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RESUMO 
 

O presente estudo visa investigar a psicodinâmica de profissionais executivos e as 

suas relações com o trabalho, segundo a teoria da adaptação de Ryad Simon. Os 

objetivos foram: 1. avaliar a eficácia adaptativa de uma amostra de executivos; 2. 

verificar a influência do setor Produtividade na eficácia adaptativa; 3. identificar os 

micro-fatores internos e externos, positivos ou negativos determinantes dessa 

adaptação; 4. relacionar os micro-fatores à situação profissional desses executivos. 

O método utilizado foi o clínico e a técnica, a entrevista preventiva e não diretiva. 

Foram entrevistados 19 executivos de média gerência que trabalham em empresas 

industriais. Os dados de entrevista foram avaliados clinicamente e operacionalizados 

por meio da Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada – EDAO. Os 

diagnósticos encontrados foram: Grupo 1, Adaptação Eficaz, 04 executivos; em 

Crise Adaptativa, 01; Grupo 2, Adaptação Ineficaz Leve, 03; Grupo 3, Adaptação 

Ineficaz Moderada, 08; Grupo 4, Adaptação Ineficaz Severa, 01; e Grupo 5, 

Adaptação Ineficaz Grave, 02. O setor Produtividade mostrou ter uma importância 

central e atual na vida desses homens influenciando todos os setores adaptativos, 

de forma positiva ou negativa. Pela análise dos micro-fatores internos e externos 

avaliamos que o setor Afetivo-Relacional também influi na adaptação através de 

sentimentos internalizados e projetados e na forma deles encararem o mundo e as 

relações com o trabalho; observamos que os sujeitos mostram uma dependência 

psicológica forte com as organizações as quais pertencem, e sentimentos de amor e 

ódio, prazer e sofrimento em relação ao trabalho. Concluímos que para esta amostra 

de executivos, o trabalho tem um significado central nas suas vidas e, os 

sentimentos internalizados, advindos  do próprio trabalho, podem aumentar ou 

diminuir a disposição, afetar relações e, conseqüentemente, provocar mudanças 

graduais ou súbitas em sua eficácia adaptativa. 

 

Descritores: Psicologia da Saúde, Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada - EDAO, 
Trabalho-Organização, Executivos, Eficácia Adaptativa. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
The present research aims to investigate the psychodynamic of the executives 
professionals and their relations with their jobs according to the theory of adaptation of 
Ryad Simon. The objectives are: to evaluate the efficiency of adaptation of a sample of 
professionals that have executives positions in industrial companies, verify the effective 
influence of the sector of productivity in the adaptation of these executives and identify 
the inner and outer micro factors, positive or negatives determiners of the adaptation. The 
method used was the clinic and the technical ones, the preventive and non-directive 
interview. Nineteen (19) executives of middle management that work in industrial 
companies were interviewed. The datum of the interview were evaluated quantitatively 
according to the Operable Adaptive Diagnosis Scale (OADS), and qualitatively with the 
raising of the micro factors. The results found are: people diagnosed in Group 1, Efficient 
Adaptation, 4 executives; in Adaptative Crises, 1; Group 2, Little Inefficient Adaptation, 
3; Group 3, Moderate Inefficient Adaptation, 8; Group 4, Severe Inefficient Adaptation, 1; 
Group 5, Grave Inefficient Adaptation, 2. The sector of Productivity showed to have a 
central and current importance in these executives lives, influencing all the adaptative 
sectors, in a positive or negative way. Analyzing the inner and the outer micro factors we 
could evaluate that the Affective-Relational also has influenced in the adaptation through 
the inner and projected feelings and the way these executives face the world and their 
relations with their jobs. It was observed that these executives show a strong 
psychological dependence on the organizations they belong to, feelings of hate and love, 
pleasure and displeasure in relation to their work. We get to the conclusion of:  for that 
sample of executives the job has a central meaning in their lives and the inner feelings 
coming from the jobs themselves can increase or decrease the disposition, disturb relations 
and consequently provoking gradual or sudden changes in their adaptive efficiency.   
 
Key Words: Health’s Psychology, Operable Adaptive Diagnostic Scale – OADS, Job-
Organization, Executives, and Adaptation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 
 
Durante muitos anos, a convivência diária com pessoas em seus ambientes 

de trabalho nos levou a observar os diferentes estágios de crescimento e 

amadurecimento profissional e pessoal, suas ambições, sentimentos de amor e ódio, 

frustrações e expectativas.  

Particularmente, observamos esses comportamentos nas pessoas que 

ocupam cargos de comando dentro das empresas, e que são os chamados 

executivos, gerentes ou líderes. Esses profissionais se diferenciam da grande 

maioria dos empregados de uma empresa porque, de forma geral, tiveram a 

oportunidade de estudar, de escolher uma carreira, um modo de vida; ocupam um 

lugar privilegiado dentro da organização, cujo acesso é limitado, e tem benefícios e 

privilégios maiores que os demais empregados. 

Observamos, também, que o trabalho sempre teve uma relação poderosa 

com os homens, e nos últimos anos esta relação parece representar as suas 

próprias vidas. Não é somente mais um instrumento de sobrevivência, de prazer, de 

busca do poder, é a própria vida, que sem o trabalho fica vazia e inútil. São pessoas 

que sofrem muito quando perdem seus empregos ou quando se aposentam. 

Assim como todo o mundo organizacional mudou nos últimos anos, essas 

pessoas também mudaram, porque são agentes e sujeitos da transformação. 

Justamente por isso, observamos que nesses profissionais as transformações foram 

poderosas e a relação com o trabalho fica muito clara. 

O profissional, do qual estamos falando e que observamos nos últimos 25 

anos de trabalho, o executivo, é aquele que tem o domínio do dia-a-dia, sofre as 

pressões diretas e constantes do trabalho, comunica-se diretamente com seus 

empregados e com seus dirigentes; é ao mesmo tempo empregador e empregado; 

deve ter habilidades e competências específicas e gerais para lidar com as dezenas 

e centenas de pessoas (FLEURY, 2001; GRAMIGNA, 2002). 

O ambiente no qual o executivo realiza seu trabalho é, normalmente, 

competitivo, tanto do ponto de vista do mercado, quanto do ponto de vista da 

empresa. Ele deve se preocupar ainda em obter melhores resultados considerando 

os recursos materiais e humanos à sua disposição. Seu conhecimento e 



 

 

 

autodesenvolvimento têm que ser constantemente revisto e atualizado. Ele deve ter 

uma visão ampla e estratégica da organização e dos negócios, apreender o clima 

organizacional para melhor administrar e não sofrer surpresas, tomar decisões 

rápidas e eficazes, nem sempre populares. Deve incorporar os valores da 

organização, liderar de acordo com eles e obter resultados positivos (FLEURY, 

2001; GRAMIGNA, 2002). 

Na prática organizacional com executivos, muitos declaram que o trabalho 

vem em primeiro lugar e a família em segundo; outros não declaram, mas vivem 

desta forma; alguns ficam doentes porque trabalham demais; outros, porque estão 

perdendo espaço; têm fortes sentimentos de culpa; sentem enorme prazer em ser 

reconhecidos pelos seus superiores e pelos resultados de seu trabalho; seu ritmo é 

acelerado; seus sentimentos podem ser controversos; seu comportamento pode ser 

espontâneo em alguns casos, mas deve ser controlado em outros; muitas vezes não 

pode ser ele mesmo.  

A sua relação com as pessoas que lidera pode ser gratificante para ambos, 

mas pode ser também cheia de percalços, autoritária, desgastante.  A sua relação 

com a organização e o trabalho pode lhe proporcionar satisfação, realização por um 

lado, ou frustração, sentimentos de menos valia, baixa auto-estima, afetando a 

evolução da sua maturidade, a sua vida interior (visão pessoal, modo de agir, 

convicções), enfim, proporcionando-lhe ganhos e perdas na sua realização pessoal 

e profissional.   

A compreensão dessas pessoas e sua relação com o trabalho são o que 

pretendemos estudar: qual é a influência do trabalho nos vários aspectos da vida 

dos executivos – suas relações afetivas, seu corpo, sua vida social?  Quais são os 

fatores intrapsíquicos e do ambiente em que vivem que influenciam a sua vida? 

Na busca por abordagens que pudessem melhor explicar a dinâmica desses 

profissionais, deparamo-nos com a teoria da adaptação humana, na visão de Simon 

(1989). O estudo das variações adaptativas proporcionará a compreensão da 

psicodinâmica, da realidade interior do executivo e o seu modo de interagir com a 

realidade externa. 



 

 

 

Ao tentar estudar o executivo sob este ângulo, pretende-se também, à luz da 

Psicologia Clínica Preventiva, começar a vislumbrar possíveis caminhos para auxiliá-

los na promoção ou manutenção do seu nível de adaptação.   

 
 
 
 
1. 1. Considerações sobre a  Eficácia Adaptativa   
 
 
 

Segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 78), adaptação “é a característica de 

um organismo ou de uma espécie que torna possível a sobrevivência em um 

determinado ambiente”, do ponto de vista biológico. 

Simon (1989) se inspirou no modelo biológico de saúde e doença, visto sob a 

noção de homeostase: o organismo só vai funcionar bem quando o seu “mundo 

interior” permanece dentro de certos limites e ajusta-se rapidamente frente a efeitos 

advindos de condições internas e externas. Este é o seu conceito de saúde. Em 

contrapartida, a doença é a conseqüência de respostas inapropriadas para se 

restaurar o “mundo interior”. 

Simon (1989) diz que o modelo homeostático é útil, porém, falho, porque não 

abarca a dimensão evolutiva, segundo a qual depois de uma perturbação causada 

por um estímulo, o retorno a um estado primitivo não é desejável nem possível.  

Para ele, a adaptação é um mecanismo de sobrevivência que o ser vivo utiliza 

para não morrer.  

Segundo Simon (1989), do ponto de vista psicanalítico, o retorno a um estágio 

anterior para obtenção do equilíbrio afigura-se como compulsão à repetição, 

caracterizando a doença e não a saúde. Portanto, a adaptação é aquela em que o 

sujeito é capaz de reconhecer o que é novo em cada situação e responder a ela. 

Para Simon (1989, p. 14), adaptação significa: 

“Um conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários 

momentos, a situações que o modificam, permitindo manutenção 

de sua organização, compatível com a vida”. 

Essa definição permite ao se observar o comportamento humano: 



 

 

 

- ver a integração das várias funções do sujeito – afetiva, orgânica, intelectual; 

- conhecer a sua adaptação global, em termos biológico, psicológico e social; 

- observar o organismo em transformação buscando novas respostas para situações 

novas. 

Para Pichon-Rivière (1988) a definição de saúde e doença está vinculada à 

definição de adaptação ativa ou passiva. Ele dá ao termo adaptação o sentido de 

adequação ou inadequação, coerência ou incoerência, mostrando que a doença é 

uma tentativa fracassada de adaptação ao meio; um sujeito sadio, ao contrário, é 

capaz de apreender a realidade de forma integradora, conseguindo transformá-la, 

modificando a si mesmo. 

Portanto, tanto para Pichon-Rivière (1988) quanto para Simon (1989) a 

adaptação não é um processo de submissão ao meio. Calejon (1996) concluiu em 

seu trabalho que a expressão adaptação foi usada, muitas vezes, para indicar uma 

relação entre o sujeito e o meio, contendo a possibilidade dos elementos interativos.   

   Na evolução de seu pensamento, Simon (1989) busca não só a adaptação 

do organismo vivo, mas o seu real resultado, ou seja, a sua eficácia perante a vida.  

Aprofundando o conceito de adaptação, Simon (1989) reafirma que este não 

pode ser entendido como estático: o sujeito está sempre em movimento, procurando 

novas soluções para os problemas adaptativos. A esse movimento cabe o nome de 

variações adaptativas que ocorrem durante toda a vida de uma pessoa. Esta eficácia 

da adaptação se modifica e varia sob a ação de fatores, elementos internos e 

externos ao indivíduo, positiva ou negativamente (Simon, 1995). 

O organismo humano como um todo está sempre se reestruturando de 

acordo com as transformações externas, na busca da manutenção de seu processo 

vital. Nesta busca, ele passa por períodos de adaptação estável e crítico, causados 

por mudanças no “universo pessoal”. Para Simon (1989, p. 60)  

“Universo pessoal é o conjunto formado pela pessoa 

(psicossomático), mais a totalidade de objetos externos (aqui 

compreendidas outras pessoas, bens materiais ou espirituais e 

situações sócio-culturais)”.  



 

 

 

Esses períodos são caracterizados por mudanças na adaptação: 

bruscamente (crises adaptativas) que correspondem ao período crítico, no qual a 

conduta se altera em poucas semanas e as mudanças são perceptíveis; 

gradualmente, que correspondem ao período estável, no qual as alterações são 

discretas, operando cumulativamente e provocando mudança gradativa no universo 

pessoal e, por conseqüência, no comportamento (Simon, 1995). 

Simon (1989) chama de macro-fatores e micro-fatores aos fatos 

intrapsíquicos e ambientais que atuam continuamente e que modificam o 

comportamento, alternativamente, ao longo de toda a vida do indivíduo. Se esses 

fatores influem para melhorar ou manter a adequação são considerados positivos, e 

se atuam para diminuir a adequação são considerados negativos. 

Conseqüentemente, a qualidade da adaptação é resultante da configuração 

adaptativa prévia da personalidade, determinada pelo predomínio de elementos 

internos, positivos ou negativos (macro ou micro-fatores) e elementos do ambiente 

positivos ou negativos (macro ou micro-fatores).    

Para Simon (1989) a adaptação humana, portanto, evolui com base na forma 

como as mudanças ocorrem – bruscas ou graduais, sugerindo que ela pode ser 

concebida como um processo que se desdobra em períodos e que se alternam 

indefinidamente.   

