção dessa nova perspectiva, referente ao controle da subjetividade, fez com 

que o envolvimento dos trabalhadores nos procedimentos técnico-organizacionais da 

produção de mercadorias fosse tido como imprescindível para a manutenção deste modo de 

produção. 

É importante ressaltar que todo o processo de implantação de um novo modo de 

produção, mesmo que permeado por valores e ideais da própria cultura japonesa, só alcançou 

sucesso de fato no Japão em decorrência do contexto atravessado pelo país na época, como já 

aludido anteriormente em citação: "Funcionou no Japão apenas porque estávamos dispostos a 

fazê-lo." (OHNO, 1997, p. 31-32). 

A disposição a romper com modelos tradicionais se deveu em grande parte pela crítica 

situação econômica japonesa decorrente do período pós-guerra, mas outro imprescindível 

fator para o desenvolvimento do toyotismo, como referido por Antunes (1995), foram as 

numerosas derrotas do sindicalismo combativo no Japão durante a década de 1950. Tais 

acontecimentos abriram espaço para a criação do chamado "sindicalismo de empresa". O 

movimento sindical foi, então, subordinado à lógica empresarial, a troco de benefícios como 

emprego vitalício para uma parcela dos trabalhadores e ganhos salariais vinculados aos 

índices de produtividade. 

O surgimento e implementação de novas estratégias organizacionais e econômicas têm 

estado intimamente ligados à situações de crise. No caso japonês, notamos que a deterioração 

da situação econômica resultou em um enfraquecimento de seu movimento sindical em 

diversas frentes, o que abriu espaço para a implantação de um modo de produção 

intensificado e promotor da flexibilização funcional, que situamos como a qualidade 

polivalente de sua atividade prescrita, dos trabalhadores inseridos nesse contexto produtivo. 

Para o contexto brasileiro, o movimento de reestruturação produtiva como um todo, 

que caracterizamos como a adoção de novos modos de organização da produção, dentre esses 

a implantação do modelo toyotista e de novas tecnologias, teve como alguns de seus 

principais reflexos a redução salarial e o aumento do trabalho em tempo parcial. De acordo 

com Alves (2011), tais desdobramentos são decorrentes de uma tendência a flexibilização da 

contratação salarial, de maneira a facilitar processos admissionais e demissionais, no sentido 

de potencializar as respostas empresariais as demandas de mercado. Nesse sentido, temos que 
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"o espírito do toyotismo incentiva a instabilidade salarial ou a constituição de uma nova 

precariedade do trabalho que permita, de forma ampla, a contratação de trabalho parcial ou 

trabalho temporário." (idem, 2011, p. 51). 

Como afirma Antunes (1999), a assimilação do modelo toyotista se estendeu a todas as 

grandes empresas, inicialmente no ramo automobilístico e posteriormente para o setor 

industrial e diversos ramos do setor de serviços. Aliado a esse movimento, a incorporação de 

novas tecnologias no meio produtivo resultou na expansão do chamado desemprego 

estrutural, que atinge o mundo em escala global (idem, 1995).  

Nesse contexto, gera-se uma situação de instabilidade que atinge tanto trabalhadores 

que procuram se empregar, como aqueles já empregados. Para estes, inicia-se um processo de 

adaptação as novas condições de trabalho, bem como de conivência para com práticas 

organizacionais que em uma situação de estabilidade não seriam admitidas. A explicação para 

tal conduta se deve, segundo Antunes (1999) ao risco representado pela perda do emprego:  

A possibilidade de perda de emprego, ao mesmo tempo em que empurra o 

trabalhador para a aceitação desses novos condicionantes, cria uma base 

desfavorável para o capital nesse processo de 'integração' na medida em que o 

trabalhador se vê constantemente sob a ameaça do desemprego. (ANTUNES, 

1999, p. 83) 

Concluímos este segmento do trabalho apontando a importância de revisitar 

criticamente os discursos promovidos e reforçados pelo modo de produção toyotista, já 

amplamente difundido no contexto mundial, cujos mecanismos tendem a se apresentar como 

artifícios manipulatórios de manutenção do controle no processo produtivo (ALVES, 2011). 

Por outro lado, não pensamos que tal modelo representa a única força que vem impulsionando 

diversos países, dentre os quais o próprio Brasil, em processos de reformas produtivas e 

ideológicas. 

Retomando nosso percurso histórico interrompido na crise que assolou as décadas de 

1970 e 1980, tendo estas sido marcadas por profundas reestruturações e mudanças nos 

campos econômico e social, a seara política foi palco do surgimento de um movimento que 

apostava nos novos ideais de flexibilização e competitividade como instrumentos na 

promoção de extensas reformas estatais. Os cortes em gastos sociais e a redução do poder de 

organizações trabalhistas constituíam suas principais bandeiras, sendo o excessivo 

encaminhamento de verbas para subsídios e benefícios populares, bem como a suposta rigidez 

promovida pelos sindicatos em suas lutas por garantias de benefícios, responsabilizados pelo 

crescimento da inflação e estagnação dos baixos lucros. 

Considerando a importância desse movimento para a história econômica e política 
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brasileira, passaremos a analisar algumas de suas principais características. Sua influência, 

especialmente notória durante a década de 1990 no contexto brasileiro, é simbolizada pelas 

ações do presidente Fernando Henrique Cardoso, que serão investigadas pormenorizadamente 

mais adiante. Dessa forma, iniciaremos a apreciação do modelo neoliberal. 

 

2.3 Doutrina Neoliberal 

 

O modelo neoliberal se configura como uma doutrina de práticas político-econômicas 

que apresenta como um de seus principais pressupostos a ideia de que as liberdades 

individuais seriam garantidas pela liberdade de mercado e comércio (HARVEY, 2008). Ao 

tomar a liberdade individual enquanto um valor central da civilização, os principais teóricos 

disseminadores do pensamento neoliberal, dentre os quais enquadramos alguns dos membros 

da Mont Pelerin Society
10

, posicionaram-se abertamente contra as práticas advogadas pela 

teoria Keynesiana, que, entre outros aspectos, defendiam a proposta do Estado 

intervencionista. 

Nos últimos anos da década de 1970, a primeira-ministra britânica Margareth Thatcher 

e o então presidente americano Ronald Reagan, ao oferecer apoio político às mudanças 

econômicas propostas por Paul Volcker para a contenção da inflação nos Estados Unidos, 

foram reconhecidamente promotores da doutrina neoliberal (BRITO; AQUINO, 2016). 

Apesar de se apresentarem como casos marcadamente distintos da implantação do ideário 

neoliberal, acreditamos que os referidos exemplos exibem características consonantes do que 

seria um processo de liberalização estatal. 

Podemos dizer que a adoção de uma sucessão de medidas que visavam profundas 

transformações político-econômicas nesses cenários também se deveu a uma série de aspectos 

relacionados ao contexto particular de cada nação e ao momento histórico experienciado por 

cada uma. Entretanto, é seguro afirmar que ambos os casos apresentaram como principal 

deflagrador para as referidas mudanças a crise de acumulação do capital que tomou lugar 

durante a década de 1970. 

Na tentativa de solucionar a problemática da estagflação
11

, diversas ações políticas que 

                                                 
10

 A Mont Pelerin Society é uma organização internacional fundada em 1947 por economistas, historiadores e 

filósofos acadêmicos provenientes da Europa e dos Estados Unidos. Dentre seus membros fundadores se 

encontram figuras ilustres como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, George Stigler e Milton Friedman. Trazem 

como seu principal objetivo a contribuição para a preservação e aperfeiçoamento da sociedade livre. (MONT 

PELERIN SOCIETY, 1947). 
11

O termo "estagflação" corresponde à amálgama das palavras "estagnação" e "inflação" e caracteriza um cenário 

marcado pela redução do crescimento econômico e aumento da inflação, acompanhado por altos índices de 



 

43 

objetivavam a redução da inflação a todo custo foram implementadas, tais como a redução do 

poder de organizações trabalhistas, a aceitação de níveis mais elevados de desemprego, os 

cortes em gastos sociais, assim como a privatização de empresas estatais (MARCONSIN, 

MARCONSIN, & FORTI, 2012). 

No contexto britânico, marcado historicamente por uma robusta atividade sindical, a 

reforma econômica proposta por Margareth Thatcher, caracterizada pelo abandono dos ideais 

keynesianos, fundamentou-se em um ataque ideológico favorável ao individualismo, à 

propriedade privada e aos valores familiares, em detrimento de todas as formas de 

solidariedade social (HARVEY, 2008). Como afirma Antunes (1999, p. 67, grifo do autor), 

nesse período, "a Inglaterra ingressava na era do individualismo, do novo gerenciamento e das 

novas técnicas de administração." 

A busca da primeira-ministra pelo consentimento da população ao rígido controle 

orçamentário e enfraquecimento do poder de barganha do trabalho foi bem-sucedida a medida 

que, em meio à referida crise de acumulação do capital, o governo trabalhista se viu obrigado 

a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para não declarar sua falência, 

promovendo severos cortes orçamentários nos gastos sociais (HARVEY, 2008). 

Com o desmantelamento do governo trabalhista e sendo apoiada pela classe média, 

Thatcher iniciou sua empreitada para reduzir o poder sindical. A tomada de medidas nesse 

sentido se justificava segundo preceitos da própria doutrina neoliberal, de acordo com os 

quais os movimentos sindicais e operários seriam identificados como os principais fatores 

desencadeadores da crise de acumulação, como ressalta Montenegro (2007): 

As raízes da crise, segundo o pensamento neoliberal, estariam no poder excessivo e 

„nefasto‟ dos sindicatos e do movimento operário que, através da pressão pelo 

aumento dos salários e asseguramento de garantias e proteções trabalhistas, 

ocasionava a inviabilidade da retomada e crescimento dos lucros, corroendo as bases 

de acumulação das empresas e fomentando um processo de explosão inflacionária. 

(MONTENEGRO, 2007, p. 4). 

A partir desta concepção, o Estado deveria ser forte para conter as manifestações 

populares e empreender essas transformações com sucesso, mas a ele seria restrita qualquer 

intervenção na economia. 

De acordo com Harvey (2008), a defesa da minimização ou até mesmo ausência do 

intervencionismo estatal nos mercados é justificada na doutrina neoliberal pela suposta 

impossibilidade do Estado possuir informações suficientes para compreender os movimento e 

sinais do mercado. Ademais, através da intervenção estatal, poderosos grupos de interesse se 

                                                                                                                                                         
desemprego. (MACLEOD, 1965). 
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mobilizariam com a finalidade de distorcer as intervenções em benefício próprio. 

Nesse ponto, é necessário afirmar que tais transformações referentes aos movimentos 

sindicais não ocorreram de maneira pacífica e fluida. No decorrer das primeiras décadas do 

século XX, o modelo de organização do trabalho fordista-taylorista, apesar de promover a 

alienação do processo produtivo, também foi associado à consolidação de direitos trabalhistas 

e organização de sindicatos, como aponta Gaulejac (2014a, p. 52): "Para Taylor, o aumento 

dos salários e o aumento dos lucros deviam ser parceiros. O gerenciamento extraía sua 

legitimidade na defesa dos interesses dos trabalhadores". 

Na tentativa de implementar o modelo neoliberal, a primeira-ministra britânica 

executou sua estratégia de "neutralização" das organizações sindicais através da abertura 

comercial à competição e aos investimentos externos. Apesar das duradouras resistências 

provenientes dos mais diversos setores sindicais, suas medidas tiveram continuidade. Após 

uma década como primeira-ministra, Thatcher retira-se do governo, deixando o Reino Unido 

com o seguinte panorama, descrito por Harvey (2008, p. 69): 

O efeito geral, em apenas dez anos, foi transformar o Reino Unido num país de 

salários relativamente baixos e com uma força de trabalho relativamente obediente 

(considerando os demais países da Europa). Quando Thatcher deixou o governo, a 

atividade de greve caíra para um décimo de seu nível anterior. Ela erradicara a 

inflação, controlara o poder sindical, dominara a força de trabalho e, no processo, 

construíra para suas políticas o consentimento da classe média. 

A redução do poder conquistado pelos sindicatos e outros movimentos sociais, através 

de décadas de lutas e disputas políticas, também consistiu em um desafio para os demais 

adeptos do pensamento neoliberal. De acordo com Harvey (2008), o Estado neoliberal é 

necessariamente hostil a toda forma de solidariedade social que impeça ou restrinja a livre 

acumulação do capital. A partir desta perspectiva, a liberdade individual de trabalhadores 

isolados deve ser considerada preponderante à liberdade de organização e reivindicação 

social, caso estas se oponham às tendências do mercado. 

Seguindo tais pressupostos, inicia-se um movimento de desregulamentação das 

condições e relações laborais, fomentado pela coibição das atividades sindicais e pelo 

crescente processo de flexibilização do mercado (ANTUNES, 1999). Doravante, em 

contextos marcados por processos de liberalização, o contingente de trabalhadores 

empregados apresenta um aumento quantitativo considerável, o que atenua os indicadores de 

desemprego, mas a partir de uma análise qualitativa desta categoria, percebe-se a 

multiplicação de trabalhos temporários, part-time e autônomos, que muitas vezes não 

possuem condições adequadas de estabilidade e seguridade. 
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Concomitantemente, como afirma Antunes (1999), a implantação e vigência de 

políticas influenciadas pela doutrina neoliberal propiciou o surgimento de condições 

favoráveis à adaptação de elementos do toyotismo no Ocidente, o que levou o referido autor a 

concluir: "Sendo o processo de reestruturação produtiva do capital a base material do projeto 

ideopolítico neoliberal, a estrutura sob a qual se erige o ideário e a pragmática neoliberal." 

(ANTUNES, 1999, p. 58, grifo do autor). 

No caso americano, cujo início do processo de neoliberalização remonta ao ano de 

1979, a apropriação do ideário neoliberal nas searas política e econômica se deu, a princípio, 

através de grandes mudanças na política monetária dos Estados Unidos. Como referido 

anteriormente, um de seus principais expoentes encontra-se na figura de Paul Volcker, 

presidente do Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve System) no ano de 1979, que 

adotou uma “política destinada a conter a inflação sem medir as consequências para o 

emprego” (HARVEY, 2008, p. 32).  

Como afirmou Volcker (1979), a adoção de medidas que levaram os Estados Unidos a 

adentrarem em um momento de forte recessão e enfraquecimento de sindicatos se justificava 

por serem ações econômicas condizentes com os objetivos de deter a inflação no contexto da 

crise de estagflação. No entanto, como aponta Harvey (2008), a virada neoliberal americana 

não se embasou exclusivamente em mudanças de ordem econômica, mas também em políticas 

governamentais específicas adotadas no governo de Ronald Reagan (1981 - 1989), que apoiou 

as medidas propostas por Volcker através de ações como cortes orçamentários e mais ataques 

ao poder sindical. 

No decorrer da década de 1980, o modelo neoliberal se expandiu gradativamente por 

diversos países da Europa Ocidental, que, apesar de, em grande parte, não praticarem os 

grandes cortes em gastos sociais ou medidas que tinham como intuito o enfrentamento e 

enfraquecimento de movimentos sindicais, como observado nos casos britânico e americano, 

enfatizavam a disciplina orçamentária e as reformas fiscais. 

O movimento de neoliberalização em países da América Latina, por outro lado, foi 

particularmente fomentado por interesses norte-americanos em ações antipopulistas e 

antisocialistas, que remontam ao período de alianças entre os Estados Unidos e regimes 

autoritários no contexto latino-americano (HARVEY, 2008). Em países como o Chile, onde 

ocorreu a primeira experiência de neoliberalização, a instauração do modelo neoliberal se deu 

através de golpes militares apoiados tanto por corporações americanas como pelas classes 

altas tradicionais, estando estas "ameaçadas" pelas tendências socialistas do presidente 

democraticamente eleito, Salvador Allende. 
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De acordo com Harvey (2008), os Estados Unidos financiaram o treinamento de 

economistas chilenos na Universidade de Chicago, com o objetivo de "neutralizar tendências 

esquerdistas na América Latina" (HARVEY, 2008, p. 18). Suas marcantes ações durante o 

governo de Augusto Pinochet (1973 - 1990) apontavam para a privatização de ativos públicos, 

liberação da exploração privada e não-regulada de recursos naturais, bem como a facilitação 

de investimentos estrangeiros diretos. 

Esse foi o primeiro de diversos casos similares no território latino-americano. A partir 

da década de 1970, os Estados Unidos passaram a buscar oportunidades mais vantajosas para 

suas aplicações, recaindo seu foco sobre países em desenvolvimento. Durante o governo 

Reagan  foi selado o pacto entre o FMI e o Tesouro norte-americano, que passou a exigir 

reformas neoliberais em troca da concessão de seu auxílio financeiro. 

O FMI e o Banco mundial se tornaram a partir de então centros de propagação e 

implantação do "fundamentalismo do livre mercado" e da ortodoxia neoliberal. Em 

troca do reescalonamento da dívida, os países endividados tiveram de implementar 

reformas institucionais como cortes nos gastos sociais, leis do mercado de trabalho 

mais flexíveis e privatização. (HARVEY, 2008, p. 38) 

No ano de 1990, economistas vinculados ao FMI, Banco Mundial e Departamento do 

Tesouro dos Estados Unidos desenvolveram uma nova estratégia para o chamado 

"ajustamento macroeconômico" de países subdesenvolvidos. Tendo como base preceitos 

neoliberais e fundamentado em um texto do economista John Williamson, esse documento era 

composto por dez medidas de cunho econômico que assegurariam o crescimento da nação que 

porventura as adotasse.  

O plano, que ficou conhecido como "Consenso de Washington", tinha como principais 

pontos de ação os ajustes fiscais e a adoção de políticas econômicas ortodoxas, de maneira a 

permitir que o mercado desempenhasse o papel fundamental (PEREIRA, 1990), promovendo, 

dessa forma, uma redução cada vez maior da intervenção estatal na economia. Diversos países 

da América Latina e do Leste Asiático se submeteram parcial ou totalmente a tais diretrizes, 

principalmente em decorrência dos devastadores períodos de crise das décadas de 1970 e 

1980.  

No caso brasileiro, o Consenso de Washington teve grande influência sobre a 

proposição de ações político-econômicas ligadas ao Plano Real. Adiante, pretendemos 

explorar pontualmente a maneira como tais diretrizes neoliberais foram inseridas em nosso 

país, bem como as circunstâncias históricas que propiciaram a disseminação da doutrina 

neoliberal no Brasil. Dessa forma, poderemos discutir os desdobramentos de tais ações, que, 

dentre outros efeitos, levaram à instauração de uma política de privatizações no país.
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3 NEOLIBERALISMO NO BRASIL: PRIVATIZAÇÕES E PLANOS DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA 

 

Segundo Filgueiras (2006), a implementação do projeto neoliberal no contexto 

brasileiro se deu de forma tardia, de maneira que o Brasil se constituiu como o derradeiro país 

da América Latina a adotar medidas orientadas ao neoliberalismo. Como explanado 

anteriormente, percebemos que em nações como Chile e Argentina, cujos processos de 

neoliberalização tiveram início, respectivamente, nos anos de 1973 e 1976
12

, existe uma 

separação de quase duas décadas em relação ao princípio desse movimento no Brasil. 

Um dos pontos que influenciou fortemente o supracitado atraso da implantação 

neoliberal foi a intensa atividade política por parte das classes trabalhadoras brasileiras no 

decorrer da década de 1980. A partir de 1978, ano que ficou marcado pelo ressurgimento do 

movimento sindical através das greves no ABC Paulista, maior complexo industrial do país, 

diversos eventos materializaram o fortalecimento deste “novo sindicalismo”. Como exemplo, 

podemos listar a constituição do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a criação 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT) (ALVES, 

2000). 

No entanto, em decorrência do fracasso de planos lançados na segunda metade da 

década de 1980 que objetivavam a estabilização da economia brasileira, tais como os planos 

Cruzado (1986), Bresser (1987) e Verão (1989), houve um fortalecimento do projeto 

neoliberal (FILGUEIRAS, 2006). Tal consequência possui um contexto próprio, relacionado a 

um influente segmento que também se percebia em um período de sucessivos infortúnios, o 

empresariado. 

A aparente incapacidade do governo de contornar os efeitos da crise estrutural e os 

seguidos fracassos da política econômica levaram o empresariado privado a efetivar uma 

crescente dissociação do governo (MENDEZ, 2004). Denunciava-se a ausência de uma 

proposta de "modelo de desenvolvimento". É nesse contexto que a alternativa neoliberal passa 

a ser fortemente difundida no Brasil, ganhando respaldo pelas experiências em curso no Reino 

Unido e nos Estados Unidos, e passando a ser divulgada principalmente a partir do ano de 

1983, quando são criados os Institutos Liberais. 

De acordo com Gros (2004), os Institutos Liberais foram criados por um grupo de 

influentes empresários no Rio de Janeiro, ganhando projeção nacional após a instauração da 
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 Tomamos, assim como Harvey (2008), os golpes militares que se deram em países como Chile e Argentina 

como marcos iniciais do processo de instauração do modelo neoliberal nessas nações. 
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Nova República e se definindo como entidades culturais sem fins lucrativos. 

Os Institutos Liberais dedicam-se à atividade política e ideológica de defesa e 

divulgação dos preceitos do neoliberalismo. Para isso, desenvolvem um trabalho de 

dupla natureza: doutrinação ideológica entre as elites brasileiras, especialmente 

aqueles segmentos considerados formadores de opinião – universitários, 

jornalísticos, políticos, militares, jurídicos e intelectuais em geral; e formulação de 

estudos e propostas de projetos de políticas públicas de cunho liberal. (GROS, 2004, 

p. 145) 

O contexto de crise fomentou também a criação de duas outras importantes 

associações empresariais, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e o 

Instituto de Estudo para o Desenvolvimento Empresarial (Iedi), sendo essas responsáveis 

tanto por uma maior mobilização da classe, como pela elaboração de estratégias de 

desenvolvimento (MENDEZ, 2004). 

Com a chegada das primeiras eleições diretas para a presidência da República, em 

1989, o candidato Fernando Collor de Mello representava a única escolha viável por parte do 

empresariado para a derrota de seu oponente vinculado ao Partido Trabalhista, Luiz Inácio 

Lula da Silva, bem como para a consumação de um projeto neoliberal.  

Com a vitória de Collor, a implantação do modelo se inicia categoricamente na década 

de 1990. Ao adotar um discurso liberal radical, o novo governante respondeu aos anseios do 

empresariado efetivando a abertura comercial ao capital externo e o processo de privatizações. 

Faz-se importante ressaltar que ainda havia uma forte resistência à doutrina, que partia, 

principalmente, dos movimentos sociais e do movimento sindical (FILGUEIRAS, 2000). 

Desse modo, podemos observar o processo de introdução do projeto neoliberal no 

Brasil, que seria constituído por três momentos distintos: uma fase inicial, caracterizada pela 

ruptura com o Modelo de Substituição de Importações (MSI) e implantação, durante o 

governo Collor (1990 – 1992), das primeiras ações de natureza neoliberal; uma fase de 

consolidação e ampliação do novo modelo no primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 1998); e uma fase de ajuste da nova ordem econômico-social neoliberal durante o 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (1999 – 2002) (FILGUEIRAS, 2006). 

Durante o governo Collor, através dos planos econômicos Collor I e II
13

, foram 

promovidas ações que se enquadram no conjunto de elementos que Boito (2006) situa como 

característicos do modelo neoliberal e que foram adotados nos diversos momentos da 

implementação deste no contexto brasileiro: (1) a política de desregulamentação do mercado 

                                                 
13

 Os Planos Collor I e II figuram como conjuntos de políticas que visavam a estabilização econômica, 

centrando-se, respectivamente, na redução da liquidez na economia através, dentre outras ações, do bloqueio de 

depósitos de poupança e fundos de curto prazo, e na reforma financeira, com o posterior congelamento de preços 

e salários. (RODRIGUES R., 2004).  
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de trabalho, redução de salários e redução de gastos e direitos sociais; (2) a política de 

privatização; e (3) a política de abertura comercial. Os planos de Collor promoveram a 

abertura comercial através da eliminação de barreiras não-tarifárias às compras externas e 

redução das alíquotas de importação, além de iniciar o programa de privatização (ALVES, 

2002). 

A abertura comercial-financeira acirrou a concorrência intercapitalista, impulsionando 

as empresas nacionais em um acelerado processo de reestruturação. Tal movimento, que 

atingiu tanto empresas públicas como privadas, caracterizou-se pela introdução de novos 

modelos de gestão e novas tecnologias. Nesse ponto, relembramos que, até esse momento, a 

entrada de elementos característicos do modelo toyotista na indústria brasileira foi efetivada 

de maneira gradual nas décadas anteriores, como afirma Lima (2002, p. 98):  

O kanban chegou ao Brasil em 1977, na unidade produtiva da Yanmar Motores Ltda. 

em Indaiatuba e, paulatinamente, outras técnicas foram chegando, tais como: a 

polivalência, o kaizen, a qualidade total e a parceria. Em suma, a flexibilidade, 

mesmo que em unidades isoladas, já continha em si o prenúncio de alteração no 

padrão industrial do capitalismo brasileiro. 

A década de 1990, no entanto, marcada pelo processo de abertura comercial iniciado 

pelo presidente Collor, é o palco da emergência do toyotismo enquanto modelo base para a 

renovação das relações de trabalho no Brasil (LIMA, 2002). Nesse contexto, as reformas 

econômicas brasileiras apontavam para uma tentativa de se adequar à ordem estabelecida 

mundialmente, adotando o receituário neoliberal para o crescimento econômico, pautado nos 

moldes da acumulação flexível. 

Como afirma Filgueiras (2006, p.187), “a face mais visível desse processo foi o grande 

salto verificado nas taxas de desemprego, sintomaticamente a partir dos anos 1990”. A 

reestruturação produtiva, com a adoção de novas tecnologias e modos de gestão proponentes 

de uma maior flexibilização tanto das relações de trabalho como das atividades dos 

trabalhadores, apresenta-se como uma forma de promover a subordinação do trabalho ao 

ritmo do mercado. 

Nesse ínterim, o Brasil ainda se encontrava em um momento de crise econômica, 

caracterizado pela alta inflação e pelos elevados índices de desemprego. As medidas adotadas 

por Collor em sua tentativa de estabilizar a economia se mostraram pouco eficazes frente à 

conjuntura do país nesse período e terminaram por lançar o país em um momento de grave 

recessão. Em seu terceiro ano de governo, após seguidas denúncias de envolvimento com  

esquemas de corrupção, o então presidente teve seu mandato cassado.  

Assumiu em seu lugar o vice-presidente Itamar Franco, que, segundo Alves (2002) 
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criou as condições macroeconômicas para o lançamento do Plano Real, elaborado por seu 

ministro da fazenda e futuro sucessor, Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando 

Henrique retomou a política neoliberal adotada no governo Collor, de maneira a aperfeiçoar e 

concluir o projeto proposto pelos governantes anteriores. 

O principal marco do governo Cardoso foi a consolidação do chamado Plano Real. Em 

linhas gerais, o Plano Real teve por objetivo a redução da inflação brasileira e a inserção do 

Brasil no processo de globalização econômica. Tais intentos, em especial a estabilização da 

economia, foram alcançados através do endividamento externo e da privatização de empresas 

públicas como forma de superar a inércia inflacionária e a crise fiscal (VIZENTINI, 2005). 

Seguiu-se a ampliação da abertura comercial, que, juntamente ao processo de privatizações, 

promoveram a desnacionalização e internacionalização da economia brasileira. O reflexo 

desse processo para os trabalhadores brasileiros foi o aumento das já elevadas taxas de 

desemprego. 

Frente a essas mudanças e levando em consideração a força e representatividade que o 

movimento sindical conseguiu atingir na década de 1980, esperava-se uma tomada de posição 

orientada ao enfrentamento das imposições do modelo neoliberal por parte da classe 

trabalhadora. Entretanto, durante a era neoliberal, houve uma mudança qualitativa na direção 

do “novo sindicalismo”, passando de uma orientação de confronto para uma orientação 

propositiva (ALVES, 2000). 

Tal posicionamento se deveu majoritariamente à grande recessão do início da década 

de 1990, ocasionada pelos planos Collor, bem como às elevadas taxas de desemprego, que 

minaram a ação do movimento sindical. As greves, principal meio de contestação da classe 

trabalhadora durante as décadas de 1970 e 1980, foram reduzidas em frequência e em número 

de grevistas no decorrer da década de 1990. Alves (2000) também ressalta a importância da 

reestruturação produtiva nesse processo:  

Não podemos deixar de lado a hipótese de que a série de práticas inovadoras, de 

caráter organizacional, na indústria brasileira, que constitui um importante aspecto 

do novo complexo de reestruturação produtiva, [...], e a livre negociação de salários, 

com a concessão de abonos e antecipações salariais, de acordo com o espírito do 

toyotismo, tenham colaborado sobremaneira com o recuo das greves. (ALVES, 

2000, p. 120). 

Nesse contexto, foram questionadas a excessiva regulação do mercado de trabalho e a 

rigidez da legislação trabalhista e sindical brasileira frente à nova configuração do mercado 

internacional, sendo consideradas um entrave para a inserção do Brasil no processo de 

globalização (CARDOSO, 2000). Objetivando a modernização econômica e social brasileira, 
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o governo Cardoso passa a formular, a partir de 1994, uma série de propostas referentes à 

alteração do sistema de relações de trabalho. Esta se daria no sentido de flexibilizar as 

relações trabalhistas, um passo tido como imprescindível para o processo de racionalização 

produtiva das empresas (VIDANGOS, 2007). 

O desdobramento das medidas tomadas pelo Executivo Federal na década de 1990 foi 

o aumento das diversas modalidades de trabalho precarizado, como os trabalhadores 

terceirizados, subcontratados e part-time. Com o declínio do poder econômico do 

empresariado industrial brasileiro, houve também a redução e desconcentração desse 

segmento do operariado, sendo este amplamente absorvido por um setor de serviços afetado 

pela reestruturação produtiva, submisso à racionalidade do capital e à lógica dos mercados 

(ALVES; ANTUNES, 2004). 

Frente a esse contexto, como aponta Antunes (1995), o movimento sindical se vê cada 

vez mais fragilizado diante de uma corrente neoliberal que prega a desregulamentação e 

flexibilização como bandeiras essenciais para o crescimento econômico e para a redução do 

desemprego, como afirma o autor: 

Os sindicatos estão aturdidos e exercitando uma prática que raramente foi tão 

defensiva. [...] Abandonam as perspectivas que se inseriam em ações mais globais 

que visavam a emancipação do trabalho, a luta pelo socialismo e pela emancipação 

do gênero humano, operando uma aceitação também acrítica da social-

democratização, ou o que é ainda mais perverso, debatendo no universo da agenda e 

do ideário neoliberal (ANTUNES, 1995, p. 35). 

Nos anos subsequentes, foram propostas uma série de medidas que objetivavam a 

modificação e flexibilização das relações trabalhistas. Dessa forma, percebemos que, com a 

adoção de novos modos de produção como o toyotismo e de um ideário neoliberal que se 

torna preponderante no Brasil durante a década de 1990, passa a se efetivar uma 

transformação qualitativa das relações entre o capital e o trabalho, principalmente no contexto 

empresarial, embasada em grande parte pela crescente submissão das lógicas de produção às 

lógicas financeiras (GAULEJAC, 2014a).  

Tal reflexão se pauta no conjunto de características que permeiam o meio empresarial 

atual, marcado pela aceleração dos ritmos de produção, busca da rentabilidade a curto prazo e 

pela classificação de empresas enquanto produtos financeiros, o que termina por repercutir em 

aspectos elementares da gestão dos "recursos humanos". Atualmente, a obsessão pela 

rentabilidade financeira incorre na adoção de ações voltadas especificamente para o campo 

econômico e que apontam para um processo cada vez mais evidente de flexibilização das 

relações do trabalho. Como afirma Bendassolli (2014), com a reestruturação econômica e o 
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surgimento de uma nova elite de gestores e profissionais liberais, "a empresa, e suas 

necessidades, começam a ditar as prioridades, os valores e as imagens ideais da nova 

subjetividade da classe média" (p. 14). Ao situar a rejeição da estabilidade laboral como uma 

das premissas para o progresso da classe trabalhadora nesse novo contexto acelerado, fluido e 

flexível, impõe-se aos trabalhadores a escolha pelo abandono de preceitos que até então 

permeavam suas vidas laborais. 

Dessa forma, partindo para o contexto de reestruturação produtiva experienciado pelo 

Brasil nesse período e observando o elevado número de vendas e fusões de empreendimentos 

públicos a empresas privadas, percebemos a adoção da seguinte conjectura exposta por 

Gaulejac (2014a) ao tomar como referencial a perspectiva financeira sobre a manutenção de 

funcionários: "Os efetivos são considerados como um custo que convém reduzir de todos os 

modos, uma 'variável de ajustamento', que é preciso flexibilizar ao máximo a fim de se 

adaptar às 'exigências do mercado'." (GAULEJAC, 2014a, p. 45). 

A partir desse ponto de vista permeado pela lógica financeira, não parece conveniente 

aos empreendimentos privados a conservação de um contingente representativo de servidores 

públicos que, apesar de terem sua situação de estabilidade enfraquecida através de medidas 

elaboradas pelo Poder Executivo, ainda mantinham uma série de garantias que não se 

aplicavam aos trabalhadores do setor privado.  

Assim, acreditamos ser de fundamental importância a discussão acerca de uma das 

ações que marcou inúmeros processos de venda e fusão de empresas nacionais a 

empreendimentos estrangeiros e se fez particularmente presente no contexto de venda de 

bancos estaduais, os planos de demissão voluntária (PDVs). Da mesma forma, faz-se 

importante ressaltar que o retorno, no contexto atual, dos PDVs, ações organizacionais 

aparentemente superadas na última década, é um indicativo de transformações não apenas 

vinculadas à esfera econômica, mas também a um fortalecimento de ideais associados ao 

modelo neoliberal. 

Nesse momento, voltaremos nosso foco para a análise do fenômeno dos PDVs no 

contexto político e econômico brasileiro. Para tanto, buscaremos caracterizar os planos de 

demissão, bem como explorar alguns exemplos de sua utilização em outros países, no sentido 

de delinear as sistemáticas fundamentais que perpassam sua aplicação e os possíveis reflexos 

desta para os trabalhadores. 

 

3.1 Planos de demissão voluntária e seus reflexos sobre os trabalhadores 
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Neste subcapítulo, enfocaremos uma das ações organizacionais que foram amplamente 

utilizadas por empresas públicas e privadas no contexto do novo complexo de reestruturação 

produtiva e acumulação flexível, conhecida como Plano de Demissão Voluntária (PDV), ou 

Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV). Tal medida surgiu com o intuito de 

facilitar o processo demissional de um grande contingente de trabalhadores, promovendo a 

redução do quadro funcional de empresas e a consequente redução de custos com a 

contratação e manutenção de funcionários. 

Relembremos, nesse ponto, que a referida diminuição do quadro de funcionários 

atenderia tanto às demandas do empresariado no decorrer dos anos 1990, ao reduzir os gastos 

com trabalhadores, como criaria um cenário propício à ampliação do modelo toyotista no 

contexto brasileiro, através da facilitação da reestruturação de diversos setores da economia, e 

à implantação efetiva do ideário neoliberal. 

Dessa forma, acreditamos que a difusão dos PDVs no contexto nacional se deveu ao 

surgimento de condições históricas e sociais específicas e que se relacionam intimamente com 

a flexibilização das relações de trabalho. Tais condições podem ser observadas no 

enfraquecimento dos sindicatos, na manutenção de altas taxas de desemprego e na 

apropriação de ideais neoliberais ao contexto econômico e organizacional. Elas surgem no 

momento histórico da implantação de uma nova conjuntura econômica internacional, após o 

estopim da crise do Petróleo em 1973, que impulsiona e fomenta grandes transformações 

também para os países da América Latina, que, dentre outros acontecimentos, passam a 

atravessar uma grande onda de privatizações. 

O processo de privatização do setor público, que englobou uma quantidade 

considerável de empresas no Brasil, representa também a demissão de um elevado número de 

trabalhadores que, na maioria dos casos, não foram absorvidos em sua totalidade pelos 

empreendimentos privados. Reconhecendo o aspecto determinante que os PDVs tiveram 

nesse contexto, buscaremos, além de realizar uma análise histórica do surgimento dessa ação 

organizacional, elucidar os principais pontos que constituem sua utilização e os aspectos 

positivos e negativos tanto para os empreendimentos que os adotaram como para os 

trabalhadores aos quais foram oferecidos. 

 

3.1.1 Trabalhadores redundantes e neoliberalismo: os primórdios da utilização dos PDVs 

 

Segundo a legislação britânica, nação considerada um dos berços do modelo 

neoliberal, como explicitado em capítulos anteriores, o termo redundancy é utilizado para 
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caracterizar disposições referentes aos direitos de trabalhadores que foram demitidos por 

razões econômicas (REINO UNIDO, 1965), o que pode ser observado em contextos de 

downsizing empresarial
14

 e reconfiguração dos setores de produção. O termo em inglês pode 

ser livremente traduzido como "redundância" e implica a dispensabilidade de um cargo ou 

trabalhador em determinado contexto organizacional. 

De acordo com a caracterização proposta por Paul Lewis (1986), o processo de 

redundancy pode ocorrer de maneira compulsória ou voluntária e sugere a presença de uma 

série de fatores que embasam sua análise. Dentre estes, encontram-se o possível 

desaparecimento do cargo pertencente ao trabalhador em questão, a possibilidade de 

reinserção do colaborador, as alterações nas atividades organizacionais, a redução de salários 

e o nível de pressão realizada pela gerência para que os trabalhadores aceitem a participação 

no processo. Tais aspectos expressam o quão compulsório ou voluntário é o referido 

procedimento. 

No que diz respeito à voluntariedade efetiva desse procedimento, não se apresentam 

apenas dois pólos opostos, caracterizados no Brasil como a demissão sem justa causa e a 

demissão voluntária, mas um continuum de possibilidades que representam tanto o desejo dos 

colaboradores e gerências em questão, como o contexto histórico em que estes se inserem. 

A chamada voluntary redundancy teve suas primeiras aplicações na década de 1980 e 

sua utilização enquanto ação organizacional aumentou significativamente deste então, estando 

em consonância com o processo de reestruturação produtiva e o downsizing empresarial 

impulsionado pela implantação de novas tecnologias (CLARKE, 2007). Esta medida se 

constitui na demissão voluntária de funcionários frente à oferta de incentivos financeiros que 

se somam aos direitos rescisórios cedidos legalmente a colaboradores que se enquadram na 

categoria redundant. 

O emprego desse tipo de plano de demissão se deu inicialmente em países como 

Inglaterra e Estados Unidos, que apresentavam um evidente alinhamento com políticas 

neoliberais e que empreenderam, no decorrer da década de 1980, o enfrentamento de 

sindicatos e movimentos operários. Eles foram realizados através do trabalho de consultorias 

que assessoravam empresas, ficando responsáveis pelo procedimento. Sobre as empresas que 

adotaram essa forma de demissão, Pfeilsticker (2008, p.11) ressalta que eram: “Grandes 

empresas, normalmente bem sucedidas e que, durante décadas, ofereceram a seus 

                                                 
14

 O termo downsizing empresarial remete à ação estratégica de reduzir o contingente de colaboradores em dado 

empreendimento, sendo muitas vezes motivada pela tentativa de diminuição dos custos da empresa. 

(VOLLMANN; BRAZAS, 1993). 
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funcionários a possibilidade de construir uma carreira como projeto de uma vida inteira, 

garantindo-lhes, tacitamente, estabilidade e segurança em troca de lealdade e 

comprometimento”. 

Ações similares à voluntary redundancy passaram a ser incorporadas por empresas em 

diversas localidades e com particular abundância em países ocidentais desenvolvidos, tendo 

suas diretrizes adequadas à legislação trabalhista vigente em cada contexto, mas mantendo o 

fundamento da oferta de incentivos financeiros em troca da demissão de funcionários. 

Acreditamos que os PDVs aplicados no contexto brasileiro constituem uma derivação dessa 

medida, sendo utilizados para promover a demissão das parcelas de trabalhadores 

"redundantes" dos variados setores da economia. 

No Brasil, a adoção dos PDVs como estratégia organizacional passou a ocorrer em 

grande escala na década de 1990, quando a política econômica se voltou para a modernização 

da economia brasileira, levando à consequente flexibilização das relações trabalhistas. Esse 

fenômeno se apresentou como resultado do processo de reestruturação produtiva e como 

decorrência do grande avanço tecnológico e de gestão empresarial da época. O conjunto 

dessas mudanças resultou na demissão de milhares de trabalhadores brasileiros, elevando a 

taxa de desemprego, que, ao fim da década, atingiu 9,6% (IBGE, 1999). 

De acordo com Leite (2000), as primeiras categorias que passaram por PDVs foram os 

metalúrgicos de montadoras e bancários, nas quais os efeitos da automação, da modernização 

do aparato tecnológico e da reorganização do trabalho foram mais evidentes no início da 

década. O processo do PDV, que não sofreu alterações determinantes em sua aplicação no 

Brasil ao longo do tempo, pode variar de acordo com as necessidades da empresa que o está 

adotando, mas, de maneira geral, sua finalidade é reduzir o quadro funcional.  

Dessa forma, no intuito de promover uma grande adesão aos planos, é necessário que 

as ofertas propostas aos trabalhadores sejam aparentemente vantajosas, de maneira que um 

número significativo de funcionários considere a assinatura do termo de demissão. Para isso, 

como uma forma de estímulo à adoção dos PDVs, podem ser oferecidos, em um primeiro 

momento, benefícios como pagamentos de planos de saúde e previdenciários por tempo pré-

definido, além da indenização em dinheiro correspondente a determinado número de salários 

(PFEILSTICKER, 2008). 

A aplicação dos PDVs, que pode ser realizada por entidades públicas ou privadas, 

inicia-se através do anúncio dos planos, geralmente posterior à negociação com os respectivos 

sindicatos, e determinação das diretrizes a serem seguidas para a assinatura desses. Através 

desses documentos, que assumem a forma de cartilhas ou folhetos, são veiculadas 
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informações como os incentivos monetários e benefícios cedidos aos colaboradores que 

aderirem ao plano, a determinação dos funcionários considerados "elegíveis", caso o plano 

não se estenda à toda a organização, assim como o prazo de assinatura do PDV. 

O valor da indenização costuma ser proporcional ao tempo de serviço do funcionário, 

podendo ser adicionado de abonos caso esse esteja habilitado à aposentadoria. O cálculo total 

incorpora os valores recebidos da indenização e das verbas rescisórias dos colaboradores 

elegíveis à assinatura do PDV. A elegibilidade aos planos de demissão está fortemente 

atrelada a fatores como a possibilidade de aposentadoria por parte dos colaboradores e a 

impossibilidade de certos funcionários de serem demitidos pela empresa, como é o caso de 

trabalhadores com restrições médicas ou lesionados no ambiente de trabalho (BRITO; 

AQUINO, 2016). 

Podemos verificar as referidas características, por exemplo, na lei de nº 9.468, que 

entrou em vigor no dia 10 de julho de 1997, instituindo o PDV de servidores civis do Poder 

Executivo. Esse documento, fruto da medida provisória nº1.530-7 de junho de 1997, 

apresenta redigidos os seguintes objetivos para sua adoção: "Possibilitar melhor alocação dos 

recursos humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no equilíbrio das 

contas públicas." (BRASIL, 1997). Em seu texto, são apresentados os termos para a adesão do 

plano, que teve um período de 28 dias, bem como as fórmulas que orientaram o cálculo das 

indenizações, sendo estas consideravelmente mais vantajosas caso o trabalhador optasse por 

assinar o PDV nos primeiros 15 dias de plano. O incentivo financeiro era proporcional ao 

tempo de serviço dos funcionários, de maneira que, para aqueles que contavam com mais de 

24 anos de serviço, sua indenização foi determinada em uma remuneração
15

, acrescida a 80% 

do seu valor, por ano de efetivo exercício a partir do vigésimo-quinto ano. 

Também vale ressaltar que os prazos de assinatura dos planos apresentam grande 

variabilidade, partindo de uma média de um a dois meses, como o PDV lançado pela 

Mercedes Benz em 2014, havendo possibilidades de se estender por apenas 11 dias, como foi 

o caso do programa lançado em 1995 pelo Banco do Brasil (RODRIGUES L., 2004) e 

podendo chegar ao extremo de 8 dias, exemplo encontrado no PDV promovido pela General 

Motors a 300 trabalhadores das plantas de São Caetano e São José dos Campos em fevereiro 

de 2015. 
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 De acordo com o Art. 5º da lei 9.468/1997: "Considerar-se-á como remuneração mensal, para o cálculo dos 

incentivos financeiros, a soma do vencimento básico, das vantagens permanentes relativas ao cargo e dos 

adicionais de caráter individual, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, além das demais vantagens 

percebidas com regularidade nos últimos seis meses pelo servidor, nestas compreendidas as relativas à natureza 

ou local de trabalho." (BRASIL, 1997) 
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Um dos quesitos que devem ser esclarecidos nos documentos informativos se refere à 

própria natureza do PDV. Esta ação, caracterizada como transação extrajudicial, ocorre de 

maneira bilateral entre empregado e empregador. Dessa forma, ambas as partes determinam e 

reconhecem a adoção do PDV e o consequente recebimento da indenização devida como o 

fim do vínculo trabalhista entre elas, impossibilitando o pleito de verbas adicionais às 

estabelecidas no termo após sua assinatura
16

. 

Ao refletirmos sobre esse cenário, é possível depreender que os PDVs passam a ser 

amplamente utilizados no contexto brasileiro tanto como uma forma de "livrar" as empresas 

privadas dos encargos representados por funcionários contemplados com a estabilidade 

laboral, como uma ferramenta capaz de promover o rompimento de valores que, em um 

momento anterior, representavam a relação da empresa com seus funcionários (RODRIGUES 

L., 2004), incorrendo, dessa forma, em uma profunda mudança cultural. 

De acordo com Pinto (2009), a utilização dos PDVs apresenta uma série de benefícios 

para a empresa e, quando utilizado de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação 

trabalhista, visa a redução das ações reclamatórias. Em tese, essa ação consistiria em uma 

forma amistosa de redução do quadro funcional das diversas empresas que o adotaram. 

Entretanto, o que se pode observar através de estudos realizados sobre essa temática 

(PFEILSTICKER, 2008; VIDAL, 2010; CUNHA; MAZZILLI, 2005; BESSI, 2003; 

CORREIA, 2008) é que esta declaração não reflete a realidade de muitos trabalhadores que 

passam pela experiência do PDV. 

Podem existir aspectos negativos na utilização dos PDVs tanto para a empresa que faz 

uso desta ação como para o trabalhador que atravessará esse processo. Um deles parte da 

própria dificuldade de reinserção no mercado laboral. Para os trabalhadores que buscam novas 

oportunidades de inserção em outros setores ou mesmo investir em empreendimentos 

próprios, o PDV pode surgir como uma proposta tentadora. Entretanto, com a crescente 

flexibilização das relações trabalhistas, essa aspiração pode encontrar dificuldades em sua 

efetivação. 

No contexto brasileiro, podemos situar os momentos de maior utilização dos planos de 

demissão em períodos de crise econômica, como na década de 1990 e no próprio momento 

atual. Em uma situação caracterizada por altos índices de desemprego, cujos momentos 

anteriormente citados são exemplos claros, a reinserção do contingente de profissionais que 

                                                 
16

 De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2015, a adesão voluntária de um 

trabalhador a um plano de demissão aprovado em acordo coletivo incorre na impossibilidade do ex-empregado 

reclamar benefícios trabalhistas que não foram pagos durante o contrato. 
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aderiram ao plano fica prejudicada ou mesmo impossibilitada. 

Durante a década de 1990, o mercado de trabalho brasileiro presenciou uma elevação 

sem precedentes no nível de informalidade, significando o aumento da proporção de 

trabalhadores por conta própria e sem carteira de trabalho assinada (ULYSSEA, 2006). Ramos 

(2002), ressalta que o aumento da informalidade se deu por uma alteração estrutural, sendo 

fundamentada no crescimento do setor de serviços e na redução do setor industrial. 

Essa característica pode ser observada de maneira mais evidente através do relato de 

funcionários do setor público (PFEILSTICKER, 2008), que fizeram a travessia do universo da 

estabilidade para as vulnerabilidades do mercado de trabalho. A referida vulnerabilidade se 

configura no sentido de, em um contexto de desemprego estrutural elevado, impulsionar a 

submissão de grandes contingentes de trabalhadores à condições de trabalho precárias, sendo 

a precarização caracterizada como a privação de direitos básicos e necessários ao pleno 

exercício da atividade designada (RABELO; BARBOSA, 2012). 

 

3.1.2 As transformações do setor bancário 

 

Durante a década de 1990 e início dos anos 2000, o setor bancário foi um dos mais 

amplamente atingidos pela aplicação de planos de demissão como os PDVs, como resultado 

do processo de automação e informatização do setor. No destacado período, tais mudanças 

atingiram diversos planos da organização bancária e da sociedade, promovendo o avanço do 

processo de internacionalização do sistema financeiro, a implementação de políticas de 

regulação do setor financeiro e um processo de “privatização da cultura organizacional”, que 

fez com que bancos em todo país mudassem sua função social, descartando o apoio ao 

desenvolvimento econômico para se tornarem bancos comerciais (DRUCK et al, 2002). 

Segundo Larangeira (1997), no contexto do trabalho bancário tradicional, ou seja, 

como era realizado aos moldes do modelo fordista-taylorista, o atendimento dos bancos se 

dava em meio a mercados segmentados, atuando de maneira complementar entre si, visto que 

havia um número limitado e estável de produtos.  

As estruturas de funcionamento correspondiam à organização por agências, a 

qualificação era adquirida, principalmente, por „experiência‟; o mercado interno de 

trabalho estruturava-se de forma fechada, orientando-se por um modelo rigidamente 

hierárquico, com mobilidade reduzida e como critério de promoção o tempo de 

serviço. (LARANGEIRA, 1997, p. 111). 

Tais características se modificaram a partir dos anos 1970, quando os bancos 

começaram a operar em termos de bancos múltiplos e redes de agências. A partir desse 
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momento, intensificou-se a internacionalização das transações bancárias, fazendo com que 

houvesse um aumento na competitividade e profundas transformações na organização do 

trabalho bancário. 

Essa mudança de paradigma implicou marcadamente no exercício da atividade dos 

trabalhadores bancários, que passaram a adotar a venda de serviços como um dos principais 

objetivos de sua atividade. A grande redução do contingente de trabalhadores bancários, 

vinculada principalmente à reestruturação produtiva e não necessariamente à redução de 

tarefas a serem realizadas, implicou na utilização de diferentes ações de reajuste e realocação 

dos recursos humanos das empresas, dentre elas, os PDVs.  

De acordo com diversos estudos (SILVA, 2002; DRUCK et al, 2002; SILVA et al, 

2007), de fato, as gerências de cada agência atuaram ativamente no sentido de pressionar 

determinados funcionários elegíveis à adoção dos PDVs. A pressão não decorre apenas dos 

gerentes, mas do próprio discurso veiculado através da apresentação do plano, que, por vezes, 

enfatiza o empreendedorismo e a oportunidade “imperdível” de desenvolvimento de um 

negócio próprio. 

Outro fenômeno de grande importância que toma cada vez mais espaço no setor 

bancário é a terceirização de atividades. De acordo com Garcia (1999), o processo de 

terceirização do setor bancário, iniciado em áreas de apoio como serviços gerais e vigilância e 

que avança para atividades técnicas (gerenciamento de recursos humanos e departamento 

jurídico), chegando a atividades fim (processamento de dados e tratamento de documentos 

contábeis); à medida que vincula estratégias de redução de custos com encargos trabalhistas, 

passa a conduzir à negação das condições de trabalho dos bancários. 

Dentre os reflexos deste processo estão o rebaixamento salarial, o aumento da jornada 

de trabalho, a perda de direitos trabalhistas, dentre tantos outros anteriormente apresentados. 

Como aludido, apesar da demissão de um grande número de funcionários, da reestruturação e 

informatização do setor bancário, o número de tarefas a serem realizadas por esses 

profissionais aumenta gradativamente, principalmente em função do enxugamento dos 

quadros (BARBARINI, 2001). Com a diversificação dos serviços ofertados, o trabalho 

bancário ganha uma nova configuração, que, com a redução do número de funcionários 

atuando em agências, afeta diretamente na intensidade do trabalho realizado. 

Em 12 anos, de 1986 a 1998, houve uma redução de 48% de empregos no setor 

bancário, passando de 705.065 a 367.852 empregos (DRUCK et al, 2002). Atualmente, o 

emprego no banco público caracteriza-se como instável, em decorrência da ampla utilização 

de PDVs, Planos de Aposentadoria Incentivada (PAI) e frequentes transferências de locais de 
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trabalho. A automação, com o surgimento de caixas e auto-atendimento e possibilidade de 

realizar transações via internet (Internet Banking), foi, em diversos casos, utilizada como 

justificativa para a implementação dos PDVs. 

O sindicato dos bancários também sofreu uma grande perda de associados em 

decorrência do número representativo de demissões. Isso promoveu a desmobilização 

sindical, incorrendo na predominância do discurso de incentivo à individualização das 

negociações no trabalho (BARBARINI, 2001). A atuação dos sindicatos fica, então, limitada a 

ações pontuais, normalmente relativas a denúncias, obtendo poucos resultados concretos no 

sentido de benefícios e mudanças, mesmo que parciais, para o trabalhador bancário. 

Recentemente, percebemos uma nova onda de utilizações dos PDVs em diversas 

empresas no Brasil. A partir de dezembro de 2014, empreendimentos dos mais diversos 

setores, mas especialmente do setor metalúrgico, anunciaram a abertura de planos sob a 

justificativa de uma nova adequação da produção às demandas provenientes do mercado, bem 

como da manutenção da competitividade das fábricas. Frente ao nosso atual momento de crise 

política e econômica, vemos a necessidade de analisarmos criticamente os acontecimentos 

passados e seus desdobramentos para a população brasileira. 

Elegemos o processo de privatização e as ações que o permeiam, em especial os 

PDVs, enquanto fenômeno a ser discutido por acreditarmos que se constitue como 

eventualidades de notória importância para a história tanto dos empreendimentos que os 

adotaram, como, principalmente, para os trabalhadores aos quais são ofertados. Para além 

disso, a ânsia por analisar o relato de trabalhadores bancários que passaram por esta situação 

se constrói tanto a partir do conhecimento de aspectos objetivos da história desta categoria, 

marcada por grandes e profundas mudanças no cotidiano laboral e nas atividades 

desenvolvidas por cada funcionário, como pelo interesse em explorar os acontecimentos 

anteriores e posteriores à privatização. 

Dessa forma, acreditamos que uma incursão de reconhecimento das significações 

atuais que um trabalhador dá aos acontecimentos de sua história de vida laboral constitui um 

importante recurso para a compreensão de aspectos relevantes e particulares de sua vivência 

enquanto trabalhador, bem como as repercussões das alterações políticas e sociais no decurso 

de sua vivência. 
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4 CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

Até então, realizamos uma exposição da conjuntura histórica que propiciou o 

surgimento da doutrina neoliberal e do modelo toyotista, bem como de suas implicações no 

contexto brasileiro, sendo estas voltadas principalmente à instauração de uma política de 

privatizações no país e às rápidas e profundas mudanças nos modelos de gestão 

organizacional. Contudo, antes de iniciarmos uma análise pormenorizada do processo de 

privatização para os profissionais bancários, bem como das transformações sócio-laborais 

vivenciadas no período de aplicação dos PDVs nos bancos estaduais, faz-se necessário que 

apresentemos nossas bases teóricas e metodológicas. 

Assim, iniciaremos este capítulo fornecendo alguns esclarecimentos sobre as vias de 

apropriação do trabalho pela Psicologia, como uma forma de introduzir a teoria Sociologia 

Clínica, situando-a em sua via particular. Dessa forma, teremos condições de, posteriormente, 

apresentar as relações existente entre essa teoria e o método História de Vida, utilizado na 

realização de nossa pesquisa. 

 

4.1 As vias de apropriação psicológica do trabalho 

 

Ao nos debruçarmos sobre o estudo da vida laboral e da importância da categoria 

trabalho para os sujeitos, deparamo-nos com diversas correntes teóricas ligadas às mais 

variadas disciplinas. No que tange ao campo da Psicologia do Trabalho, como sintetiza 

Bendassolli (2011), podemos dividir tais perspectivas em três vias conceituais de apropriação 

psicológica da categoria trabalho, sendo estas a Via Organizacional, a Via Social e a Via 

Clínica. 

A via organizacional caracteriza o trabalho como o contexto no qual o indivíduo irá 

desenvolver suas competências e aprimorar suas habilidades no interior de organizações, que, 

por sua vez, são definidas como “sistemas complexos nos quais diversos subsistemas 

interagem reciprocamente” (BENDASSOLLI, 2011, p. 78). Tal perspectiva orienta múltiplas 

abordagens que tomam como conceito essencial de estudo o desempenho dos trabalhadores, 

de maneira a analisar os aspectos que influenciam na tomada de ações orientadas ao alcance 

de resultados econômicos. 

A via social, por outro lado, adota a concepção de que o trabalho se caracteriza como 

uma dimensão social que “extrapola as fronteiras das organizações” (BENDASSOLLI, 2011, 
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p. 79). Dessa forma, o trabalho se configura não apenas como o contexto de desenvolvimento 

do indivíduo, mas como um recurso para sua individualização, a partir do qual o sujeito irá 

construir um significado de si. Ademais, a via social, principalmente em sua vertente 

sociológica, ocupa-se de questões relacionadas às representações sociais do trabalho e à 

análise do conceito de “identidade” e sua relação com o trabalho. 

Por sua vez, a via clínica de apropriação toma o trabalho, caracterizado como 

atividade e ação realizada em um contexto específico, como um meio de sustentação do 

sujeito psíquico (BENDASSOLLI, 2011). De acordo com essa perspectiva, tal ação no 

contexto laboral não se limita apenas ao ato instrumental destinado à produção de bens e 

serviços, mas, em consonância com a via social, como um ato de afirmação de si:  

Na via clínica, o trabalho é ampliado a ponto de preencher quase todo o espaço da 

ação. [...] O trabalho é apropriado como “atividade-sobre” – sobre si mesmo 

(trabalho no sentido psicanalítico do termo, como “trabalho do eu”), sobre os outros 

(agir com outros em “gêneros coletivos” em que a linguagem é quase uma 

liguagem-de-métier), sobre o mundo (sobre a matéria, a fim de produzir uma obra – 

e não apenas um “pedaço de produto” numa longa cadeia produtiva). A 

“consciência” torna-se ação-trabalho; o “eu”, sua “identidade”, são 

inextrincavelmente acoplados à “ação-trabalho”. (BENDASSOLLI, 2011, p. 81). 

  Seguindo esta via de apropriação, as chamadas “clínicas do trabalho” se caracterizam 

como clínicas aplicadas a contextos sociais, que têm como foco de estudo a relação entre 

trabalho e subjetividade (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). Dessa forma, elas se propõem a 

realizar intervenções que visam a transformação das condições objetivas de trabalho no 

sentido de solucionar as problemáticas vivenciadas pelos trabalhadores. Dentre elas, surge a 

teoria que elegemos para a realização desta pesquisa, a Sociologia Clínica. 

 Trata-se de uma recente teoria ligada ao campo das ciências sociais, que se debruça 

sobre o estudo dos processos sociopsíquicos que caracterizam as relações complexas entre o 

“ser do homem e o ser da sociedade” (CAILLOIS, 1937 apud GAULEJAC, 2014b) e tem seu 

surgimento situado na França da década de 1980 (YZAGUIRRE; MENDOZA, 2013). Como 

tais temáticas serão amplamente evidenciadas no capítulo subsequente, que apresentará nosso 

percurso metodológico e as entrevistas de história de vida laboral realizadas, acreditamos ser 

necessário apresentar uma breve contextualização de algumas das vertentes teóricas que 

influenciaram seu surgimento, bem como a maneira através da qual a Sociologia Clínica 

explora as transformações do mundo laboral e a mobilização psíquica dos sujeitos em relação 

ao trabalho. 

 

4.2 Sociologia Clínica: Fontes teóricas e princípios de investigação 
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 Ao situarmos nossa pesquisa na perspectiva proposta pela vertente francesa da 

Sociologia Clínica, desenvolvida por autores como Robert Sévingny, Gilles Houle, Eugène 

Enriquez e Vincent de Gaulejac, deparamo-nos com uma série de questionamentos sobre a 

utilização e significado do termo “sociologia clínica”, seus delineamentos epistemológicos e 

metodológicos, bem como as teorias que sustentam sua prática. Enquanto algumas dessas 

perguntas possuem explicações simples e objetivas, outras delas, principalmente aquelas 

voltadas ao “enquadramento” da Sociologia Clínica em uma disciplina ou vertente 

epistemológica específica, necessitam de um maior aprofundamento nas questões que 

suscitaram seu surgimento. 

 Como afirma Eugène Enriquez (1993 apud GAULEJAC, 2007, p. 35, tradução 

nossa
17

): “A Sociologia Clínica, ramo recente e em construção da Sociologia, tem uma velha 

história, continuamente esquecida, ocultada ou rejeitada”. Apesar de se constituir como uma 

teoria recente, as questões fundamentais abordadas pela Sociologia Clínica remontam a 

objetos e temáticas que estão presentes no campo das ciências sociais desde seus primórdios, 

como a querela sobre a pertinência do estudo de fenômenos psíquicos para a sociologia, a 

posição do pesquisador ao analisar seu objeto de interesse, dentre outras questões que serão 

apresentadas posteriormente. 

Tomaremos como ponto de partida para esta investigação uma disputa teórica e 

disciplinar que deu origem a um dos princípios basilares da Sociologia Clínica: o 

reconhecimento da relação entre fatos psíquicos e fatos sociais. No contexto desse conflito, de 

um lado se encontra a consideração das dimensões psíquicas, afetivas e emocionais das 

relações sociais como integrantes do estudo dos fatos sociais e, de outro, a relegação desses 

registros ao campo da Psicologia e ao estudo exclusivo dos comportamentos individuais 

(GAULEJAC, 2007). 

 Ao adotarem uma postura hostil e combativa frente à utilização de teorias psicológicas 

no campo das ciências sociais, muitos sociólogos apresentam argumentos fundamentados em 

uma das grandes obras de Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico (1895). De 

fato, no decorrer de sua teorização, Durkheim expõe diversos aspectos dos fatos sociais, 

estabelecendo que sua investigação deve se concentrar na análise de fatos sociais 

antecedentes, excluindo pesquisas voltadas ao estado de consciência individual, assim como 

afirmando peremptoriamente que “uma explicação puramente psicológica dos fatos sociais só 
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 La sociologie clinique, branche récente et en construction de la sociologia, a une vieille histoire, 

continuellment oubliée, occultée ou refoulée. (ENRIQUEZ, 1993 apud GAULEJAC, 2007, p. 35). 
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pode, portanto, deixar escapar tudo o que eles têm de específicos, isto é, de social” 

(DURKHEIM, 2007, p. 108). 

 Apesar de instituir um tipo de hierarquização entre Sociologia e Psicologia, Durkheim 

também lança um esclarecimento que suscita a possibilidade de um encadeamento tanto das 

referidas disciplinas como das dimensões psíquica e social:  

O que não quer dizer, por certo, que o estudo dos fatos psíquicos não seja 

indispensável ao sociólogo. Se a vida coletiva não deriva da vida individual, uma e 

outra estão intimamente relacionadas; se a segunda não pode explicar a primeira, ela 

pode, pelo menos, facilitar sua explicação. Conforme mostramos, é incontestável, 

em primeiro lugar, que os fatos sociais são produzidos por uma elaboração sui 

generis de fatos psíquicos. Além disso, essa própria elaboração não deixa de ter 

analogia com a que se produz em cada consciência individual e que transforma 

progressivamente os elementos primários (sensações, reflexos, instintos) de que ela 

é originalmente constituída. (DURKHEIM, 2007, p. 112 e 113).  

 Posteriormente, Durkheim afirma que o estudo dos fatos psíquicos é necessário ao 

sociólogo, mas que este deve renunciar à centralidade da Psicologia em sua análise para que 

possa encarar os fatos sociais como o núcelo de sua investigação. Ademais, o autor conclui 

essa passagem afirmando que a “ciência do indivíduo” se configura como uma “preparação 

geral” para o estudo dos fatos sociais, podendo, se preciso, oferecer “úteis sugestões” para sua 

análise (DURKHEIM, 2007, p. 113). 