Yamamoto (2003) diz que, segundo Simon (1989), os macro-fatores podem 

vir a se constituir em elementos geradores de crise adaptativa, e que o seu 

significado emocional depende do universo pessoal de cada um. Simon (1989) 

mostra que isto se deve ao fato de haver um aumento ou uma diminuição 

significativa do espaço em seu universo pessoal, que varia de acordo com cada 

pessoa. Ele diz que o aumento significativo do espaço no universo pessoal pode ser 

provocado por aquisição, e a diminuição, pode ser por perda. 

As crises podem ser por aquisição e por perda. Nas crises por perda podem 

predominar os sentimentos de depressão e de culpa, e a pessoa pode se recriminar 

e se auto-agredir ou projetar a culpa em outras, agredindo-as; mas ela pode não 

negar a culpa pela perda e aceitá-la de alguma forma, menos onipotentemente, 

elaborar lentamente o luto, trabalhando a relação com o objeto perdido e se 

reconciliando consigo mesmo. Nas crises por aquisição, os sentimentos 

predominantes são de insegurança, inferioridade e inadequação. Em ambas há 



 

 

 

riscos de se reduzir a eficácia adaptativa do sujeito dependendo da predominância 

de fatores internos e externos, positivos ou negativos (SIMON, 2000; YAMAMOTO, 

2003).    

Yamamoto (2003, p. 163) diz que: 

...“Embora despertem muita angústia e tragam muito sofrimento, 

as crises adaptativas, seja por perda ou por ganho, podem se 

converter em momentos de desenvolvimento e de crescimento 

da personalidade com conseqüente aumento na eficácia da 

adaptação quando são devidamente solucionadas. Para isso, é 

necessário  a concorrência de recursos pessoais e externos, 

provindos de familiares, amigos e de profissionais 

especializados. Caso contrário, haverá regressão e diminuição 

significativa da eficácia adaptativa”.    

Simon (1989) diz que o homem teme o novo porque acredita que este vai 

mudá-lo de forma significativa, por isso ele se apega à crença de mudar apenas 

gradativamente. Mas, não há como evitar, de forma permanente, o novo, pois há 

certas adaptações que só ocorrem sob o impacto de crises ou mudanças bruscas, 

resultando dela progresso ou regressão.    

Simon (1989) utiliza o conceito de adequação, no qual o sujeito busca o 

ajustamento necessário e útil para sobreviver, para configurar a eficácia adaptativa.  

A adequação é vista como “o conjunto de respostas que o sujeito apresenta para a 

satisfação de suas necessidades” (p.16). Este conjunto de respostas pode 

apresentar uma solução para o problema e resolver a sua dificuldade; precisa 

proporcionar satisfação e prazer e ser coerente com os valores internos e externos 

do sujeito, mantendo ou aumentando a sua auto-estima, ou não. 

 O comportamento é considerado adequado quando “resolve a dificuldade, dá 

prazer e mantém ou aumenta a auto-estima, sem provocar atritos legais ou culturais” 

(Simon, 1989, p. 17). Se a solução do problema causar desprazer ou provocar 

conflitos internos ou externos, o comportamento é considerado pouco adequado; e, 

se resolve o problema sem satisfazer as duas exigências é considerado 

pouquíssimo adequado.    



 

 

 

Para Yoshida (1998) todo comportamento tem um sentido adaptativo e se 

destina a um objetivo. Ela diz que “Para atingir seus objetivos adaptativos, o sujeito 

tem que integrar seus diferentes sistemas e o fará de acordo com diferentes graus 

de consistências. O grau que se consiga realizar essa integração e em obter 

coerência com os seus objetivos é uma medida da eficácia adaptativa” (p. 68). 

A autora propõe que ao se medir a eficácia adaptativa se avalie o repertório 

de habilidades (Caplan, 1975) do sujeito para resolver problemas. Pois é importante 

identificar os componentes psicodinâmicos das experiências passadas que se 

mantêm atuantes, tanto quanto os problemas atuais. A adaptação humana, portanto, 

é mais eficaz quanto maior o conjunto de respostas adequadas do sujeito.  

Ampliando o seu conceito de eficácia adaptativa, Simon (1989) diz que um 

conjunto de respostas pode ser eficaz em um setor da natureza humana e menos 

em outra. Desta forma é possível se observar a adaptabilidade geral, por meio de 

quatro setores de funcionamento da vida humana: 

a) Afetivo-Relacional – que compreende todas as relações afetivas intra e 

interpessoais (os sentimentos, atitudes e ações em relação a si mesmo e aos 

outros); 

b) Produtividade – que compreende as relações com o trabalho, o estudo ou 

qualquer atividade produtiva e de qualquer natureza; 

c) Sócio-cultural – aplica-se às relações com as instituições sociais e culturais 

(sentimentos e ações em relação à estrutura social, aos recursos comunitários, 

valores, costumes do ambiente em que vive); 

d) Orgânico – expressa a relação do indivíduo com o seu corpo (estado e 

funcionamento do corpo e os sentimentos do sujeito em relação a ele). 

Simon (1996) diz que a experiência mostrou o setor Afetivo-Relacional (A-R) 

na posição nuclear, no conjunto dos setores de adaptação. E, apresentou um 

esboço para relacionar afetos e setores de adaptação. Diz ele (p. 404): 

“Usando com certa liberalidade os conceitos de ”instinto de vida” 

e “instinto de morte” de Freud (1920) e o estudo das emoções 

desenvolvido em Inveja e Gratidão por Melanie Klein (1957), 

construí o seguinte esboço:  



 

 

 

Eros, vida, estimula sentimentos plus (+): euforizantes,  

expansivos. 

Tânatos, morte, estimula sentimentos minus (-): depressivos, 

restritivos. 

Sentimentos (+) (Micro-fatores positivos): manifestam-se através 

de amor, gratidão, angústia e culpa depressiva (promovem a 

construção da relação).  

Sentimentos (-) (Micro-fatores negativos): manifestam-se através 

do ódio, inveja, voracidade, ciúme, angústia e culpa persecutória 

(promovem a destruição da relação). 

O esquema a seguir revela a influência do setor A-R sobre os 

demais setores da adaptação: 

 

(Eros) 
Sentimentos (+) 
Euforizantes,   
 expansivos 

Aproximam relações interpessoais   
 (A-R) 
Aumentam disposição para o   
 trabalho  (Pr) 
Ampliam participação social e   
 cultural  (S-C) 
Expandem reações vitais (Or) 

(Tânatos) 
Sentimentos (-) 
Depressivos,   
 restritivos 

Afastam relações interpessoais   
 (A-R) 
Diminuem disposição para o trabalho  
 (Pr) 
Restringem participação social e 
 cultural (S-C) 
Constringem reações vitais (Or)” 

 

Também observou que o setor Produtividade (Pr) era mais importante, para o 

conjunto da adaptação, do que os setores Sócio-Cultural e Orgânico (S-C, Or). 

Para Simon (1989) o sujeito está sempre se desenvolvendo e, portanto, a 

adaptação não é estática. O conjunto de respostas do sujeito pode ser considerado 



 

 

 

segundo a sua classificação de adequado, pouco adequado ou pouquíssimo 

adequado quando analisado sob as três condições de adequação já citadas: a 

resposta deve solucionar o problema, a solução pode trazer satisfação ou não e não 

provocar conflitos. Quando o sujeito não encontra a solução para o problema ele 

entra em crise. Após essa análise pode-se classificar a eficácia adaptativa do sujeito 

em: Adaptação Eficaz, Ineficaz Leve, Moderada, Severa ou Grave. A Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada que permite estes diagnósticos será 

explicada no item 2. 5. 1.  

Como dissemos anteriormente, a teoria da evolução adaptativa mostra a 

alternância de períodos estáveis e críticos durante toda a vida do sujeito, associados 

a esses quatro setores. Neste estudo sobre os executivos, estaremos interessados 

em estudar os períodos estáveis, sem desprezar os períodos críticos. 

O período de adaptação estável é, para Simon (1989), o conjunto de 

respostas do sujeito aos estímulos que constantemente o modificam mantendo-o 

dentro de uma configuração adaptativa que lhe é característica (eficaz, moderada, 

severa ou grave). Isso ocorre porque o sujeito não faz mudanças bruscas ou amplas 

em sua vida, variando imperceptivelmente ao longo do tempo. Por exemplo, uma 

pessoa com adaptação ineficaz moderada vai sendo constantemente preterida nas 

promoções da empresa em que trabalha. Ela se torna deprimida, menos produtiva e 

introvertida, podendo reduzir sua configuração adaptativa para ineficaz severa.     

Segundo Simon (1989), um sujeito com adaptação eficaz precisa estar 

expandindo a sua adequação, para manter a sua adaptação, de forma que os seus 

micro-fatores positivos devem suplantar os negativos. Ele diz que sujeitos com 

diagnósticos de adaptação ineficaz leve ou moderada podem, auxiliados por micro-

fatores positivos, evoluir para uma adaptação eficaz, mas, se houver micro-fatores 

negativos atuando continuamente a longo prazo eles podem até fazer o sujeito 

regredir na sua evolução. Sujeitos com uma adaptação ineficaz severa dificilmente, 

mesmo com o auxílio de micro-fatores positivos, mudam de categoria, 

principalmente para uma categoria de adaptação eficaz, pois há uma remota 

possibilidade prática de mudança gradual. Segundo Simon (1989), é mais provável 

que “os micro-fatores positivos representados por análise e outros concomitantes 

favoráveis consigam alterar gradualmente a evolução para adaptação não-eficaz 

moderada” (p. 79).         



 

 

 

Simon (1995) diz que os micro-fatores são considerados externos quando sua 

influência é ambiental e exercida no presente, de forma atual, ou no passado 

recente com efeitos se fazendo sentir no presente.  

Ele diz que os micro-fatores são considerados internos se a sua ação se 

originou no passado e, por sua importância, foram introjetados - se assimilados no 

ego fazem parte de sua estrutura, se não foram assimilados, fazem parte do mundo 

interno, como objetos. Ele continua dizendo que os elementos constitucionais - 

capacidade de tolerar frustrações e suportar angústia e as pulsões da vida e morte 

do id constituem-se em micro-fatores internos positivos ou negativos (se 

predominam as forças de vida ou as forças destrutivas no interior da personalidade). 

E, ainda, se no superego predominarem forças construtivas ou destrutivas este se 

constituiria num conjunto de micro-fatores internos positivos ou negativos. Simon diz 

também que um micro-fator pode se tornar um fator preponderante numa crise.     

Conforme dissemos anteriormente esses micro-fatores estão atuando 

continuamente na vida dos indivíduos nos quatro setores propostos por Simon (A-R, 

Pr, S-C, Or).  

Yoshida (1984), em seu estudo com 50 universitários, levantou a hipótese de 

que a qualidade da adaptação não estaria relacionada de forma significativa com o 

predomínio ou com o equilíbrio de macro ou micro-fatores externos positivos ou 

negativos, num determinado período de tempo. Foi feita uma avaliação, para cada 

sujeito, da estabilidade ou alteração da qualidade da adaptação, comparando-se o 

diagnóstico feito no início do curso com o da entrevista final, e uma apreciação do 

predomínio ou equilíbrio de macro ou micro-fatores externos positivos ou negativos 

sobre suas condutas. Os resultados indicaram que o predomínio de macro ou micro-

fatores externos negativos ou positivos, num determinado espaço de tempo, não 

levava a uma queda na eficácia adaptativa dos sujeitos, na freqüência esperada. E 

que o predomínio ou equilíbrio desses fatores também pareciam insuficientes para 

explicar a estabilidade da configuração à adaptação dos sujeitos. A autora diz que 

seriam necessários outros estudos com amostras de sujeitos maiores.  

 

 

 



 

 

 

Yoshida (1989, p. 54) escreveu: 

...“Num período de adaptação estável, o sujeito evolui mais 

lentamente, podendo permanecer no mesmo nível adaptativo, se 

houver equilíbrio entre os MFs (micro-fatores) positivos ou 

negativos (internos ou externos), por um longo período de 

tempo. Mesmo havendo predomínio de MFs (micro-fatores) 

negativos (internos ou externos), com conseqüente decréscimo 

da eficiência adaptativa, as modificações se dão num período de 

tempo longo e não requerem intervenções urgentes.”     

Simon em suas publicações posteriores a esse estudo (1989, 1996, 1998, 

2000) continuou mostrando a influência desses fatores na qualidade da adaptação. 

Acreditamos que a teoria da adaptação mostra-se muito interessante para 

estudar a relação que os executivos mantêm com o trabalho. Ela explica com 

objetividade o equilíbrio e o desequilíbrio dos setores vitais do ser humano, e mostra 

como isto pode acontecer por meio do predomínio de fatores externos ou internos, 

positivos ou negativos ao longo de toda a vida do indivíduo. Além disto, podemos 

pensar em caminhos e formas para se trabalhar preventivamente com as pessoas. 

No caso de executivos isto parece ser bastante interessante no sentido da 

prevenção primária ou secundária, e iniciar uma reflexão no sentido que nos mostra 

Caplan (1975), de forma que esses profissionais entendam o que se está 

analisando, e recebam o tratamento necessário e rápido que possa ajudá-los a se 

restabelecer.             

Mostraremos a seguir, sob o ponto de vista de vários autores e 

pesquisadores, alguns aspectos a respeito dos executivos: a sua relação com o 

trabalho, a organização, os papéis que eles desempenham e a relação desses 

fatores com a sua saúde. É importante contextualizar o profissional para que se 

possa estudar as várias facetas que compõem a dinâmica do processo que nos 

interessa – a sua eficácia adaptativa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. 2. A Relação do Executivo com o Trabalho e o Ambiente 
Organizacional 

 
 

1. 2. 1. O Trabalho 
 
 

Ao escolher o tema desta dissertação procuramos focalizar o profissional em 

questão, dentro do processo global do trabalho, sob a perspectiva da Psicologia da 

Saúde. 