 Ao tomar tal posicionamento no que tange à relação entre fatos psíquicos e sociais e 

desenvolvendo-o, inclusive, através da discussão sobre psiquismo individual e coletivo em 

uma de suas últimas obras, As formas elementares da vida religiosa (1912), Durkheim inspira 

outros teóricos a se interessarem pelo estudo da dimensão psíquica e sua relação com os 

fenômenos sociais. Dentre eles, encontra-se outro proeminente estudioso do campo das 

ciências sociais, Marcel Mauss. 

 Em sua comunicação para a Sociedade de Psicologia em 1924, Mauss (2015) aborda 

precisamente a relação entre as duas disciplinas, Sociologia e Psicologia, buscando elucidar a 

sua perspectiva sobre as “relações desejáveis” a serem construídas a partir das conquistas que 

já haviam sido alcançadas por estas ciências à época. No decorrer de sua exposição, o autor 

explora tanto as fronteiras como as possíveis articulações entre as diferentes disciplinas e, 

nesse sentido, esclarece que para além das perspectivas moforlógica, estatística e histórica, a 

Sociologia pode buscar o apoio da Psicologia quando toma por objeto as representações 

coletivas: 

Essa parte de nossa ciência é talvez a essencial; pois é em torno de idéias comuns, 

religião, pátria, moeda, assim como sobre o solo, que se agrupam os homens, com 

seu material, seus números e suas histórias. Mesmo os fenômenos de ordens 
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diversas, mesmo os mais físicos, como a guerra, por exemplo, são muito mais 

função das idéias que das coisas. (MAUSS, 2015, p. 322). 

 Dessa forma, Mauss (2015) indica uma noção de complementaridade entre o 

psiquismo individual e a estrutura social, que será mais profundamente abordada em sua obra 

Ensaio Sobre a Dádiva (1925), onde estabelece o conceito de “fatos sociais totais”: 

Depois de terem necessariamente dividido e abstraído um pouco em excesso, é 

preciso que os sociólogos se esforcem para recompor o todo. Assim encontrarão 

dados fecundos. Assim encontrarão também o meio de satisfazer os psicólogos. 

Estes percebem vivamente seu privilégio; os psicopatologistas, em particular, têm a 

certeza de estudar o concreto. Todos estudam ou deveriam observar o 

comportamento de seres totais e não divididos em faculdades. (MAUSS, 2015, p. 

311). 

 No decurso de sua obra, Mauss (2015) não lança apenas as bases para uma apreensão 

do conjunto complexo das sociedades, suas instituições e seus indivíduos, em movimento, 

mas para diversos aspectos que figuram como premissas fundadoras da Sociologia Clínica: 

A importância do vivido como especificidade incontornável do humano; a 

necessidade de uma abordagem antropológica que evoque a definição da clínica 

como “o estudo do homem em situação” (LAGACHE, 1949); a atenção às 

representações, aos sentimentos e às emoções; a apreensão do ser humano em seus 

três componentes, biológico, psicológico e social; o projeto de construir uma 

sociopsicologia que considere os fenômenos sociais em sua dimensão material e 

psíquica; a necessidade para o sociólogo de considerar o sentido que as pessoas dão 

a sua vida e à história da qual elas são protagonistas. (GAULEJAC, 2007b, p. 42, 

tradução nossa
18

). 

 Durante a década de 1930, tais temáticas também instigaram um grupo de intelectuais 

franceses, em especial o escritor Georges Batailles e o sociólogo Roger Caillois, a 

investigarem os “elementos vitais da sociedade”, caracterizando-os como os pontos de 

coincidência entre as tendências fundamentais da psicologia individual e as estruturas que 

presidem a organização social (HOLLIER, 1979 apud GAULEJAC, 2007b). Este grupo, 

denominado Le Collège de Sociologie, adota uma perspectiva na qual a Sociologia deve 

reconhecer as turbulências da vida social em sua conexão com a experiência íntima do 

homem, desenvolvendo um trabalho crítico que toma por objeto as relações “entre o ser do 

homem e o ser da sociedade” (CAILLOIS, 1937 apud GAULEJAC, 2014, p. 3, tradução 
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 L‟importance du vécu comme specificité incontournable de l‟humain; la necessité d‟une approche 

anthropologique qui évoque la définition de la clinique comme “l‟étude de l‟homme en situation” (LAGACHE, 

1949); l‟attention aux représentation, aux sentiments et aux émotions; l‟appréhension de l‟être humain dans ses 

trois composants biologique, sociopsychologique et sociale; le projet de construire une sociopsychologie que 

considère les phénomènes sociaux dans leurs dimensions matérielle et psychique; la nécessité pour le sociologue 

de tenir compte du sens que les personnes donnent à leur vie et à l‟histoire dont elles sons les protagonistes. 

(GAUELJAC, 2007b, p. 42). 
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nossa
19

). 

 Opondo-se ao cientificismo da época, os integrantes do Collège passam a questionar a 

separação acadêmica entre o conhecimento e a ação, de maneira a também contestar a suposta 

neutralidade do pesquisador em relação ao seu objeto no campo das ciências sociais 

(GAULEJAC, 2007b). Nesse mesmo período, tais questionamentos também influenciaram os 

debates de outro instituto de pesquisa que teve um papel fundamental para o desenvolvimento 

da Sociologia Clínica, a Escola de Frankfurt. 

 Sob a direção de Max Horkheimmer, foram desenvolvidas pesquisas que possuíam um 

notório caráter multidisciplinar, discutindo e integrando o pensamento marxista a disciplinas 

como filosofia, sociologia e psicanálise. Em reação ao racionalismo, positivismo e à abstração 

da atividade científica desconectada da vida social, os teóricos vinculados à Escola propõem o 

desenvolvimento de uma sociologia crítica. Da mesma forma, a Escola de Frankfurt passa a 

apresentar uma abertura para uma abordagem clínica do social, privilegiando intervenções 

concretas que respondam a preocupações políticas e sociais, para além da simples resolução 

de problemáticas teóricas (GAULEJAC, 2007b). 

 Nesse contexto de investigações que privilegiam a articulação entre questões teóricas e 

pesquisa de campo, bem como a combinação de referenciais sociológicos e psicológicos, a 

psicanálise se estabelece como teoria que fornece os elementos para a análise dos processos 

inconscientes das relações sociais, sendo referida por Gaulejac (2007b) como uma teoria 

“incontornável para a análise dos componentes pulsionais das contradições sociais e a 

compreensão da subjetividade social nas dimensões psicossociais do sujeito sociohistórico” 

(GAULEJAC, 2007b, p. 53, tradução nossa
20

). 

 Durante a década de 1950, a psicossociologia se desenvolve através de teóricos 

franceses que partem para os Estados Unidos no contexto do Plano Marshall. Nesse período, o 

ambiente acadêmico americano efervescia com o surgimento de novas abordagens e 

metodologias, como a pesquisa-ação, a dinâmica de grupo e o psicodrama, que introduziram e 

legitimaram métodos de investigação cada vez mais próximos a uma abordagem clínica para a 

pesquisa e intervenção. 

 Após realizar seu pós-doutorado com Carl Rogers nesse período, Max Pagès retorna a 

França e funda a Associação de Pesquisa e Intervenção Psicossociológica (ARIP, em francês), 

onde iniciou estudos referentes à pesquisa-ação e à intervenção a partir de “grupos de base e 
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 “entre l‟être de l‟homme et l‟être de la société” (CAILLOIS, 1937 apud GAULEJAC, 2014b, p. 3). 
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 La psychanalyse est incontournable pous analyser les composantes pulsionnelles des contradictions sociales, 

comprendre la subjectivité sociale, jusqu‟aux dimensions psychosocialesdu sujet sociohistorique. (GAULEJAC, 

2007, p. 53) 
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desenvolvimento” (GAULEJAC, 2007). No decorrer dos anos 1960 e 1970, a 

psicossociologia francesa passa a atravessar um momento de prosperidade, desenvolvendo 

suas práticas múltiplas para além dos muros das universidades. 

 Em 1969, Pagès funda o Laboratório de Mudança Social e Política
21

, onde começam a 

ser desenvolvidas as primeiras pesquisas no campo da Sociologia Clínica, sendo estas 

voltadas, em sua maioria, à temática do trabalho: 

As pesquisas conduzidas em empresas públicas e privadas nos levaram a 

desenvolver as formas de intervenção sócio-clínicas, que consistiam na co-

construção, juntamente com os patrocinadores e trabalhadores, de diagnósticos sobre 

as ligações entre os conflitos vividos e as contradições organizacionais e 

econômicas. (GAULEJAC, 2007, pp. 64-65, tradução nossa
22

). 

 As reflexões sobre as conexões existentes entre registros psíquicos, emocionais e 

sociais conduziram os teóricos dessa área à prática de uma análise dialética e multidisciplinar, 

que utiliza diversos referenciais teóricos e variadas ferramentas metodológicas em suas 

investigações.  

 De maneira geral, antes de iniciarmos nossa discussão sobre as especificidades 

metodológicas da Sociologia Clínica e sua utilização em nossa pesquisa, podemos concluir 

este subcapítulo de contextualização elencando alguns dos aspectos fundamentais desta teoria, 

que derivam dos estudos empreendidos por várias gerações de teóricos e que atualmente 

orientam sua prática. 

 Em primeiro lugar, constatamos que a Sociologia Clínica possui uma identidade 

plural, desenvolvendo-se através de múltiplas correntes teóricas. Assim, o sociólogo clínico se 

encontra em uma situação de constante ultrapassagem de barreiras disciplinares, a medida em 

que desenvolve suas investigações sobre os fenômenos sociais, sendo estes últimos tidos 

como fenômenos complexos e multidimensionais. A partir dessa perspectiva, os fatos 

sociopsíquicos são considerados como parte integrante dos fatos sociais, de maneira que a 

análise das dimensões psíquicas se configura como necessária para o estudo dos fenômenos 

sociais. 

 Segundo Gaulejac (2007), existem dois aspectos incontornáveis para a Sociologia 

Clínica, que seriam a consideração da dimensão existencial das relações sociais no estudo dos 

fatos sociais, tomando o “vivido” como dimensão fundamental e irredutível de análise daquilo 
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 Laboratoire de Changement Social et Politique 
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 Les recherches menées dans les entreprises publiques et privées nous conduisent à developer des formes 

d‟intervention sociocliniques qui consistent à coconstruire avec les commanditaires et les travailleurs concernés 

des diagnostics sur les liens entre les conflits vécus et les contradictions organisationnelles et économiques. 

(GAULEJAC, 2007, pp. 64-65). 
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que faz a sociedade e a utilização da abordagem psicanalítica tanto para a compreensão dos 

fenômenos intrapsíquicos como para o estudo das dimensões psíquicas dos processos sociais. 

 Em última instância, a Sociologia Clínica se configura como uma teoria que toma 

como projeto a ultrapassagem das oposições teóricas e disciplinares entre os campos da 

Sociologia e Psicologia, evitando a dupla armadilha dos chamados psicologismos e 

sociologismos, bem como analisando os fenômenos institucionais e organizacionais em seu 

caráter multidimensional. 

 

4.3 Sociologia Clínica e Histórias de Vida: um percurso metodológico  

 

Tendo esclarecido alguns aspectos da teoria Sociologia Clínica, que busca estudar os 

fenômenos sociais em seu caráter complexo e multidimensional, pretendemos aliar essa 

investigação da conjuntura sociohistórica brasileira aos relatos de história de vida 

apresentados pelos sujeitos entrevistados, de maneira a pôr cada história singular em 

perspectiva segundo o contexto particular vivenciado, trazendo, assim, o “vivido” para o 

centro de nossa investigação. 

Como apresentado anteriormente, a Sociologia Clínica não elege uma ferramenta 

metodológica padrão para seus estudos, mas adota uma abordagem clínica que influencia suas 

práticas de pesquisa e intervenção. A partir dessa perspectiva, segundo Hanique (2007), 

podemos apontar três princípios que perpassam o uso de tal abordagem no decorrer de um 

processo de pesquisa: uma relação e interação particular entre o pesquisador e a população 

pesquisada, o que demanda certa sensibilidade, por parte do pesquisador, referente ao discurso 

de seus entrevistados e na sua implicação no processo de investigação; o reconhecimento dos 

sujeitos ou grupos pesquisados como sujeitos produtores de conhecimento sobre sua própria 

situação (ENRIQUEZ, 1993 apud HANIQUE, 2007) e uma co-construção progressiva dos 

sentidos através de um diálogo entre pesquisador e sujeito. 

No que diz respeito a esse derradeiro aspecto, ressaltamos que a abordagem clínica 

não pressupõe que os sentidos dados pelos sujeitos a suas vivências estão postos e aguardando 

serem desvelados durante a investigação. Pelo contrário, “para o clínico, o sentido resulta de 

uma „tomada de posição‟ conjunta do pesquisador e de seus interlocutores” (HANIQUE, 

2007, p. 121, tradução nossa
23

).  

Dessa forma, percebemos um alinhamento entre o exercício da abordagem clínica, da 
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 Pour le clinicien, le sens résulte d‟une “prise de position” conjointe du chercheur et de ses interlocuteurs. 

(HANIQUE, 2007, p. 121). 
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maneira como é utilizada pela Sociologia Clínica, e a posição expressa por Bourdieu (2008) 

como a necessidade de um “exercício espiritual” no contexto da pesquisa: “A entrevista pode 

ser considerada como uma forma de exercício espiritual, visando a obter, pelo esquecimento 

de si, uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias 

comuns da vida” (BOURDIEU, 2008, p. 704). 

Nesse sentido, o clínico não apenas observa de maneira distante o desenvolvimento da 

narrativa do sujeito sobre a sua trajetória, mas o interpela com questionamentos ou mesmo 

sugestões, empreendendo, assim, um exercício prático de mudança da percepção do sentido 

de sua vivência (HANIQUE, 2007). Assim, a adoção dos princípios descritos objetiva a 

criação de um espaço de compreensão suficiente para a elaboração de uma confrontação de 

pontos de vista entre pesquisador e sujeito, que resulta na co-elaboração de um pensamento 

formalizado sobre o sentido do vivido pelo sujeito. 

Dessa forma, optamos pela utilização do método História de Vida para a realização de 

nossa investigação de campo, tendo em vista que esta ferramenta metodológica nos permitiria 

não apenas pôr em prática os princípios da abordagem clínica, mas observar a progressão dos 

eventos passados através da narrativa autobiográfica dos sujeitos entrevistados. Ressaltamos 

ainda a consonância com os aspectos apresentados anteriormente relativos à Sociologia 

Clínica, tendo em vista que, ao ser produzida como o relato de um sujeito social, permeado 

pelo discurso de diversas instituições e filiações sociais, a história de vida passa a se 

configurar como um modo de produção intersubjetivo de conhecimento, que privilegia tanto 

os aspectos objetivos como subjetivos de seu relato, constituindo-se, assim, enquanto uma 

experiência subjetiva, à mesma medida individual e social (RHÉAUME, 2008). 

Nesse âmbito, reiteramos que a experiência do relato de história de vida não se 

configura apenas como a descrição pretensamente imparcial das eventualidades que 

acometeram o sujeito em sua história, nem como a tomada de notas sobre características 

eminentemente objetivas dos processos e períodos que estão sendo relatados. Para além disso, 

a narrativa de história de vida expressa um projeto individual que atravessa a experiência 

coletiva (RHÉAUME, 2008) e que através de sua narrativa incorre na efetivação, no momento 

presente, de uma ressignificação das experiências passadas. 

No decurso de nossa pesquisa, que atravessou algumas reformulações à medida que 

nos permitimos ser modificados e influenciados pelo campo, realizamos uma grande alteração 

no que diz respeito aos nossos objetivos gerais e específicos. Durante a realização de nossa 

primeira entrevista em setembro de 2016, observamos que ainda havia um forte apelo afetivo 

referente à perda da identidade profissional não apenas daqueles sujeitos que aceitaram os 
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PDVs, como nossa primeira entrevistada, mas também e principalmente para os bancários que 

continuaram exercendo suas atividades em uma instituição privada. 

Em nosso projeto inicial, determinamos como objetivo geral a análise exclusiva dos 

reflexos dos PDVs para os profissionais do setor bancário. Entretanto, percebemos que a 

extensão daquilo que estava sendo posto por nossos entrevistados, confirmação que 

obtivemos após nossa segunda entrevista, referia-se não apenas à ação organizacional 

específica dos PDVs, mas ao processo de privatização do banco estadual como um todo. 

Assim, optamos por alterar nossos objetivos, assumindo o estudo dos reflexos do processo de 

privatização do BEC, o que também inclui a análise da aplicação dos PDVs nesse contexto 

histórico. 

Tendo esclarecido este ponto de nossa investigação, partamos para a descrição da 

realização de nossa pesquisa de campo e a posterior apresentação de alguns aspectos 

particulares de nossas análises. Levando em consideração o prazo para a entrega da 

dissertação, decidimos realizar entrevistas individuais de história de vida, voltadas 

especificamente para a trajetória laboral dos sujeitos. Por se tratarem de entrevistas de longa 

duração, optamos por espaçá-las por um período de uma ou duas semanas, para que 

tivéssemos condições de revisitar as gravações e anotações realizadas antes de partir para uma 

nova entrevista. 

Realizamos os contatos iniciais com os ex-funcionários do BEC progressivamente, 

selecionando-os por conveniência, mas levando em consideração suas vivências particulares 

referentes ao processo de privatização. Assim sendo, concluímos a nossa pesquisa ao abordar 

as narrativas de cinco entrevistados, que optamos por nomear segundo os protagonistas de 

célebres romances do escritor cearense José de Alencar, sendo estes Iracema, Lucíola, 

Senhora, A Viuvinha e Ubirajara.  

Foram entrevistados: Iracema, que atuou como chefe de setor no BEC e deixou o 

banco no período de aplicação dos PDVs; Lucíola, que atuou em agências após a privatização 

do banco, chegando a se aposentar em 2012; Aurélia, que atuou nos departamentos 

administrativos do banco após a privatização, sendo demitida em 2016; Carolina, que atuava 

como gerente administrativa em uma das agências após a privatização, sendo demitida em 

2008 e Ubirajara, que atuou como gerente geral antes e após a privatização do BEC e que 

atualmente está em licença para o tratamento da própria saúde. 

 Assim como determinado em nosso projeto inicial, definimos o número de sujeitos 

entrevistados por saturação teórica referente às temáticas principais do processo de 

privatização e a aplicação dos PDVs. Entretanto, por se tratarem de entrevistas que têm como 
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característica a não-diretividade, devemos reconhecer que foram abordados temas que não 

diziam respeito a nossa investigação atual, como questões de gênero e maternidade em sua 

relação com o trabalho, mas que ainda se constituem como ricos dados para investigações 

futuras. 

 No início de nossas entrevistas, realizamos a leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, sanando todas as possíveis dúvidas e informando os sujeitos sobre o caráter 

plenamente voluntário de suas participações. Nesse momento, esclarecemos brevemente os 

objetivos da pesquisa em questão, as principais características da metodologia, a forma como 

suas narrativas seriam analisadas e garantimos o resguardo de suas identidades e as de todos 

aqueles a quem se referíssem no decorrer de seus relatos. Obtendo o consentimento para a 

realização e gravação das entrevistas, prosseguímos para o início de suas narrativas. Por se 

tratarem de entrevistas de história de vida, não foi concebido um roteiro de questionamentos 

ou sugestões pré-estabelecidas, limitando os aspectos regulares de cada entrevista a uma única 

solicitação inicial: “Conte-me sua história de vida laboral”. 

 As entrevistas tiveram durações distintas, que variaram entre uma hora e meia e três 

horas. No decorrer de cada uma delas, buscamos seguir os princípios apresentados 

anteriormente, adotando uma postura aberta à maneira como os sujeitos construíam suas 

narrativas e participando ativamente deste processo através de interpelações ocasionais na 

forma de questionamentos e sugestões sobre aspectos abordados com particular veemência ou 

interesse pelos sujeitos. 

 Concluídas as entrevistas, deparamo-nos com uma característica relativamente 

problemática inerente ao método História de Vida: a gigantesca quantidade de informações a 

serem analisadas. Contávamos com aproximadamente nove horas de gravações ao todo, fator 

que nos levou a reconsiderar mesmo a necessidade de transcrição das entrevistas. Dessa 

forma, concebemos um método que consistia na escuta integral de cada gravação em dois 

momentos distintos.  

O primeiro momento seria logo após a entrevista propriamente dita, no qual a 

gravação seria reproduzida integralmente e confrontada com as anotações realizadas no 

momento da entrevista. Durante esta etapa, foram realizadas novas anotações referentes às 

temáticas abordadas no decorrer das narrativas e que seriam estudadas mais 

aprofundadamente no momento de análise. Após a realização de todas as entrevistas, foi 

realizada uma nova escuta de cada gravação, concomitante à escrita das apresentações das 

narrativas de história de vida, que constam nos subcapítulos subsequentes. As análises foram 

realizadas posteriormente a essa etapa, de maneira que foram utilizadas tanto nossas 
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anotações como as referidas descrições das narrativas. No decorrer da etapa de análise, 

retornamos algumas vezes para pontos específicos das gravações, de maneira a sanar 

quaisquer incertezas que surgissem durante esse processo. 

Nossa preparação para a análise dos aspectos que foram abordados pelos sujeitos se 

baseou no estudo minucioso de aspectos sócio-históricos gerais, tais como os reflexos das 

grandes transformações do mundo do trabalho e os desdobramentos de processos de 

privatização no contexto brasileiro, bem como indícios apresentados em investigações 

anteriores concernentes à categoria específica a ser analisada: a dos trabalhadores bancários.  

Tal investigação englobou particularmente as obras de Vincent de Gaulejac, um dos 

fundadores da teoria Sociologia Clínica, em especial seu livro desenvolvido em parceria com 

o jornalista Antoine Mercier, Manifeste pour sortir du mal-être au travail (2012). No decorrer 

desta obra, os autores se propõem a analisar o mal-estar no contexto laboral, elencando, de 

maneira sintética, doze pontos que representam as causas do mal-estar em diversos campos 

profissionais e que indicam uma degradação das condições subjetivas de trabalho. Dessa 

forma, fomos capazes de sistematizar nossa análise, de maneira a identificar, nas vivências de 

nossos entrevistados, aspectos que denotam os desdobramentos do processo de privatização. 

No decorrer de nossa análise, pudemos reconhecer todos os aspectos listados por 

Gaulejac e Mercier (2012) nas vivências narradas por nossos entrevistados, ligando-se, muitas 

vezes, à reconfiguração da organização do trabalho, decorrente do processo de privatização. 

Infelizmente, em decorrência de nosso curto prazo, não pudemos empreender uma 

investigação realmente aprofundada de tais aspectos durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, mas elencamos, a seguir, os pontos que foram retratados em cada subcapítulo: 

No relato de Iracema foram verificados os pontos referentes à crise de valores e 

conflitos de lealdade, assim como a insatisfação crônica gerada pela ausência de 

reconhecimento; na narrativa de Lucíola surgem as temáticas relacionadas à obsessão 

avaliativa, à individualização e à chamada luta de lugares; na narrativa de Aurélia são 

discutidos aspectos referentes à degradação do amor ao ofício; na narrativa de Carolina são 

abordados os temas da instrumentalização, da insegurança e da lógica da obsolescência; por 

fim, no relato de Ubirajara são identificados pontos referentes à cultura da urgência, à 

multiplicação das injunções paradoxais, à perda de sentido e ao distanciamento entre as 

percepções de dirigentes e funcionários. 

  Nossa análise das narrativas de histórias de vida buscou trilhar os caminhos 

apresentados pelos sujeitos nesse processo de redescoberta e ressignificação de suas 

vivências, ao mesmo tempo em que explorou criticamente os aspectos psicossociais nelas 
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implicados, tendo como principal foco a tentativa de compreender a realidade que esses 

trabalhadores vivenciaram, através da história relatada pelos sujeitos que a viveram. 

Seguiremos adiante com a derradeira contextualização histórica anterior à apresentação das 

narrativas de nossos entrevistados: a trajetória do Banco do Estado do Ceará. 

 

5 HISTÓRIAS DE VIDA E TRABALHO 

 

Chegamos ao momento de apresentação e análise dos relatos de história de vida 

laboral, narrados por trabalhadores que vivenciaram o processo de privatização do Banco do 

Estado do Ceará. No decorrer dos capítulos anteriores, tivemos como objetivo o 

esclarecimento de diversos aspectos pertinentes ao período histórico da década de 1990 no 

contexto brasileiro, da dinâmica das forças políticas e sociais que se desenhava nessa época, 

dos processos de reestruturação produtiva e instauração da doutrina neoliberal, além da 

definição do que entendemos como processos de privatização e planos de demissão 

voluntária, bem como suas aplicações no Brasil. 

Nesse ponto, realizaremos uma breve apresentação da história do Banco do Estado do 

Ceará, para que possamos, então, partir para a descrição e análise das histórias e vida laboral. 

Reiteramos, entretanto, que nossa análise é voltada integralmente às vivências laborais dos 

trabalhadores bancários e não à instituição em si. Entretanto, acreditamos que a apresentação 

do histórico do BEC é necessária para que possamos compreender e contextualizar as 

vivências de nossos entrevistados. 

 

 

5.1 História do BEC 

 

O contexto histórico da criação do Banco do Estado do Ceará (BEC), fundado no dia 

23 de junho de 1964, é perpassado por uma série de fatores políticos e econômicos comuns à 

fundação de diversos bancos estaduais na época. Principalmente entre as décadas de 1920 e 

1970, diversas unidades federativas adotaram a estratégia de constituir instituições financeiras 

estaduais com o intuito de dinamizar suas economias (SALVIANO, 2004). Nesse ínterim, os 

bancos estaduais seriam responsáveis pelo financiamento local, impulsionando o 

desenvolvimento socioeconômico de seus respectivos estados. 

No caso específico do BEC, que iniciou suas atividades com apenas uma agência 

situada na cidade de Fortaleza, a conjuntura econômica propícia entre os anos de 1968 e 1973, 
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que marcam o período conhecido como o “milagre econômico brasileiro”
24

, favoreceu seu 

crescimento e expansão, fazendo com que o banco fosse, progressivamente, multiplicando seu 

número de agências e iniciando, em 1969, um impetuoso processo de interiorização 

(VIANNA, 2011). A bancarização da população cearense em muito se deveu a tal processo, 

que levou 44 unidades operadoras do BEC ao interior do Ceará. 

Com o declínio da economia brasileira na segunda metade da década de 1980, 

conjuntura descrita mais pormenorizadamente no subcapítulo “Neoliberalismo no Brasil”, 

grande parte das instituições financeiras estaduais não estava obtendo êxito no objetivo de 

recuperar sua liquidez e solidez. Nesse contexto, surge o Decreto-Lei 2.321, através do qual o 

Banco Central poderia assumir, temporariamente, a administração de instituições financeiras 

privadas e públicas, com o intuito de saneá-las (BRASIL, 1987). Dessa forma, tendo em vista 

os recorrentes problemas de liquidez no banco, a administração do BEC passa a ser controlada 

pelo Banco Central no ano de 1987.  

Nesse ponto, faz-se importante ressaltar que, apesar de o funcionamento de bancos 

estaduais e privados ser regido pelo mesmo ordenamento legal
25

, existe uma diferença 

fundamental no que tange a seus objetivos primordiais: “Ao contrário das instituições 

privadas, que visam obter lucro, os bancos estaduais perseguem objetivos múltiplos, e nem 

sempre muito claros, determinados pelas políticas dos respectivos governos” (SALVIANO, 

2004). Assim, apesar do forte cariz desenvolvimentista, presente em boa parte dos bancos 

estaduais, passam a ser observadas ações que refletem uma má administração dos bancos, 

dentre as quais encontra-se o financiamento indiscriminado do poder executivo de cada estado 

(VIANNA, 2011; SALVIANO, 2004). 

Acreditamos, no entanto, que foge ao escopo desta apresentação apontar questões e 

problemáticas administrativas dos bancos estaduais, principalmente aquelas voltadas ao uso 

indevido das instituições, tendo em vista que ainda hoje tais assuntos permanecem nebulosos, 

mesmo para boa parte dos funcionários que estavam ativos nesse período. Após a intervenção 

do Banco Central, o BEC volta ao controle do estado em 1988, adotando ações voltadas para 

a modernização de suas operações e racionalização de sua administração. Nesse ponto, o BEC 

atravessa um momento de reestruturação organizacional e adoção de novas tecnologias, 
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 Ressaltamos que, além de se configurar como um período de marcado crescimento econômico, os anos 

compreendidos entre 1968 e 1973 também representaram o auge da ditadura militar brasileira e, no campo 

econômico, de um agessivo processo de concentração de renda, o que acentuou ainda mais a desigualdade de 

renda já presente no país (HAMMOUD, 2008). 
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 Lei do Mercado Financeiro e de Capitais (Lei 4.595/64), Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), 

resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) e normas de nível hierárquico inferior, editadas pelo Banco 

Central (SALVIANO, 2004). 
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configurando um período de mudanças no perfil de atuação, fato que é refletido também em 

uma nova programação visual (VIANNA, 2011; BEC, 2005).  

Os anos de 1993 e 1994 se mostraram bastante profícuos para o BEC, que foi 

classificado entre as 50 maiores instituições financeiras do país e a12ª de menor taxa de risco 

da América Latina. Entretanto, foi em dezembro de 1994 que o então governador Tasso 

Jereissati anunciou oficialmente o interesse em repassar a administração do banco. Seguiram-

se onze anos de ferrenhas disputas judiciais, entre o governo federal e os sindicalistas, que 

conseguiram paralisar o processo por nove vezes, até o ano de 2006, quando foi efetivado o 

leilão do banco (LIMA, 2016). 

É nesse contexto que passam a ser promovidos os Plano de Demissão Voluntária 

(PDVs) no BEC. Com os fortes indícios voltados para a possibilidade de privatização do 

banco, inicia-se um processo de “enxugamento” do quadro de funcionários ativos, que tomou 

lugar principalmente nos anos de 1996 e 1997. Após esse período, de acordo com o edital de 

venda liberado pelo Banco Central (2005) para a alienação de ações do capital social do BEC, 

houve uma redução de 40% no número de funcionários, passando de 2.192 empregados em 

janeiro de 1997, para 866 em março de 2005. À época, o banco contava com 70 agências, 

sendo 25 na capital (Fortaleza), 44 no interior do estado e uma agência em Brasília – DF, 

assim como 118 postos de atendimento eletrônico. 

Lembramos ainda que os empregados do BEC, assim como os profissionais de outros 

bancos estaduais, gozavam de uma garantia de estabilidade que, segundo Salviano (2004), 

poderia ser estabelecida por convenção coletiva ou por lei, e se configurava como um dos 

benefícios indiretos mais significativos dos empregados. Tal estabilidade também simbolizava 

um obstáculo para a demissão de funcionários em empreendimentos estaduais, motivo pelo 

qual um grande número de dirigentes administrativos adotou a utilização dos PDVs como 

estratégia para a demissão de um grande contingente de trabalhadores nesse âmbito. 

Após esse momento inicial, seguiu-se um período de grande incerteza para os 

funcionários, pois em maio de 1999 teve início o processo de federalização do BEC. Assim 

como em 1987, o banco retorna ao controle administrativo do Banco Central, mas também 

passa ao controle acionário da União. Em troca, foi concedido ao governo do Estado do Ceará 

um empréstimo no valor de R$ 954 milhões, que seriam destinados ao saneamento financeiro 

e capitalização do BEC, visando sua posterior privatização (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2005). 

A privatização foi efetivada durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003 - 2006), que deu continuidade ao processo, sendo este finalizado em 
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dezembro de 2005. Em maio de 2006, após a apropriação pela instituição privada de suas 70 

agências e das contas de 278.601 clientes ativos, o BEC deixa de existir. 

Ao recontar a história do BEC através de documentos oficiais, dossiês e editais, temos 

a percepção de uma instituição financeira que conheceu altos e baixos em seus 42 anos de 

atuação e que de alguma forma foi significativa para o desenvolvimento socioeconômico da 

população cearense em dado período. O que tais recursos falham em transmitir 

adequadamente é a visão daqueles que viveram e construíram a história do BEC, do 

sofrimento implicado nas transformações que se iniciaram muito antes da venda efetiva do 

banco e do senso de coletivo que, através de um movimento organizado e obstinado a resistir 

ao destino que se avizinhava implacavelmente, resultou em um dos processos de privatização 

mais extensos da história brasileira. 

A seguir, apresentaremos cinco relatos de história de vida de bancários que viveram as 

transformações do BEC em suas diferentes etapas. Vivências que se resguardam distintas em 

suas particularidades, mas que revelam aspectos da condição humana em sua relação com o 

trabalho e com as instituições. Assim, esperamos trazer aos leitores uma nova perspectiva a 

respeito do que foi o BEC, de quem foram seus funcionários e daquilo que representou a sua 

privatização, privilegiando o discurso daqueles que raramente constam nos relatórios oficiais 

de transformações financeiras, mas que são, sem dúvida, suas maiores vítimas: os bancários. 

 

5.2 Iracema 

 

Nossa primeira entrevistada foi Iracema, ex-bancária que teve no BEC sua primeira e 

única inserção laboral formal. Deixando o banco no período dos planos de demissão 

voluntária, ela passa a concentrar seus esforços no cuidado da família e, em especial, na 

criação de seus dois filhos. Em suas duas horas de entrevista, Iracema trouxe uma narrativa de 

trajetória socioprofissional rica em detalhes, que seguiu uma estrita ordem cronológica. 

 Como afirmado anteriormente, existem características fundamentais à utilização do 

método História de Vida, as quais pretendemos elucidar detalhadamente no decorrer da 

apresentação de cada narrativa. Neste primeiro contato com os frutos de nossas entrevistas, 

traremos o relato integral de Iracema, procurando apontar especificidades de cada momento 

de sua narrativa, como expressões físicas e particularidades da exposição de determinados 

assuntos. Ademais, optamos por exprimir informações como datas e localidades de agências 

apenas quando estritamente necessário, no sentido de resguardar a identidade de nossos 

entrevistados. 
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Iracema iniciou sua carreira profissional em 1981, quando tinha apenas 19 anos. Os 

primeiros vislumbres de interesse pela carreira bancária surgiram a partir do profundo respeito 

nutrido pelo pai, um bem-sucedido bancário, fator que contribuiu para que suas primeiras 

tentativas em concursos públicos fossem focadas nessa área. Sua inserção laboral se deu no 

BEC, em um momento anterior à primeira intervenção do Banco Central. Nessa época, 

Iracema se definia como uma trabalhadora incansável, que não se contentava em aprender e 

desenvolver suas atividades medianamente, buscando atingir a perfeição a cada tarefa que lhe 

era designada. Caracterizando-se como “metida a workaholic”, ela passa a relatar os ônus e 

bônus de sua postura em seus primeiros anos de trabalho no BEC. 

Tendo o Departamento de Recursos Humanos como sua lotação inicial, Iracema 

recorda com cômico desgosto suas primeiras experiências com a máquina de datilografia, 

ferramenta-nêmesis de outrora que lhe rendeu momentos de irritação e ansiedade em seus 

primeiros meses. No entanto, a datilografia de cartas e outros documentos lhe seria útil para 

sua próxima área de atuação, o gabinete da presidência do banco.  

Pouco foi descrito por ela sobre as atividades realizadas no decurso desse período 

introdutório. Para além de comentários sobre as aulas de etiqueta, obrigatórias aos 

funcionários que trabalhavam diretamente com a presidência, Iracema não retratou aspectos 

de seu ambiente de trabalho, novos colegas ou procedimentos referentes ao seu cotidiano 

nessa época. 

Posteriormente, entretanto, quando inicia sua fala sobre sua atuação no Departamento 

de Cadastro, ela progride seu relato de maneira mais aberta, menos comedida, permitindo-se 

lembrar e descrever detalhes diversos sobre sua vivência nesse novo ambiente. Nesse 

momento, começamos a perceber a importância dos espaços físicos para Iracema, através de 

sua preocupação em relatar a disposição exata das salas em seus antigos ambientes de 

trabalho. 

Nesse novo local, onde permaneceu por quase três anos, prosseguiu com sua atividade 

de datilografia, agora voltada à criação e catalogação de fichas compactas de clientes, mas 

também começou a buscar meios de progredir em sua carreira. Foi através da realização de 

um curso sobre os elementos jurídicos dos cadastros, no qual chamou a atenção de uma das 

advogadas do setor por sua presteza e responsabilidade na realização de tarefas, que Iracema 

conseguiu seu primeiro cargo comissionado. 

Sendo convidada a se tornar chefe da seção de arquivos no Departamento Jurídico e 

adotando uma nova posição na hierarquia do banco, Iracema começa a descrever, após uma 

exposição detalhada da estrutura física do departamento, as aventuras de ser uma jovem 
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mulher em um cargo de chefia. Com sua narração descontraída, ela descreve a surpresa de 

desavisados que iam ao departamento procurando a “dona Iracema” e encontravam aquela 

moça pequena com pouco mais de 45 quilos. 

Apesar de se tratar de um ambiente onde Iracema se sentia mais à vontade, esse 

também foi o primeiro departamento que lhe trouxe lembranças amargas e algumas 

complicações no que dizia respeito ao seu “temperamento”. Nesse ponto, Iracema faz três 

declarações sobre como define o seu caráter, que viriam a se apresentar de diferentes formas 

no decorrer de seu relato: “Eu sempre fui muito correta”, “Eu sempre fui muito honesta” e 

“Eu nunca tive medo”. 

Nesse episódio de especial importância para sua vivência, Iracema aborda a maneira 

como as gerências superiores, os chefes de departamento e demais cargos de hierarquia 

elevada se portavam: “Quem era chefe naquela época se achava „O Deus‟. O chefe de 

departamento era o „deus‟ e tinha os „sub-deuses‟, as „semi-divindades‟”.  

Tudo começou quando Iracema se opôs à tentativa de uma das advogadas de fazer 

com que um Auxiliar de Portaria (AP), um funcionário que exercia atividades de contínuo 

para o banco, resolvesse questões voltadas aos seus pagamentos pessoais em detrimento da 

realização de pagamentos do próprio banco. O AP em questão, não concordando com a 

postura da advogada, mas receoso de desobedecer ordens diretas de um superior, procurou o 

conselho de Iracema, que prontamente afirmou que ele só deveria tratar das questões pessoais 

da advogada se lhe sobrasse tempo após a resolução das tarefas habituais pertinentes ao 

banco. 

Fora a primeira vez que Iracema contrariara as ordens de uma superior em seu 

ambiente de trabalho. Como ela mesma havia afirmado anteriormente, esse evento trouxe à 

narrativa de Iracema características de sua maneira particular de lidar tanto com pequenos 

desentendimentos e discussões com os colegas, como com as contradições e paradoxos que 

permeavam seu cotidiano laboral. Ao ser chamada pela advogada para dar esclarecimentos 

sobre o ocorrido, Iracema manteve a mesma postura irredutível, respondendo às queixas de 

sua superior com: "Não, mas eu quero que a senhora entenda, a senhora como chefe, a 

senhora sabe que em primeiro lugar está o quê? Os problemas do banco.” 

 Repercussões da situação dos pagamentos fizeram com que Iracema se opusesse a 

mais uma chefia, a mesma que havia dado sua comissão. Ao ser contrariada novamente e 

chamada, em frente a todos os seus colegas, a dar mais uma explicação, Iracema reitera 

vigorosamente sua preocupação com o cumprimento das normas do banco e a convicção de 

que sua atitude, refletida nas ações do AP, estava correta. 
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 Toda a situação foi resolvida através de um diálogo com o chefe de departamento, que 

apoiava o ponto de vista de Iracema. Entretanto, ela passou a ser conhecida como “selvagem” 

após esse episódio, alcunha com a qual não concordava, mas que também não era inédita no 

decurso de sua vida. Mesmo em sua relação com o pai, figura familiar que lhe inspirava 

profundo respeito e obediência, ela rememora momentos em que o desafiou, sendo 

posteriormente punida por seus desacatos. 

 Cinco anos se passaram e, com seu apetite voraz por novos aprendizados e maiores 

experiências, Iracema pede para ser transferida para outros setores, exercendo suas atividades 

com o máximo de zelo e dedicação. Ao mesmo tempo, seus colegas de trabalho parecem não 

compreender os motivos para seu empenho, chegando a ter concepções errôneas acerca de sua 

diligência: 

O pessoal dizia que eu era burra, porque eu dava o sangue pelo banco [...]. O pessoal 

tinha raiva, tá entendendo? Não gostavam. Mas o que é que eu vou fazer? É o meu 

jeito. [...] Que se dane! Eu gosto! Queria adiantar meu serviço, porque era muita 

coisa pra datilografar, fazer processo e se tinha uma coisa... Aí eu já deixava tudo 

bonitinho na mesa das chefias, entendeu? Então eles [chefias] gostavam. Mas eu não 

fazia porque eles gostavam. Eu fazia porque eu gostava. Eu gostava de trabalhar 

assim. Sempre quis que as minhas coisas saíssem direito e perfeito. 

Através de muito esforço, traduzido em sua maneira de lidar com as situações do 

cotidiano laboral e realizar seu trabalho, Iracema passa a ganhar o respeito das chefias. Ao 

mesmo tempo em que alcançava esse prestígio, sempre tentando manter as boas relações com 

todos os colegas de trabalho, ela percebia alguns dos motivos pelos quais alguns de seus 

superiores adotavam posturas mais rígidas no tratamento dos funcionários: 

E depois eu percebi que tinha gente lá dentro que fazia corpo-mole. Na minha sessão 

então... Aí ele [chefe de setor] cobrava de mim. [...] Porque, tu sabe o que é que eu 

via? Quando ele dizia: "Fulano, faça isso aqui". "Ah, eu não sei fazer...". E pronto. 

Porque o pessoal tinha visão de que tinha passado num concurso... Que ele 

[funcionário] nunca ia embora, ele nunca seria posto pra fora. Por que? Por causa da 

estabilidade... Segurança... “Então eu [funcionário] vou fazer o que eu quero”. 

O segundo momento de grande importância e valor afetivo na narrativa de Iracema se 

inicia com a realização de um curso voltado para o treinamento de novos gerentes. Após o seu 

período de capacitação, marcado por uma intensa rotina de estudos e qualificações para o 

exercício de um cargo hierarquicamente superior, restava-lhe apenas aguardar a convocação 

para assumir a nova posição para a qual fora preparada. À época, ela estava grávida de seu 

primeiro filho. 

Com o passar dos meses, no entanto, nossa narradora percebeu que havia algo de 

errado com sua tão aguardada ascensão profissional. Um a um, ela viu todos os seus colegas 
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de curso serem chamados a desempenhar atividades gerenciais. Todos, menos ela. Alguns 

meses depois, Iracema recebeu uma ligação extra-oficial de uma das funcionárias do 

departamento de Recursos Humanos. Seu contato tinha o intuito de comunicar que um outro 

funcionário, provavelmente mais bem relacionado, segundo Iracema, havia sido designado 

para o cargo que seria destinado a ela. 

Olha, isso me deu um mal-estar... Eu fiquei tão mal... Tu sabe quando tu assiste um 

filme que o background vai crescendo assim e tu fica desse tamanhinho? Eu fiquei: 

“Eu não acredito…”. Olhe... O mal-estar foi tão grande que eu abortei. 

Após o mal-estar que se seguiu à indesejada notícia, Iracema foi levada ao médico, 

que recomendou repouso absoluto por tempo indeterminado. Seguiu-se um mês no qual 

Iracema não pôde sequer deixar sua casa. No entanto, ao final deste período, enquanto se 

preparava para uma nova consulta, os temores de Iracema se concretizaram e ocorreu o aborto 

espontâneo.  

É desnecessário fazer afirmações sobre o estado emocional de Iracema ao relatar este 

episódio de sua vida, mas nos cabe dizer que os eventos que se seguem contribuem para uma 

mudança fundamental em sua atitude relativa ao trabalho e ao próprio BEC. 

Após alguns dias, Iracema retorna ao seu posto como chefe de seção. Sabendo que não 

seria promovida, ela almeja apenas retomar suas atividades habituais da maneira como sempre 

fizera. Entretanto, tão logo retorna ao seu departamento é convocada pelo diretor de Recursos 

Humanos para uma audiência particular: 

E quando eu voltei pro banco [...], o diretor de Recursos Humanos me chamou no 

dia em que eu voltei. Eu digo: 'Eita, o que é que ele quer comigo?'. [Diretor]: 'Olha, 

Iracema, é... Você sabe que tinha esse cargo pra você, mas o fulano-de-tal ficou...'. 

Eu digo: 'Olhe...'. Na verdade, fulano-de-tal ficou (assumiu o cargo) depois que eu 

tive o aborto todinho. Eu soube porque uma pessoa do departamento de Recursos 

Humanos me disse, então eu passei mal. Essa pessoa foi assumir depois que eu 

voltei pro banco. Aí ele foi me dizer: 'Olhe, fique sabendo que tinha uma vaga aqui 

pra você, mas fulano...'. Eu digo: 'Olhe! Eu já tô saben... Eu soube que esse fulano ia 

ficar com a minha vaga antes de eu abortar.‟ 'Não, mas você... Você não ficou com a 

vaga porque você faltou muito...'. Eu digo: 'Eu faltei muito?! Desde quando a 

capacidade, a inteligência de uma pessoa é medida pela sua capacidade de ter filhos? 

É proporcional?! Me diga! Quer dizer que eu só ia ficar com esse cargo se eu tivesse 

tido o meu filho?! Se eu tivesse levado a minha gravidez até... Por isso que eu perdi 

o cargo?! Porquê eu faltei…? Porquê eu faltei por causa do meu aborto?'. 

 Não lhe foram oferecidas maiores explicações ou justificativas para o ocorrido, tendo 

em vista o acordo silencioso, mas manifesto e reconhecido pelos funcionários, entre os 

dirigentes do banco e a elite política local.  

Aí eu fiquei sendo chefe de seção pelo resto da vida. As oportunidades passando e 

não me chamavam mais. [...] Você já fica calejado. Aí você sabe que, para ter cargo 
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dentro do banco, você precisa ter nome. Aí você vê gente que tem menos 

competência do que você ficar [com o cargo]. Aí você se chateia, você se aborrece. 

Iracema retornou ao seu cargo, mas pouco tempo depois pediu novas transferências e 

passou a atuar em agências como chefe de seção de abertura de contas, onde foi confrontada 

com uma nova realidade de exercício profissional no banco, atuando diretamente com os 

clientes do BEC e enfrentando situações e desafios diferentes daqueles encontrados nos 

departamentos administrativos. 

 Nesse novo ambiente, no qual foi inserida no início dos anos 1990, Iracema sentiu o 

impacto de uma gerência abusiva, conduzida por uma gerente que parecia não se enquadrar 

muito bem no todo que, para Iracema, representava o BEC: “O que é que eu gostava no BEC? 

A gente era uma família. E na nossa agência, pelo menos nas agências onde eu trabalhei, o 

pessoal sempre foi muito unido”. Esse senso de coletividade, que reverberava em uma 

profunda solidariedade entre os funcionários do banco, parecia ser deixado de lado por sua 

nova gerente, que fazia uso de métodos pautados em humilhação pública e desmoralização de 

funcionários entre seus pares na condução de sua gerência. 

 Para além de sua experiência desagradável com esta gerente em específico, vivência 

compartilhada por seus colegas de trabalho e diversos clientes da agência, Iracema foi 

novamente defrontada com uma faceta corrompida da instituição que representava sua 

“família”. Em linhas gerais, após perder uma ação judicial milionária, o banco fora convocado 

a bloquear as contas de uma grande parte dos clientes da agência de Iracema. Segundo ela, a 

estratégia dos diretores do banco era simples: não receber a ordem judicial, mesmo que isso 

significasse a prisão de um de seus funcionários. 

 Após ser alertada para se manter afastada de seu local de trabalho, a gerente de sua 

agência deixa Iracema encarregada pelos afazeres administrativos da agência em uma 

atribulada sexta-feira. Ao ser confrontada com a escolha declarada pelo oficial de justiça entre 

assinar a ordem judicial ou ser presa, Iracema opta por assinar o documento. Horas depois, a 

agência recebe uma ligação do gabinete do presidente do banco. Iracema é, então, convocada 

a uma audiência na manhã de segunda-feira. 

 Naquela manhã, Iracema deixou sua casa sabendo que poderia ser demitida. Ao entrar 

na sala do presidente e iniciar a reunião, no entanto, ela percebeu que a retaliação de seu 

superior por não ter entrado no jogo da “guerra de liminares” poderia afetar também seus 

colegas de trabalho: 

[Presidente]: "Mas não era para ter recebido a ordem judicial. Olhe, eu vou transferir 

você e a sua equipe para Frecheirinha". Eu digo: "Como é que é? Você não vai 
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transferir!"... Eu fiquei assim... É porque não dá pra você fazer a expressão que fica 

na hora. Os meus olhos, acho que só faltou pular fora. "Como minha equipe? 

Ninguém tem culpa, eu que recebi! Você não vai... Você não vai transferir ninguém! 

Você pode me transferir! Mas eles não têm culpa, quem recebeu fui eu!" 

 Entre lágrimas, Iracema rememora o seu segundo encontro com as imposições 

contraditórias da instituição onde aprendera a ser uma profissional diligente e íntegra. Ao 

retornar para a agência, todos queriam saber das novidades trazidas por Iracema, que relatou 

todo o ocorrido garantindo que nada aconteceria com nenhum de seus colegas. De fato, em 

última instância, nada aconteceu. 

 Em seguida, sua narrativa se voltou para o relato particular dos planos de demissão 

aplicados no BEC, seu derradeiro momento como funcionária. Em um primeiro momento, 

quando ainda atuava em agências, Iracema relembra ter sido convocada a participar de 

reuniões “confidenciais”, voltadas apenas para os gestores e chefes das agências, e que tinham 

por finalidade apontar quais trabalhadores não se enquadravam nos padrões esperados de 

“dedicação” e produtividade. 

Foi uma reunião só com chefes. O gerente chamou a gente, era uma reunião 

confidencial. Ele disse que a gente não podia falar pra ninguém. E eu disse: "O que é 

isso tudo, Francisco, o que foi?". Ele disse: "Olhe, eu recebi uma coisa aqui que 

todos os chefes vão ter que dizer as pessoas que não trabalham na sua sessão... Que 

faltam demais e que fazem 'corpo-mole'." 

 Desconfortável por ser posta na posição de algoz de seus subalternos, por mais que 

desconhecesse o propósito de tal delação, Iracema decidiu por não apontar nenhum nome em 

sua agência. Meses mais tarde, quando assumiu uma posição novamente no  departamento de 

Recursos Humanos, ela percebeu que grande parte daqueles funcionários listados iria 

rescindir seus contratos com o banco na primeira aplicação dos PDVs. 

 Como exposto anteriormente, tratava-se de um momento de grande incerteza para os 

funcionários do BEC, tendo em vista que já havia sido declarado oficialmente pelo 

governador o interesse em privatizar o banco. Segundo o relato de Iracema, os funcionários 

do banco pareciam estar cientes do movimento político e econômico brasileiro da época, 

voltado à privatização de bancos estaduais e empreendimentos estatais. No entanto, tal certeza 

era inexistente quanto a real situação do BEC e, apesar dos burburinhos recorrentes sobre 

gestões relapsas, o que levara de fato o banco a esse nível de prejuízo. 

Igualmente incerto era o destino do banco no que tangia à federalização e à 

privatização. Quando tiveram início os primeiros PDVs, no entanto, alguns funcionários 

compreendiam o futuro iminente da venda do banco, mas optaram por aguardar o que o 

desenrolar dos acontecimentos traria. Tomando um caminho diferente, Iracema relata que fora 
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ofertada uma quantia atrativa, a qual ela não soube precisar, em troca da rescisão contratual de 

cada trabalhador. Por ser casada com outro funcionário do BEC, eles chegaram à conclusão de 

que seria vantajoso aceitar o PDV e tentar novos concursos para outras instituições. 

 Apesar de sua decisão, a vinculação de Iracema ao BEC e aos seus colegas de trabalho 

era muito forte, o que levou a momentos de particular sofrimento no decurso de seus últimos 

meses como funcionária do BEC, principalmente quando “invadiram” seu precioso local de 

trabalho: “Eu vivia arrasada. E quando foi pra vender? Que eu ainda estava no Recursos 

Humanos e chegaram medindo o nosso departamento. [...] Olha, é muito triste você ver. Você 

estar ali e você ver medindo. Você vê que vai se acabar…”. Segundo Iracema, cujo último 

departamento foi o de Recursos Humanos, não houve uma “amenização das coisas” para os 

funcionários durante ou após os planos de demissão. 

 Ao rescindir seu contrato no ano de 1998, Iracema não foi afetada pelo processo de 

incorporação, nem chegou a conhecer as gerências e metodologias organizacionais de uma 

instituição privada. Seu entendimento da situação dos demais funcionários posterior a sua 

saída provinha do relato de amigos que optaram por continuar no BEC, mesmo após sua 

venda para a instituição privada: 

Sabe como eles [funcionários do banco particular] chamavam o pessoal do BEC que 

ficou? Eles chamavam de “pessoal comprado”. Eu digo, gente... Você fica se 

sentindo o quê? Uma caixa! Você foi comprado junto com o banco, “pessoal 

comprado”. Você é um escravo! Você é uma coisa! Aí aquele pessoal que era gerente 

do banco, que era chefe de sessão, eles deixavam jogado num canto. Eles não davam 

nada para a pessoa fazer. Eles humilharam até não poder mais! 

 Foi nesse momento da entrevista que começamos a perceber a preponderância de todo 

o processo de privatização no que tange à produção de um contexto de trabalho adoecedor, 

para além de uma de suas etapas, que foi a aplicação dos PDVs. As desventuras 

experimentadas por esses trabalhadores que ousaram permanecer no BEC até seus momentos 

finais e seguiram por quantos anos puderam exercendo suas atividades após sua privatização 

são lembradas até hoje, mesmo por aqueles que deixaram a instituição muito antes de sua 

privatização: 

Tu sabe o que é isso?! A gente era uma família, a gente confiava uns nos outros... E a 

família acabou... Pessoal contava que era muito triste. Eles foram muito humilhados, 

sabe? [...] Porque tu sabe que, com a aposentadoria que tem hoje, você espera até o 

“finzinho” pra se aposentar, né? O que será que uma pessoa dessa deve ter sofrido? 

Quantas pessoas não tiveram, fora o Antonio, que teve ataque cardíaco? Que se 

sentia humilhado? Quanta gente não ficou com depressão? Coisa que não paga a sua 

saúde, a sua sanidade mental, sabe? 

 Mas as adversidades não foram exclusivas daqueles que optaram por continuar no 
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banco. Vale relembrar que o período de aplicação dos PDVs no BEC coincidiu com um 

momento de forte instabilidade econômica, que se refletia em uma alta taxa de desemprego. 

Dessa forma, aqueles que não souberam empregar adequadamente a quantia recém-recebida 

terminaram por enfrentar infortúnios igualmente penosos: 

E a gente soube depois que teve gente que recebeu o PDV, que... Comprou carro, 

que comprou só bens materiais, que se acabam, que depois a gente soube que a 

pessoa ficou na pior. Que a pessoa ficou praticamente pedindo esmola. Que achou 

que aquele dinheiro ia durar pra sempre. E a gente não. 

 Como planejado, Iracema e seu marido fizeram concursos e foram aprovados antes 

mesmo de assinarem o PDV; contudo, apenas o marido de Iracema foi chamado para assumir 

seu cargo. Iracema continuou a tentar outros concursos, mas seu foco principal se voltara para 

a criação de seus filhos. Após 18 anos de trabalho incansável para o banco, agora Iracema 

assumia uma nova e intensa rotina: a de mãe em tempo integral. 

 Apesar de poder ver a recompensa por seus esforços constantes no sucesso pessoal, 

colegial e acadêmico de seus filhos, Iracema acredita que se anulou por muito tempo para 

garantir o cuidado deles e de seu marido, este último que não reconhecia os custos e 

sacrifícios inerentes ao cotidiano de sua esposa. Estando recém-divorciada atualmente, 

Iracema se vê livre para explorar antigos interesses ocupacionais e se redescobrir como 

mulher, reencontrando hobbies, atividades e aspectos da própria personalidade que há muito 

pensara ter perdido. 

 A trajetória socioprofissional de Iracema é marcada diretamente por acontecimentos 

anteriores à privatização do banco, de maneira que, dentre outros fatores históricos que sua 

narrativa pode elucidar, deparamo-nos com o relato de momentos referentes ao cotidiano dos 

funcionários em um período anterior ao anúncio da privatização, a aplicação dos PDVs, 

durante o período de “enxugamento” do quadro funcional do banco e a transmissão da 

perspectiva daqueles que adotaram os planos de demissão sobre os funcionários que 

permaneceram no BEC. 

 Podemos observar que, no decurso de sua vivência como bancária, Iracema atravessou 

inúmeros percalços que puseram à prova tanto sua força de vontade para continuar exercendo 

suas atividades de maneira zelosa e aplicada, como sua resistência frente as diversas 

imposições contraditórias de sua instituição. Através deste relato, pudemos explorar algumas 

das particularidades dessa entidade financeira e iniciar nosso percurso de esclarecimento e 

análise dessas histórias de vida laboral. 

 Um dos fatores de grande importância para sua narrativa, bem como para a 
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contextualização do processo de privatização em geral, é a preponderância da estabilidade 

laboral para a escolha de carreira feita por Iracema, característica que, adiantamos, estará 

presente em todos os outros relatos apresentados neste trabalho.  

A estabilidade proporcionada pelo emprego em bancos estaduais à época era tida 

como um elemento essencial para os funcionários. Agindo tanto como uma rede de segurança, 

que livraria os trabalhadores das instabilidades do mercado de trabalho, como um suporte para 

a adoção de posturas de enfrentamento à instituição e de solidariedade para com seus pares, 

acreditamos que a segurança disseminada pelo benefício da estabilidade se configura como 

ponto central no desenvolvimento de fortes laços entre os funcionários, a medida em que 

reduz o medo proveniente da possibilidade de perda de lugar no contexto laboral. 

A concorrência, as offshorings, o aumento do desemprego e a crise financeira são 

alguns dos fatores relacionados à insegurança que criam o medo da perda de lugar, a 

intensificação das concorrências e a ameaça da precarização e da exclusão de todos, 

de maneira que a ruptura das solidariedades tradicionais é exacerbada por uma 

competição por prêmios, projetos e promoções por mérito. (GAULEJAC; 

MERCIER, 2012, p. 73, tradução nossa
26

) 

Uma das frases de Iracema que elucida a importância da estabilidade é a seguinte: “O 

Banco do Estado do Ceará foi meu primeiro emprego, meu primeiro e último emprego. Foram 

18 anos de banco. Na verdade, eu achava que eu ia morrer lá dentro, que eu ia me aposentar 

lá”. A ausência de perspectivas sobre assumir novos cargos em outras instituições e a 

possibilidade de nutrir expectativas realistas de chegar à aposentadoria tendo trabalhado em 

um único empreendimento, que mais tarde Iracema viria a denominar “família”, podem estar 

refletidos em sua “morte” simbólica para o mercado de trabalho formal, após sua saída do 

banco. 

 Possuindo o benefício da segurança e se vendo livre da possibilidade do desemprego, 

Iracema se permite um grande investimento afetivo nessa instituição, que em seu caso é 

traduzido nas reiteradas tentativas de fazer sempre mais e melhor, mesmo que não seja 

diretamente cooptada a isso. Não tentaremos, entretanto, apresentar relações de causalidade 

para a postura adotada por Iracema em seu meio laboral, mas apontar que os valores presentes 

em sua relação com o trabalho, ligados a uma conjuntura sociohistórica específica e 

fomentados por sua estabilidade laboral, potencializaram o surgimento de um senso de 

lealdade para com o banco. 

                                                 
26

 La concurrence, les délocalisations, la montée du chômage, la crise financière sont autant de facteurs 

d'insécurité qui engendrent la peur de perdre sa place, l‟exacerbation des concurrences, la menace de la précarité 

et de l‟exclusion d‟autant que la rupture des solidarités traditionnelles est exacerbée par une mise en compétition 

pour les primes, les projets, les promotions, l‟avancement au mérite. (GAULEJAC; MERCIER, 2012, p. 73) 



 

86 

 Tal característica, expressa no momento de suas primeiras desavenças com 

funcionários hierarquicamente superiores e na maneira de exercer sua profissão (p. 78), 

aponta para a adoção de uma ética tradicional do trabalho, que incorporava ao relato de 

Iracema uma narrativa coerente de si, de sua relação com os outros e com a própria instituição 

(BENDASSOLLI, 2014). Contudo, sabemos que o destino reservava a Iracema infortúnios 

que terminariam por minar sua valorização do banco. 

 Nesse aspecto, percebemos que é operada uma mudança qualitativa em sua relação 

com o BEC após os eventos descritos entre as páginas 79 e 81, que durante a entrevista 

progrediram como a construção de uma justificativa para a assinatura do PDV. Iniciado com o 

episódio da perda de sua vaga como gerente (p. 79), Iracema caracteriza o desvelamento de 

uma realidade de degradação da ética profissional, tendo como passagem emblemática deste 

momento a seguinte fala: “Olha, isso me deu um mal-estar... Eu fiquei tão mal... Tu sabe 

quando tu assiste um filme que o background vai crescendo assim e tu fica desse 

tamanhinho?”. 

 O mal-estar experimentado por Iracema é refletido em uma percepção de si mesma 

diminuída e destituída da potência que a fizera almejar pela ascensão profissional. O cenário - 

a instituição - a engolfa completamente em suas imposições e na ausência de reconhecimento 

à altura de sua dedicação incansável durante quase 10 anos. Posteriormente, sua audiência 

com o diretor de Recursos Humanos apenas reitera o que Iracema percebera antes mesmo de 

entrar em repouso, ela seria responsabilizada por suas faltas e insuficiências, mas jamais 

recompensada por seu zelo e diligência. 

 Tal responsabilização também se refletiu no momento de sua audiência com o 

presidente do banco (p. 81), que ameaçou transferi-la, juntamente com sua equipe, para uma 

cidade do interior. Este posicionamento exprime a manutenção de uma conjuntura 

corrompida, que, para além de suas atividades escusas de favorecimento, incorre na 

instrumentalização dos trabalhadores, estes que, sendo vistos (e se percebendo) como peões e 

recursos descartáveis, são conduzidos a agir contrariamente à sua consciência (GAULEJAC; 

MERCIER, 2012).  

 Quando é chegado o momento de relatar a assinatura dos planos de demissão, Iracema 

narra sua tomada de decisão rapidamente, sem se demorar ao explorar seus motivos, prós e 

contras. Entretanto, os vínculos criados e mantidos com os demais funcionários fizeram com 

que a manifestação de seu pesar acompanhasse as lembranças das desventuras de outros, tanto 

daqueles não souberam administrar adequadamente a quantia recebida, quanto (e 

principalmente) daqueles que optaram por não assinar o PDV. 
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Felizmente, Iracema não se enquadrou em nenhum desses extremos, mas ainda 

recorda seus dias de banco, principalmente ao reencontrar conhecidos em agências do banco 

particular. Sua narrativa expressa a perspectiva de uma jovem em sua primeira inserção 

laboral, de uma profissional em constante embate e resistência às determinações com as quais 

não concorda e de uma mulher que, audaciosamente, pôs a família em primeiro lugar.  

 De agora em diante passaremos aos relatos de funcionários que vivenciaram 

diretamente a efetivação da privatização do BEC, que teve início no ano de 2005 com a 

concretização da venda desta instituição financeira. Diferentemente da narrativa de Iracema, 

que optou pela rescisão contratual voluntária em 1998, esses trabalhadores deram 

continuidade a suas carreiras no banco, atravessando as intempéries de uma incorporação 

complexa, caracterizada pela transição de um empreendimento público para uma instituição 

privada. 

 

5.3 Lucíola 

 

Lucíola, nossa segunda entrevistada, é uma ex-funcionária do BEC que se aposentou 

em 2012, momento no qual ainda exercia suas atividades em uma agência da instituição 

privada. Tendo nos recebido em sua casa, assim como Iracema e os demais entrevistados, sua 

entrevista apresentou aspectos divergentes da anterior, tanto no que diz respeito a sua 

realização como à própria narrativa de Lucíola. Nesse caso, a entrevista foi realizada com a 

presença de uma outra ex-funcionária do BEC, que chamaremos de Ana. Tendo sido colega de 

Lucíola por longos anos durante seu período no BEC, Ana participa timidamente de sua 

narrativa, complementando os comentários feitos por Lucíola no relato de sua trajetória. 

Outro aspecto diferenciado é a progressão da narrativa de Lucíola. Ao retomarmos a 

entrevista de Iracema, percebemos que houve uma tentativa de se ater à ordem cronológica, 

talvez inclusive como estratégia mnemônica, por se tratar de um período vivenciado há mais 

de 20 anos. No caso de Lucíola, entretanto, a sua relação com o banco e os efeitos decorrentes 

de sua privatização ainda se faziam muito presentes em seu cotidiano e com forte apelo 

afetivo para a narradora. 