O profissional escolhido denominado executivo ou gerente é, segundo o 

dicionário Houaiss “alguém que tem capacidade para agir, para decidir, que tem a 

incumbência de executar as leis, os regulamentos e as normas, que gere ou 

administra negócios, bens e serviços” (2001, p. 1283, e p. 1447).  

A palavra executive ou manager, segundo o dicionário Longman Dictionary of 

Contemporary English (1995, p. 475, e p. 870), significa “alguém que tem um 

importante trabalho como administração de uma companhia ou negócio e alguém 

cujo trabalho é dirigir ou controlar parte ou o todo de uma organização e de pessoas 

que nela trabalham”.  

Por essas definições já se começa a perceber as inúmeras atribuições que 

compõem o papel esperado desse profissional. Espera-se que ele tenha inúmeras 

competências, principalmente, a de coordenar ou liderar pessoas. A competência 

esperada não se limita ao acúmulo de conhecimentos teóricos e práticos do 

indivíduo e nem está relacionada a uma tarefa específica.  

Segundo Fleury (2002, p.55) competência “é um saber agir responsável e 

reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades e entrega, que agregue valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 

Espera-se, portanto, que esse profissional se dedique integralmente ao 

trabalho. 

Para Albornoz (2002) a palavra trabalho encerra vários significados em todas 

as línguas de origem européia – fardo, labor, tarefa, criação. Em particular, no 

português, a palavra trabalho encerra duas significações: “a de realizar uma obra 



 

 

 

que te expresse, que dê reconhecimento social e permaneça além da tua vida; e a 

de esforço rotineiro e repetitivo, sem liberdade, de resultado consumível e incômodo 

inevitável” (p. 09). 

Todo trabalho supõe tendência para um fim e esforço, que é tanto física 

quanto intelectual (apesar de que para alguns trabalhos haja uma nítida separação), 

e que ele se torna cada vez mais nítido quanto mais clara for a intenção e a direção 

de seu esforço. “Trabalho é o esforço e também o seu resultado: a construção 

enquanto processo e ação, e o edifício pronto” (Albornoz, 2002, p. 12). 

 Albornoz (2002) diz que o que distingue o trabalho humano do animal, além 

da sobrevivência, é a liberdade, pois o homem pode parar o que está fazendo, 

apesar de ser um subordinado, de lutar por seus direitos não reconhecidos, e de 

sofrer por esse gesto, podendo fazer o seu trabalho de muitas maneiras diferentes.  

Para ela, muitos estudiosos supõem que a palavra trabalho, historicamente, 

refere-se à passagem pré-histórica da cultura da caça e da pesca para a cultura 

agrária; e, hoje, o trabalho se refere à passagem da cultura agrária para a industrial. 

Por causa disso, a palavra é descrita em significados tão diversos - ocupar-se, 

produzir, fazer, agir, praticar.     

Jacques (2002) diz que a origem etimológica da palavra trabalho (do latim 

tripalium – instrumento agrícola de cultura de cereais e instrumento de tortura) já 

encerra uma contradição: por um lado “expressão do poder humano de transformar 

a natureza através de uma ação significada e, por outro, a expressão de seus limites 

enquanto humano, visto a necessidade de labutar para sobreviver” (p. 100). O 

conceito vem evoluindo para um significado positivo que faz parte da vida do homem 

(ética religiosa e reforma protestante). A sociedade atual incorpora tanto a 

positividade moral quanto a noção de punição e sofrimento (da tradição judaico-

cristã), e confere uma negatividade associada ao ócio, que pode levar o homem à 

doença. 

A falta de trabalho já se torna um sinônimo de doença e para o homem “a 

doença corresponde sempre à ideologia da vergonha de parar de trabalhar” 

(Dejours, 1988, p. 33). 

Encontra-se, ilustrando essa evolução do conceito, definições do trabalho, 

como uma atividade humana, produtiva ou criativa, que com o auxílio de máquinas 



 

 

 

ou não se caracteriza como fator essencial da produção de bens ou serviços; ou 

dentro de uma filosofia marxista – atividade em que extrai da natureza os bens 

capazes de satisfazer suas necessidades materiais, e cria as bases de sua realidade 

sociocultural (Houaiss, 2001).       

Freud (1930, p. 89), em uma nota de rodapé, diz que: 

...“Nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o 

indivíduo tão firmemente à realidade quanto a ênfase concedida 

ao trabalho, pois este, pelo menos fornece-lhe um lugar seguro 

numa parte da realidade, na comunidade humana. A 

possibilidade que esta técnica oferece de deslocar uma grande 

quantidade de componentes libidinais, sejam eles narcísicos,  

agressivos ou mesmo eróticos, para o trabalho profissional, e 

para os relacionamentos humanos a ele vinculados, empresta-

lhes um valor que de maneira alguma está em segundo plano 

quanto ao de que goza como algo indispensável à preservação e 

justificação da existência em sociedade. A atividade profissional 

constitui fonte de satisfação especial, se for livremente 

escolhida, isto é, se, por meio da sublimação, tornar possível o 

uso de inclinações existentes de impulsos instintivos  

persistentes ou constitucionalmente reforçados. No entanto, 

como caminho para a felicidade, o trabalho não é altamente 

prezado pelos homens. Não se esforçam  em relação a ele como 

o fazem em relação a outras possibilidades de satisfação. A 

grande maioria das pessoas só trabalha sob pressão da 

necessidade e esta aversão humana ao trabalho suscita 

problemas sociais extremamente difíceis”. 

Codo (1997) define trabalho como “uma relação de dupla transformação entre 

o homem e a natureza, geradora de significados” ou, “trabalho é o ato de transmitir 

significado à natureza” (p. 25). Ao construir os significados o homem está 

construindo a sua identidade, tornando o trabalho um dos elementos essenciais na 

constituição da mesma. Codo (1997) diz, portanto, que o trabalho ao transmitir seu 

significado à natureza pode “entrar no circuito orgástico do prazer de transformar e 

ser transformado” (p. 25), não havendo limites para as pessoas, que se esquecem 



 

 

 

de comer, de dormir e não vêem o tempo passar. Porém, segundo o autor, “qualquer 

trabalho tem o circuito mágico quebrado. O resultado é o sofrimento, muito 

sofrimento. No limite: a doença mental” (p. 31). 

A posição defendida por Codo (2002) é que qualquer trabalho tem o mesmo 

sentido para a sociedade, não existindo um mais significativo que o outro, pois cada 

um reproduz e satisfaz as necessidades de todos os outros. Mas, na medida em que 

ocorre o processo de divisão do trabalho há um bloqueio e interceptação da 

apropriação do sentido dele próprio, tornando o seu significado inatingível. 

Nesse sentido, Codo (2002, p. 177) fala de uma divisão social do trabalho, 

dos seus valores, afetos, da cultura que “exala e transforma o engenheiro em um 

cidadão respeitável e o operário em um borra-botas, reflexo subjetivo do mundo 

real”. Para se estudar a questão da saúde e do trabalho, ainda segundo Codo 

(2002), precisa-se investigar a importância que o trabalho tem para o sujeito e como 

o sujeito percebe a importância do seu trabalho para a sociedade. 

De Masi (2001) diz que a vida do homem está dividida em três segmentos: o 

primeiro é dedicado ao estudo, o segundo, ao trabalho e o terceiro, ao que 

chamamos aposentadoria. Durante o segundo período, segundo ele, pode-se 

observar vários tipos de comportamentos: pessoas que trabalham até doze horas 

por dia, enquanto que outras da mesma família estão desempregadas ou não 

trabalham; executivos que gostariam de poder trabalhar menos e dedicar mais 

tempo à família e aos aspectos afetivos e culturais, enquanto que outros 

permanecem no trabalho, mesmo quando não tem nada para fazer. Os horários 

podem ser dessincronizados, e os membros da família, filhos, esposo ou esposa, 

mal se vêem.  

Segundo De Masi (2001), há uma pressão psicológica que faz com que o 

homem se dedique ao trabalho de corpo e alma em nome de um consumismo. Para 

esse autor, a sociedade industrial tentou estabelecer uma separação entre o estudo, 

o trabalho, o lazer e diversão, mas já em meados do século XX, e na sociedade pós-

industrial a relação entre trabalho e vida sofreu mudanças profundas, e essa                  

separação ficou muito mais longe do que se imagina. A corrida ao sucesso faz com 

que o homem trabalhe de manhã à noite, com celulares tocando, falta de férias, de 

finais de semana livre, com uma carga semanal muito maior do que a prescrita por 



 

 

 

lei. Mas, além disso, o trabalhador que desempenha tarefas flexíveis e com idéias, 

carrega-as consigo vinte e quatro horas por dia, em qualquer lugar que esteja.    

Dejours (1988) fala que o tempo fora do trabalho não traz para todos as 

vantagens que se poderia esperar, pois são poucas as pessoas que podem 

organizar o lazer de acordo com os seus desejos e suas necessidades fisiológicas, 

pois há um custo financeiro das atividades fora do trabalho (esporte, cultura, 

formação profissional) e do tempo absorvido pelas atividades que não podem ser 

mudadas (tarefas domésticas, deslocamentos). O tempo no trabalho e o tempo fora 

do trabalho formam um continuum dificilmente dissociável, que segundo Dejours 

(1988) leva o trabalhador ao sofrimento. 

Além do lazer, férias e outras atividades que podem ocorrer fora do trabalho 

há a questão da relação com a família – marido, esposa, filhos, e parentes mais 

próximos. 

Tiba (1998) relata em sua experiência de consultório que os pais executivos 

em geral participam pouco da vida do dia-a-dia dos filhos. Assim, o pai luta para ser 

um profissional bem sucedido e a mãe uma mulher de sucesso. Esses pais, 

consumidos pelo trabalho, têm pouco tempo para cuidar dos filhos, para conviver 

com eles e os acompanhar. Chegam a elaborar projetos de pais que gostariam de 

ser, mas, na prática não conseguem seguir com o seu ideal e acabam sendo a cópia 

fiel dos seus pais.  

Tiba (1998), falando especificamente do homem executivo, diz que, para este, 

o trabalho pode-se tornar mais gratificante e envolvente do que a vida familiar 

complexa e preocupante, e naturalmente escolhe o que lhe dá mais prazer, 

tendendo a se ausentar cada vez mais, e delegando à mãe o papel de educadora.   

Belle (1993) percebeu, em seu estudo com mulheres executivas, que há dois 

pólos na vida dessas mulheres, um mais tradicional e outro mais moderno, e que 

eles podem se transformar em conflito. Verificou que todas as mulheres da pesquisa 

que tinham filhos vivem esse conflito. Algumas o resolvem privilegiando um dos 

pólos, o trabalho ou a família; outras evitam momentaneamente vivê-los por meio de 

um processo de compartimentação entre os dois mundos incompatíveis; outras 

parecem se ressentir mais intensamente da impossibilidade de manter 

simultaneamente os dois papéis. 



 

 

 

Pode-se, também, pensar que o envolvimento com o trabalho, provavelmente, 

interfira nas relações pessoais e culturais do executivo com a sociedade de forma 

geral, e que estas relações são vinculadas ao seu lado profissional. Isto pode 

resultar em diversas conseqüências na vida desse homem.  

Dejours (1992) analisa que a atividade produtiva tem a sua origem numa 

lógica dentro da qual os jogos de concorrência econômica são o ponto central. 

Considera-se que essa atividade é benéfica para os homens e sociedade, uma vez 

que os retornos são favoráveis – melhoria do conforto material e aumento do 

consumo. A busca por melhores desempenhos e maior faturamento pode acarretar 

problemas sociais e humanos que têm conseqüências menos vantajosas sobre a 

vida comum de homens e mulheres. O trabalho, portanto, pode ser uma fonte de 

prazer, e mesmo de saúde, como também uma fonte de sofrimento. 

Dejours (1994) diz que a carga de trabalho do homem é separada em dois 

setores: a carga física e a carga mental. Dentro do setor carga mental, ele destaca 

fenômenos de ordem neurofisiológica e psicofisiológica e fenômenos de ordem 

psicológica (variáveis de comportamento, de caráter, motivacionais, etc.) e “reserva 

aos elementos afetivos e relacionais um referencial específico: o de carga psíquica 

do trabalho” (p. 22). 

 Ao entrar com esta noção de carga psíquica, Dejours (1994) diz que o 

profissional quando chega ao seu local de trabalho traz consigo a sua história 

pessoal, aspirações, desejos, motivações, necessidades psicológicas, que o 

individualizam, e é objeto de excitações exógenas e endógenas e dispõe de vias de 

descarga preferenciais únicas que participam da sua estrutura de personalidade.  

Nessas condições, quando o profissional se defronta com as suas tarefas é 

importante perceber se elas oferecem uma “canalização apropriada para a sua 

energia psíquica...” pois, segundo ele “o perigo principal é o de um subemprego de 

aptidões psíquicas, fantasmáticas ou psicomotoras, que ocasiona uma retenção da 

energia pulsional, o que constitui precisamente a carga psíquica do trabalho” (p. 24).  

Para Dejours (1994) quanto mais a tarefa favorece a descarga de energia 

psíquica, mais há uma diminuição da carga psíquica do trabalho e, 

conseqüentemente, aumenta o prazer do trabalhador. Quando o trabalho diminui a 

carga psíquica ele é equilibrante e, quando a via de descarga psíquica está fechada 



 

 

 

a energia se acumula, “tornando-se fonte de tensão e desprazer, a carga psicológica 

cresce até que apareça a fadiga, a astenia, e a partir daí a patologia: é o trabalho 

fatigante” (p. 25).  

A carga psíquica do trabalho resulta da confrontação do desejo do trabalhador 

e da empresa contida na organização do trabalho. Quando a organização do 

trabalho é autoritária e não oferece uma saída apropriada à energia pulsional, há um 

aumento da carga psíquica e o sofrimento começa, ocasionando um sentimento de 

desprazer e tensão.  

Albornoz (2002) diz que a alegria que se sente com o trabalho criativo é cada 

vez mais restrita a uma pequena minoria, pois para a grande massa a rotina 

cotidiana traz poucas satisfações positivas. 