Dessa forma, o relato de Lucíola é construído inicialmente com um superficial resumo 

em ordem cronológica de fatos objetivos do que foi sua carreira profissional, seguido por uma 

longa e profunda narrativa sobre os percalços, dificuldades e desgastes enfrentados no 

contexto do banco particular, sendo este um momento imbuído de carga afetiva que se traduz 

no tom enérgico de sua narrativa, só para em seguida realizar um retorno a essa história 
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anterior, explorando mais pormenorizadamente sua vivência no BEC. 

A primeira experiência laboral de Lucíola não se deu nas agências do BEC, mas na 

área contábil do escritório regional da Bolsa de Valores, onde trabalhou por quase três anos. 

Percebendo a conjuntura desfavorável para a continuidade dos negócios em seu emprego e 

antevendo a possibilidade de demissões nos anos vindouros, nossa narradora passou a tentar 

uma inserção em empreendimentos públicos, tendo em vista “a vantagem da segurança, 

garantida pela estabilidade”. 

Ao ser chamada para assumir um cargo no BEC em abril de 1986, Lucíola, que 

contava com 25 anos à época, pede demissão de seu antigo emprego e começa sua jornada 

nessa nova instituição. Iniciando suas atividades na agência de Aracoiaba, há apenas alguns 

quilômetros de Baturité, sua cidade natal, ela passa a atuar no setor de Contabilidade, que era 

tido como o “bicho-papão” do banco. O “esquema arcaico” adotado pelo banco em termos de 

tecnologias e processos, principalmente quando comparado aos sistemas informatizados da 

bolsa de valores, demandou alguma adaptação de Lucíola, mas nada que representasse um 

grande obstáculo para o seu trabalho. 

 Enquanto solteira, Lucíola permaneceu residindo na casa de sua família, em Baturité, 

realizando o trajeto diário para a agência em Aracoiaba. Ao se casar, no entanto, começa a 

fazer viagens para Fortaleza aos fins de semana, para passá-los na companhia de seu marido. 

Dando continuidade à sua narrativa, ela pontua rapidamente que passou a assumir em 1991 

um cargo em uma agência mais próxima da capital, onde permaneceu durante mais de dez 

anos, sendo posteriormente transferida para um posto de atendimento, que viria a se tornar 

uma agência, na mesma cidade. 

 Encerrada essa breve passagem inicial, Lucíola imerge em uma narrativa inteiramente 

voltada a suas vivências no banco particular, tomando como ponto introdutório o momento da 

incorporação do banco. Nesse aspecto, seus primeiros comentários se referem aos 

funcionários da instituição privada que foram encarregados de auxiliar o quadro funcional 

remanescente de cada agência do BEC na efetivação do processo de privatização. 

[Lucíola] O pessoal que foi… Da instituição privada, que foi ensinar a gente na 

época da incorporação, era um pessoal, assim, horrível! 

[Ana] E totalmente despreparados. 

[Lucíola] Não tinha preparo! E outra coisa, eles faziam, assim, um “bicho de sete 

cabeças”. Como se a gente fosse incapaz de assimilar as coisas do banco particular. 

Que a gente não iria ficar e que a gente ia ser demitido. 

Nesse momento inicial, também se sucedeu a destruição de diversos documentos do 

banco, considerados como de suma importância por Lucíola e Ana, por funcionários do banco 
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particular. “Se eles encontrassem um papel com o timbre do BEC era… Ave Maria, tinha que 

rasgar! Tinha que destruir!”. Ao rememorar tais eventos, Lucíola parece se dar conta de que o 

período da incorporação foi, de fato, sua pior época no banco, justificando sua fala pelas 

atitudes que faltavam tanto em ética como em empatia por parte daqueles que tinham acabado 

de chegar. 

Este momento também demandou uma grande adaptação dos ex-funcionários do BEC, 

principalmente no que se referia a uma adequação à estrutura da instituição privada. Por se 

tratar de um banco que operava a nível nacional, diferentemente do BEC, que possuía 

agências localizadas somente em território estadual, as operações e atividades das agências 

ficavam sujeitas a uma complexa rede hierárquica, que, segundo Lucíola, retirava a autonomia 

dos funcionários para a resolução de problemáticas cotidianas. Nesse contexto, nossa 

narradora, que fora remanejada para um cargo voltado à abertura de contas e suporte 

administrativo,  sentia-se sobrecarregada. Parte desse sentimento advinha da percepção de que 

seus gerentes não queriam tomar responsabilidade por problemas em contas ou documentos, 

que poderiam levar dias ou semanas para serem resolvidos, e os delegavam para a “dona 

Lucíola”. 

Tais circunstâncias, relacionadas à aparente falta de interesse e compromisso dos 

chamados funcionários “instituição-pura”, afetavam o estado emocional de Lucíola, 

principalmente quando recebia reclamações (que não eram poucas) de servidores públicos e 

correntistas em geral, muitos dos quais haviam sido seus clientes por anos. Ao ser questionada 

sobre as diferenças gerais das relações entre funcionários da instituição privada e do BEC, 

Lucíola responde pontuando o espírito de unidade compartilhado pelos ex-becistas e do 

trabalho conjunto visando um objetivo comum: 

Era a unidade. Era a amizade que a gente tinha uns com os outros. A gente era muito 

amigo. A gente se reunia. Havia nossas festas de confraternização de Natal. As festas 

de aniversário, a gente fazia. E a gente era, assim, família. Uma família mesmo. E a 

gente sentiu muito quando houve a incorporação, porque se acabou. E a gente não 

tinha mais aquele espírito de amizade. 

Ela relata que, no começo, os funcionários do banco particular tentaram impôr uma 

autoridade infundada, incorrendo em uma falta de sensibilidade tanto no tratamento de ex-

funcionários do BEC, como no de funcionários da própria instituição privada. “Eu acho que a 

palavra certa é meio „desumanos‟.”. Sobre esse aspecto, Lucíola dá o exemplo de um de seus 

gerentes, que, em suas palavras, “não sabia lidar com os funcionários”, mostrando-se 

deliberadamente cruel e arrogante no tratamento de seus subalternos: “Não teve uma pessoa, 

fora os outros gerentes, que não tivesse chorado. Era um verdadeiro massacre.”. 



 

90 

Frente a essas infelizes recordações, Lucíola nos põe a seguinte questão, seguida por 

um comentário sobre como ela percebia a degradação de seu bem-estar no decorrer dos anos 

que se seguiram à incorporação:  

Qual é o estímulo que você tem pra trabalhar num ambiente desses? Tinha dias que 

eu chorava! Eu chegava em casa uma pilha de nervos. Se eu não tivesse saído, eu 

não tinha aguentado não. Eu estava adoecendo. Chegava o final de semana e eu dava 

graças a deus. No domingo à noite, quando eu me lembrava que tinha que ir de 

novo… Sinceramente, eu tinha adoecido. 

 Quando deu entrada em sua aposentaria, afirma Lucíola, em termos financeiros seria 

melhor continuar no banco, recebendo o salário e os benefícios que lhe eram devidos. Mas, 

pensando em sua saúde, ela havia chegado à conclusão de que permanecer no banco era 

inviável. Tal afirmação não provinha apenas da sensação de sobrecarga no trabalho e do 

desgaste emocional, mas das dificuldades burocráticas vinculadas à requisição de autorizações 

para a falta para a realização de exames médicos preventivos e da impressão de fiscalização 

constante, mesmo em ambientes alheios ao banco. Dessa forma, não era raro Lucíola passar 

seus períodos de férias em consultórios médicos, cuidando de sua saúde. 

 Explicando seu estranhamento com relação às autorizações de falta, Lucíola elucida 

que, no BEC, mesmo as gerências tinham o benefício de cinco dias de faltas-saúde, que não 

necessitariam ser previamente autorizadas. Antes da incorporação, continua, as agências do 

BEC adotavam metas abrangentes e coletivas, de maneira que os funcionários deveriam 

cooperar para realizá-las. Em períodos mais conturbados, esse esforço coletivo era traduzido 

em verdadeiras “forças-tarefa”, obstinadas na realização de seus objetivos. 

Segundo Lucíola, por se tratar de um banco menor e mais voltado para o atendimento 

de pessoas físicas, no BEC também havia um maior controle sobre as informações, além de 

uma maior facilidade na resolução de problemas, quando estes viessem a ocorrer. Em 

contrapartida, voltando à descrição de sua vivência no banco particular, nossa narradora 

percebia uma marcada falta de organização na digitalização de assinaturas e arquivamento de 

documentos, o que incorria em um controle de documentação bastante deficitário. 

Outro aspecto que marca seu relato é a constante insegurança frente à possibilidade de 

demissão, elucidada na seguinte fala: 

Demissão por cima de demissão. As pessoas saem para tirar férias lá e quando 

voltam já estão com as contas „batidas‟. [...] Lá não entra mais ninguém não, é só 

demitindo. E a cada dia é eles „sugando‟ mais os funcionários que vão ficando. 

 Tal receio desvela uma nova característica da vivência de funcionários provenientes de 

instituições financeiras estaduais que foram privatizadas: a possibilidade de perda da 
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estabilidade. Como afirmado anteriormente, o benefício da estabilidade nos bancos estaduais 

poderia ser estabelecido por convenção coletiva da categoria ou por lei, que, em um primeiro 

momento, minaria a possibilidade de rescisão contratual sem justa causa. 

 No caso do BEC, tal benefício era resguardado pelo Decreto Estadual nº 21.325/91, 

que determina a exigência de motivação para a demissão dos funcionários do BEC. Contudo, 

o que passa a acontecer a partir da privatização do banco estadual são tentativas reiteradas de 

demissão dos ex-becistas, que por vezes incorrem em longas disputas judiciais, auxiliados 

pelo sindicato da categoria, com o objetivo de alcançar a reintegração pelo banco. 

 Apesar de se tratar de uma prática amplamente aplicada nos anos posteriores à 

privatização, até o ano de 2015 o Tribunal Superior do Trabalho (TST) mantinha o acórdão do 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o qual determinava: 

O Decreto Estadual n° 21.325/91 ao exigir motivação para os atos que importem 

demissão dos servidores do antigo BEC [...] integrou o contrato de trabalho do 

obreiro, não autorizando a CLT alteração unilateral do pactuado, principalmente em 

prejuízo do empregado, ficando vedada a despedida imotivada. Fato que não se 

altera com a mudança na estrutura ou propriedade da empresa (art. 448, da CLT). 

 Entretanto, a partir de 2015 o Tribunal Pleno do TST determina, ao julgar o processo 

E-RR-44600-87.2008.5.07.0008 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2015), que o 

banco particular não tem obrigação de motivar a dispensa de ex-funcionários do BEC, 

decidindo que a exigência de motivação instituída pelo decreto 21.325/91 não se aplica ao 

contrato firmado com o banco privado. Desta forma, abriu-se um precedente para a demissão 

sem justa causa dos funcionários remanescentes da instituição financeira estadual, superando, 

assim, as premissas que deram origem ao recurso do PDV como forma de demissão em 

grande escala de funcionários becistas durante o processo de privatização do BEC. 

 Lucíola afirma que a sensação de perda da estabilidade, em conjunto com as pressões 

experimentadas diariamente, faziam com que sua vida laboral se resumisse ao atingimento de 

metas e ao cumprimento das ordens provenientes da gerência. Sua antiga agência, a última na 

qual atuou antes de se aposentar, dificilmente conseguia resultados satisfatórios para os 

padrões do banco privado, o que apenas acentuava a discrepância entre a importância dada ao 

lucro da agência e aquela despendida ao bem-estar de seus funcionários: 

Você não visa o bem-estar do cliente, nem o bem-estar do funcionário. Eles não 

estão vendo isso não. Eles estão vendo lucro. Lucro, lucro, lucro. Se você não deu 

lucro, não deu resultado, adeus. Não vê se você tem necessidade, como está a sua 

estrutura física, se você está bem, se você não está bem. Simplesmente eles me 

obrigam a aceitar. Porque é isso o que eles querem. 

 Dessa forma, os trabalhadores eram submetidos a um ciclo constante de alta 
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performance, sendo “convidados” a realizar cada vez mais objetivos em menos tempo. A 

imposição de metas irrealizáveis e a ausência de diálogo entre gerências e funcionários 

nutriram ainda mais o mal-estar experimentado por Lucíola, que passou a perceber o profundo 

prejuízo que tal vivência laboral trazia para sua esfera pessoal. 

Eu era muito impaciente, ó. Eu já chegava uma pilha em casa. Não muito no tempo 

do BEC, mas no tempo do banco particular… Chegava em casa e parecia que eu ia 

explodir. Só queria tomar banho, jantar e ir me deitar. Eu não tinha diálogo com as 

minhas filhas. Vivia irritada. 

Ao comparar esta vivência com a sua experiência no BEC, Lucíola relata que no 

banco estadual havia mais interações cordiais e amáveis, sem descontrole. Os gerentes se 

reuniam para verificar as metas e não havia uma imposição de objetivos, mas um diálogo para 

elucidar os melhores caminhos para alcançá-los. Dentre as principais características 

elucidadas por nossa narradora, constam a existência de uma maior abertura para a expressão 

franca dos funcionários em suas agências e uma marcada preocupação com os clientes do 

banco. 

Refletindo sobre tais aspectos, Lucíola constata que um dos pontos determinantes para 

sua vivência em cada banco se relacionava diretamente à postura de seus gerentes e então 

passa a relatar um episódio que acontecera posteriormente ao seu pedido de aposentadoria. No 

período imediatamente anterior a sua saída, nossa narradora lembra que entrava em frequentes 

atritos com um dos jovens gerentes de sua agência, que, por vezes, agia de maneira rude com 

os funcionários. Após encaminhar sua documentação e encerrar os últimos preparativos para 

seu afastamento, Lucíola resolve ter uma conversa franca com o referido gerente, dizendo-lhe: 

“Você tem tudo pra ser uma pessoa boa. Não precisa ser desse jeito. Reflita. Pense. Pare e 

analise o seu comportamento”. Então ele chorou e a agradeceu depois por este conselho. 

Nesse ponto, relembrando suas próprias experiências com gerências extremas e 

refletindo sobre a finalidade desse comportamento, Ana traz um exemplo ocorrido em sua 

agência: 

[Ana] Um gerente meu ficou sabendo que um funcionário antigo do BEC, 

idoso já, tinha hérnia de disco. A partir de quando ele [gerente] soube que ele 

[funcionário] não podia ficar em pé durante muito tempo, ele mandava o 

senhor para o auto-atendimento, auxiliar nas máquinas e lá passa muito 

tempo em pé. Só para forçar… 

[Lucíola] Forçar a pessoa a pedir demissão! Eles forçam a barra para ver se 

você não aguenta e pede demissão. O objetivo deles é esse. E se você cair na 

onda deles, você é demitido mesmo. Não aguenta e pede demissão. 

 Encerrando esse momento de falas intensas, repleto de memórias angustiantes e 

posicionamentos sobre a vida e o adoecimento no trabalho, Lucíola inicia o terceiro e último 
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momento da entrevista, caracterizado pelo retorno à sua vivência no BEC e mesmo a 

momentos anteriores a sua inserção laboral. Nesse ponto, nossa narradora relata que já 

pensara em sair por vontade própria do BEC, muitos anos atrás. À época, no início dos anos 

1990, seu marido assumira um emprego em outro estado e Lucíola havia decidido que, após 

alguns meses, quando ele já estivesse estabelecido no local, mudaria-se juntamente com sua 

filha, que tinha apenas dois anos. 

 Ela justifica tal atitude por sua própria experiência de vida. Tendo sida criada apenas 

por sua mãe, Lucíola quis tentar manter seu casamento, pensando que seria a melhor opção 

em prol de sua filha. Após muitos pedidos de reconsideração por parte de familiares e colegas 

de trabalho, Lucíola opta por não pedir demissão do banco, mas uma licença de seis meses. 

Apenas dois meses depois de sua chegada em sua nova residência, no entanto, tendo em vista 

diversos fatores de ordem pessoal, nossa narradora percebe que não podia continuar naquele 

local ou mesmo naquela relação. 

Lucíola, então, decide por voltar a Fortaleza, perdendo boa parte de seus 

eletrodomésticos no retorno da mudança. Recém-divorciada, ela descobre que está grávida de 

sua segunda filha, o que agrava ainda mais seu estado emocional, que Lucíola descreve como 

de “total desestruturação”. Quando retornou ao banco, falou com o chefe do setor de Recursos 

Humanos, que disse que resolveria o problema dela, enviando-a para a mesma agência da qual 

tinha saído. 

Ao regressar para sua agência, Lucíola estava preocupada com a opinião de seus 

colegas, principalmente no que dizia respeito a sua gravidez. Entretanto, seus temores se 

mostraram infundados, sendo acolhida por seus antigos colegas. A partir desse ponto, ela 

passou a enxergar o seu trabalho e a sua relação com a instituição de maneira diferente:  

Na minha época, não se falava muito em depressão, mas eu estava com depressão. 

Se eu não tivesse voltado a trabalhar… Olha, o trabalho para mim foi uma 

verdadeira terapia. [...] O BEC, para mim, foi um pai. E foi um pai bom, porque me 

compreendeu na fase mais difícil da minha vida, porque o período mais difícil da 

minha vida foi nessa época. 

No momento em que estava trabalhando, Lucíola se permitia esquecer os demais 

problemas e complicações de sua trajetória, focando apenas na realização criativa de suas 

atividades em um ambiente marcado por uma coletividade acolhedora. Trabalhando nas 

agências, ela frequentemente substituía gerentes administrativos, além de ser encarregada das 

contas das prefeituras. Por se tratar de uma grande responsabilidade, não era raro ela 

permanecer no banco madrugada adentro quando havia algum problema. Entretanto, ela 

afirma que ficava até a hora que precisasse e não se sentia pressionada. “Eu trabalhava com 
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satisfação, porque eu sabia que era minha responsabilidade. Eu tinha que ficar até resolver o 

problema”. 

Após a incorporação, como exposto anteriormente, Lucíola perde esse senso de 

satisfação laboral e a responsabilidade, antes voltada para a própria atividade e para a boa 

realização de seu trabalho, passa a voltar-se para a necessidade prática de manutenção 

financeira: “Se não fosse a responsabilidade que eu tinha de família, porque as meninas 

dependiam de mim e precisavam de plano de saúde, precisavam de uma estrutura… Se eu 

fosse solteira na época?! Eu teria saído! Teria partido para outra coisa.”. 

Durante o período dos PDVs, Lucíola recorda que a família sempre foi o fator 

determinante para sua permanência no banco. Segundo ela, muitas pessoas foram demitidas 

nesse período de enxugamento do quadro funcional do banco, mas nem sempre de maneira 

voluntária, de maneira que algumas gerências foram orientadas a “incentivar” a demissão de 

certos funcionários: “Nesse período de demissões voluntárias, algumas não foram voluntárias, 

você foi obrigado mesmo a assinar o termo de demissão. Foi muito traumático para quem foi 

demitido e para quem presenciou também, né?”. 

Essas experiências traumáticas apenas se multiplicaram, tanto no meio daqueles que 

optaram por assinar os planos de demissão, como para aqueles que foram demitidos no 

próprio banco particular. Apesar dos percalços, Lucíola tentou ao máximo se manter 

comprometida com o trabalho e com a sua responsabilidade nas atividades desenvolvidas. Ela 

diz que muitas pessoas saíram durante o PDV e a grande maioria daqueles que ficaram havia 

sido demitida. Contudo, Lucíola pontua que muito da culpa pelas demissões também residia 

na atitude dos ex-funcionários do BEC, que não se mostravam comprometidos com o trabalho 

que a instituição privada propunha. 

Como um adendo, Lucíola e Ana comentam que havia um modo de avaliação 

específico para além dos índices de produtividade dos funcionários, sendo este a realização de 

cursos e treinamentos online obrigatórios sobre os procedimentos e normas do banco. Cada 

curso contava com uma avaliação final e, a depender da gerência de cada agência, os 

resultados alcançados poderiam ser expostos no ambiente de convivência dos trabalhadores. 

Apesar de ter sido instruída a realizar seus treinamentos no banco, Lucíola optava por fazê-los 

em casa, para que não atrapalhassem sua rotina laboral. 

Nossa narradora afirma que os funcionários do BEC eram mal-acostumados com a 

quantidade de trabalho de uma instituição financeira pequena, de maneira que não souberam 

lidar com o volume de atividades a serem desenvolvidas no banco particular, que, em 

comparação, tratava-se do dobro ou triplo de trabalho. Dessa forma, “se você não fosse 
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comprometido, você seria demitido”. 

Em retrospectiva, Lucíola agradece por ter ficado em uma “agência BEC”, ou seja, 

que contava com uma maioria de ex-funcionários do BEC após a privatização, pois sua 

convivência com funcionários “instituição-pura” foi bastante penosa. Atualmente, desfrutando 

sua aposentadoria, Lucíola diz que não sente saudades de seu trabalho e que agora vive no 

céu. Após rememorar toda a sua experiência no banco, hoje ela acredita que se tornou uma 

pessoa mais forte, por ter conseguido suportar muitas dessas desventuras que foram aqui 

relatadas, criando sozinha suas duas filhas no meio do caminho. 

 O relato de Lucíola expõe uma série de aspectos fundamentais para a discussão da 

vivência de funcionários do BEC, especificamente daqueles locados em agências bancárias 

após o período de privatização do banco. Ao relacionarmos o seu relato com o de Iracema, 

percebemos que Lucíola representava um dos ditos funcionários “comprados” (p.82), fazendo 

parte do grupo de 866 trabalhadores que seguiram atuando em agências da instituição privada. 

Contundentemente, em diversos momentos do relato de Lucíola, essa despersonalização de 

ex-funcionários do BEC fica aparente (p. 88, 91 e 92), apesar de nem sempre se mostrar como 

uma característica particular do tratamento dispensado aos ex-becistas. 

 Tendo desenvolvido sua narrativa no período de tempo de uma hora e meia, Lucíola 

levantou principalmente questões focadas em sua vivência posterior ao momento da 

privatização. Não foi por acaso que, após sua entrevista, percebemos a importância da 

consideração do processo de privatização como elemento central para nossa pesquisa. A 

ausência de uma ordem cronológica clara no decurso do relato de Lucíola também constituiu 

um ponto de especial importância, denotando uma característica fundamental ao método 

História de Vida: a possibilidade de diferenciação entre o tempo social, dominado pela 

cronologia, e o tempo psíquico, no qual o sujeito encontra a possibilidade de uma 

recursividade (GAULEJAC, 1999). 

Como afirmado anteriormente, através do processo da entrevista de História de Vida, o 

sujeito tem todos os registros de sua vivência mobilizados em um movimento dialético-

existencial, através do qual ele é convidado a elaborar sua narrativa. Sendo confrontado com 

diversas determinações sociais, laborais, psíquicas, etc… O sujeito busca encontrar uma 

unidade e dar sentido a sua existência. É durante esse processo que, através da atividade 

fantasmática, o presente, o passado e o sonho se confundem e essa propriedade conduz a uma 

reescrita, uma reconstrução e uma reelaboração do que foi vivido anteriormente 

(GAULEJAC, 1999). 

 Ao analisarmos a narrativa de Lucíola, percebemos a presença de elementos que 
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sugerem a grande magnitude de um processo de luto, que passa a se operar após a 

privatização do banco. Temos como um dos primeiros pontos de particular importância 

apresentados por nossa narradora a sensação de intrusão por parte dos funcionários da 

instituição privada (p. 88) durante a incorporação do banco. Por ter se mantido na mesma 

agência onde atuava antes da privatização, a percepção de Lucíola frente à chegada de pessoas 

que apresentavam uma postura autoritária e que implicavam na destruição de documentos e 

outros registros importantes para o BEC é a de invasores usurpando um ambiente que lhe era 

profundamente significativo. 

 Nesse ponto, faz-se necessário problematizar as comparações realizadas entre as 

estruturas organizacionais e as atividades desenvolvidas nos contextos do BEC e do banco 

particular. No decorrer da entrevista, muito foi dito sobre a vilania característica de 

funcionários da instituição privada e da própria organização como um todo, ao mesmo tempo 

em que se exaltava as noções de respeito e coletividade, atributos do banco estadual. Contudo, 

à medida que o relato de Lucíola é desenvolvido, percebemos que não existe um imperativo 

maniqueísta relativo a essa questão. Dessa forma, em sua narrativa, mesmo os gerentes mais 

vis e cruéis do banco particular parecem estar sendo tão fortemente subjugados quanto seus 

subalternos à lógica financeira adotada pela instituição (p. 91 e 92) e mesmo uma organização 

repleta de um senso de companheirismo e coletividade como o BEC incorre em práticas 

laborais danosas aos seus funcionários (p. 93). 

 No decorrer da apresentação dos relatos de história de vida, retomaremos diversos 

aspectos que se relacionam entre as vivências de cada sujeito, sendo um deles o 

questionamento sobre as nebulosas práticas laborais, possivelmente prejudiciais, dos 

funcionários do BEC no contexto do próprio banco estadual. Entretanto, gostaríamos de focar 

nossa análise em dois aspectos centrais para a trajetória laboral de Lucíola: o dano 

representado pelo processo de individualização no contexto da instituição privada e a 

sensação de ameaça e insegurança fundamentadas no grande número de demissões. 

 Uma das características mais prementes no discurso de Lucíola é sua grande irritação 

com a ausência de autonomia para solucionar questões cotidianas por conta própria, ficando a 

mercê de incontáveis telefonemas e da boa vontade de diversos superiores para a realização 

de seu trabalho. A sobrecarga de atividades experienciada por Lucíola é apenas exacerbada 

pela transmissão constante de deveres e problemáticas para ela por parte de seus gerentes. 

Unindo essas tarefas adicionais às crescentes metas que lhe eram atribuídas e aos cursos 

obrigatórios nos quais também era avaliada, nossa narradora passa a experienciar uma 

situação na qual sua performance profissional era constantemente medida e comparada à de 
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seus pares.  

 Nesse contexto, temos uma mulher que passa a ser responsável pelo dobro ou triplo de 

atividades em seu cotidiano laboral em comparação com suas obrigações no BEC, que se 

percebe desprovida de autonomia para desempenhar um bom trabalho e que precisa lidar 

diariamente com afrontas diversas, muitas vezes provindas de seus próprios superiores. Frente 

a esses diversos obstáculos que se apresentaram após a privatização do banco, existe um fator 

determinante para o desânimo e posterior adoecimento de Lucíola: a ausência de um coletivo. 

 Por mais que Lucíola tenha continuado em uma “agência BEC”, a lógica que passa a 

governar seu trabalho atravessa uma mudança drástica, assim como sua maneira de perceber e 

se relacionar com seus pares. No início da entrevista, observamos Lucíola relembrar 

saudosamente o espírito de unidade, respeito e solidariedade, característicos do BEC (p. 89 e 

93). Ao final de seu relato, entretanto, nossa narradora parece apresentar um novo ponto de 

vista, mais coerente com a visão da própria instituição privada, segundo a qual os ex-

funcionários do BEC poderiam tomar parte da responsabilidade por suas demissões, dada sua 

falta de comprometimento para com a instituição (p. 94). 

 Nesse ponto, podemos observar a existência de duas perspectivas díspares em um 

mesmo relato, concernentes à maneira como a narradora retrata sua relação com os demais 

funcionários e com as próprias instituições. Através de sua fala, percebemos uma alteração 

característica da revolução gerencial, como apontam Gaulejac e Mercier (2012), na qual os 

coletivos de trabalho passam a ser confrontados e ceder lugar a uma crescente 

individualização. Tal processo torna-se potencialmente prejudicial, uma vez que passa a ser 

consagrada uma relação subjetiva cada vez mais intensa com as instituições, de maneira que 

os problemas das organizações começam a ser percebidos como problemas pessoais por seus 

funcionários, agravando seus sofrimentos psíquicos. 

Durante o relato de Lucíola, percebemos a degradação de uma coletividade bem 

estabelecida em seu ambiente de trabalho. Ao avançar para um espaço de crescente 

individualização, nossa narradora incorre na perda de diversos aspectos que potencializavam 

o desenvolvimento de suas atividades laborais: 

O coletivo tem um papel essencial na criação de respostas ao imprevisto, ao 

aleatório, à incerteza e à lacuna entre as prescrições e a atividade concreta. 

Quando esses coletivos se dissolvem, quando cada funcionário é devolvido a 

si mesmo, ele perde sua fluidez, suas capacidades de adaptação, suas 

capacidades de se proteger frente às violências institucionais. (GAULEJAC; 

MERCIER, 2012, p. 57, tradução nossa
27

) 
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 Simultaneamente a essas transformações e fomentadas por elas, manifesta-se uma 

crescente sensação de insegurança, compartilhada especialmente pelos ex-funcionários do 

BEC. A noção de que os funcionários do antigo banco estadual eram descartáveis e 

indesejados é divulgada implicitamente, refletida em tratamentos diferenciados e práticas de 

constrangimento ainda mais degradantes que aquelas dispensadas aos funcionários do próprio 

banco particular. 

 Em contextos de grande competição interna, como a observada atualmente em 

instituições financeiras de uma maneira geral, utiliza-se o pretexto de uma mobilização dos 

funcionários através da concorrência, para que, então, efetive-se uma vulnerabilização 

generalizada dos trabalhadores (GAULEJAC; MERCIER, 2012). As características relatadas 

por Lucíola referentes à insegurança de sua situação no banco (p. 91 e 92) refletem tal 

vulnerabilização, de maneira que sua fala supracitada, referente ao comprometimento e 

adaptação às diretrizes do novo banco (p. 94) exprimem a existência de uma ameaça constante 

à estabilidade que, no início de sua carreira, era-lhe tão cara. 

 

5.4 Aurélia 

 

 Nossa terceira entrevistada foi Aurélia, uma ex-becista que também chegou a se 

aposentar exercendo sua atividade como bancária, mas que, por sua vez, atravessou algumas 

outras experiências negativas, tendo sido demitida pelo banco particular. No decurso de seu 

relato, Aurélia apresenta a perspectiva da privatização através da ótica de uma funcionária que 

permaneceu atuando em departamentos administrativos, mesmo após a venda do banco. 

 A trajetória profissional de nossa narradora se inicia através de estágios, que Aurélia 

conseguiu no período em que cursava a faculdade de Economia. Tendo iniciado sua faculdade 

em Salvador, nossa narradora procurou se inserir desde cedo no mercado de trabalho, 

alcançando tal objetivo, em um primeiro momento, na Secretaria de Planejamento da cidade. 

Após dois anos longe de sua família, ela decide retornar a Fortaleza e concluir seu curso em 

uma universidade particular. 

 Durante essa mudança, uma amiga facilitou a sua reinserção laboral em Fortaleza, 

onde começou a trabalhar na implantação do departamento de custos de uma empresa. Após 

outros dois anos, Aurélia percebe que sua ocupação está prejudicando seu desempenho 

                                                                                                                                                         
l‟incertain et au décalage entre les prescriptions et l‟activité concrète. Lorsque ces collectifs se délitent lorsque 

chaque salarié est renvoyé à lui-même, il perd sa fluidité, ses capacités d‟adaptation, ses capacités de se protéger 

face aux violences institutionelles (GAULEJAC; MERCIER, 2012, p. 157). 
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acadêmico e opta por deixar esse emprego. Em contrapartida, ela assume vagas em outros 

dois estágios, sendo um destes na Caixa Econômica, onde começou a se familiarizar com a 

atividade bancária. 

 Ao terminar a faculdade, Aurélia passou um breve período sem trabalhar, retomando 

sua atividade laboral em 1985, ano em que foi aprovada no concurso do BEC. Assumindo seu 

primeiro cargo no setor de poupança e atendimento em um município da região metropolitana 

de Fortaleza, nossa narradora passa a descrever suas duas maiores dificuldades: a distância de 

sua casa e a desorganização da agência. “Você não via o outro lado do balcão, para enxergar o 

cliente, de tanto relatório que precisava ser organizado”. Até então, não havia funcionários 

designados para o seu setor, de maneira que todos os documentos e relatórios estavam 

desordenados. Assim, Aurélia tomou como sua principal missão em seus primeiros meses de 

banco a organização dessa carteira. 

 Na medida em que ordenava a documentação, nossa narradora foi se habituando aos 

processos, compreendendo os dados contidos nos relatórios e ganhando uma nova segurança 

na realização de suas atividades no banco. Aurélia passou seus dois primeiros anos de BEC 

nessa agência, engravidando de suas duas filhas gêmeas durante esse período. As viagens para 

a agência eram penosas, visto que ela precisava estar na rodoviária às 6 da manhã para 

garantir que não se atrasaria para o trabalho. Quando suas filhas nasceram, Aurélia pediu ao 

seu gerente para ser transferida para qualquer agência ou departamento de Fortaleza, visto que 

não aguentava mais a dura rotina de viagens entre municípios. 