Dejours (1994, p. 40) também coloca que “quanto mais se sobe na hierarquia 

das empresas, mais há lugar para o desejo e para o sujeito”. Essa posição pode ser 

a expressão do desejo ou a pessoa pode dispor de um espaço e de uma liberdade 

muito maior para exercer seu desejo no dia-a-dia. Nos dois casos a questão do 

desejo e sua satisfação fazem parte integrante do trabalho. Quando o desejo não 

encontra mais seu lugar na vida do trabalho, o sujeito pode desviar o curso das 

coisas, ou realizá-lo em outro lugar. “No caso de um alto executivo a motivação pode 

colocar-se a serviço da elaboração de um compromisso entre desejo e realidade da 

tarefa” (Dejours, 1994, p. 42). 

A colocação de Dejours (1994) em relação à maior facilidade de satisfação 

dos desejos do executivo é uma realidade, mas, por outro lado, há indícios no 

mundo empresarial, sócio-econômico, que outras variáveis gerem desemprego, 

insatisfação com a organização do trabalho e que podem gerar desequilíbrios entre 

o desejo e o sujeito, no caso atingindo até os executivos (DOOWBOR, 2001).  

A inserção do homem no processo produtivo não depende só dele ou de suas 

iniciativas pessoais. Hoje, o acesso ao trabalho é limitado, os espaços de inserção 

individual foram reduzidos, pois as atividades econômicas ficam dominadas por 

sistemas empresariais integrados, com muita tecnologia e pouco emprego. Mas, a 

globalização é um fato, e o homem atual tem que saber lidar com ela, transformando 

a globalização empresarial na universalização da solidariedade  humana 

(DOOWBOR, 2001; ROBSBAWN, 1995).   



 

 

 

1. 2. 2.  A Organização       
 
  

Todos os aspectos do trabalho colocados até aqui parecem interferir na vida 

do homem, e, particularmente, na vida do executivo. É necessário que se insira este 

profissional no ambiente onde realmente exerce suas atividades – a organização, e 

o que ela impacta nos processos psicológicos dele. 

O termo organização, segundo Lapassade (1977) tem duas significações: um 

ato organizador e a referência a realidades sociais – uma fábrica, um banco, um 

sindicato. Ele chama de organização social “uma coletividade instituída com vistas a 

objetivos definidos tais como a produção, a distribuição de bens, a formação de 

homens” (p. 101). No sentido mais amplo do termo são empresas industriais, 

comerciais e de educação.   

É importante para um entendimento mais abrangente se definir, também, 

instituição porque esta dá o sentido à organização. Segundo Lapassade (1977) 

instituição pode ser definida “como um sistema de normas que estruturam um grupo 

social, regulam a sua vida e o seu funcionamento, dentre outros” (p. 289).  

Para Bleger (1991), a organização é a disposição hierárquica das funções 

num conjunto definido que se efetuam no interior de uma edificação ou área ou 

espaço delimitado, e instituição “é o conjunto de normas, regras e atividades 

agrupadas em torno dos valores e das funções sociais” (p. 67). Para ele, há uma 

sinergia e um conflito entre elas, pois há uma tendência da organização a subordinar 

os objetivos da instituição e a burocratizá-los. Ou seja, o conjunto de normas 

agrupado em torno de valores e das funções sociais principais pode ser sufocado ou 

mudado de acordo com os objetivos da organização, ou da estratégia de dominação 

de seus sujeitos.   

A organização para Fisher (1993) pode ser definida como um local no qual 

diferentes agentes contribuem com seus recursos para a produção de objetos e 

serviços. É, também, o lugar que cada indivíduo explora, adapta e habita, a fim de 

realizar seus próprios objetivos. É um espaço relativamente fechado que estrutura a 

relação dentro-fora com base no critério de afiliação à organização.  O espaço 

organizacional é igualmente concebido como um sistema de atribuições de lugares 



 

 

 

que consiste em repartir categorias de indivíduos em locais definidos, segundo 

escala social rigorosa. 

Fisher (1993) diz que a pirâmide social desenhada pelo espaço mostra que os 

indivíduos pertencem à organização – empregados, gerentes, patrões, e se dividem 

no interior de um território, nos diferentes níveis de sua escala social. O espaço 

organizacional é um espaço político na medida em que ele é o vetor das orientações 

que o poder lhe imprime, desenhando o sistema hierárquico e de poder da 

organização – quanto mais alto o cargo mais o tamanho e o valor do espaço são 

importantes. O espaço de trabalho é também um espaço pessoal que exprime a 

identidade de um indivíduo, informando como ele aceita, utiliza, investe ou rejeita 

seu trabalho. Ele é considerado uma zona emocional, sócio-afetiva, que se refere ao 

conceito de intimidade, e que se manifesta nas interações sociais por meio de 

distâncias que os indivíduos estabelecem entre si.     

Pode-se pensar que a retirada ou a reformulação desse espaço sem a 

anuência do profissional acarreta desequilíbrios no homem, principalmente se ele 

estiver ocupando cargos executivos. 

Para Chanlat (1992, p. 40) “as exigências econômicas do ambiente, os 

universos culturais que se cruzam, as características sóciodemográficas do pessoal 

dão a cada organização uma configuração singular e influenciam comportamentos 

individuais e coletivos”. Elas exercem grande influência sobre os indivíduos, sobre a 

sociedade e a economia e contribuem para a transformação e edificação de uma 

nova ordem social mundial, na qual os sucessos aparecem em todos os campos 

inevitavelmente ligados a elas.  

Freitas (2002) mostra que as empresas estão assumindo cada vez mais um 

papel importante na vida das pessoas, e as relações estabelecidas no mundo do 

trabalho tendem a “monopolizar a vida social dos sujeitos, desenvolvendo vínculos 

cada vez mais estreitos e que ultrapassam a relação com o próprio trabalho” (p. 42). 

Ela diz que o homem busca mais do que uma recompensa monetária e o status que 

esta pode lhe proporcionar; mas, é uma referência para a construção social e de sua 

auto-estima, ou seja, essa relação passa pelo afetivo e pelo psicológico.  

 

 



 

 

 

Segundo Freitas (p. 42): 

“As organizações não são apenas lugares onde o trabalho é 

executado. São lugares onde sonhos coexistem com pesadelos, 

onde o desejo e as aspirações podem encontrar espaço de 

realização, onde a excitação e o prazer da conquista convivem 

com a angústia do fracasso”.  

Siqueira (1997) fala do conceito moral, universalmente aceito, que é o ato de 

retribuir um benefício recebido, e estuda a reciprocidade no contexto do trabalho. 

Segundo a autora, o profissional ao ser admitido em uma organização para realizar 

determinado trabalho compactua com uma série de ações que se transformam em 

direitos e deveres. Por um lado, o sistema oferece dinheiro e outros benefícios aos 

quais o profissional passa a ter acesso, e, por outro, a legislação trabalhista controla 

e rege as relações formais de trabalho. Porém, existem ações do profissional que 

acontecem por meio de comportamentos espontâneos, inovadores, cooperativos e 

sugestivos independentes de recompensas materiais ou sociais previstas. Nessa 

interação, o empregado é o doador e a organização o receptor, que pode retribuir 

com outras ações organizacionais, constituindo-se o princípio da reciprocidade. E o 

trabalhador tenderia a viver a sua relação com a empresa da mesma forma como 

desenvolve as suas relações sociais. Para a autora (p. 205): 

“Pode-se conceber a percepção da reciprocidade como um 

conjunto de crenças relacionadas à maneira como os 

empregados percebem a disposição da organização em emitir 

atos recíprocos. Tais crenças tenderiam a ser positivas na 

medida em que o empregado observasse retribuições do 

sistema a seus atos benéficos ou aos seus colegas de trabalho. 

Tenderiam à negatividade se ocorresse o inverso”.  

Do ponto de vista de Freitas (2002) as organizações não são apenas razão, 

mas são alimentadas também pelas emoções, fantasias e fantasmas que os homens 

têm em si. Elas são o meio para realizar a fantasia da conquista, do reconhecimento 

e do poder, e, ao mesmo tempo, são “o espelho que denuncia o fracasso, a 

vulnerabilidade, a frustração e a rejeição” (p. 43).  



 

 

 

Freitas (2002), na sua busca para compreender a natureza dos vínculos 

psicológicos e afetivos que se desenvolvem na relação indivíduo/empresa, diz que 

como é nelas que o indivíduo passa a maior parte de sua vida, se retirar dele a sua 

interioridade, subjetividade e universo inconsciente nunca se terá uma unidade 

inteligível. 

Kaëss (1991) aprofunda o conceito dos vínculos psicológicos mostrando a 

diferença entre os conceitos de organização e instituição que vão ao mesmo sentido 

de Lapassade (1977) e Bleger (1991). Ele diz que esses vínculos sustentam a 

relação isomórfica entre o eu e o outro e tornam indiferenciados os limites do sujeito 

e da instituição. Diz também que o sofrimento é “a tentativa, acompanhada de 

angústia, de fazer emergir estes limites” (p. 51).   

Para ele o espaço psíquico na instituição diminui na presença de aspectos 

como o desenvolvimento burocrático da organização. “A distância entre a cultura da 

instituição e o funcionamento psíquico induzido pela tarefa está na base da 

dificuldade para instaurar ou manter um espaço psíquico de contenção, de ligação e 

de transformação” (Kaëss, 1991, p. 56). A instituição tem dificuldade para levar em 

conta a realidade psíquica do indivíduo e há uma incapacidade de os sujeitos, nos 

períodos de mudança profunda, restabelecer em si mesmos um apoio suficiente 

sobre uma boa instituição confiável.   

Diz Kaëss (1991) que as mudanças vêm acompanhadas de estados de 

angústia, fantasias de aniquilamento, de sofrimento e ameaças em relação ao 

sujeito contra tais mudanças, seja a ideologia num primeiro momento, ou a ruptura 

ideológica, que podem levar indivíduos ou grupos a angústias paranóides muito 

profundas ou a recursos delirantes ou psicossomáticos. Para ele a instituição é o 

lugar de organização de defesas “contra o que viesse por a perigo a sua existência 

ou a relação dos seus sujeitos com a tarefa primária que os reuniu” (p. 57). Talvez, 

por isso, as pessoas participem de instituições que lhes forneçam defesas contra as 

suas angústias. 

A organização, lugar que o executivo ou líder passa grande parte de sua 

existência e na qual vivencia relações, suscita, também, a transferência que é um 

fenômeno universal.  

 



 

 

 

Transferência, segundo Laplanche e Pontalis (2001, p. 514) 

“É o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam 

sobre determinados objetos  no quadro de um certo tipo de 

relação estabelecida com eles... Trata-se aqui de uma repetição 

de protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade 

acentuada”.     

Em relação à transferência Freitas (2002, p. 44) diz que: 

“O conjunto dos afetos vividos por um indivíduo pode ser 

revivido em outras situações que não guardam qualquer ligação 

direta com suas histórias passadas, pois o que é revivido e 

reeditado são os afetos e não as pessoas ou o contexto em que 

estes afetos ocorrem” . 

 Ela diz que o indivíduo liga-se à organização por laços materiais e afetivos, 

imaginários e psicológicos, e que as relações vividas dentro das organizações, em 

particular a que ele estabelece com a sua carreira podem se assemelhar com a fase 

edipiana. Ou seja, pode-se pensar que os indivíduos ao disputarem lugares, 

posições privilegiadas, poder e influência de uns com os outros, se assemelham à 

criança que quer ocupar o lugar do pai para alcançar o amor da mãe, no caso de 

querer ocupar o lugar de uma pessoa mais experiente ou mais velha; o 

reconhecimento dos irmãos (pares) dá-se também pela disputa por gratificação e 

privilégios. Além disso, nas empresas todos são estimulados a fantasias de que 

podem tomar o lugar do chefe.  

Kets de Vries e Miller (1994) consideram que todo relacionamento entre 

pessoas recobre elementos de transferência e em determinadas circunstâncias 

podem se converter em uma neurose de transferência. Em seus estudos com 

executivos, os autores mostram que eles se envolvem, revivendo um passado num 

acontecimento presente, e como não eliminaram antigas relações de conflito, tentam 

confrontá-los. Este conceito pode intervir no seu processo de decisão e de direção.  

Os autores distinguem três grandes categorias de transferência:  

a) a idealizada, na qual a pessoa tenta encontrar uma felicidade perdida, 

idealizando a pessoa que está acima na hierarquia, admirando-se pelo seu poder, 

beleza, inteligência ou rigor moral, reforçando as boas qualidades e minimizando as 



 

 

 

más. De certa forma, há sempre a procura de um pai idealizado que o motiva, que 

lhe dá segurança, atenção, podendo tornar-se sem grande capacidade de iniciativa, 

nem independência de opinião, com uma capacidade de julgamento alterada, 

incapaz de contestar, podendo até na implementação de novos projetos permitir 

introduzir modificações sem reações adversas; 

b) na transferência narcisista, o indivíduo buscando reencontrar uma 

felicidade longínqua, vê-se como um personagem perfeito, com uma imagem 

admirável de si mesmo, interessando-se muito pouco com o que ocorre ao redor. 

Esses executivos são auto-suficientes, sentindo-se únicos, excepcionais e ávidos 

por elogios. Estão provavelmente, procurando por pais substitutos capazes de lhes 

propiciar atenção e admiração constantes. Esse tipo de líder não aceita ser 

eclipsado por sua subordinação, convergindo todas as glórias para si, centralizando 

o poder, podendo assumir grandes riscos e colocando em risco a própria 

organização; 

c) a transferência persecutória relaciona-se com o modo como o indivíduo 

utiliza seus mecanismos de defesas psíquicas para tentar resolver seus conflitos, 

caracterizando-se por dividir o mundo em duas partes, uma perfeita, onde tudo é 

bom, e outra má, fonte de toda perseguição (processo de clivagem). Esta 

transferência pode tomar várias formas: hostilidade, masoquismo moral e inveja, 

podendo inclusive, transformar-se em idealizada. 