 Tendo em vista sua formação em Economia, Aurélia foi transferida para o 

Departamento Imobiliário, onde ficou responsável pela seção de contabilidade. Após alguns 

anos neste departamento, ela decide fazer um curso de Caixa, tornando-se apta a atuar nessa 

função em agências. Meses depois, o gerente substituto de uma agência em Fortaleza a 

convidou para assumir o cargo de Caixa. Por representar um aumento em seu salário, Aurélia 

prontamente aceitou o chamado. 

Entretanto, quando a gerente efetiva retornou ao seu posto, retirou Aurélia do Caixa, 

dizendo que nossa narradora passaria a assumir um cargo à noite no setor de retaguarda, que 

englobava a contabilidade. Dentre outros motivos para tal imposição, nossa narradora afirma 

que a gerente queria que outra pessoa, mais próxima a ela, assumisse o Caixa. Quando Aurélia 

se recusou a assumir o cargo no setor de retaguarda, ela foi transferida para outro setor, o de 

capitalização. 

Relembrando esse momento, nossa narradora afirma que o “clima” nessa agência não 

era bom, tanto pela determinação de sua atividade laboral a contragosto, como pela existência 
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de grupos muito fechados de funcionários, que não recebiam bem os novos funcionários. 

Enfurecida pela imposição da gerência, o posicionamento de Aurélia é refletido em suas 

primeiras palavras para uma de suas colegas de setor: “Olhe, fulana, nem me ensine nada, 

porque eu não vou ficar aqui. Nem quero aprender”. 

Nossa narradora afirma terem sido os piores meses de sua vida. Durante 60 dias, 

Aurélia resistiu à atividade que lhe fora imposta, mantendo sua posição mesmo a custo de 

suas boas relações com os outros funcionários: 

Coisa pior do mundo é você ir para um local que você não gosta. Você ir trabalhar 

naquilo que você não gosta. E, principalmente, quando as pessoas lhe discriminam. 

Eu chegava lá, me sentava na cadeira e não fazia nada. Quando eu não estava 

sentada folheando alguma coisa eu ia para a cantina. 

 Entretanto, quando seus colegas ficavam demasiadamente atribulados com as 

obrigações do setor, ela se oferecia para ajudar, mesmo que fosse apenas com a parte de 

datilografia, pois não queria aprender nada do que se referia aos processos. 

Eventualmente, Aurélia pediu um atestado para o médico do banco, insistindo que, 

caso não o conseguisse, preferia pedir demissão ou uma transferência para alguma agência do 

interior. Conseguindo um atestado de 15 dias, nossa narradora descobriu que sua assistência 

como Caixa fora solicitada em outra agência após esse período, solicitação que foi 

prontamente respondida com uma aceitação efusiva, mesmo que se tratasse de um período de 

apenas duas semanas.“E, quando voltava, passava 15 dias sentada. Mas não tenho vergonha 

nenhuma em dizer isso.”  

Após esses dois meses de suplícios, Aurélia pediu uma nova transferência, que foi 

respondida com a apresentação de uma vaga no departamento imobiliário, que, mesmo àquela 

época, já figurava como um de seus departamentos favoritos. Entretanto, ela só poderia 

assumir essa vaga mediante a transferência de uma funcionária, que estava locada no 

departamento imobiliário, para a agência, o que Aurélia recusou. “O que eu não quero para 

mim, eu não quero para os outros”. Passada essa oportunidade, nossa narradora estava 

pedindo transferências “para qualquer buraco”. Em retrospecto, ela afirma que os meses 

passados nessa agência representavam o seu pior período no banco, mesmo quando 

comparado ao período de assinatura dos PDVs. 

Pouco tempo depois de recusar a vaga no departamento imobiliário, contudo, uma 

nova vaga foi oferecida a Aurélia, para atuar como Caixa em uma outra agência de Fortaleza. 

Essa nova oportunidade se apresentava como a chance que ela tanto esperara para realizar a 

atividade para a qual fora treinada. Assumindo sua nova função no ano de 1991, nossa 
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narradora relata que, em comparação ao seu meio de trabalho anterior, ela agora parecia estar 

no céu. Com o passar do tempo, foi aprendendo cada vez mais sobre os atendimentos e 

protocolos do banco, assim como sobre seus novos colegas de trabalho. Aurélia diz guardar 

muitas lembranças agradáveis das reuniões de funcionários e comemorações de todos os tipos. 

Algumas das amizades iniciadas nesse período se mantém até hoje. Era um ambiente de 

união, no qual as desavenças eram superficiais e se resolviam com facilidade.  

Alguns anos depois, entretanto, ela foi chamada para retornar ao Departamento 

Imobiliário, que precisava de pessoal para realizar um trabalho urgente na área de análise de 

contratos. Sua equipe era formada por quatro pessoas, sendo estas coordenadas por uma 

chefia. Sua missão era a de aprender as principais técnicas de análise de contratos com a ajuda 

de um consultor especializado no decurso de 15 dias. Após esse período de aprendizado, 

Aurélia e sua equipe passariam a realizar esta atividade diariamente para o banco, pelo 

período de um ano. 

Esse grupo precisava analisar um volume imenso de informações e dar o resultado de 

seus esforços em menos de seis meses. Todos estavam lidando com atividades novas e 

diferenciadas e, para isso, tinham o apoio total do banco, que forneceu uma sala exclusiva 

para a realização desse projeto, assim como uma linha de contato direto com o consultor que 

lhes ensinara todo o processo. Aurélia se refere a esse período como um momento de grande 

aprendizado e acredita que foi com isso que ela se manteve no banco após a privatização. 

Contudo, também foi uma fase de grandes sacrifícios, pois os integrantes desse grupo ficavam 

no banco de segunda à segunda. 

Após esse período anual, nossa narradora retorna a sua agência anterior, voltando a 

assumir a função de Caixa a pedido de um dos diretores. Dentro de alguns anos, porém, ela 

regressa ao Departamento Imobiliário, onde permanece até a privatização do banco: “Quando 

apertava, eles [diretores] procuravam as pessoas que estavam para lá [nas agências]”. Aurélia 

também relata que os planos de demissão foram iniciados quando ela já estava locada no 

Departamento. 

No que diz respeito a sua decisão de não assinar o PDV, nossa narradora justifica sua 

opção através de sua experiência como Caixa, vendo centenas de reais passando diariamente 

por suas mãos. Para iniciar um negócio, como muitos fizeram ou tentaram fazer, ela 

acreditava se tratar de pouco dinheiro. Quando foi aberto o prazo de assinaturas do PDV, não 

havia nenhuma perspectiva ou experiência de montar ou investir em um negócio. Seus 

conhecimentos na área de Economia também foram muito importantes na tomada desta 

decisão. 
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Mesmo que a gente sobrevivesse só 5 anos [após a privatização], você tinha 5 anos 

de FGTS, você tinha férias, você tinha 5 anos de salário… E ali, quando você 

dissesse o seu „sim‟? Não ia mais ter nada [...] Todos [os que aceitaram os PDVs] 

não fizeram nada com o dinheiro que receberam. Porque viviam dentro do banco. 

Iam iniciar um projeto… Você sabe que, quando a gente inicia um projeto, com 

menos de dois anos você não tem o retorno daquilo que você está implantando. E 

dali tirar o sustento teu e da tua família? Não dá. 

Também foi um período de muitas transferências em seu departamento. De seu grupo 

inicial, apenas quatro funcionários permaneceram após a privatização, número que foi 

reduzido para apenas duas pessoas com o passar dos anos. “A família [do BEC] eu já vi se 

desfazendo dentro do banco mesmo”. Alguns pediram transferência para outros setores e 

tantos outros assinaram os planos de demissão, mas mesmo estando longe, Aurélia conseguiu 

manter com seus antigos colegas um forte laço de amizade, que continua até hoje. 

 Após a privatização, Aurélia afirma que foi aconselhada a pedir transferência para as 

agências, tendo em vista que a instituição privada traria equipes completas para assumir os 

departamentos administrativos. Entretanto, ela recusou a transferência para agências, optando 

por ficar no Departamento Imobiliário mesmo que isso significasse sua posterior demissão: 

“Diziam para mim: „Mas pode se acabar‟. E eu respondia: „Então me bote para fora, porque 

para agência eu não vou‟.”. Refletindo sobre esse período atualmente, ela acredita ter sido 

poupada de muitos sofrimentos por ter optado permanecer no departamento. 

 Mesmo depois da venda ao banco particular, a equipe de Aurélia era constituída 

majoritariamente por ex-funcionários do BEC, tendo como funcionários “instituição-pura” 

apenas os iniciantes, que terminaram por ser ensinados pelos próprios ex-becistas. Nem 

mesmo o chefe de departamento era “Instituição de Origem”, tendo vindo de outro banco 

comprado pela instituição privada. Ao ser arguida sobre as particularidades de um funcionário 

“instituição-pura”, Aurélia responde com a seguinte afirmação: 

O [funcionário] do banco particular, “instituição-pura” que eu digo, ele é uma pessoa 

muito fria. Se for o [funcionário] desse banco que vem desde o início, ele pensa só 

nele, sabe? É uma pessoa que é mais visada naquilo. Se ele quer subir, ele visa 

muito. Já as pessoas que a gente tinha contato do BEC… Já eram quase como uma 

família, sabe? Você sente o clima de ajudar. 

 Apesar de não ter sofrido tanto com imposições de funcionários da instituição privada, 

Aurélia sabia que a realidade das agências era muito diferente, principalmente porque havia 

uma maior cobrança por metas. Contudo, assim como Lucíola, que atuava em uma agência, 

nossa narradora também sofreu com a perda de autonomia na realização de suas atividades e 

com a constante insegurança no banco: “Você sabe que está hoje, mas não sabe se vai estar 

amanhã”. Nesse contexto, Aurélia conclui que este derradeiro período no banco foi bom para 



 

103 

ela, pois conseguiu comprar sua casa própria, dentre outras conquistas financeiras, mas ao 

mesmo tempo foi um período de fortes pressões: “Você tinha que pedir muita força a Deus, 

muita luz, para que você aguentasse”.  

Mesmo com a manutenção de uma equipe mista de funcionários, ela passou a perceber 

uma maior individualização no banco particular e tomou uma posição contrária a esse 

movimento, passando adiante suas políticas de “uma mão lava a outra” e “fazer o bem sem 

olhar a quem”. Dessa forma, Aurélia sempre procurava ajudar outros funcionários, mesmo 

que não fossem questões vinculadas diretamente a sua área, diferentemente de alguns dos 

funcionários da instituição privada, que pareciam ter como hábito “passar o problema 

adiante”, como também foi apontado por Lucíola (p. 92). Através desta atitude, nossa 

narradora fazia importantes contatos em diversos setores do banco, conseguindo, assim, 

realizar seu trabalho de maneira mais eficiente. 

Em 2014, o banco particular a demitiu, mas nesse período os funcionários do BEC 

ainda eram beneficiados pelo Decreto Estadual n° 21.325/91, de maneira que Aurélia voltou a 

assumir seu cargo em outubro do mesmo ano. Em julho de 2016, entretanto, o banco 

conseguiu reverter esta situação judicial e nossa narradora teve sua rescisão contratual 

efetivada.  

No decurso de seu relato, Aurélia não dá especial importância ao momento de sua 

aposentadoria, limitando-se a concluir que continuou trabalhando mesmo após conseguí-la. 

Ao encerrar sua fala, nossa narradora reitera que gostava muito de trabalhar e se identificava 

com o que fazia, mesmo após a privatização do banco, dizendo que aprendeu muito nesse 

período. Atualmente, ela admite sentir um pouco de falta do trabalho, pois aprendeu muito 

com suas experiências passadas:  

Muitas coisas boas. Foi tudo às mil maravilhas? Não. Teve coisas negativas também, 

que você tem que saber lidar. Mas as boas superam as ruins. [...] Quando eu cheguei 

no banco tinha coisas que eu chorava, as pessoas brigando e falando de maneira 

ríspida, mas você amadurece no seu trabalho e assim você vai conseguindo vencer 

até onde Deus te dá. 

 Assim, Aurélia começou a realmente aproveitar sua aposentadoria após a demissão, 

quando pôde dedicar mais do seu tempo à convivência com suas filhas e seus netos, mas ainda 

continua afirmando que leva como um de seus maiores aprendizados a descoberta de como 

lidar com essa segunda família que encontrou no trabalho. 

 Diferentemente dos demais relatos, em especial daqueles que apresentam o discurso de 

funcionários que vivenciaram a privatização do BEC, a narrativa de Aurélia é dirigida por um 

senso de nostalgia voltado principalmente à realização de sua atividade laboral, não se ligando 
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somente a relações com antigos colegas de trabalho e com a instituição em si. No decorrer dos 

relatos anteriores, percebemos a existência de uma forte relação com a instituição financeira 

estadual, que, no caso de Iracema, foi paulatinamente degradada no decurso de sua vivência 

como bancária, e uma sólida ligação com o coletivo formado pelos trabalhadores do banco, 

que acolheram Lucíola em um dos momentos mais difíceis de sua vida. 

 Durante o relato de Aurélia, essas duas dimensões foram, de fato, apresentadas, mas 

não evidenciadas como fatores principais em sua vivência. Dessa forma, ela poderia aceitar as 

cargas incomensuráveis de trabalho experimentadas no BEC (p. 100), as fortes pressões 

sofridas no banco particular (p. 101 e 102) e a crescente individualização em seu ambiente 

laboral (p. 102) sem maiores angústias, mas a alteração de sua atividade laboral (p. 99 e 100) 

surgia como algo inadmissível para nossa narradora. 

 Ao analisarmos a narrativa de Aurélia, sua relação com o trabalho parece ter se 

mantido inalterada durante o decurso de sua trajetória socioprofissional, o que não indica que 

tenha, de fato, permanecido imutável através de toda sua vivência, mas aponta para um 

processo permanente de autoafirmação e resistência frente às imposições contraditórias que 

permeavam seu ambiente laboral. Assim, seu relato de história de vida laboral não surge como 

uma sintetização de eventualidades históricas a partir de uma perspectiva cristalizada, mas 

como a demonstração de um trabalho constante de conferir unicidade e coerência ao vivido, 

dando sentido à própria existência (GAULEJAC, 1999). 

 Nesse ínterim, gostaríamos de explorar ainda alguns aspectos particulares da vivência 

de Aurélia, que se relacionam intimamente com a importância atribuída a sua prática laboral: 

a resistência a imposições gerenciais que afetavam diretamente sua função no banco e a 

serena aceitação de injunções que prescreviam o aumento desmedido de sua carga horária 

semanal. 

 Após a comparação dos relatos de Lucíola e Iracema, encontramos um fator que 

inicialmente nos pareceu apenas uma estranha coincidência entre os casos, mas que 

rapidamente se tornou uma forte suspeita após a realização da entrevista de Aurélia. Em todos 

os casos analisados, incluindo as histórias de vida que serão apresentadas em seguida, nossos 

narradores apontaram a existência de práticas relacionadas ao aumento da extensão da jornada 

de trabalho diária ou do número de dias trabalhados durante a semana sem a devida 

compensação salarial no contexto do BEC. 

 Na narrativa de Iracema, na qual este aspecto é apresentado mais sutilmente, seu 

excessivo zelo em relação a sua atividade, que implicava ser a primeira a chegar às agências 

ou aos departamentos onde trabalhava e eventualmente levar pendências do banco para casa, 
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era recebido com descrédito por alguns de seus colegas. No relato de Lucíola, entretanto, essa 

situação lhe parece muito mais familiar, pois, no cuidado com as contas da prefeitura, ela 

poderia permanecer no banco até a madrugada, saindo da agência apenas para retornar ao seu 

local de trabalho algumas horas depois e cumprir sua jornada habitual. 

 No relato de Aurélia, essas práticas se apresentaram quando nossa narradora foi 

chamada a assumir uma função específica no Departamento Imobiliário (p. 100), o que 

implicou em uma intensificação de sua rotina de trabalho, bem como em um aumento de sua 

carga horária semanal durante o período de um ano. Nesse âmbito, o que atraiu nossa atenção 

não foram as descrições das práticas em si, mas a corroboração e profunda aceitação destas 

prescrições. 

 Passamos a nos questionar sobre a conjuntura ideológica que favoreceu o surgimento 

de uma postura condescendente por parte dos funcionários do BEC frente a esses padrões de 

prática laboral, tomando o exemplo de Aurélia como representativo de uma resistência 

seletiva, que não encontrava motivos para ser operada na ausência de folgas ou na 

intensificação de seu trabalho. Nesse ponto, retomaremos um dos aspectos pontuados na 

análise do relato de Iracema, que foi um indício reforçado nas narrativas subsequentes, a 

adoção de uma ética tradicional do trabalho. 

 Dessa forma, por gozarem do benefício da estabilidade no trabalho, permitindo-se a 

criação de um forte vínculo com a própria instituição e com os demais funcionários, os 

trabalhadores do BEC passam a adotar práticas adequadas a essa vivência, que se aproximam 

em grande parte do que Bendassolli (2014, p. 15) situa a seguir sobre a ética tradicional do 

trabalho: “Autodisciplina e autonegação, tendo em vista as gerações futuras, compunham um 

complexo de comportamentos coerentes com a acumulação de capital e com o trabalho duro”. 

 Entretanto, após a incorporação do banco estadual por uma instituição financeira 

privada, a possibilidade de manutenção dessa ética é interrompida e sua falência incorre tanto 

em um difícil processo de adaptação para os ex-funcionários do BEC, como no fomento de 

idealizações sobre esse período anterior, que lhes permitia uma narrativa coerente de si 

(BENDASSOLLI, 2014). Por outro lado, ainda outro fator perpassa a narrativa de Aurélia, 

que seria a preservação do amor ao seu ofício. 

Nesse ponto, acreditamos que nossa narradora escapa a um processo cada vez mais 

presente no meio laboral atual, que também é reconhecido como uma das fontes de sofrimento 

no contexto do trabalho, sendo nomeado por Gaulejac e Mercier (2012) como a degradação 

do amor ao ofício. Em um contexto de práticas laborais cada vez mais flexíveis e 

competitivas, que preza pela ação polivalente dos trabalhadores ao invés de sua especialização 
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em uma atividade, a busca pela qualidade da obra laboral realizada perde seu lugar 

privilegiado para a quantidade de atividades exercidas e o número de produtos vendidos em 

um curto espaço de tempo. Da mesma forma, os trabalhadores, envoltos pelas incontáveis 

metas e pressões experienciadas em seu cotidiano, convertem a primazia de suas relações com 

o trabalho em si para as relações com as organizações: “É o comportamento que é avaliado ao 

invés do ato ou da obra realizada, as capacidades de adaptação em lugar das competências 

profissionais, a mobilidade funcional, geográfica e comportamental ao invés do amor à arte” 

(GAULEJAC; MERCIER, 2012).  

No decorrer de sua narrativa, nossa narradora apresenta pontos positivos e negativos 

de ambos os contextos institucionais e, apesar das diversas transformações experienciadas por 

Aurélia no decurso de sua trajetória socioprofissional, sua ênfase sempre se volta ao ato do 

trabalho em si e não apenas a sua relação com a organização. Dessa forma, a consequência da 

manutenção dessa estima pelo ofício pode ser percebida após o processo de privatização do 

BEC, quando ela percebe-se capaz de reencontrar seu orgulho e estima de si através da 

realização de um trabalho primoroso, mesmo em uma nova conjuntura laboral.  

 

5.5 Carolina 

 

Carolina foi nossa quarta entrevistada e sua narrativa nos conta muito sobre os dramas 

atuais dos ex-funcionários do BEC. Participando ativamente da Associação dos Funcionários 

Aposentados do BEC (AFABEC), ela acompanha de perto os reflexos das transformações 

políticas e econômicas sobre esse coletivo de trabalhadores. Por ainda permanecer tão 

próxima a esse grupo, após a apresentação do contexto da pesquisa e de seu método, Carolina 

pediu um tempo para se preparar para a entrevista: “Sabe que isso mexe com a gente mesmo? 

Só falando aí… Já mexeu”. 

Nossa narradora explica que participa de diversos encontros de ex-becistas, que se 

reúnem para manter “as lembranças e os direitos”. Ela relembra que ainda hoje estão sendo 

travadas verdadeiras batalhas judiciais para a manutenção de benefícios, como os planos de 

saúde, para os ex-funcionários e que em 2016 se iniciou um processo de fundamental 

importância para os aposentados do BEC, que diz respeito à Caixa de Previdência Privada do 

BEC (CABEC). 

Nesse contexto, por se tratar de um acontecimento que afetará todos os ex-

funcionários que dependem parcial ou integralmente da previdência privada do BEC, 

acreditamos ser de grande importância a explanação desta situação. De acordo com o 
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Informativo nº 31 da CABEC (2016), o Plano de Benefício Definido (Plano BD) vem 

apresentando um déficit técnico atuarial desde o ano de 2013, que ao final de 2015 chegou a 

contabilizar R$ 91 milhões. 

Dessa forma, de acordo com o artigo 29 da resolução MPS/CGPC nº 26/2008, o 

resultado deficitário deveria ser equacionado por participantes, assistidos e patrocinadores do 

plano de benefícios. Em março de 2016, contudo, o banco particular retirou seu patrocínio ao 

Plano BD, de maneira que seus participantes ativos e assistidos, sendo estes aposentados, 

pensionistas e ativo-empregados da CABEC, são confrontados com uma difícil decisão sobre 

o futuro de suas reservas, recebendo opções que variam entre a transferência destas para 

outros planos de previdência e o resgate total ou parcial das reservas individuais. 

A resolução desta situação ainda não foi definida, tendo em vista que, até o momento 

de escrita desta pesquisa, continuam havendo reuniões e debates sobre o tema, promovidos 

pela CABEC. Ao mesmo tempo, é uma fase de profunda insegurança para os ex-funcionários 

do BEC que usufruem de seu serviço de previdência privada, pois, como afirma Carolina, 

percebem-se na iminência de perder parte de seu orçamento mensal por um período 

indefinido. 

Após nos elucidar sobre a atual situação da CABEC, Carolina expressa sua profunda 

preocupação com este processo. Para muitos dos ex-funcionários do BEC, a previdência 

privada serve como uma complementação da aposentadoria, mas para tantos outros, sendo 

este o caso de nossa narradora, existe uma maior dependência da CABEC, principalmente em 

decorrência do fator previdenciário
28

. 

Concluído este momento da entrevista, Carolina passa a nos relatar sobre seu período 

inicial no BEC, que foi seu primeiro e único emprego. Tendo prestado o concurso do banco 

por influência de sua irmã em 1977, período no qual ainda cursava a faculdade de Direito, 

nossa narradora se regozijou por poder assumir um cargo na capital, que não a impediria de 

concluir seus estudos. Nesse ínterim, entretanto, ela também não poderia assumir cargos 

comissionados, por trabalhar com uma jornada reduzida de seis horas diárias, em decorrência 

de sua faculdade.  

Mas, nessa época, Carolina não tinha grandes pretensões de ascensão profissional, 

optando por criar seus filhos sem maiores preocupações e mantendo o foco de seus esforços 

na esfera familiar. Foi apenas quando eles cresceram, passados 19 anos de sua inserção no 

                                                 
28

 O fator previdenciário consiste em um multiplicador utilizado no cálculo de aposentadorias por tempo de 

contribuição. Ele será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição 

do segurado ao se aposentar. (PINHEIRO, 1999). 
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banco, que nossa narradora se sentiu livre para almejar novas posições no meio laboral. Antes 

de mais nada, ela aspirava por deixar aquele ambiente já tão conhecido, tendo em vista que 

havia passado quase duas décadas na mesma agência. Seus gerentes, contudo, não 

compartilhavam de seu entusiasmo, pois Carolina era uma funcionária que compreendia todos 

os diferentes processos do banco, sendo apta a realizar diversas atividades. 

Nossa narradora, então, decidiu fazer um curso que a tornasse apta a assumir a função 

de gerente, mas retornou a sua agência e nada mudou em sua situação. Após perceber que 

outras pessoas, que haviam feito o mesmo curso, estavam recebendo cargos de gerência e 

tratamentos diferenciados, Carolina resolveu confrontar sua gerente administrativa, dizendo:  

É o seguinte, eu vou ser gerente agora. E ela disse: “Mas vai tomar o meu lugar por 

quê?”. Aí eu disse: “Eu não vou tomar o seu lugar, eu vou ocupar o meu, porque eu 

sou gerente e vocês não me tratam como tal. Então agora, se você não quiser mandar 

fazer meu carimbo, eu vou mandar fazer; eu vou assinar as partidas, eu não vou mais 

pedir para você assinar, eu mesma vou assinar”.   

Com esse confronto, que Carolina relata com divertimento, sua gerente decidiu por 

atender ao seu pedido e conseguir-lhe uma substituição para outras agências, onde viria a 

assumir como gerente e receber o devido reconhecimento por seus esforços. Após atravessar 

um período como gerente substituta em diversas agências do banco, serviço que adorava por 

poder conhecer outros funcionários, ofereceram-lhe um cargo de gerente administrativo em 

uma agência reconhecida por ser o “castigo” para “funcionários-problema”. Carolina 

prontamente aceitou a vaga e passou sete anos atuando como gerente neste local, período que 

lhe foi muito proveitoso, por representar uma ascensão em sua carreira profissional. 

Em seguida, Carolina foi convocada para assumir a gerência de outra agência, onde 

permaneceu até a privatização do BEC. Apesar de se tratar de uma agência grande e 

importante para o banco, nossa narradora caracteriza essa mudança como “desconfortável”, 

mas logo se habituou à rotina desse novo ambiente. Nesse ponto, Carolina passa a falar sobre 

os motivos de sua saudade do BEC, que são ligados principalmente à comunhão entre os 

funcionários. “A gente trabalhava com prazer. Às vezes tinha hora-extra, mas tinha uma coisa 

diferente”. Dentre outros importantes pontos dessa vivência harmoniosa, Carolina aponta que 

os funcionários tinham um senso de coletividade e não havia cobrança de metas. 

Com a chegada do momento de federalização do banco, entretanto, as agências do 

BEC passaram a adotar metas, como uma forma de adaptação ao método empregado no banco 

privado. Carolina nos conta que houve uma grande preocupação por parte do Banco Central 

em dar condições para a preparação dos funcionários do BEC, bem como a sua adaptação a 

essa nova realidade organizacional. Da perspectiva de nossa narradora, essa preparação 



 

109 

ajudou muito, pois os funcionários do Banco Central reforçavam a mensagem de que os 

becistas não precisavam se preocupar tanto, que eles tinham capacidade e que conseguiriam 

enfrentar as dificuldades. “Foi um pensamento bom, ajudou muito”. 

Carolina considerou essa preparação necessária, pois acreditava que, assim como os 

funcionários que optaram por deixar o banco através dos PDVs, os trabalhadores 

remanescentes do BEC também atravessariam uma perda de referencial profissional ao 

transitar para outra instituição financeira. Ao comentar o período de planos de demissão, 

nossa narradora os descreveu como uma situação realmente dramática para muitos 

trabalhadores que acreditavam que seria uma boa oportunidade. “Teve gente que saiu e perdeu 

o dinheiro do PDV, ficando na rua da amargura mesmo”.  

Na agência onde se encontrava durante o período de assinaturas, Carolina afirma que 

não houve muita comoção, pois muitos dos trabalhadores, considerados “funcionários-

problema”, pareciam já estar conformados com a decisão que fariam. Ela afirma que houve 

casos de funcionários demitidos contra a vontade, através de uma maior pressão da 

administração, o que fez com que o clima na agência ficasse menos amistoso. Era um período 

angustiante para o banco como um todo, pela incerteza em relação ao futuro da instituição. 

Pessoalmente, Carolina não precisou lidar com maiores pressões durante esse processo, o que 

não quer dizer que ela não sofreu nesse período: 

Nessa época, eu estava fazendo um curso com um psicólogo. Aí o psicólogo 

trabalhou tanto, assim, o sentimento da gente… Eu vim o caminho todo para casa 

chorando, imaginando como era que ia ficar… Aí quando eu cheguei, o Jorge era 

pequeno e disse assim: “Mãe, a senhora chorou? Estava chorando, mãe?”. E eu 

disse: “Não…”. E ele: “Chorou. Chorou”. Aí me levou para conversar e perguntou: 

“O que foi?”. Aí a gente foi conversando e ele disse: “Mãe, não se preocupe com 

isso não, mãe. Olha, aqueles meus brinquedos, eu não quero mais. A senhora pode 

vender. Isso daqui, essa cadeira, pode vender, mãe. E se não der certo, a gente vai 

pedir esmola no sinal”. 

Relembrando esse momento, Carolina reafirma que foi um período de grande 

insegurança, mas que já passou. E que agora estava vivendo um novo momento inseguro, 

referindo-se ao déficit técnico atuarial da CABEC. 

Ao refletir sobre o que aconteceu no decurso dos PDVs, Carolina pontua que muitas 

pessoas prestaram concurso para o banco visando o benefício da estabilidade: “Antigamente 

funcionários do banco eram bem pagos, era algo seguro. Achei que a vida toda estava 

assegurada e que tinha seus direitos”. Com a segurança proporcionada pela estabilidade 

financeira, nossa narradora pautou toda sua vida, acreditando que sempre estaria amparada 

por este benefício. Esse foi um dos fatores que fomentou a luta das associações e sindicatos 

dos bancários contra a privatização. 
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Foi ótimo que demorasse pra mim, por causa dos meus filhos. Eu imaginava os três 

tendo que ir para a escola pública e tudo o que poderia acontecer com a privatização 

e a nossa demissão. Porque eu achava que ia ser demissão em massa. Como a gente 

pode dizer que foi. Através de PDVs e PAIs, coisas que as pessoas não queriam, mas 

viam o futuro muito incerto. Muitos funcionários eram vistos como problemáticos e 

se ficassem podiam ser demitidos sem nada [indenização]. Se ficasse podia perder 

mais. A pressão do povo todo querendo saber o que era melhor… A pressão do 

momento daquela possível privatização. 

Segundo Carolina, os 11 anos de lutas contra a privatização também representaram 11 

anos de preparação para enfrentar a nova realidade de um banco particular. “Quando 

estávamos nessa luta, a gente estava sabendo que a qualquer hora podia acontecer”. Dessa 

forma, quando houve a federalização, nossa narradora percebeu a assistência preparatória do 

Banco Central como um importante amparo. Durante esse período, foram ofertados diversos 

cursos e Carolina aproveitou a oportunidade para realizar sua pós-graduação e especialização, 

tendo em vista que há muito tempo concluíra sua faculdade de Direito.  

No passado, quando concluiu o curso, Carolina havia decidido por continuar a ser 

bancária e não realizou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entretanto, 

quando surgiu a possibilidade de privatização do BEC, nossa narradora fez o exame, para ter 

outras alternativas caso o novo banco viesse a demiti-la. “Bancário é muito específico, a gente 

sai da agência e não sabe fazer outra coisa [...] Mas aí deu certo, porque eu tinha medo que 

não chegasse nem na aposentadoria.”. 

Quando completou 50 anos de idade e 30 anos de BEC, Carolina optou por procurar o 

INSS e dar entrada em seu processo de aposentadoria. Ela diz que poderia ter esperado mais, 

mas as mudanças com relação à previdência sempre foram ameaçadoras: “Sabendo da 

situação, que o Brasil estava envelhecendo e que não tinha condição de melhoria para 

incentivar a aposentadoria de pessoas mais novas, decidi me aposentar. Se eu demorar, mudar 

a lei e eu não puder mais?”.  

Carolina afirma que, para quem havia experimentado os benefícios do BEC, com 

salários mais elevados e uma maior tranquilidade para os funcionários, a transição para o 

banco particular não foi fácil. Os funcionários passaram a esperar as demissões a qualquer 

momento e sabiam que não tinham mais a estabilidade de outrora. Quando foi efetivada a 

venda do BEC, Carolina foi remanejada para outra agência, na região metropolitana de 

Fortaleza, pois o quadro de sua agência anterior estava completo. 

Carolina passou dois anos e meio nessa nova agência, que era consideravelmente 

menor que as outras onde havia atuado. Em um momento inicial, ela não percebeu tantas 

diferenças, principalmente por estar rodeada por ex-funcionários do BEC, que continuavam a 

se apoiar mutuamente. Entretanto, após a chegada dos funcionários da instituição privada, 
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encarregados de auxiliar a equipe durante a transição, houve uma brusca mudança em seu 

cotidiano laboral. 