Pela estrutura e pela forma política de lidar com seus executivos, pode-se 

identificar nas organizações estilos de direção e comportamentos de decisões 

baseados em transferências positivas e negativas, que são suscitadas na medida 

em que se espera que esses homens exerçam determinados papéis.  

O estudo de Pagés (1987) mostra que o indivíduo liga-se à organização 

hipermoderna não só por laços materiais, morais, políticos ou ideológicos, mas 

também por laços psicológicos. Essa ligação é poderosa, pois influencia o 

inconsciente de seus membros e faz com que ele a reproduza, não só 

racionalmente, mas, pelos seus desejos e ações, tornando-se fonte de angústia e 

prazer. O indivíduo ama as próprias dificuldades que recebem o nome de desafios, 

procurando dominá-las, sentindo um prazer agressivo e sadomasoquista: domínio do 

ambiente, satisfação de clientes, tecnologia mutável, estresse diário que o impede 

de relaxar, dormir e aproveitar as horas de lazer. 



 

 

 

Há uma dominação psicológica da organização exercida sobre o indivíduo, ao 

nível do inconsciente, que modela a fundo as estruturas de personalidade (Pagés, 

1987).  

Bleger (1991) diz que a identidade de uma pessoa ou de um grupo é 

determinada pela estrutura e integração do Eu individual e do Eu grupal.  Segundo 

ele, “o ser humano antes de ser uma pessoa é sempre um grupo, não no sentido de 

pertencer a um grupo, mas no sentido de que a sua personalidade é um grupo” (p. 

69).  Por isso, a tentativa de mudança organizacional pode ocasionar uma 

desagregação de personalidade, pois o grupo e a organização são a personalidade 

de seus membros, ocasionando doenças orgânicas graves, entre os recém 

aposentados, por exemplo. 

Nesse sentido, a identidade de um indivíduo ou de um grupo funda-se sobre a 

imobilização dos estratos sincréticos, ou não discriminados da personalidade ou do 

grupo, instalando-se uma forte clivagem que os impede de se relacionarem. Bleger 

(1991) chama essa relação de sociabilidade sincrética, ou seja, um tipo de relação 

que é uma não relação, uma não individuação, baseando-se numa imobilização das 

partes não diferenciadas do psiquismo.  Ele diz que esse sincretismo constitui o 

vínculo mais forte entre os membros do grupo, sobre o qual a interação se torna 

possível, pois há um laço profundo e pré-verbal, que não tem necessidade de 

palavras e que se encontra num ponto de fusão ou de não discriminação. Afirma que 

quanto maior for o grau de filiação a um grupo, maior será a identidade grupal 

sincrética. Evoluindo nesse conceito, ele mostra que o grupo é sempre uma 

instituição ou um conjunto muito complexo, com uma tendência a se estabelecer 

como uma organização com regras fixas e próprias.  

Bleger (1991) coloca que em toda organização os objetivos pelos quais ela foi 

criada podem passar para segundo plano, uma vez que o mais importante é a 

perspectiva da organização enquanto tal, protegendo não só a esteriotipia dos níveis 

de interação, mas principalmente para assegurar a clivagem da sociabilidade 

sincrética. 

Jaques (1969) diz que as instituições podem ser usadas pelos seus membros 

individuais para reforçar seus mecanismos de defesa contra a ansiedade e, em 

particular, contra as ansiedades paranóides e depressivas que foram descritas por 

Klein originalmente em 1952 (1978). Para ele os indivíduos fazem uso inconsciente 



 

 

 

das instituições, associando-se a elas e cooperando inconscientemente para reforçar 

as defesas internas contra a ansiedade e a culpa.  

Pagés (1987) diz que há uma substituição do ideal do ego dos indivíduos pelo 

ideal coletivo da organização, tendo como conseqüência a introjeção das exigências 

fixadas. O indivíduo ao introjetar as regras submete-se totalmente a elas, 

acreditando que a organização faz parte dele. Esta dominação ao nível inconsciente 

torna-se cada vez mais forte enquanto a crítica do indivíduo enfraquece. 

“Oferecendo um sistema de crenças, um ideal de vida, concretizado por regras e 

procedimentos, a organização não faz senão responder a uma necessidade 

profundamente enraizada no indivíduo” (Pagés, 1987, p. 158).       

Pagés (1987) coloca que as chefias deverão ser apenas intérpretes das 

regras da organização, tornando-se ela o lugar privilegiado da identificação, da 

projeção e introjeção. O trabalhador a ama e a detesta e é com ela que mantém 

relações infantis de submissão e revoltas. Esse fenômeno, segundo Pagés (1987), 

marca uma mudança nos mecanismos de reprodução social, pois o homem não está 

mais sob a tutela e a influência do chefe, do educador, com os quais é obrigado a se 

identificar para sobreviver, mas é a própria organização, impessoal, com suas regras 

e princípios que o penetram e o identificam. Ainda segundo o autor, há uma troca do 

sistema inconsciente paternal por um do tipo maternal, suscitando uma regressão 

profunda de dependência, de amor insatisfeito pela mãe e um medo de perdê-lo.           

       Em relação a essa última análise de Pagés (1987), pode-se notar que 

sob outra perspectiva ainda persiste ou existe paralelamente a idéia da organização 

patriarcal (Morgan, 1996). Segundo este autor isto é fácil de ser verificado, por meio 

das características racionais, analíticas e instrumentais associadas com o 

estereótipo ocidental da masculinidade, em contraposição às habilidades ligadas à 

feminilidade, intuição, empatia, educação. 

Outro aspecto importante da organização é a sua relação com o sexo do 

profissional e os papéis diferenciados entre o homem e a mulher executiva. 

Morgan (1996) considera que a influência dominante do macho tem raízes 

nas relações hierárquicas encontradas na família patriarcal e que em organizações 

formais as pessoas acatam a autoridade da outra da mesma forma que a criança 

acata a autoridade paterna. As qualidades valorizadas são firmeza, coragem, 



 

 

 

heroísmo, uma auto-admiração narcisista, determinismo, mentor e protetor, que 

representam o pai. 

Em contrapartida, argumenta, também, que esses valores contrastam com os 

valores matriarcais – amor incondicional, confiança, compaixão, intuição, criatividade 

e felicidade. O autor diz que ao encarar as organizações como extensões 

inconscientes das relações familiares pode-se ter indícios de como, provavelmente 

as organizações evoluirão (uma vez que a presença feminina é cada vez maior) e o 

importante papel da mulher na transformação do mundo empresarial. 

Belle (1993) em seu artigo sobre mulheres executivas diz que nos dias atuais 

não existe mais a essência do masculino e feminino, visto nos acessos comuns ao 

conhecimento e educação, na ruptura da célula conjugal tradicional, nas leis 

trabalhistas que garantem os direitos equivalentes a ambos os sexos. Mas, a 

empresa é ainda um mundo de homens, que não foi pensada e nem feita por 

mulheres, e que isto deve ser redefinido. O recente acesso de mulheres em postos 

de responsabilidade mostra que é necessário a construção de uma nova identidade, 

que deve nascer de uma nova concepção de feminilidade.  

A pesquisa de Belle (1993) em três empresas teve por objetivo levantar 

alguns traços que serão a identidade profissional da executiva e os efeitos da cultura 

da empresa sobre a sua identidade.  Os resultados mostram que as mulheres 

pesquisadas começaram a trabalhar cedo e, portanto, assimilaram bem a cultura de 

suas empresas; tinham um nível de formação elevado; exerciam atividades 

essencialmente técnicas e de gerenciamento (minoria); consideravam que o trabalho 

é o setor mais importante e satisfatório de sua vida. Elas perceberam que as suas 

possibilidades de carreira são diferentes e mais restritas que a dos homens, pois 

alguns cargos são apenas confiados a eles, que as mulheres precisam mostrar mais 

competência que eles e progridem mais lentamente dentro das organizações.    

Garcia (2000), ao estudar a satisfação e insatisfação conjugal da mulher 

executiva, mostrou que as mulheres estão satisfeitas pela ampliação de suas 

funções, com a conciliação entre casamento/maternidade e carreira, e sentem um 

alto grau de satisfação conjugal. A pesquisa mostra também que ocorreram algumas 

mudanças no comportamento dos maridos, que passaram a aceitar em parte essa 

nova mulher, mas ainda colaboram minimamente com a divisão de 

responsabilidades e tarefas domésticas. Essas executivas sentem-se felizes, não 



 

 

 

pretendem abandonar nenhuma de suas responsabilidades, mas, segundo Garcia 

(2000), a repercussão de tais empreendimentos tem ocasionado conseqüências 

negativas para a saúde das mulheres, porque elas se sentem culpadas pela 

ausência do lar, queixam-se de sobrecarga e dizem-se exaustas.        

Em recente pesquisa sobre executivos, Case (2003) mostrou que nos cargos 

executivos mais altos a presença masculina ainda é mais forte, mas que há uma 

maior proporção de mulheres contratadas como profissionais especializadas, assim 

como também, no início de carreira. Em relação ao executivo de média gerência, 

78,67% são do sexo masculino e 21,33%, do sexo feminino.    

Os executivos (homens ou mulheres) estão sob todas essas influências e 

devem ser entendidos como pessoa integral.  

Existem outros aspectos que podem influenciar o profissional e, por 

conseqüência, alterar aa sua eficácia adaptativa, tais como, a forma como encara a 

carreira, a aposentadoria, a idade, o salário.    

Pagés (1987) mostra que a maneira como o homem tende a lidar com a 

organização é por meio da carreira (admissão, progresso, aumento, promoção). 

“Vencer é o meio de ser reconhecido, admitido, aceito na empresa” (p. 134). Ao nível 

de fantasia, é ser amado por ela e é ela quem vai dar o ritmo de sua existência. O 

seu valor pessoal é reduzido à competência profissional, que é controlado pela 

organização, e a carreira, que funciona como um mecanismo psicológico que 

antecipa a satisfação de se obter o que se deseja, e que se quer cada vez mais. O 

fracasso, por outro lado, pode ser um fator de humilhação e, portanto, de medo para 

o indivíduo. 

Há outro valor colocado por Pagés (1987) dentro desta perspectiva, que é a 

angústia dos quarenta e cinco anos. Antigamente a competência se acentuava com 

a idade e o antigo era colocado como o formador. Mas, hoje, quando o indivíduo 

deixa de subir ele se torna inútil. Assim sendo, quando as ambições são limitadas 

pelo fator tempo o sujeito percebe que ele deve “sair do movimento que dá sentido a 

sua existência” (p. 138). A estagnação e a limitação de sua ambição podem 

significar uma morte social, e ele passa a se considerar um nada.  

Freitas (2002, p. 58) diz que “a carreira ou o status profissional, torna-se o 

elemento organizador da vida pessoal, aquilo que dá sentido e auto-imagem, o único 



 

 

 

referente que permite ao indivíduo a expressão do sucesso e a realização pessoal”. 

É necessário ser sempre excelente, quebrador de recordes, porque sem isto não se 

é nada. 

Pagés (1987) diz que o trabalho humano é trocado por um equivalente 

monetário, perdendo suas características próprias, pois só o que se produz é levado 

em conta, e a variação do montante dos salários está ligada à performance do 

indivíduo. Portanto, o ato do trabalho é percebido pelo seu equivalente abstrato. Isto 

leva o indivíduo a se interessar e a se motivar não por meio do fazer, mas no futuro 

e na fantasia. Essa ligação satisfaz o narcisismo de cada um, a sua necessidade de 

reconhecimento e segurança – se atingir seu objetivo será recompensado. 

A organização criada e construída pelo próprio homem pode se tornar a sua 

prisão psíquica. Esta interessante idéia é desenvolvida por Morgan (1996) que 

busca, na metáfora, mostrar como isso acontece. 

 Retomando a República de Platão, Morgan (1996) diz que a alegoria da 

caverna estabelece as relações entre aparência, realidade e conhecimento. A 

alegoria mostra uma caverna em cuja abertura há uma grande fogueira. Dentro da 

caverna estão pessoas acorrentadas que não podem se mover e só enxergam a 

parede à sua frente. Esta parede iluminada pelas chamas da fogueira reflete a 

sombra dos prisioneiros. Estes tomam as sombras por realidades e passam a viver 

com elas. Se fosse dada a liberdade de uma pessoa sair da caverna e observar   o 

que há fora, provavelmente ao voltar ela não seria mais capaz de viver daquela 

maneira. Ao mesmo tempo não seria levada a sério ao compartilhar o seu 

conhecimento adquirido com as outras pessoas.  

Morgan (1996) tenta mostrar que as ilusões formam armadilhas nas quais as 

pessoas ficam ligadas, tais como armadilhas de sucesso, de acomodação 

organizacional, processos grupais, criando pressupostos falsos, crenças 

estabelecidas, não lidando com seu meio ambiente de forma eficaz.  

Assumindo o ponto de vista psicanalítico, Morgan (1996) busca o significado e 

o sentido ocultos da cultura organizacional “nas inquietudes e interesses 

inconscientes daqueles que a criam e a mantém” (p. 209). Ele diz ainda que quando 

o homem cria a organização está criando “estruturas de atividades que são maiores 

que a vida e que, freqüentemente, sobrevivem por gerações” (p. 219). Uma vez que 



 

 

 

ele será imortalizado com ela ao tentar geri-la e organizá-la, significa que está 

tentando gerir e organizar a si mesmo. Cria-se assim o mito de que está exercendo 

um controle e que é mais poderoso do que realmente é. 

Chanlat (1992) procura apreender a realidade humana nas organizações por 

meio de uma visão ao mesmo tempo unidimensional e pluridimensional dos seres 

humanos, mostrando que existem cinco níveis correlacionados - do indivíduo, da 

interação, da organização, da sociedade e do mundo, não havendo uma ordem 

hierárquica para eles, assim como não é uma simples justaposição de estratos 

independentes uns dos outros. 
 
     
 
      

1. 3. O Executivo e os Papéis Organizacionais 
 
 
 
A posição do executivo dentro da organização nos mostra qual é o papel 

organizacional que lhe é devido. Este papel engloba as expectativas que a empresa 

tem ao que a pessoa deve fazer, de que espécie deverá ser, o que deve pensar ou 

acreditar e como deverá se relacionar com os outros.  

Em contrapartida, o indivíduo pode reagir em termos da percepção que tem 

dela, pois para cada pessoa existe não somente um papel transmitido, que consiste 

em atos de influência e de comunicação, mas também do papel recebido, que 

consiste em suas percepções e cognição do que foi transmitido (KATS & KAHN, 

1978; SMITH & PETERSON, 1994). 

Considera-se que cada expectativa transmitida se transforme em uma força 

motivadora de certa magnitude e direção que o impulsione para ação. Além disso, 

existem outras forças internas importantes para o desempenho do papel, tais como a 

satisfação derivada de seu próprio conteúdo e um conjunto de crenças e valores 

sobre o que deve ou não deve fazer. Aliados aos conteúdos internos estão as fontes 

de influência que são as propriedades objetivas e impessoais da própria situação 

(Kats & Kahn, 1978).  



 

 

 

O papel reservado ao executivo dentro das organizações tem passado por 

modificações ao longo do tempo.  

No início do século XX, esperava-se que o homem que ocupasse um papel de 

comando, o chefe, fosse aquele que “tocasse a produção”, de forma autoritária, 

punitiva, racional, sem parar as linhas de montagem, sem dar espaço para as 

pessoas se colocarem, ou reivindicarem, acreditando que elas necessariamente 

eram preguiçosas, e que necessitavam de supervisão permanente (DEJOURS, 

1988; GIULIANI, 1997; KATS & KAHN, 1978; MORGAN, 1996; PAGÉS, 1987).  

No início do século XXI, pela evolução das relações trabalhistas e dos direitos 

do trabalhador, pelo nível de instrução e absorção da tecnologia pelos empregados, 

pela mudança do modo de gestão num mundo globalizado, pelos meios de 

comunicação e outras variáveis afins, o papel de comando sofreu muitas 

modificações e, espera-se que o executivo hoje leve as pessoas a lidar com as 

mudanças da situação frente aos desafios da concorrência, seja flexível, 

compreenda as inter-relações, tenha consciência social, dê resultados, seja um líder 

verdadeiro; tenha muito conhecimento, criatividade, entenda de estratégia e saiba 

negociar (BERGAMINI, 1994; GIULIANI, 1997; KETS DE VRIES, 1997; MORGAN, 

1996; SMITH & PETERSON, 1994; ZALEZNICK E DE VRIES, 1981). 

Como líder ele deve ter consciência, energia, domínio, autoconfiança, 

sociabilidade, abertura a experiências, conhecimento de tarefas relevantes, 

estabilidade emocional para poder usar a sua afetividade de forma apropriada e 

controlar as emoções dos subordinados. Além disso, deve ter uma visão clara de 

futuro, de sua missão para perceber tendências emergentes no ambiente e, por fim, 

administrar pessoas, conseguindo o apoio dos liderados de forma que eles 

compartilhem a sua visão, que reflete a empresa (KETS DE VRIES, 1997; 

MORGAN, 1996). 

É óbvio que esses papéis tão diferentes se mesclam ainda em nossas 

organizações. E, também, parece que os profissionais ainda tentam se adaptar a 

eles. O que permanece são as forças internas e externas que empurram o indivíduo 

para a ação e como ele reage a elas. É, também, nessa dinâmica de 

desenvolvimento do papel de comando ou de liderança que o indivíduo pode mostrar 

quão adequada está a sua adaptação à vida.  



 

 

 

Dejours (1999) falando sobre o papel do executivo diz que uma das suas 

responsabilidades é também criar um espaço de discussão no qual as pessoas 

possam falar e serem escutadas e compreendidas, podendo colocar não só 

argumentos técnicos, mas coisas em que acreditam ou que desejem. Verifica-se na 

prática que esses espaços são regulados pela própria organização, representada 

pela hierarquia superior, a qual o executivo está subordinado, pode lhe causar 

conflitos quando ele se identifica com seus empregados.  

Além disso, Dejours (1994) coloca que a subordinação às formas de 

gerenciamento para se atingir os objetivos da empresa em relação à interpretação 

da organização do trabalho pode levar o executivo ao sofrimento e à exasperação. 

Ou seja, de um lado a empresa coloca argumentos técnicos, científicos, 

organizacionais, políticos, não podendo haver erro entre a teoria e o processo. Se 

houver o erro, o problema está em quem faz acontecer.  

Por outro lado, para Dejours (1994), a experiência cotidiana dos empregados 

pode levá-los a observações que não estão rigorosamente organizadas e cujas 

conseqüências podem ser cruéis e não eficazes tanto para a organização quanto 

para eles. O executivo fica preso entre dois fogos, e ele sabe que se ficar do lado do 

subordinado pode até perder o emprego, o prestígio, e, se ficar do lado da empresa 

poderá perder a confiança, a cooperação e a transparência das ações dessas 

pessoas.  

“Gerir implica que seja preciso necessariamente intervir sobre 

realidades exteriores ao executivo, essencialmente sobre 

recursos internos da empresa e sobre o que os escritos em 

gestão chamam de ambiente. Contudo, a gestão é também uma 

prática que repousa fundamentalmente sobre a realidade 

psíquica do dirigente, sobre a sua interioridade” (Lapierre, 1993, 

p. 260).  

Essa reflexão, advinda da prática do autor, nos fala que o executivo atua com 

sua capacidade analítica, dos conhecimentos técnicos, da sensibilidade política 

sobre o exterior a partir de sua própria realidade interior.        

Como isso acontece? Segundo Lapierre (1993, 1995), para o executivo lidar 

com o exterior tem que guardar uma distância de suas relações interpessoais a fim 



 

 

 

de perceber as rivalidades, a competição e os jogos políticos; a comunicação é a 

sua habilidade principal; sua aproximação da direção é racional, legal e formal e as 

relações são baseadas na estima, respeito e temor à capacidade das pessoas que o 

cercam; procura a eficácia e produtividade; e as alianças são relações de negócios e 

utilitárias.  

Em contrapartida, a forma como interage e influencia as pessoas é devido ao 

seu compromisso pessoal; à sua competência de execução é ligada ao prazer de 

criar e experimentar; utiliza o seu método próprio de comunicação. Apesar de ser a 

interioridade a sua verdadeira força ainda é vista com desconfiança pelos próprios 

executivos, que segundo o autor, têm medo de afrontar a sua realidade psíquica, e 

as próprias organizações a vêem como uma caixa preta, pois a análise das relações 

com o exterior é menos ameaçadora do que a análise do funcionamento interno. 

É desta vida interior que aparecem os fantasmas conscientes (imagens 

mentais, as visões, as recordações, os sonhos acordados) e os fantasmas 

inconscientes, que formam a estrutura profunda de sua personalidade e lhe dá 

sentido ou a direção de seu modo de pensar e agir. Os fantasmas inconscientes têm 

a sua fonte associada às imagens interiores das pessoas significativas da sua vida 

pessoal. 

Para fundamentar essa concepção, Lapierre busca em Melanie Klein a sua 

reflexão e compreensão da dimensão inconsciente das práticas da liderança. 

Em seu texto “O mundo dos adultos e suas raízes na Infância” (inserido no 

livro de Lapierre, 1995) Melanie Klein (1957) sustenta que o desenvolvimento do 

indivíduo durante a sua infância constitui as raízes de seu mundo adulto e exerce 

influência constante sobre as suas escolhas e ações.  

A criança não é um receptáculo passivo, e moldado pela realidade exterior, 

mas a sua vida psíquica está ligada às interações entre ela e os primeiros objetos 

significativos que lhe garantem a alimentação, os cuidados, a organização etc. No 

movimento de interiorização dos objetos reais e do que sente e a projeção dos 

afetos é que vai depender, em sua vida adulta, a luta entre a destrutividade (a inveja 

e a avidez) e a reparação (culpabilidade, amor e necessidade de criar). Se as 

condições de desenvolvimento forem favoráveis, provavelmente o indivíduo terá uma 



 

 

 

visão realista do mundo, percebida tanto frustrando, mas também gratificando, e 

capaz de oferecer ocasiões de prazer e auto-realização.   

Para ilustrar essas reflexões nada melhor do que as palavras da própria Klein 

(1957): 

“Assim se constrói um mundo interno moldado, parcialmente, a 

partir de uma imagem do mundo exterior. Dito de outra forma, o 

duplo processo de introjeção e projeção contribui para a 

interação entre os fatores internos e externos. Esta interação, 

que persiste e se modifica gradativamente em função da 

maturação, guarda, todavia, toda a sua importância na relação 

que o indivíduo estabelece com o mundo” (1995, p. 189).                 

“Que as primeiras atitudes podem exercer seus efeitos ao longo 

da vida acha-se ilustrado quando certas relações às primeiras 

imagens se reproduzem; os problemas não resolvidos ao longo 

dos primeiros anos são revividos, porém, sob nova forma. Por 

exemplo, a atitude em relação a um subordinado ou superior 

reproduz, até certo ponto, a atitude em relação a um irmão ou 

uma irmã mais jovem ou em relação a um dos pais” (1995, p. 

196). 

“A capacidade de amor e de devotamento, inicialmente em 

relação à mãe, evolui e encontra novas vias: por exemplo, 

dedicação a causas diversas consideradas justas. Isso significa 

que o prazer que o bebê era capaz de experimentar outrora, 

porque se sentia amado e amava, é transferido mais tarde não 

somente em suas relações com outras pessoas, mas também 

em seu trabalho... Isto enriquece a personalidade e promove a 

capacidade de desfrutar das satisfações de seu trabalho” (1995, 

p. 196).   

“É graças à aptidão à identificação que ficamos felizes de poder 

admirar a personalidade e o trabalho de outra pessoa... A 

capacidade de admirar as produções do outro é um dos fatores 

que tornam possível o trabalho em equipe. Se a inveja não é 



 

 

 

muito intensa, podemos ter prazer e orgulho de trabalhar com 

pessoas cuja capacidade ultrapassa, às vezes, as nossas” 

(1995, p. 198). 

Klein (1957) ainda diz que a ambição e a avidez caminham juntas. Quando a 

ambição, que em si pode levar à realização, torna-se intensa, o indivíduo terá 

dificuldades em cooperar com os outros, estará sempre insatisfeito mesmo fazendo 

sucesso, e invejoso, não permitindo que os outros se coloquem em primeiro plano. 

Tais pessoas ao liderar jovens não os estimulam porque estes poderão ser seus 

sucessores. 

“Mesmo o ambicioso pode encontrar satisfação se ajudar os 

outros, dando sua contribuição quando a avidez e a inveja não 

são excessivas. Esta é uma das atitudes do sucesso do líder...” 

“Voltando à questão do líder: se ele – e isso se aplica a todos os 

membros do grupo – desconfia que é objeto de ódio, essa 

impressão reforça suas atitudes anti-sociais...” (1995, p. 199). 

 Ela diz que se o indivíduo não for capaz de suportar uma crítica, além de 

sofrer, ele terá dificuldades em se relacionar com os outros, prejudicando o seu 

trabalho em qualquer profissão ou posição social que ocupe. 

Ainda falando sobre os conteúdos internos, Kets de Vries (1993) verificou que 

a forma de uma pessoa liderar pode ser patológica ou muito inspiradora, 

dependendo do seu grau de narcisismo.  Para ele, o narcisismo é, muitas vezes, a 

força condutora que alimenta o desejo de se obter um cargo de poder. Partindo do 

ponto de vista que uma certa dose de narcisismo é necessária para se funcionar 

com eficácia, o autor diz que as pessoas que apresentam tendências narcisistas 

limitadas podem ser bem sucedidas em áreas que permitem que o seu desejo de 

fama, poder e de grandeza venham à tona, e com isto elas podem ser capazes de 

gerir eficazmente. Ao contrário, os extremos podem apresentar excesso de rigidez, 

estreiteza, resistência, arrogância e dificuldade de entrar em relação com o meio 

ambiente. 

Como podemos observar pelas reflexões e práticas dos diversos autores, os 

papéis organizacionais dos executivos estão relacionados a fatores internos e 

externos a eles. A forma como o executivo se comporta frente a todas essas 



 

 

 

variáveis pode levá-los a manter uma adaptação eficaz ou não eficaz perante a vida 

e perante o seu trabalho.      

 
 
 

 
1. 4. A Saúde do Executivo 
 
 

Ao iniciarmos este tópico, imediatamente nos salta aos olhos a definição de 

Saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1994) – “um estado 

completo de bem estar eco-bio-psico-social e não só ausência de doença”.  

Se o homem moderno passa muito de seu tempo dentro de ambientes onde 

se desenrolam as relações com o trabalho, se a sua vida está traçada segundo o 

seu trabalho, parece-nos, pelo menos prudente, dizer que esse setor da vida 

humana é um dos determinantes de sua saúde integral. 

Autores ligados tanto a Psicologia da Saúde quanto a Psicologia Social e do 

Trabalho observam a importância desse setor sobre a saúde das pessoas. 

Simon (1989), ao falar sobre a eficácia adaptativa do homem, dá ao setor 

Produtividade, que se refere às suas relações com o trabalho (satisfação, 

produtividade, trabalho x lazer, método, ritmo, atenção, capacidade de realização, 

perspectiva de evolução, cooperação x competição, valorização da produção 

pessoal, estabilidade na carreira ou na profissão etc.) um destaque, colocando-o 

como o segundo setor mais importante para o conjunto da adaptação, e dando-lhe 

pesos na sua avaliação quantitativa da Escala Diagnóstica Adaptativa 

Operacionalizada. 