Os funcionários do BEC não tiveram tempo para conhecer a nova instituição, nem 

suas normas e procedimentos. Na agência onde estava, Carolina afirma que os funcionários do 

banco particular não eram capazes de auxiliar todos os membros da agência a assimilarem as 

diversas nuances desta nova estrutura organizacional. Nesse quesito, nossa narradora acredita 

que o sistema de cursos pela internet disponibilizado pela instituição privada ajudou na 

familiarização dos funcionários aos processos e normas do banco particular. 

A agência para a qual Carolina fora transferida sempre foi deficitária, o que a deixava 

bastante apreensiva, pois, quando a gerência da instituição privada chegou, ela sabia que as 

providências que seriam tomadas para garantir o lucro seriam penosas para os funcionários. 

“O gerente era desse banco particular desde o começo, „instituição-pura‟. Ele seguia as 

orientações à risca, de intimidação, metas, cursos, de tudo”. Com o passar do tempo, Carolina 

foi vendo seus antigos colegas sendo demitidos e substituídos por outros funcionários do 

banco particular. 

Nossa narradora começou a se sentir muito mais pressionada. O comportamento de 

seus colegas não era tão amigável quanto no BEC e ela começou a visualizar seu local de 

trabalho não como um ambiente de satisfação e companheirismo, mas como um negócio, 

permeado por vínculos mais profissionais do que pessoais. Carolina disse que houve um 

“choque de culturas” e que a postura empresarial agressiva do banco privado tinha um único 

foco: o lucro. 

Nesse contexto, o banco se mantém através da eliminação de despesas, demitindo os 

funcionários mais “caros” e deixando os novatos em seu lugar. Em um dos casos mais 

próximos de Carolina, ela relata a experiência do gerente geral de sua agência, que foi 

demitido e voltou a atuar no banco através de uma ação judicial de reintegração. Após seu 

retorno, não era permitido ao gerente o acesso ao sistema, de maneira que ele se sentiu 

obrigado a realizar o seu trabalho de outra forma, passando a orientar os clientes no 

autoatendimento. 

Após ela mesma ser demitida, também retornando através de uma ação judicial de 

reintegração, Carolina sentiu na pele a pressão dessa política de exclusão e optou por 

permanecer exercendo as atividades da Tesouraria, o que levantou muitas suspeitas entre seus 

gerentes. “Eles têm uma desconfiança grande, que você fará algum desfalque. De vez em 

quando o gerente geral ia lá de surpresa para fiscalizar”. Depois de alguns meses, entretanto, 

voltaram a demiti-la no ano de 2008, momento no qual se aposentou pela CABEC. 
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Atualmente, nossa narradora tem uma ação de reintegração em tramitação, mas as 

perspectivas de retornar ao banco não são favoráveis, em decorrência dos eventos jurídicos 

descritos na página 94. “Seja o que Deus quiser, já estou vivendo bem desse jeito”. Em seu 

caso, Carolina esclarece que não pretende continuar se aborrecendo com os resultados deste 

processo. Estando aposentada, ela voltou a dar atenção à família e a aproveitar a companhia 

dos filhos que ainda moram com ela. 

Enquanto estava empregada, Carolina sentia que o trabalho a afastava do convívio de 

seus filhos: 

Na parte em que eles estão precisando mais, a gente está ausente. Falava por 

telefone, se via à noite, mas quando chega do trabalho já vem cansada… Fim de 

semana eu sempre dediquei para eles, mas não é… A mãe sempre se sente culpada, 

porque não está dando a atenção que deveria. 

De acordo com Carolina, esse período foi bom para ela, pois pôde amenizar parte da 

culpa que sentia. No decorrer de sua vida profissional, ela encarou muitas dificuldades nos 

desafios de conciliar casa e trabalho, mesmo que no BEC houvesse uma maior compreensão 

sobre as necessidades da mãe. Quando precisava sair para acompanhar os filhos em consultas 

médicas, ela poderia compensar as horas em outros momentos, por vezes ficando além do fim 

do expediente. Carolina esclarece que no BEC não havia pagamento de hora-extra e que 

muitas vezes eu horário excedia as oito horas diárias, mas que tanto ela como os outros 

funcionários trabalhavam por prazer. 

Com seus 32 anos de experiência profissional no BEC e no banco particular, nossa 

narradora reconhece que todas as experiências de ambos os bancos foram proveitosas, por ter 

conhecido “dois tipos de comportamentos empresariais, duas culturas de banco”. Hoje em dia, 

faz cursos que lhe interessem, mas que não tenham muitas exigências e pressões. Também 

assumiu o papel de síndica de seu prédio e acredita que ainda faz uso de muito dos seus 

conhecimentos de gerência nesse ambiente, ao lidar com outras pessoas e com outros pontos 

de vista. Carolina conclui sua narrativa dizendo que pensa em voltar a trabalhar um dia e, com 

a situação da CABEC, talvez precise, de fato, voltar à ativa. 

Através da narrativa de Carolina, pudemos tomar conhecimento das eventualidades 

que perpassaram o processo de privatização do BEC a partir de uma perspectiva diferenciada 

das demais apresentadas até o momento, sendo essa a de uma gerente. Ao mesmo tempo em 

que seu relato se assemelha ao de outras entrevistadas, principalmente no que tange ao bem-

estar relacionado ao seu trabalho no BEC e as inseguranças de uma nova configuração laboral 

após o período de incorporação do banco, também mantém certo nível de distinção, tendo em 
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vista que Carolina ocupava uma posição hierarquicamente superior no banco. 

Primeiramente, ao discorrer sobre o período anterior à privatização do banco, Carolina 

apresenta um aspecto relevante da atuação do Banco Central no período de federalização, 

anterior à privatização do BEC. Percebemos através de seu discurso que a preparação para a 

ruptura representada pela passagem para uma nova instituição financeira já indicava o início 

de um processo de reconfiguração da organização laboral no contexto do banco estadual, 

como uma forma de adaptar os trabalhadores às transformações que estariam por vir. 

Carolina expressa sua profunda gratidão frente a essa intervenção, afirmando que, 

assim como os trabalhadores que abriram mão de sua identidade profissional ao assinarem os 

PDVs, aqueles funcionários que permaneceriam atuando nas agências e departamentos 

anteriormente pertencentes ao BEC também atravessariam uma perda de referencial 

profissional (p. 108). Tal posicionamento reforça nossa opção de assumir o processo de 

privatização como objeto em nossa pesquisa para além do estudo dos reflexos dos PDVs, que 

se configuram como ações desenvolvidas nesse contexto complexo de transformações. 

A respeito desta temática, como também foi abordado na narrativa de Iracema (p. 81), 

os chefes de setores e gerentes tiveram uma atribuição diferenciada durante a aplicação dos 

PDVs no BEC e, por mais que não possamos obter uma resposta definitiva sobre o caráter 

voluntário das demissões realizadas nesse período, podemos depreender que foi um momento 

de fortes conflitos pessoais para aqueles que ocupavam cargos hierarquicamente superiores 

em agências na época. No caso de Carolina, percebemos tal conflito nas falas relativas ao 

período do PDV (p. 108 e 109), onde nossa narradora afirma considerar os planos de 

demissão implantados como, em realidade, planos de demissão em massa. 

Nesse contexto de aplicação e assinatura dos PDVs, percebemos que os próprios 

gerentes, por possuírem o duplo-papel de funcionários aptos a assinar os planos de demissão e 

de porta-vozes dos dirigentes do banco, são encurralados entre discursos que contradizem 

toda uma história pregressa voltada à dedicação irrestrita à instituição financeira estadual. 

Assim como para muitos outros funcionários, a execução dos PDVs em meados dos anos 

1990 foi percebida pelos gerentes como uma primeira ruptura com a ética tradicional do 

trabalho anteriormente adotada, temática abordada no decorrer da análise da trajetória de 

Aurélia (p. 105). 

Assim, da mesma forma como Carolina incentivava os demais funcionários a 

realizarem suas atividades com brio e dedicação pelo bem do coletivo e do banco em si, ela 

passou a informá-los sobre os PDVs e suas possíveis demissões em um período posterior, 

observando sua preciosa comunhão entre colegas se deteriorar, juntamente com a instituição. 
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Ao mesmo tempo em que Carolina foi atormentada pelas dúvidas em relação à continuidade 

de sua carreira profissional, a sua estabilidade financeira e à qualidade de vida de seus filhos 

em um futuro próximo, como muitos trabalhadores nessa época, ela se vê também na posição 

de “gerente-conselheira”, fator denotado na fala “A pressão do povo todo querendo saber o 

que era melhor…” (p. 108). 

Ao Carolina ser demitida pela primeira vez e em seguida readmitida (p. 111), notamos 

a operação de mecanismos voltados à exclusão de ex-becistas que foram reintegrados através 

de processos judiciais, como se eles não possuíssem mais o direito de desempenhar suas 

atividades naquela organização. Nesse contexto, vemos o surgimento de um agressivo 

processo de instrumentalização do trabalhador por seus pares e gerentes, que reiteram a noção 

de não-pertencimento através da retirada de seu acesso aos dados do banco. 

Impossibilitada de exercer sua função anterior de gerência, Carolina se designou 

outras funções, que não dependessem do acesso a contas e movimentações financeiras de 

clientes. Ainda assim, as constantes inspeções de gerentes em seu novo ambiente de trabalho 

pareciam carregar a mesma impressão de exílio. A noção de instrumentalização, que tem se 

perpetuado no mundo laboral nas mais diversas formas, representa o sofrimento de ser 

privado de sua própria humanidade. Para além de perder, ou até mesmo nunca possuir, o 

reconhecimento por um trabalho primoroso, como no caso de Iracema, e a aceitação e 

integração em um coletivo laboral, como para Lucíola, o sofrimento que perpassa a 

instrumentalização se relaciona à perda do reconhecimento humano, da possibilidade de ser 

visto como algo além de um trabalhador dispensável (GAULEJAC; MERCIER, 2012). 

Por ter tido a oportunidade de observar os modelos gerenciais que vigoravam em 

bancos estaduais e bancos privados, Carolina pôde constatar seus contrastes, principalmente 

no que dizia respeito à atuação dos gerentes e seu tratamento para com os demais 

funcionários. Sobre este aspecto, assumindo ela mesma uma posição de gerência em seu 

primeiro momento no banco particular, nossa narradora pontua a existência de orientações de 

“intimidação, metas, cursos” (p. 110) vinculando esses três elementos como fatores 

indissociáveis de uma gerência dessa instituição privada. 

Acreditamos ser importante assinalar que tais contrastes entre instituições públicas e 

privadas vêm sendo reduzidos, o que não representa, entretanto, uma melhoria nas condições 

laborais de ambas esferas. O fenômeno da Nova Gestão Pública (NGP), fomentado por 

preceitos neoliberais e pelo desenvolvimento de processos de reestruturação produtiva em 

diversos países, está reduzindo as distâncias entre os modelos gerenciais característicos de 

empreendimentos privados, públicos e, inclusive, organizações não-comerciais, valorizando o 
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referencial do setor privado sobre os demais (DASSO JÚNIOR, 2014), o que incorre no 

exercício de uma intensa pressão psicológica sobre os trabalhadores (GAULEJAC, 2011). 

 

5.6 Ubirajara 

 

Nosso último entrevistado foi Ubirajara, um ex-funcionário do BEC que atualmente 

está afastado de sua função de gerência no banco particular por questões de saúde. Tendo 

abordado diversas trajetórias socioprofissionais de trabalhadores que vivenciaram o processo 

de privatização do BEC, acreditamos que nosso trabalho não estaria completo sem o relato de 

um de seus ex-funcionários que teve a experiência de ser gerente geral em uma agência da 

instituição privada. 

No que diz respeito à hierarquia de ambas as instituições financeiras, apesar de suas 

diversas diferenças estruturais e organizacionais, existiam quatro tipos principais de gerências 

no banco: gerente administrativo, gerente de contas de pessoa física, gerente de contas de 

pessoa jurídica e gerente geral, sendo este último o encarregado direto pelo desempenho da 

agência como um todo, recebendo atribuições voltadas à gestão de pessoas e processos no 

banco. Ubirajara, que, até o momento de seu afastamento do cargo mais elevado na hierarquia 

das agências, contava com 33 anos de atividade bancária, relatou-nos todos os percalços e as 

alegrias de sua trajetória profissional, iniciada quando tinha apenas 15 anos. 

Nesse ponto, é necessário contextualizar os motivos pelos quais o nosso narrador 

tomou a decisão de se inserir no mercado de trabalho tão precocemente. Como nos conta 

Ubirajara, ele nasceu em uma favela, sendo filho de pais que não tinham boas condições 

financeiras. Vivendo em uma casa de dois cômodos com seus pais e seus seis irmãos mais 

novos, Ubirajara logo percebeu que queria uma vida melhor para si mesmo e para a sua 

família, longe das situações desagradáveis que marcavam o seu cotidiano. 

Eu adolescente, com meus 15 anos, sempre gostei de estudar. Estudava muito, 

porque eu sempre tinha na minha cabeça aquele objetivo de um dia transformar a 

minha vida. „Eu vou tirar a minha mãe e a minha família aqui dessa favela‟. Então 

eu cresci com esse pensamento, com esse ideal. 

Estando determinado a dar melhores condições de vida aos seus familiares e 

acreditando que só conseguiria fazê-lo através dos estudos, Ubirajara passa a perseguir 

implacavelmente este ideal, apesar das ofensas que ouvia de pessoas das redondezas, que 

diziam se tratar apenas de um garoto pedante e bobo, que faria melhor se aceitasse o destino 

de permanecer para sempre naquele local. Apesar de se magoar com tais afirmativas, elas não 
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lhe tiravam a determinação e Ubirajara continuava a se dedicar cada vez mais ao seu objetivo, 

sempre com o incentivo de sua mãe: “ „Meu filho, você pode. Meu filho, não se deixe 

humilhar por ninguém. Meu filho, não se deixe levar porque você é negro. Meu filho, você 

pode estudar, vá estudar. Ah, meu filho, você está estudando demais à base de lamparina‟ ”. 

Ao completar 15 anos e vendo sua família atravessar muitas dificuldades financeiras, 

Ubirajara decidiu começar a trabalhar com seu tio, tornando-se ajudante de pedreiro. Na 

época, seu pai trabalhava como marchante para um mercado na cidade e sua mãe fazia faxina, 

também lavando roupas para algumas de suas clientes. Nesse momento da entrevista, 

Ubirajara ressalta que sua mãe sempre foi seu exemplo de vida, pois mesmo quando seu pai se 

tornou alcoólatra e ela precisou assumir todos os serviços domésticos, tendo que lidar muitas 

vezes com o comportamento agressivo do marido, ela se manteve firme, sempre o 

encorajando a fazer o que queria e a estudar ainda mais: “Minha mãe era negra, analfabeta, 

mas era aquela mulher de garra, de fibra, sabe? Que não tinha medo de nada”. 

Ubirajara sentia a necessidade de ajudar os pais, mas quando começou a trabalhar com 

o tio, percebeu que aquele trabalho fisicamente extenuante, que enchia suas mãos de calos e 

bolhas, talvez não fosse adequado para ele. Apesar de estar trabalhando para auxiliar no 

orçamento de casa, Ubirajara sentia vergonha daquela situação e, após um dia particularmente 

difícil de labuta, sua mãe conseguiu convencê-lo de que ele não precisava fazer algo com o 

qual não estava se sentindo bem, encorajando-o novamente a estudar. 

Após abandonar o emprego como ajudante de pedreiro, Ubirajara passa a trabalhar em 

uma casa de jogos clandestina, onde permaneceu por seis meses. Seus empregadores 

precisavam de um funcionário para servir bebidas, comprar cigarros, chamar táxis, dentre 

outras atividades, que nosso narrador conseguia realizar relativamente bem. No entanto, seu 

emprego chegou ao fim no dia em que houve uma “batida” policial no local, o que obrigou 

seu empregador a jogar nosso narrador por cima do muro para que as autoridades não 

encontrassem um menor de idade trabalhando lá.  

Enquanto corria para casa, fugindo dos policiais e se afastando da casa de jogos, 

Ubirajara começou a perceber que precisaria enfrentar grandes dificuldades para conseguir 

aquilo que queria. Atualmente, ele acredita que, apesar de desagradáveis, essas primeiras 

inserções laborais constituíram situações que o fizeram crescer, sendo, em última instância, 

experiências boas para a sua vida. 

 Ao completar 16 anos, momento no qual cursava o primeiro ano colegial, Ubirajara foi 

aprovado em uma seleção para a vaga de estagiário no Banco do Nordeste (BNB). Ao chegar 

a seu novo local de trabalho, nosso narrador conta que ficou deslumbrado com o ambiente, os 
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clientes e, principalmente, com os funcionários. “Eu me senti, assim, um príncipe. Pronto, é 

isso aqui que eu quero para mim. Esse é o meu mundo. Sabe aquela explosão? Começando do 

pé, coração, cabeça e tudo. Eu me identifiquei de imediato. É o que eu quero, minha vida vai 

ser aqui”. Seu estágio tinha duração de dois anos e Ubirajara tratou de aproveitar cada 

momento desse período se dedicando ao trabalho que lhe fora designado, em grande parte no 

setor de abertura de contas, e socializando com seus colegas do banco, pessoas estudiosas e 

dedicadas que não zombavam de seus objetivos de vida. Nesse ponto, Ubirajara decidiu que 

queria ser bancário. 

 Mas a sua alegria tinha data para terminar e nosso narrador antecipava com grande 

temor o momento em que teria que abandonar o seu ambiente de trabalho. No entanto, alguns 

meses antes do fim de seu contrato, um dos chefes de setor sugeriu que Ubirajara participasse 

da próxima seleção de funcionários do BNB. Ubirajara, então, explicou que não lhe faltava 

vontade para continuar no banco, mas que não tinha condições financeiras para se preparar 

para a seleção, tendo em vista que todo o valor da bolsa que recebia como estagiário era 

direcionado para sua família e para o pagamento de seu colégio. 

Ao tomar conhecimento de sua situação, seu chefe disse que haveria uma seleção para 

o BNB dentro de seis meses e que Ubirajara iria se inscrever. Durante esse período, ele 

poderia estudar em uma das salas da agência, com o auxílio das apostilas que seu chefe 

disponibilizaria, sem precisar se preocupar com os demais afazeres do banco. Nesse período, 

também foi divulgado um concurso para o BEC e Ubirajara, sendo novamente aconselhado 

por seu chefe, decidiu por se inscrever. 

Com detalhes, Ubirajara nos relata os pormenores de ambas as seleções, que foram 

realizadas no ano de 1981. Tendo ficado entre os candidatos classificáveis na seleção do BNB, 

nosso narrador apostara todas as suas fichas no concurso do BEC e, com a ajuda e o 

encorajamento de seu chefe de setor, Ubirajara foi aprovado. Tão logo recebeu a notícia, 

começou a fazer milhares de planos para si e para sua família. Nesse período, Ubirajara relata 

que a violência estava cada vez mais presente nos arredores do local onde morava, o que 

aumentava sua preocupação sobre a possibilidade de seus irmãos se envolverem com essa 

realidade. Ele se sentia em uma corrida contra o tempo para tirar sua família daquela situação. 

Em agosto de 1981, Ubirajara foi chamado para assumir seu primeiro cargo em uma 

agência no interior do Ceará. “Tu não imagina os pulos que eu dei quando recebi essa carta. 

Era minha carta de alforria, minha redenção!”. A partir daquele momento, Ubirajara teria a 

vida que ele sempre desejara e seus pais pareciam estar mais felizes do que ele próprio por seu 

sucesso, fato que o alegrava profundamente. A espera do dia de sua admissão, entretanto, foi 
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um momento de grandes dúvidas para o nosso narrador. Ele, que nunca ficara longe de sua 

família ou sequer viajara para outras cidades, começou a temer todas as mudanças que 

estavam por vir. Sendo incentivado por parentes e amigos, que inclusive montaram o seu 

“enxoval” com roupas e sapatos sociais para o trabalho, Ubirajara deixou suas dúvidas para 

trás e seguiu em frente rumo a essa cidade desconhecida. 

Nosso narrador recorda que foi muito bem recebido em sua primeira agência no BEC. 

Os outros funcionários, mais experientes, esforçaram-se para ensinar todas as particularidades 

do ofício bancário a Ubirajara. Em sua atuação como escriturário, passou por diversos setores 

do banco e, dentro de seis meses, ele assumiu a função de Caixa na agência. Ubirajara 

conseguiu se adaptar bem às mudanças em seu cotidiano, mas não escondeu sua felicidade ao 

receber uma carta de transferência para Fortaleza depois de apenas um ano e meio de 

atividade no interior do estado. 

Sendo transferido para uma agência no centro da cidade, Ubirajara foi confrontado 

com novos desafios, que perpassavam uma divisão de atividades mais rígida em uma agência 

que era referência para tantas outras no estado. Durante esse período, nosso narrador relata ter 

crescido muito profissionalmente, qualificando-se cada vez mais para desenvolver seu 

trabalho da melhor forma possível. Em decorrência de sua experiência anterior em uma 

agência de pequeno porte, Ubirajara logo se tornou um trabalhador multifunção em seu novo 

local de trabalho:  

Como eu tinha trabalhado em uma agência pequena, onde você tem que fazer de 

tudo, eu era um funcionário que tinha uma visão geral das coisas. Fui para uma 

agência onde tudo era específico: a pessoa do desconto, a pessoa do cadastro, a 

pessoa da cobrança… Então, quando eu cheguei lá, já sabia de tudo. 

Dessa forma, Ubirajara foi se tornando um funcionário cada vez mais necessário para 

aquela agência, ocupando diversas vagas ociosas e auxiliando os setores que eventualmente 

necessitassem. Dessa forma, ele adquiriu mais experiência, conheceu várias pessoas e ganhou 

um maior acesso aos diversos níveis administrativos do banco, podendo se comunicar com 

um grande número de departamentos e diretorias. 

No sentido de contextualizar seu relato posterior, Ubirajara explica que o BEC se 

caracterizava como uma instituição que prezava pela qualificação de seu quadro funcional, 

disponibilizando bolsas integrais para a realização de pós-graduações e MBAs para seus 

funcionários. Transcorridos alguns anos de sua transferência, Ubirajara resolveu tentar uma 

seleção para um curso de especialização na área de gestão, que servia como uma preparação 

para os funcionários assumirem cargos de gerência no banco. Qualquer funcionário com nível 
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de ensino superior poderia concorrer a uma vaga nessa especialização. Nesse momento, 

Ubirajara nos conta que já havia concluído uma graduação em Direito e estava, então, apto a 

concorrer a uma das vinte vagas disponíveis. 

Mesmo participando da seleção, nosso narrador não se sentia preparado para assumir 

cargos de gerência. Desde sua primeira experiência como estagiário no BNB, Ubirajara 

carregava a certeza de que era preciso trabalhar o “lado humano” dos funcionários antes de se 

preocupar com o lado profissional, de maneira que se o foco do gestor se voltasse apenas para 

a deficiência na produtividade e não para as problemáticas que perpassavam todo o trabalho 

desenvolvido pelo funcionário, esse gestor não poderia realizar uma intervenção adequada: 

Eu não posso me preocupar só com a parte profissional. Eu, antes de tudo, me 

preocupo com o lado humano das pessoas. Para eu verificar o seu lado profissional, 

eu tenho que, primeiro, trabalhar você como pessoa. Eu queria trabalhar a Natália 

como pessoa. Ela sendo uma pessoa que tem que gostar do que ela faz, tem que 

botar amor no que ela está fazendo, para depois ver o trabalho que a Natália faz. 

 Tendo essas convicções, Ubirajara acreditava que jamais poderia ocupar cargos de 

liderança, pois via a figura do líder como a de uma pessoa autoritária, pouco compreensiva. 

Mas, explica ele se utilizando de seus conhecimentos atuais perpassados por anos de gestão 

de agências, isso não é ser líder. “Ser líder é saber trabalhar as competências e valores das 

pessoas e conseguir extrair o que cada um tem de melhor para ser aplicado na organização. 

Otimizar o que se tem de bom”. 

No passado, entretanto, ele tinha outra visão. Entretanto, como surgira a oportunidade 

de Ubirajara passar dois anos apenas estudando, que sempre foi sua verdadeira paixão, ele 

resolveu tentar. Tendo sido aprovado, Ubirajara relata que o BEC tomou uma atitude para 

com os funcionários aprovados no curso que ele não julgou correta: os cinco funcionários 

melhor qualificados ao final do curso assumiriam uma gerência imediatamente. Dessa forma, 

criou-se uma competição entre os participantes: 

Competição é salutar? É salutar. Mas também a gente tem que tomar cuidado, 

porque ela [competição] pode se tornar voraz. Existem pessoas que, em uma 

competição, derrubam outras pessoas e não percebem. Às vezes sem perceber, sem 

ter a intenção, para tentar ser melhor do que o outro, você acaba o prejudicando. 

Ao ouvir tais informações sobre os primeiros colocados, Ubirajara simplesmente 

pensou: “Não é a minha intenção, eu posso ser até o último”. No decorrer desses dois anos, 

nosso narrador ganhou muitos conhecimentos, que serviram para quebrar seus antigos 

preconceitos com o que significava ser um gestor e fizeram com que ele reconhecesse que 

tipo de líder gostaria de ser:  



 

120 

Eu não consigo ser ríspido. É do meu eu. Ser líder através do diálogo, da 

comunicação. Tendo uma comunicação eficaz, sabendo ouvir as pessoas, sabendo 

conversar. Procurando compreender, ter uma capacidade empática e sentindo-se no 

lugar das outras pessoas. 

Ubirajara concluiu sua especialização no ano de 1989 e foi designado para assumir um 

cargo de gestão no departamento de Marketing do banco. 

Ao ser transferido para um departamento administrativo, Ubirajara ficou responsável 

pelo desenvolvimento de projetos, sendo estes voltados principalmente para o estudo das 

populações de cidades que poderiam receber agências do BEC, enfocando características 

como os nichos de mercado, a estratificação salarial e as necessidades da população da área, 

dados que posteriormente seriam explorados através da elaboração de planilhas financeiras. 

Ubirajara, acreditando não possuir os conhecimentos necessários para gerir equipes do setor 

de marketing do banco, passou a se sentir improdutivo, principalmente após as reiteradas 

negativas que recebia de seu superior imediato. 

Além desse aspecto, nosso narrador sentia falta do contato com os clientes e do 

ambiente das agências, onde acreditava que se sentiria melhor e seria mais produtivo. Um dia, 

cansado de ver seus projetos serem rejeitados sem explicação, Ubirajara questionou o chefe 

do departamento de Marketing, perguntando o que ele tinha contra si. Seu chefe, então, 

respondeu que acreditava que Ubirajara era um funcionário muito competente, mas que estava 

sendo subutilizado no departamento: “Acredite em você, você tem potencial de trabalho. Se 

eu estou riscando, me pergunte porque eu estou riscando, o que é a falha, questione. Nem 

sempre a gente faz o que a gente gosta”. 

Após essa conversa, Ubirajara passou a desenvolver seus projetos de maneira mais 

autônoma, sem tanto medo de errar, mas ainda acreditando que não estava no local certo para 

utilizar todo o seu potencial. Meses depois, seu chefe foi escolhido para se tornar gerente 

geral de uma grande agência da capital e convidou Ubirajara para assumir a gerência de 

contas de pessoa física. Retornando para as agências, nosso narrador finalmente pôde voltar a 

se sentir realizado através de seu trabalho. 

Posteriormente, nosso narrador assumiu a gerência de contas de pessoa jurídica na 

mesma agência e, após algum tempo atuando nesse setor, Ubirajara foi convocado a uma 

reunião com o presidente do banco. Nessa época, datada no final dos anos 1990, disseminara-

se o clima de incertezas no banco, de maneira que, ao ser chamado para uma reunião com o 

presidente, Ubirajara acreditara que sairia demitido de seu gabinete. Entretanto, seus temores 

foram dissolvidos quando o presidente revelou o motivo daquela reunião. Havia uma agência 

com graves problemas de gestão na região metropolitana de Fortaleza, onde os funcionários 
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queixavam-se de perseguição e grosserias por parte do quadro de gerentes. Em decorrência 

dos repetidos confrontos entre funcionários e gerentes, essa agência de grande porte estava 

apresentando resultados negativos, o que caracterizava um quadro financeiro que precisava 

ser revertido. Assim, o presidente convidou Ubirajara para assumir o cargo de gerente geral 

dessa agência, utilizando-se de seus conhecimentos sobre gestão de pessoas para apaziguar os 

ânimos naquele ambiente laboral. 

Apesar de se sentir bem no cargo de gerente de contas de pessoa jurídica, vendendo 

muitos produtos e tendo uma boa relação com os demais funcionários, Ubirajara optou por 

aceitar a oportunidade que lhe foi oferecida, primeiramente porque representaria uma 

evolução na sua carreira, mas também em parte pelo medo de dizer “não” em um momento 

tão delicado na história do banco. Durante o período dos PDVs, nosso narrador relata que 

passou a perceber uma grande instabilidade emocional no quadro de funcionários, mas, para 

além disso, começaram a se desenvolver ímpetos de concorrência entre os funcionários: 

“Além da instabilidade, eu percebi que as pessoas que eram amigas, elas se tornaram um 

pouquinho desumanas, porque acreditavam que „se o fulano se deu mal, é uma vaga a mais 

para mim‟. Se esse sair é bom que eu vou ficar”. Criou-se um ambiente de competição, no 

qual os trabalhadores, anteriormente unidos pelos laços de uma coletividade, passaram a 

utilizar artifícios para prejudicar seus colegas de trabalho, apontando as falhas alheias numa 

tentativa desesperada de se resguardar. 

Na época, conta Ubirajara, houve muitos investimentos de ex-funcionários que saíram 

através do PDV em negócios como transportes escolares, locadoras de vídeo, dentre outros 

empreendimentos. O que acontecia, entretanto, era que aqueles trabalhadores estavam 

deixando de ser bancários para adentrar no mercado de trabalho imediatamente, sem um 

preparo anterior para esse momento. Para Ubirajara, o momento de decidir sobre a assinatura 

do plano de demissão foi bastante penoso: 

Para mim, foi muito difícil tomar essa decisão. Eu sempre tive muito medo. Eu 

fiquei pensando… Como foi que eu medi a minha decisão? Se eu sair aqui do banco, 

assinar o plano de demissão voluntária. Eu recebo aqui R$ 300.000, R$ 400.000. O 

que é que eu vou fazer? Aí às vezes eu conversava com algum colega meu: “Ah, 

Ubirajara, você vai no Sebrae e procura alguma coisa que o mercado vá absorver.” e 

eu dizia: “Mas, cara, eu nunca fui atrás…”. Então eu fiquei pensando que era mais 

uma coisa que eu teria que vencer. [...] Mas eu já estou com 40 e poucos anos, será 

que eu vou conseguir captar todos esses ensinamentos? Começar de novo do zero? 

A resolução de sua dúvida veio quando Ubirajara levou em consideração os outros 

membros de sua família, que ainda dependiam de seu sucesso financeiro para a manutenção 

de boas condições de vida. Assim, ele optou por permanecer no banco. Muitos de seus amigos 
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se encantaram com o valor que iriam receber, chamando-o de medroso por não aceitar aquela 

oportunidade mesmo tendo qualificações que muitos outros não possuíam. Por mais que 

acreditasse que tomara a decisão correta, Ubirajara sempre teve medo de ser o último 

náufrago, preso em um barco fadado a afundar. 

Os anos de 1999 a 2005, que marcaram sua primeira experiência como gerente geral 

em uma agência, também foram perpassados por diversos questionamentos sobre o seu futuro 

profissional. Agora, decidido a continuar no banco, Ubirajara procurava mais informações 

sobre os possíveis compradores da instituição, questionando-se sobre as mudanças que 

estariam por vir:  

Todos diziam coisas como: “Dentro do banco particular você tem que ser um lobo, 

porque você tem que matar um boi todo dia”. E eu ficava pensando: será que eu vou 

conseguir ser um lobo? Usar artifícios que eu não considero éticos? Será que eu vou 

precisar mudar a minha maneira de ser? Sempre foram várias dúvidas. 

No que dizia respeito à venda do banco, os funcionários e gerentes só tomavam 

conhecimento de boatos, não recebendo nenhuma informação concreta. Dessa forma, 

ninguém sabia exatamente o que aconteceria após a privatização do banco.  