Para Codo (2002,) as relações entre saúde/doença mental e trabalho são 

difíceis de detectar, porque  

“O trabalho é o modo de ser do homem e, como tal, invade todos 

os níveis de sua atividade, de seus afetos, de sua consciência, o 

que o torna um problema difícil de pesquisar porque permite que 

os sintomas se escondam em outros lugares: quem garante que 

os desafetos familiares, o chute no cachorro ao retornar a casa, 

não se deve a razões de ordem profissional?” (p. 25). 



 

 

 

O nosso sujeito de estudo, o executivo, é um trabalhador diferenciado, 

porque, como já dissemos, faz parte de uma minoria que tem privilégios maiores do 

que outros trabalhadores, bem como tem obrigações, e o seu bem estar eco-bio-

psico-social vai também mostrar o nível de sua saúde. 

Grayson e Hodges (2002) dizem que a globalização, a velocidade das 

comunicações e a eficiência das novas tecnologias juntaram-se para mudar a 

essência das relações entre a empresa e a população. O tema emergente de gestão 

de saúde e bem-estar compreende não só a saúde física e preocupações com 

proteção, mas também influências externas como pressão, assistência aos 

dependentes, necessidade de aprendizado contínuo, aquisição de novas 

habilidades, e equilíbrio entre trabalho e lazer. 

Os autores apontam alguns dados internacionais que são bastante 

ilustrativos: 

- 1 entre 10 trabalhadores da Europa e da América do Norte sofre de depressão, 

ansiedade, estresse ou estafa, segundo a Organização Internacional do Trabalho. 

- os gastos com problemas mentais na União Européia podem chegar a 3 ou 4% do 

PIB. 

- a Federação Mundial de Saúde Mental diz que funcionários deprimidos custam às 

empresas dos Estados Unidos e da Europa US$ 120 bilhões anuais em faltas, baixa 

produtividade e licenças médicas.  

             Segundo Codo (2002) no Brasil faltam estatísticas. Menciona fatores 

semelhantes aos de Grayson e Hodges (2002), dizendo que os dados não devem se 

diferenciar muito dos outros países uma vez que os brasileiros estão expostos a 

fatores semelhantes. 

Para esse autor o trabalho pode ser responsável pelo sofrimento psíquico, 

citando inúmeros autores que direta ou indiretamente ressaltam isso.  

Dentre eles, Freud (1937), quando formula o conflito instintual como uma 

relação de forças entre os instintos e o ego: 

“A experiência cotidiana, nos ensina que, numa pessoa normal, 

qualquer solução de um conflito instintual só é válida para uma 

força específica de instinto, ou, mais corretamente, só para uma 



 

 

 

relação específica entre a força do instinto e a força do ego. Se a 

força deste diminui, quer pela doença, quer pela exaustão, ou 

por alguma causa semelhante, todos os instintos, que até então 

haviam sido amansados com êxito, podem renovar suas 

exigências e esforçar-se por obter satisfações substitutivas 

através de maneiras anormais” (p. 241). 

Ele continua em nota de rodapé: 

“Temos aqui uma justificação do direito à importância etiológica 

de fatores não específicos, tais como o trabalho excessivo, o 

choque etc. Estes fatores sempre gozaram de reconhecimento 

geral, mas foram relegados para o segundo plano exatamente 

pela psicanálise. É impossível se definir saúde, exceto em 

termos metapsicológicos, isto é, por referência a relações 

dinâmicas entre as instâncias do aparelho psíquico que foram 

identificadas - ou (se se preferir) inferidas ou conjeturadas - por 

nós” (p. 241).          

Alguns autores colocam que as mudanças muito rápidas no mundo do 

homem contemporâneo podem ocasionar desequilíbrios nos trabalhadores.  

Goldberger (1980) diz que as mudanças na vida familiar, na vida social e no 

mundo do trabalho ocorrem numa velocidade espantosa. E a capacidade do homem 

para se adaptar está sendo posta à prova em todos os níveis – física, psicológica, 

emocional, e espiritualmente. As decisões rápidas e as decisões difíceis que 

envolvem pessoas, mudanças bruscas, quantidade de pessoas que se tem de 

relacionar podem ser estressores e, muitas vezes as pessoas não se apercebem 

dessas reações.  

Ele diz que um grande número de executivos faz pouco dos sinais de alerta 

de doença, encarando-os como uma ameaça à sua carreira. Brincam e desmerecem 

o diagnóstico e procuram convencer a si mesmos e aos colegas de que são 

invulneráveis. Muitos executivos apresentam alguns fatores que podem desencadear 

problemas emocionais: a autodescrença, o medo e a perda, apesar da sua 

competência profissional, a crise da meia-idade e as relações interpessoais difíceis 

com os superiores, subordinados e pares.    



 

 

 

Sennett (2003) nos mostra que as novas maneiras de organizar o tempo no 

sentido de não haver longo prazo para nada (projetos, carreira, mudanças de 

empresas) desorienta a ação em longo prazo, afrouxa os laços de confiança e 

compromisso e divorcia a vontade do comportamento.O comportamento flexível que 

traz sucesso ao profissional enfraquece o seu caráter, tornando-o vulnerável e 

podendo ocasionar doenças ocupacionais.  

Dejours (1999) diz que a saúde não é um dom da natureza e que todos 

nascem com fragilidades psíquicas e somáticas inscritas em nossos genótipos. É 

justamente entre a potencialidade da doença e sua expressão é que se tem o 

espaço de conquista ou construção da saúde. A saúde perfeita não existe e as 

doenças podem ser mais ou menos estabilizadas ou bem compensadas, graças a 

regulações internas ou meios artificiais. As doenças para ele, só se manifestam no 

corpo ou no funcionamento psíquico quando as lutas ou as defesas se enfraquecem. 

Há duas categorias de defesas: as que podem se desenvolver sem mediação que 

são as defesas biológicas e as que necessitam de uma mediação, as defesas 

psíquicas ou comportamentais.  A natureza, a qualidade e a dinâmica das relações 

no interior dos coletivos do trabalho podem afetar os efeitos do trabalho sobre a 

saúde. 

O trabalho sem sofrimento não existe, mas o trabalho não é sempre 

infelicidade, e pode ser proveitoso à saúde. As pressões do trabalho não têm 

apenas efeitos ruins sobre o homem, pois os riscos psíquicos e somáticos gerados 

pelas pressões podem ser a oportunidade de o sujeito utilizar sua inteligência e 

sensibilidade para contribuir na transformação do trabalho e sua organização.  Não 

há neutralidade no trabalho: ele pode levar à saúde, quando é reconhecido e feito a 

favor da auto-relização, ou pode levar à doença, se não é reconhecido, se perde seu 

sentido subjetivo, se gera alienação, e arruína o desejo de viver (Dejours, 1999). 

Alguns estudos realizados com os nossos executivos brasileiros têm 

mostrado que as relações no trabalho podem afetar à sua saúde.  

Régis (1996) estudou a relação entre os geradores de estresse na vida 

profissional de executivos e estado de saúde, e encontrou que a variável “ambiente 

competitivo” da organização não foi significativa para alterar o estado de saúde; que 

executivos com mais tempo no cargo e idade desenvolvem estratégias de coping 

para reduzir o estresse; o estado de saúde fica comprometido na medida em que 



 

 

 

eles se estressam tanto com fatores associados ao trabalho como aos de vida em 

geral, havendo estressores característicos da função do executivo, de acordo com 

os resultados já apontados. Diz a autora que as origens do estresse ocupacional têm 

suas raízes tanto na estrutura e funcionamento das empresas quanto ao 

componente interno do executivo – o desejo de expansão, sucesso e 

reconhecimento.    

Pollini (2000) ao analisar as várias pesquisas sobre executivos diz que o 

esforço para se chegar ao cargo de executivo e a manutenção deste cargo afetam 

todo o funcionamento orgânico e mental do indivíduo. Seu estudo sobre a ansiedade 

e as variações adaptativas do executivo mostrou que há um constante esforço por 

parte desses profissionais em competirem por melhores salários, maior poder, status 

e imagem; que o clima organizacional é gerador de tensão e competitividade, que 

eles se mostram vorazes e ambiciosos; e que os esforços despendidos em disputas 

e competições e a ansiedade gerada pelos temores exaurem as suas forças e 

comprometem a sua eficácia adaptativa.             

Marques (2002) ao verificar o comprometimento do estado de saúde de 

profissionais que ocupam cargos de chefia, parte da hipótese de que são suscetíveis 

ao estresse. Mostrou que a partir dos dados obtidos não houve diferenças entre os 

grupos do interior e da capital em relação ao nível de estresse e a fase de 

resistência em que se encontravam. Esses executivos estão vivendo no contexto 

profissional estressores que mobilizam defesas e utilizam estratégias de coping – 

resolução de problemas, suporte social e aceitação de responsabilidades, que 

correspondem às atitudes esperadas para o cargo que ocupam – traçadas pela 

própria empresa.  

Outro dado interessante que a autora nos mostra é a estratégia utilizada para 

minimizar as pressões do dia-a-dia, ou seja, a demonstração de um interesse 

expresso na realização de atividades de lazer, convivência familiar e participação 

social, de forma que as suas energias se recarreguem e a possibilidade de se 

estressar diminua. Mostrou também que o tempo na função é relevante para o grupo 

do interior em relação as suas estratégias de coping, como forma de enfrentamento, 

podendo-se entender que o estresse apresentado pelo grupo está associado ao 

pouco tempo na função, o que demanda a transformação do possível sucesso e, 

aprendizagem.    



 

 

 

Esses estudos mostram pontos em comum nos dados encontrados, tanto em 

relação à forma de relacionamento da empresa com o executivo, quanto ao seu 

próprio comportamento e atitude em relação ao trabalho e à sua saúde. 

Em nosso estudo pretendemos olhar a saúde do executivo sob a perspectiva 

da teoria da adaptação humana de Simon (1989), ou seja, como o indivíduo que 

trabalha mantém a eficácia de sua adaptação à dinâmica da vida.      

    
 
 

 
 
1. 5. Objetivos 

 
 
 
Os objetivos deste trabalho são: 

1. Avaliar a eficácia adaptativa de uma amostra de profissionais que exercem a 

função de executivos em empresas industriais.  

2. Verificar a influência do setor Produtividade na eficácia adaptativa da amostra de 

executivos. 

3. Identificar os micro-fatores internos e os micro-fatores externos, positivos ou 

negativos determinantes da adaptação. 

4. Relacionar os micro-fatores à situação profissional desses executivos.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. MÉTODO 
 
 
 

2. 1. Sobre o Método 
 
 
O método utilizado neste estudo será o clínico e a sua técnica, a entrevista.  

O método clínico é uma variante dos métodos naturalísticos, e como tal, 

curva-se sobre o fenômeno, observa o que ocorre, descreve, levanta hipóteses e 

intervém, de forma contínua.  

Segundo Vizzoto (2003) o método clínico de abordagem psicanalítica é um 

método dinâmico, e chama atenção para a “importância da observação do campo de 

ação, do comportamento, da conduta (do que é manifesto e latente) dos indivíduos, 

dos grupos, da comunidade, ou das instituições, onde o observador está presente e 

onde o observador se afasta ao mesmo tempo” (p. 147). É uma espécie de 

experiência compartilhada entre observador e o sujeito, que exige do primeiro um 

domínio pessoal  que implica na neutralidade. 

 Bleger (1980) diz que só se alcança a objetividade quando o observador é 

incorporado como uma das variáveis do campo observacional. A entrevista 

psicológica, para ele, é uma relação humana, que se estabelece entre duas ou mais 

pessoas, na qual um dos integrantes deve procurar saber o que está acontecendo e 

deve atuar segundo este conhecimento.  

Para Bleger (1980) o fundamental na entrevista é a investigação que se 

realiza, por meio da observação, da verificação e retificação de hipóteses no 

momento em que os fatos acontecem. “Observar, pensar e imaginar formam parte 

de um só e único processo dialético” (p. 21). O tempo, o espaço, a discrição do 

entrevistador, a abordagem inicial, e a finalização são importantes variáveis para se 

obter um bom resultado para ambos, entrevistador e entrevistado.  

Bleger (1980) diz que a entrevista pode ser fechada ou aberta. Na entrevista 

aberta, o entrevistador pode ter liberdade para perguntar ou intervir, mas, de forma 

que, o entrevistado tenha também a liberdade de configurar sua estrutura 

psicológica particular. O autor destaca que há diferentes entrevistas conforme o seu 



 

 

 

objetivo, e que cada uma delas implica em variáveis distintas a serem levadas em 

conta, já que modificam ou atuam sobre o campo total da entrevista. 

Para a entrevista cujo objetivo é a pesquisa, o importante são os resultados 

científicos da mesma, e requer que o entrevistador desperte interesses e 

participação ou que motive o entrevistado.         

Simon (1989) coloca que a entrevista preventiva difere da entrevista clínica 

comum, porque o sujeito é procurado pelo entrevistador, não possui uma queixa e 

não sabe a priori porque foi convidado para participar da entrevista.  

Para ele, uma vez feitos todos os esclarecimentos sobre os objetivos e a 

garantia do sigilo, e se ter verificado que o sujeito está disposto a falar pode-se 

tentar transformar a entrevista preventiva numa espécie de entrevista clínica. Ela 

tem como objetivo fornecer informações acerca da adequação de resposta que um 

sujeito apresenta para os quatro setores da adaptabilidade. 

Neste estudo utilizou-se a entrevista clínica conforme proposta dos autores 

citados acima.     

 
 
 
 

2. 2.  Local 

 
 

Essa pesquisa foi realizada com executivos de empresas industriais de 

grande porte, da região da Grande São Paulo. 

Foi-nos dada a autorização para a realização desse estudo, desde que 

preservássemos a identidade das empresas e dos participantes. 