No ano de 2005, os dirigentes do BEC tomaram a decisão de criar uma agência 

próxima àquela que Ubirajara gerenciava, dentro de uma cidade vizinha, delegando a ele a 

responsabilidade sobre a administração de ambas. De acordo com nosso narrador, a nova 

agência que passaria a gerir era pequena demais para o número de clientes e funcionários que 

a ocupavam diariamente, fato que implicava na necessidade de maiores esforços por parte da 

gerência para manter um nível adequado de organização e qualidade de serviços. 

Sendo cooptado a atuar em duas agências simultaneamente, Ubirajara passou a se 

sentir sobrecarregado com a quantidade de atividades a serem realizadas. Após quatro meses, 

em um momento anterior à incorporação do BEC pelo banco particular, nosso narrador 

decidiu tentar a sorte de ser transferido para outra agência. Contatando um dos diretores do 

banco, Ubirajara explicou sua situação, afirmando que havia passado quatro anos em sua 

agência, período no qual conseguira amenizar os ânimos entre os funcionários e invertido a 

situação financeira anteriormente deficitária. Considerando seu trabalho concluído nessa 

agência, nosso narrador requisitou a transferência para outra localidade, mesmo que isso 

significasse ser rebaixado para o cargo de gerente de contas de pessoa jurídica. 

Sobre esse ponto, Ubirajara explica que esse tipo de rebaixamento não ocorre na 

instituição privada. Ao comentar sobre a possibilidade de assumir a vaga de gerente de pessoa 

jurídica, o diretor com quem nosso narrador conversava disse que havia a possibilidade de 
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remanejamento para outras três agências, dentre as quais Ubirajara optou pela menos 

“elitizada”, onde ele afirmou que se sentiria mais à vontade. 

Em 2006, houve a incorporação do BEC pelo banco particular. Ubirajara conta que 

não se arrependeu de sua decisão de continuar no banco, recusando a assinatura do PDV, pois 

percebia que seus antigos colegas não estavam bem nem financeira nem psicologicamente. 

Nesse momento, suas preocupações se voltaram para outro aspecto de sua vivência laboral: 

“Quantos anos eu tenho para me aposentar?”. 

Dentre os boatos que surgiram após a privatização do banco, passaram a correr alguns 

que se referiam à demissão de funcionários de instituições privatizadas, que tomavam como 

justificativa a inadequação dos novos funcionários frente ao “perfil” de atuação esperado na 

instituição privada. Assim, Ubirajara, preocupado em não conseguir alcançar o período em 

que conseguiria uma aposentadoria satisfatória, tomou uma decisão sobre sua postura nesse 

novo banco: 

O que é que eu fiz? Eu sou muito camaleão. E tem aquele ditado: em terra de sapo, 

de cócoras com ele. Então, o que o banco quer de mim? Qual o perfil que ele está 

procurando? Um vendedor? Uma pessoa que pega o produto, bota debaixo dos 

braços e vai vender para o cliente? Uma pessoa que insiste com o cliente para 

comprar? Então, eu vou fazer isso. Vou ser um vendedor. 

Se “vestir a camisa” da empresa e não ser demitido significava alterar a sua maneira 

de realizar sua atividade, era isso que Ubirajara iria fazer, mas tendo sempre uma grande 

preocupação em não ferir seus princípios e valores pessoais: “Eu vou ter que mudar, mas eu 

não posso mudar totalmente. Meus valores vão continuar os mesmos, mas vou ter que agregar 

algumas coisas que o banco quer e tentar viver com harmonia”. 

Segundo nosso narrador, o momento da incorporação pelo novo banco foi muito 

difícil. Foram selecionados funcionários do banco particular para auxiliar a transição das 

agências, que foram locados nos diversos setores das agências, para que pudessem explicar os 

pormenores das atividades para os ex-funcionários do BEC. Para sua agência, foram 

designados cinco funcionários e Ubirajara não pôde evitar o medo de tê-los por perto, 

sentimento pautado principalmente na imagem que se desenvolvera entre os becistas da 

alcatéia que invadira suas agências. 

Contudo, com o passar do tempo, Ubirajara percebeu que os funcionários recém-

chegados não gozavam da qualificação que ele próprio possuía, chegando à conclusão de que 

o BEC o havia preparado, e muito bem, para a execução de suas atividades. “Talvez não 

tivesse me preparado para eu ser uma ave de rapina, mas me preparou para eu ser um pombo-

correio, aquela pessoa que faz o trabalho”. De uma maneira geral, Ubirajara reconhece que 
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seu receio também estava pautado na juventude de seus novos colegas, o que reforçava sua 

convicção de que eles estavam ali para tomar o seu lugar. 

O que faltava em qualificação e experiência de vida aos funcionários da instituição 

privada, lhes sobrava em disposição e tenacidade, sem que houvesse, entretanto, uma 

preocupação com a gestão de pessoas nas agências. Ubirajara afirma que possuía um estilo de 

venda diferenciado daquele praticado no banco particular, de maneira que ele incorporou 

algumas estratégias de venda mais arrojadas desenvolvidas no banco, mas manteve tantas 

outras características particulares à realização de sua atividade. 

Nesse aspecto, Ubirajara diz que não houve dificuldade, pois conseguiu unir os dois 

estilos de vendas de uma maneira que não ferisse a sua integridade profissional. Nosso 

narrador ainda procurava se qualificar cada vez mais, por vezes assumindo a venda de mais 

produtos e realizando mais visitas a empresas, pois queria tanto adquirir uma maior 

experiência na realização de seu trabalho neste novo ambiente, como mostrar para seus novos 

colegas que “trabalhar o cliente” não significava impor a compra dos produtos pela clientela. 

Antes de começar a atuar em uma agência do banco particular, Ubirajara pensava no 

banco como uma instituição grande e bem estruturada. Na realidade, conta nosso narrador, 

boa parte das atividades do banco se desenvolve a partir de diretivas imediatas, que 

concentram todos os esforços dos funcionários sem uma estratégia propriamente dita. Ao 

receberem as ordens de venda, os funcionários passam a não se preocupar com as 

necessidades dos clientes, focando sua total atenção no cumprimento das metas estipuladas. 

Ubirajara relata que haviam, de fato, metas que caracterizou como “abusivas”, onde não havia 

possibilidade real de cumprimento, mas os funcionários se resignavam e evitavam denunciar 

tais eventualidades. 

Em seu novo meio de trabalho, nosso narrador relata que se perpetuou uma 

discriminação com os ex-funcionários do BEC: “Eles se diziam „instituição-pura‟, então nós 

éramos os “miscigenados”. Eu não sei se era medo, porque eles percebiam que nós éramos 

mais bem preparados que eles, tínhamos mais conhecimento, mais bagagem. Ou se realmente 

eles se sentiam isso mesmo”. Além dessa discriminação, que também era percebida na 

ausência de reconhecimento pelo trabalho realizado por ex-funcionários do BEC, Ubirajara 

relata que estes eram tidos como incompetentes e ultrapassados, incapazes de assimilar os 

processos desenvolvidos no banco e indignos de promoções e outras formas de ascensão 

profissional. 

Vivenciando essa conjuntura, perpassada por todas as pressões que caracterizaram o 

processo de incorporação, muitos dos colegas de Ubirajara desistiram de se adaptar e se 
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qualificar nesse novo ambiente, que não lhes oferecia nenhuma motivação para fazê-lo, 

terminando por serem demitidos. 

Poucos meses após a incorporação, contudo, foi divulgada uma seleção para 

qualificação de gestores do banco particular e Ubirajara, notando a prepotência de alguns de 

seus novos colegas de trabalho, decidiu participar do processo, com o objetivo de mostrar que 

os ex-funcionários do BEC também eram valiosos para a organização. À época, ele recorda, a 

chefe do departamento de recursos Humanos, que também era ex-becista, ligou para conferir 

se ele realmente iria se candidatar: “Você quer mesmo ser gerente geral nesse banco, 

Ubirajara?”. 

No banco particular, explicou nosso narrador, o gerente geral precisa começar em uma 

agência de nível pequeno, que geralmente são localizadas no interior dos estados, e a partir 

daí escalar para os níveis superiores de agências, que se encontram nas capitais. Em nosso 

caso, Ubirajara não queria ir para uma agência no interior, mas já havia visto muitas situações 

humilhantes para se manter inerte frente a tantas provocações. Dessa forma, a inscrição na 

seleção foi a maneira que encontrou para se opor ao que era submetido no contexto do banco 

sem criar desavenças. 

Ultrapassando centenas de candidatos, Ubirajara conseguiu ficar entre os 15 

aprovados, mas não contava com a obrigatoriedade de assumir o cargo em uma nova agência 

imediatamente após a seleção. Nessa época, surgiram duas vagas em agências no interior do 

estado e nosso narrador, que havia detectado problemas de saúde relacionados à diabetes e 

cuidava de seus pais em Fortaleza, decidiu consultar o sindicato antes de tomar uma decisão.  

Após sua reunião, Ubirajara percebeu o quanto o movimento sindical que lutara 

durante anos contra a privatização do BEC havia mudado, saindo de lá com o aconselhamento 

de que deveria aceitar o “convite” da instituição privada, por se tratar de uma ordem que 

representava uma necessidade da organização. Com essa conclusão, nosso narrador diz ter se 

sentido mal, pois não estava planejando voltar a atuar em agências no interior do estado. 

Apesar de não terem seus esforços laborais reconhecidos e muitas vezes serem 

demitidos sem maiores explicações, Ubirajara nos conta que, durante os primeiros anos após a 

incorporação do banco, os ex-funcionários do BEC que ocupavam cargos inferiores de 

gerência foram rapidamente promovidos a gerência geral. Dessa forma, os ex-becistas foram 

enviados para cidades mais afastadas da capital, assumindo seus novos cargos. Tal 

movimentação se justifica, segundo nosso narrador, pelo fato de que os salários de ex-becistas 

não podiam ser reduzidos e representavam uma quantia consideravelmente superior quando 

comparada aos salários de empregados do banco particular que exerciam suas mesmas 
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funções. Para Ubirajara, esse seria um dos motivos do “desagrado” com ex-funcionários do 

BEC. 

Sendo enviado para uma agência que havia sofrido um assalto recentemente, fato que 

acarretou o pedido de demissão do gerente geral anterior, nosso narrador assumiu seu novo 

cargo em 2012, mantendo o pensamento otimista sobre esse novo período que iria se iniciar: 

“Eu já enfrentei várias barras, várias situações. É mais uma situação que eu vou enfrentar”. 

Tratava-se de uma agência pequena, que contava com apenas cinco funcionários para atender 

um grande fluxo de clientes. Como gerente, ele precisou lidar com situações que variavam 

desde doenças físicas e psicológicas até a falta de estímulo dos funcionários: 

Havia muitas agências com problemas com gerentes. Você passar cinco anos como 

gerente em uma agência é uma vitória, sabe? É uma sobrecarga de trabalho, muitas 

metas para cumprir, uma cobrança muito grande do corpo gerencial em cima dos 

funcionários. É assim: a direção vem em cima do gerente e obriga você a 

sobrecarregar o seu corpo de funcionários. Se você não tiver uma estrutura 

emocional legal, você repassa e vem “quente” mesmo em cima dos outros. Quando 

você tem uma estrutura legal, você vai com jeitinho e tenta e traz aquela equipe para 

perto de você. 

Por se tratar de uma agência com um pequeno número de funcionários, Ubirajara 

voltou a atuar em todos os setores, como fizera no início de sua carreira. Dessa forma ele 

passou os anos de 2012 até 2014, conseguindo, nesse período, tornar a equipe mais harmônica 

e integrada. Entretanto, esse também foi o momento em que os problemas de saúde de 

Ubirajara começaram a se agravar. Ele sabia que era diabético, mas passou a observar grandes 

alterações em sua pressão arterial e a sentir as consequências de seu estado de saúde com uma 

maior frequência em seu dia-a-dia no trabalho. 

Combinados com todas as pressões experienciadas em seu cotidiano, marcadas por 

uma cobrança exacerbada e o estabelecimento de metas irreais, esses fatores fizeram com que 

Ubirajara constatasse que a instituição onde atuava “vivia de aparências”, no que dizia 

respeito a seus resultados, suas normas e seus funcionários, e percebeu que ele próprio 

também passara a viver de aparências para enquadrar-se nesta organização. A partir dessa 

compreensão, nosso narrador passou a ser mais compassivo com seus colegas da instituição 

privada, pois sabia que este não era um perfil característico apenas dos funcionários, mas de 

todo o empreendimento. 

Eles não têm uma preocupação com a qualificação dos seus funcionários. Eles não 

têm uma preocupação com o emocional dos seus funcionários, com o psicológico, se 

ele está bem, se está estimulado, se a autoestima dele está legal. Não tem essa 

preocupação. Eu digo porque, enquanto BEC, eu fiz muitos discursos de autoestima, 

de integração e tudo mais… Mas enquanto banco particular, eu nunca tive essa 

oportunidade. O negócio era só trabalhar, trabalhar e metas. “Você tem que vender 
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dez!”. Se eu estou numa agência como essa, numa cidade que poucas pessoas sabem 

localizar no mapa, eles sabem que têm certos produtos que não tem perfil. Tipo 

previdência privada, quem vai ter dinheiro em uma cidade pequena como essa para 

poupar? Pessoal não entendia nem o que era previdência. Então como é que eu ia 

convencer alguém a investir na previdência? E depois dizem: “Sim, mas como é que 

fulano consegue?”. Depende de como fulano vende a coisa. [...] Aí depois, quando 

eles descobriam: “Ih, fulano vendeu dez bilhetes residenciais para uma casa só! 

Como é que pode?! Por isso que ele atingia a meta!”. Mas esses gerentes faziam 

aquilo porque se sentiam forçados pela direção e pelas normas do banco. Para atingir 

a meta, fazer qualquer coisa. 

É por isso, afirma Ubirajara, que muitos clientes que moram em cidades do interior do 

estado não gostam de funcionários de bancos privados. Ele também percebe que essa situação 

está se generalizando cada vez mais no setor bancário, de maneira que esses modelos 

gerenciais estão sendo utilizados atualmente inclusive em banco públicos. 

Em seus últimos meses de trabalho antes do afastamento, Ubirajara se sentia 

desestimulado, mas procurava não demonstrar o que sentia para a equipe de funcionários. Em 

outubro de 2014, nosso narrador teve um descolamento de retina em um dos olhos, o que 

afetou sua visão. Retornando para Fortaleza, ele realizou vários exames e cirurgias, que 

confirmaram que a sua condição era vinculada à diabetes e tinha caráter progressivo, de 

maneira que, eventualmente, Ubirajara perderá totalmente a visão.  

Com isso, nosso narrador obteve uma licença do trabalho para o tratamento da sua 

saúde e pretende dar entrada no pedido de aposentadoria quando sua licença for encerrada. 

Atualmente, Ubirajara realiza cursos e atividades no Instituto dos Cegos do Ceará, onde 

recebeu um grande suporte tanto em seu aprendizado da leitura em Braille como na 

socialização com pessoas que tiveram experiências semelhantes à sua. 

Ao encerrar sua entrevista, Ubirajara aponta que todos os momentos de sua atuação 

profissional foram importantes para o seu desenvolvimento pessoal. No BEC, na forma de sua 

qualificação profissional e no banco particular no desenvolvimento de características como 

objetividade e proatividade. Ao final, ele pontua que em muitos momentos conseguiu refazer 

a sua história e enfrentar as adversidades que se apresentaram em seu caminho. Em última 

instância, a palavra de ordem em sua vida foi e sempre será “resiliência”. 

No decorrer da narrativa de Ubirajara, a mais longa dentre as entrevistas realizadas, 

que teve uma duração aproximada de três horas, percebemos uma infinidade de fenômenos e 

características que perpassaram seu discurso e o desenvolvimento de seu relato de trajetória 

socioprofissional. Assim como Iracema, nosso narrador buscou alinhar os acontecimentos 

rememorados em ordem cronológica, seguindo uma orientação unidirecional que contava com 

retornos a momentos narrativos anteriores apenas com o intuito de elucidar motivações para 

as eventualidades que estavam sendo relatadas presentemente. 
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O aspecto particular apresentado por Ubirajara em sua entrevista, que difere inclusive 

da experiência relatada por Carolina, é a perspectiva de um funcionário que teve a vivência de 

atuação profissional no cargo de gerente geral em ambos os bancos. Como explanado 

anteriormente, o profissional que ocupa este cargo é o principal encarregado pelo desempenho 

das agências, de maneira que este trabalhador concentrava uma massiva gama de 

responsabilidades, mediando a relação entre os interesses dos dirigentes e os desejos de seus 

colegas funcionários. 

Através do relato de nosso narrador, pudemos identificar alguns aspectos que estão 

cada vez mais presentes nas vivências de gerentes de uma maneira geral, sendo estes 

vinculados às constantes pressões infligidas pelas instâncias hierarquicamente superiores, a 

multiplicação das injunções paradoxais no ambiente laboral, a perda do sentido do trabalho 

promovida pela aceleração dos ritmos laborais e a imposição de um ideal, muitas vezes 

inatingível, como norma a ser seguida em prol de resultados positivos para a organização.  

Admitimos, contudo, que tais tópicos representam apenas uma pequena parcela 

daquilo que constitui o conjunto da vivência de Ubirajara em relação ao trabalho. Na 

completude de seu relato, assim como das entrevistas apresentadas anteriormente, percebemos 

que o exercício da atividade laboral carregava sentidos que poderiam ser vinculados à 

possibilidade de constituição familiar, como apresentado por Carolina, à fugas de situações 

passadas desagradáveis (que relembram o relato de Lucíola), à manutenção de vínculos 

estáveis e duradouros com os demais funcionários, dentre tantos outros.  

Por ter crescido em uma situação de vulnerabilidade social, questões como 

sobrevivência e segurança financeira parecem se relacionar à necessidade de prática laboral 

de maneira bem mais imediata no relato de Ubirajara do que nas demais narrativas. Dessa 

forma, os primeiros momentos de sua história de vida são apresentados como uma corrida 

frenética na busca de inserção laboral, com o intuito de livrar a si mesmo e a seus familiares 

de um destino que lhe atemorizava, “refazendo sua história”.  

Ao ser aprovado no concurso do BEC, Ubirajara experiencia não apenas a alegria de 

ter conquistado os louros da estabilidade laboral, mas de ter garantido a retirada de sua família 

de uma situação que não considerava salubre ou segura. Assim, mesmo anos após o início de 

seu trabalho como bancário, a responsabilidade pelo bem-estar de sua família é levantada 

como um dos aspectos fundamentais de sua permanência no banco após a privatização. 

No contexto dos PDVs, nosso narrador ressalta a ilusão perseguida por muitos de seus 

colegas, que viram na quantia que lhes fora oferecida a possibilidade de enfrentar as 

incertezas do mercado de trabalho com um pouco mais de segurança. Voltamos a ressaltar que 
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o oferecimento de quantias elevadas marca muitos processos de aplicação de planos de 

demissão no setor público, tendo em vista que seus funcionários precisam optar por abrir mão 

de sua estabilidade laboral em prol desse valor.  

Ao mesmo tempo, Ubirajara relata sua resistência em deixar de exercer a profissão de 

bancário, mesmo tendo em vista sua elevada qualificação e a possibilidade de realizar cursos 

que lhe dessem condição de montar o próprio negócio e encarar os desafios do mercado. Ele, 

assim como muitos dos ex-funcionários do BEC, experienciou a angústia de tomar uma 

decisão que poderia mudar o decurso tanto de sua vida como a de seus familiares, precisando 

optar sobre sua continuidade no emprego no qual, até então, alcançara a realização 

profissional que tanto desejara em sua juventude. 

Em diversos pontos de sua narrativa, Ubirajara ressalta seu reconhecimento da 

competição no ambiente organizacional como uma característica salutar (p. 119), desde que 

mantida sob o controle dos próprios trabalhadores e de seus gerentes. No caso do BEC, a 

manutenção desse espectro salutar da competição se devia em grande parte à segurança 

compartilhada por todos os funcionários sobre a preservação de seus lugares no ambiente 

laboral. Dessa forma, quando o senso de pertencimento e a certeza da estabilidade dos 

funcionários foi abalada, em decorrência da aplicação dos PDVs e do processo de 

privatização como um todo, abriu-se espaço para o surgimento de práticas competitivas 

prejudiciais aos trabalhadores e ao ambiente de trabalho em si. 

Com a mudança da instituição, nosso narrador passa a relatar sua experiência em dois 

cargos de gerência, sendo o primeiro de gerente de contas de pessoa jurídica e o segundo de 

gerente geral em uma agência localizada no interior do estado. Tais cargos, entretanto, 

apresentam uma diferença fundamental entre si, que foi apontada por Ubirajara como uma 

característica que fomentou seu receio da possibilidade de assumir a função de gerente geral 

no contexto da instituição privada. Contrariamente à atividade realizada pelos gerentes gerais, 

os gerentes de contas de pessoas jurídicas são responsáveis pelas vendas de produtos do banco 

e pelo suporte ofertado aos clientes que usufruem destes produtos, de maneira que suas 

incumbências dependem de esforços individuais e não de atribuições delegadas a outrem. Em 

contrapartida, os gerentes gerais são responsáveis pela produtividade da agência como um 

todo, de modo que sua principal função se volta para a garantia de que os demais funcionários 

estejam realizando suas atividades de maneira ideal, cobrando-os, por vezes, o atingimento de 

metas irrealizáveis. 

Assim, ao assumir o cargo de gerente geral, Ubirajara passa a discorrer sobre diversas 

características de seu trabalho gerencial que são apontadas por Gaulejac e Mercier (2012) 
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como razões para o desconforto e o sofrimento no ambiente laboral. Um desses fatores 

particulares é descrito por Ubirajara (p. 125) como uma forte pressão que parte da direção do 

banco e recai sobre os gerentes gerais, frequentemente sobrecarregando-os. Tal processo é 

característico de uma cultura de alta-performance, que obriga o trabalhador a fazer sempre 

mais e melhor com cada vez menos tempo e recursos. Dessa forma, através da pressão que é 

imposta a gerentes como Ubirajara, desenvolve-se uma prática de aceleramento generalizado, 

através da qual aqueles que se encontram sob pressão tendem a pôr seus subordinados 

também sob pressão (GAULEJAC; MERCIER, 2012). 

Exercendo sua atividade laboral em um contexto de constantes pressões e 

inseguranças, nosso narrador passou a constatar a existência de uma superficialidade que 

atravessava todas as dimensões de sua vivência no banco, inclusive ele próprio (p. 125). 

Atentando para as normas e imposições irreais as quais fora submetido, sendo obrigado a 

deixar sua cidade natal e o cuidado de seus pais, assumindo um cargo que não desejava em 

uma cidade distante e se sentindo obrigado a ser conivente com um modelo de gestão com o 

qual não concordava integralmente, Ubirajara passa a se utilizar de estratégias de defesa que o 

possibilitem salvaguardar sua integridade frente a situações que considera paradoxais ou 

contraditórias. 

Em um momento anterior, Ubirajara revela sua resistência aos modelos e normas 

utilizados no contexto do banco particular através da manutenção de seus hábitos prévios de 

venda e gestão (p. 123), mantendo seus valores e ideais de maneira semelhante, inclusive, a 

algumas das estratégias descritas por Gaulejac (2014, p. 108): “Outros resistem às regras 

formais quando elas são demasiadamente contraditórias com aquilo que crêem dever fazer 

para trabalhar „corretamente‟. Eles preferem conservar uma coerência sobre o sentido daquilo 

que fazem do que fazer alguma coisa que consideram aberrante”.  

Entretanto, com a multiplicação das injunções paradoxais, que situamos como 

decorrente de sua promoção ao cargo de gerente geral e sua responsabilização pela 

produtividade de uma agência do banco, acreditamos que tal mecanismo de defesa se torna 

insuficiente frente à nova realidade laboral vivenciada por Ubirajara. Dessa forma, a referida 

sensação de superficialidade descrita por nosso narrador, assim como a declaração de que 

dissimulava seu real estado de saúde e motivação frente aos demais funcionários, pode indicar 

o desenvolvimento de um processo denominado por Gaulejac (2014) como “clivagem do Eu”, 

através do qual passaria a existir um “Eu organizacional”, que adere e responde às exigências 

da empresa e um “Eu verdadeiro”, que se revela nos lugares de expressão particulares, para 

além do ambiente laboral: 
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Uma parte do Eu aceita a instrumentalização, mantendo-se em uma posição de 

executor dócil das exigências da organização e aplicando seus procedimentos para 

“se tornar bem visto”. [...] Mas é preciso, igualmente, que ele preserve a autoestima, 

resista à alienação, não se deixe submeter totalmente. A parte do Eu que resiste à 

instrumentalização permite ao indivíduo salvaguardar sua integridade, proteger suas 

capacidades reflexivas, principalmente em relação ao sentido a dar a suas ações. 

(GAULEJAC, 2014, p. 109) 

Um outro aspecto da evocação desta chamada “vida de aparências” descrita por 

Ubirajara, que se relaciona profundamente com mecanismos de defesa como a clivagem do 

Eu, é a perda do sentido do trabalho realizado. A cultura da alta-performance, que presa por 

resultados e pelo primado da melhoria contínua, conduz os funcionários a adaptarem suas 

atividades aos padrões segundo os quais serão avaliados posteriormente. Como descrito por 

alguns de nossos narradores, houve uma mudança qualitativa em suas atividades laborais após 

a privatização do banco, que passaram a requerer atributos profissionais voltados à realização 

de vendas de produtos. 

Nesse contexto, em que tais profissionais se viam obrigados pela determinação de 

metas a vender produtos e serviços, mesmo que estes não representassem uma melhoria para a 

situação financeira de seus clientes, a atividade laboral passa a perder gradativamente sua 

significação. Como relatado por Ubirajara (p. 126), que abominava tais práticas laborais 

desassociadas de seus propósitos fundamentais, a manutenção dessa conjuntura envolvia 

mecanismos de negação dos limites da produtividade.  

Em seu caso particular, por ser gerente em uma minúscula cidade interiorana, ele 

compreendia os limites de desempenho de seus colegas funcionários, que não conseguiriam 

efetuar o mesmo número de vendas que aqueles locados em agências da capital. Entretanto, 

seus dirigentes impunham normas ideais cada vez mais inalcançáveis e fixando objetivos que 

não levavam em consideração as condições práticas e humanas da realização de suas 

atividades. Nesse contexto, podemos verificar aquilo que Gaulejac e Mercier (2012) nomeiam 

como a desconexão entre Top e Down, que se traduz na ampliação de tensões cada vez mais 

evidentes entre os dirigentes, responsáveis por elaborar as prescrições, e os trabalhadores, que 

efetivamente realizam as atividades: “Os dirigentes, que são recrutados em um estreito 

microcosmo de escolas elitistas, ocupam-se em produzir as prescrições ideais e abstratas para 

aumentar a produtividade, enquanto que o campo permanece confrontado com as restrições e 

o real do trabalho” (GAULEJAC; MERCIER, 2012, p. 83, tradução nossa
29

). 

                                                 
29

 Les dirigeants, qui se recrutent dans un microcosme étroit issu de grandes écoles élitistes, s‟occupant de 

produire des prescriptions idéales et abstraites pour augmenter la productivité, alors que le terrain demeure 

confronté aux contraintes et au réel du travail. (GAULEJAC; MERCIER, 2012, p. 83). 
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Através da instauração de uma exigência de melhoria contínua e da política do 

“melhor a cada dia”, Gaulejac e Mercier (2012) afirmam que os trabalhadores passam a ser 

encarados como indivíduos dóceis e maleáveis, dispostos a seguirem quaisquer determinações 

da organização, jamais cometendo erros e dedicando-se inteiramente a suas atividades em 

período integral. Ao tomar tais características como a norma estabelecida, faz-se com que os 

funcionários sejam impelidos em uma busca desenfreada por uma performance que é tão 

impecável quanto irreal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É chegado o momento final de nossa investigação. Há dois anos, debruçávamo-nos 

sobre o estudo dos planos de demissão voluntária, imaginando que, com o conhecimento 

adquirido nas investigações anteriores (BRITO; AQUINO, 2016), estaríamos mais preparados 

para um novo embate com os desafios que o tema oferecia. No entanto, no decorrer de nossa 

pesquisa encontramos diversos imprevistos, como não poderia deixar de ser. Ao utilizar uma 

abordagem clínica que toma como princípio o estudo do homem em situação e em interação, 

utilizando os mais diversos métodos para manter sua análise dos fenômenos sociais a mais 

próxima possível daquilo que foi efetivamente vivido pelos atores sociais, não nos admira que 

alguns desvios tenham sido necessários no meio do caminho. 

Concluímos esse biênio com uma pesquisa que difere bastante de seu projeto inicial, 

que passou a enfocar o processo de privatização como um todo e não apenas uma das ações 

organizacionais características dessa conjuntura, que aumentou o número de entrevistados 

para tentar apreender os mais variados olhares das diversas posições hierárquicas e vivências 

particulares que marcaram os períodos anteriores e posteriores à privatização e que se 

manteve aberta, fluida e mutável até o último instante de entrevista e análise, a medida em 

que o campo nos pedia para sê-lo. 

No meio do caminho alteramos nossos objetivos, focos e passamos a dar uma maior 

ênfase àquilo que representava a experiência da entrevista de história de vida laboral em si, 

enquanto transformadora de seu protagonista e ressignificadora da narrativa que era relatada. 

Nesse derradeiro momento, devemos rememorar nossos objetivos gerais e específicos e 

averiguar se fomos capazes de contemplá-los satisfatoriamente. 

No que tange a nosso primeiro objetivo específico, a investigação do contexto 

histórico e social que suscitou as transformações do trabalho no Brasil, acreditamos ter 

empreendido uma análise suficiente visando nossas temáticas particulares: os processos de 

privatização e os planos de demissão voluntária. Dessa forma, privilegiamos aspectos 

políticos e econômico da história brasileira que apresentavam conexões diretas com o período 

de transformações situado na década de 1990, no qual teve início o processo de privatização 

do BEC, e que se apresentam, de forma direta ou indireta, no cenário atual. 

Com relação a nosso segundo objetivo específico, que versa sobre a identificação de 

mudanças no cotidiano laboral dos trabalhadores bancários durante e após o processo de 

privatização do banco, acreditamos tê-lo alcançado através das minuciosas exposições 

presentes em nossas entrevistas. Por meio das narrativas de história de vida laboral pudemos 
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não apenas comparar as divergências apontadas pelos sujeitos entrevistados entre os bancos 

público e privado, mas participar de um processo de conhecimento e reconhecimento, para 

nossos narradores, de fatos, normas e trajetórias que foram atravessadas pelo processo de 

privatização. Nesse sentido, a descrição das histórias de vida se constitui como um momento 

fundamental para a compreensão de tais mudanças e de seus significados para os 

trabalhadores. 

Em nosso terceiro objetivo específico, que reconhecemos como o mais complexo 

dentre eles, propusemo-nos a análise dos possíveis desdobramentos psicossociais do processo 

de privatização utilizando o aporte teórico da Sociologia Clínica. Nesse ponto, acreditamos 

que a sistematização de nosso método de análise, com a adoção dos doze pontos apontados 

por Gaulejac e Mercier (2012) como frequentes causas do mal-estar e sofrimento no ambiente 

laboral, foi fundametal tanto para o reconhecimento de tais desdobramentos no contexto da 

privatização do BEC como para a evidência de que alguns destes sinais se manifestavam antes 

mesmo da efetivação da privatização do banco, como podemos constatar no relato de Iracema. 

Dessa última observação, depreendemos que alguns dos aspectos decorrentes da 

chamada revolução gerencialista, anteriormente relacionados apenas ao setor privado, já 

podiam ser observados em menor intensidade (ou visibilidade) no setor público brasileiro das 

décadas de 1980 e 1990. 

Contudo, apesar de acreditarmos ter realizado as análises possíveis para o prazo que 

nos foi determinado, é inegável que ainda restam muitas questões a serem exploradas em 

todas as entrevistas apresentadas. No decurso da presente pesquisa, optamos por não analisar 

algumas temáticas que, mesmo se fazendo presentes em diversos pontos das narrativas, 

caracterizam-se como tópicos demasiadamente amplos para serem tratados no espaço desta 

dissertação. 

Em última instância, acreditamos ter alcançado nosso objetivo geral de analisar os 

reflexos do processo de privatização para os trabalhadores do setor bancário, levando em 

consideração não apenas a dimensão objetiva das transformações exploradas, apresentada no 

decurso de nossos capítulos teóricos, mas também a dimensão subjetiva das vivências 

compartilhadas por nossos atores sociais. 
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