   

   
 
2. 3. Participantes 

 
 
As empresas contatadas nos entregaram as relações de seus profissionais, 

executivos de média gerência, com os seguintes dados: nome, sexo, idade, tempo 



 

 

 

de empresa, tempo no cargo, escolaridade, estado civil, número de dependentes, 

desempenho no trabalho, e número de subordinados.   

Nos dados fornecidos pelas empresas, encontramos homens e mulheres 

executivas. Resolvemos trabalhar apenas com sujeitos do sexo masculino porque o 

número de mulheres era muito pequeno (01) em relação ao dos homens e elas 

mereceriam ser estudadas à parte, em outra pesquisa.  

Selecionamos a amostra a partir da população de executivos do sexo 

masculino, e o nosso objetivo foi entrevistar 30% do total (63 ocupantes do cargo). 

Foram sorteados 23 executivos, que correspondiam a 36% da população total a que 

tínhamos acesso, porque poderiam ocorrer desistências, recusas, falta de tempo ou 

emergências que os tirariam do processo.   

Conversamos com a hierarquia superior desses profissionais e solicitamos 

que eles fossem informados sobre os objetivos da pesquisa. Enviamos uma 

correspondência via internet a todos os sorteados convidando-os a participarem do 

trabalho e explicando o processo. Dezenove executivos responderam 

afirmativamente à nossa solicitação e foram realizadas 19 entrevistas.   

Todos os sujeitos receberam um nome fictício neste trabalho, garantindo o 

sigilo pela sua identidade. 

Solicitamos autorização ao Comitê de Ética da Universidade para realizarmos 

essa pesquisa. 

 
 
 

2. 4. Ambiente/Local 
 
 
Os participantes foram atendidos em local fora do seu ambiente normal de 

trabalho, porque queríamos: 

a) Preservar sua identidade; 

b) Trabalhar em ambiente neutro sem interferências de pessoas e atividades de 

rotina ou de emergência, ou pressão psicológica pela proximidade de seus 

superiores ou subordinados; 

c) Proporcionar-lhes a oportunidade de poder se expressar com liberdade. 



 

 

 

Polini (2000) realizou suas entrevistas com executivos na própria empresa. A 

princípio, ela supunha que o local das entrevistas e a situação “in loco” trariam 

importantes informações e subsídios a respeito do comportamento dos profissionais. 

Após a realização e análise dessas entrevistas ela concluiu que o ambiente 

de trabalho restringia a exposição de informações pessoais, sobre a percepção que 

eles tinham da organização, sobre as relações interpessoais entre colegas, 

subordinados e hierarquia. 

Por este motivo e por não querer tomar o tempo de trabalho dos participantes, 

optamos por realizar as entrevistas fora das empresas, em horário e dia marcados 

pelo entrevistados. Essa decisão foi tomada após a realização da entrevista piloto. 

 
 
 

2. 5. Material/Instrumento 
 
 
 

2. 5. 1. Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada - E.D.A.O. 
 
 
Esta escala foi criada por Ryad Simon (1989) para facilitar a triagem da 

população universitária que iria participar de um programa de prevenção de 

distúrbios mentais e é aplicada a partir dos dados obtidos na entrevista (conforme 

esclarecimentos acima).   

O critério diagnóstico utilizado é a adaptação, dividida em 4 setores: 

Afetivo Relacional – AR  

Produtividade – Pr 

Sócio-Cultural – SC 

Orgânico – Or 

A avaliação de cada setor da adaptação é feita por meio da adequação do 

conjunto de respostas apresentadas pelo sujeito de acordo com os critérios: qual a 

solução dada ao problema; o grau de satisfação com as soluções encontradas e se 

foi gerado conflito ou não.  



 

 

 

Podem-se encontrar os resultados qualitativos: 

Resposta adequada – quando atende positivamente aos três requisitos: 

a) Resolve o problema (+); 

b) São satisfatórias (+); 

c) Não criam conflito (+). 

Resposta pouco adequada – quando atende a dois requisitos: 

a) Resolve o problema (+); 

b) São satisfatórias (+) ou não são satisfatórias (-); 

c) Criam conflitos (-) ou não criam conflitos (+). 

Resposta pouquíssimo adequada – quando atende a um só requisito: 

a) Resolve o problema (+); 

b) Sem satisfação (-); 

c) Com conflito (-). 

  A proposta de quantificação dessa escala surgiu posteriormente dando-se 

peso aos fatores considerados clinicamente mais importantes – AR e Pr, segundo a 

pesquisa de Simon (1996, 1998): 

 

Quadro 1. Quantificação dos setores Adaptativos AR e Pr               

Setor Tipo da Adequação 
 Adequado Pouco Pouquíssimo 

AR 3 2 1 
Pr 2 1 0,5 

 

Após avaliação quantitativa e qualitativa dos setores, cinco grupos de 

diagnóstico adaptativo são possíveis: 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 2. Classificação Quantitativa e Descritiva da EDAO, segundo Simon (1998) 

 

   Grupo Diagnóstico Pontuação Soma Descrição 
1 Adaptação 

Eficaz 
AR adequado = 3 
Pr adequado = 2  

 
5,0 

Personalidade normal, 
raros sintomas 
neuróticos ou 
caracteriológicos. 

2 Adaptação 
Ineficaz Leve 

AR pouco 
adequado=2 
Pr adequado = 2 
Ou 
AR adequado 
Pr pouco 
adequado= 2 

 
 

4,0 

 
Sintomas neuróticos 
brandos, ligeiros traços 
caracteriológicos, 
algumas inibições. 
 

3 Moderada AR + Pr pouco 
adequado= 2+1 
Ou 
AR adequado = 3 
Pr pouquíssimo = 
0,5 
Ou  
AR pouquíssimo= 
1,0 
Pr adequado = 2,0 

3,0 
 
 

3,5 
 
 

3,0 

 
Alguns sintomas 
neuróticos, inibição 
moderada, alguns traços 
caracteriológicos. 

4 Severa AR pouquíssimo = 
1 
Pr pouco = 1 
Ou 
AR pouco = 1 
Pr pouquíssimo = 1 

2,0 
 
 

2,0 

Sintomas neuróticos 
mais limitadores, 
inibições restritivas, 
rigidez de traços 
caracteriológicos. 

5 Grave  AR + Pr 
pouquíssimo 
adequados = 1 + 
0,5  

 
1,5 

Neuroses incapacitantes, 
psicóticos não agudos. 

 

Quando houver crise (o sujeito não consegue resolver o problema) a 

designação seguirá a classificação principal: adaptação eficaz em crise – Grupo 06; 

adaptação ineficaz leve em crise – Grupo 07; moderada em crise – Grupo 08; severa 

em crise – Grupo 09; grave em crise – Grupo 10.     
 

 
 
 
 



 

 

 

2. 6. Procedimento 
 
 
 
Foram realizadas três entrevistas piloto para se ajustar a técnica e alinhar os 

conceitos. Foram sorteados três executivos pertencentes à população a ser 

pesquisada. Eles foram convidados a participar da pesquisa e quando aceitaram 

explicamos todo o procedimento de como ela seria realizada, garantindo o sigilo 

sobre a sua identidade e o uso dos dados obtidos. 

A primeira entrevista foi realizada dentro da empresa, em sala fechada, num 

ambiente sem interferências de chamadas telefônicas ou pessoais, sem urgência de 

tempo. A sua duração foi de 2 horas. Logo no início informamos ao sujeito que 

talvez fossem necessárias mais de uma sessão e perguntamos se estaria disponível. 

Ele concordou e ficamos de avisá-lo caso isso ocorresse.  

Após a entrevista, juntamente com a orientadora, aplicamos a EDAO e 

fizemos o diagnóstico adaptativo. Como ficaram dúvidas a respeito de alguns pontos 

importantes, foi realizada uma segunda entrevista para esclarecimento e obtenção 

de novos dados. 

O sujeito foi notificado e concordou em nos encontrar novamente. Como da 

primeira vez estava à vontade, e nos forneceu as informações complementares, em 

ambiente semelhante à entrevista anterior. 

Ao final desse primeiro processo resolvemos que os outros sujeitos deveriam 

ser atendidos fora da empresa, em ambiente neutro, pelos motivos apresentados em 

2. 4. Ambiente/Local.  

As outras duas entrevistas piloto e todas as demais (16) foram realizadas fora 

da empresa, em ambiente neutro. 

Todos os outros sujeitos escolheram o dia e o melhor horário para serem 

entrevistados. Alguns escolheram vir após à jornada de trabalho, ou aos sábados, e 

outros resolveram sair mais cedo do seu expediente de trabalho. Os que foram 

entrevistados após o horário de trabalho mostravam-se mais cansados do que os 

outros, mas este fato não foi determinante para a qualidade das entrevistas, que 

duraram em média duas horas. 



 

 

 

O sujeito era recebido e, decorrido o tempo necessário para que ele se 

acomodasse e o rapport fosse estabelecido, iniciávamos explicando o objetivo do 

trabalho, reassegurando o sigilo das informações, e explicando o que nós íamos 

fazer. Muitos fizeram perguntas sobre o próprio trabalho de pesquisa, sobre o curso 

de pós-graduação, mostrando interesse em conhecer o trabalho final.  

Após esses contatos preliminares iniciávamos a entrevista solicitando que ele 

nos falasse sobre a sua vida laborativa. Conforme mencionamos anteriormente a 

entrevista não foi dirigida, e o sujeito seguia o seu fluxo normalmente. 

 Estávamos atentas para dados que pudessem nos informar sobre os setores 

de adaptação, importantes para a nossa pesquisa, e se tivéssemos qualquer dúvida 

a respeito de uma informação ou se esta era incompleta solicitávamos ao sujeito 

maiores esclarecimentos. Poucas vezes tivemos que incentivar os sujeitos a falar 

mais sobre um determinado assunto.  

Eles se mostravam à vontade, confiantes em depositarem informações sobre 

a sua pessoa à entrevistadora, na maior parte das entrevistas. Às vezes, 

verificamos, de forma geral, que eles tinham certo cuidado para falar da empresa e 

dos seus níveis hierárquicos, mas no final acabavam falando sobre o tema. 

Normalmente eles nos informavam sobre todos os setores de adaptação sem 

necessidade de nossa intervenção, mas, em alguns casos, nós interferíamos e 

solicitávamos que eles nos contassem um pouco mais a respeito do assunto. 

As entrevistas eram dadas por encerradas após verificarmos que todos os 

dados necessários haviam sido colhidos e que os sujeitos estavam satisfeitos com 

as informações dadas. Solicitávamos aos sujeitos que lessem e assinassem o termo 

de consentimento (Anexo A), explicando que nós lhes daríamos um feedback 

posterior, colocando-nos à disposição, caso eles necessitassem.  

As entrevistas foram transcritas e os dados obtidos foram avaliados 

clinicamente e operacionalizados através da EDAO, utilizando-se um formulário 

apropriado (Anexo B e C), segundo modelo de Heleno (2000). Realizou-se também 

a análise qualitativa para levantamento dos micro-fatores (Anexo D). 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

Este estudo investigou a psicodinâmica de 19 executivos e as suas relações 

com o trabalho, segundo a teoria da adaptação de Simon (1989). Os objetivos 

propostos foram analisar e avaliar através das entrevistas com estes executivos a 

eficácia adaptativa de cada um, verificar a influência do setor Produtividade (Pr) 

sobre os demais setores da adaptação - Afetivo-Relacional, Sócio-Cultural e 

Orgânico (AR, S-C, Or), identificar os micro-fatores internos e externos, positivos e 

negativos determinantes da adaptação e relacionar os micro-fatores à situação 

profissional destes executivos. 

Os resultados obtidos, que mostraremos a seguir, foram encontrados através 

de análise quantitativa e qualitativa das entrevistas realizadas.  

 
 

3. 1. Os Executivos Entrevistados  
 
 
 Tabela 1. Idade dos Executivos e Tempo de Empresa.  
 
               Sujeitos                                         Idade             Tempo de Empresa 
               Ari 44 19 
               Afonso 45 20 
               Carlitos 46 19 
               Cléber 48 26 
               Daniel 55 24 
               Davi 44 23 
               Gabriel 47 28 
               Inácio 38 15 
               Joel 40 21 
               Júlio 51 24 
               Laércio 45 22 
               Luigi 44 17 
               Maurício 45 23 
               Olívio 31 09 
               Rubens 48 21 
               Silas 37 15 
               Térsio 43 24 
               Vicente 48 23 

    Wanderley 46 10 



 

 

 

As idades dos sujeitos avaliados, mostradas na Tabela 1, refletem que há 

uma variação entre os executivos em relação à sua faixa etária, mostrando uma 

diferença de 24 anos entre o mais jovem, 31 anos, e o mais velho, 55 anos. Dos 

dezenove sujeitos, sete, apresentaram a idade de 31 a 44 anos e doze 

apresentaram idade de 45 a 55 anos. A nossa amostragem apresenta idade 

semelhante a de outros estudos.     

No estudo de Marques (2002), 47,5% dos sujeitos apresentaram idade entre 

31 e 44 anos, 29,1%, acima ou superior a 45 anos e, 22,7%, igual ou abaixo de 30 

anos.    

No estudo de Polini (2000) a idade dos profissionais entrevistados ficava na 

faixa etária de 36 a 55 anos.  

Case (2003) obteve os seguintes percentuais: até 25 anos – 3,34%; de 26 a 

30 anos – 14,77%; de 31 a 35 anos – 23,15%; de 36 a 40 anos – 26,50%; de 41 a 

45 anos – 17,47%; de 46 a 50 anos – 10,28%; de 51 a 55 anos – 3,24%; de 56 a 60 

anos – 1,25%.   

A Tabela 1 também nos mostra há quantos anos esses executivos estão nas 

empresas. Relacionando a sua idade com o tempo de empresa observamos que 

eles estiveram filiados à organização durante uma grande parte de suas vidas. 

Todos os executivos, a não ser Olívio, trabalhando ou não em organizações 

diferentes da atual, passaram metade de suas vidas dentro de organizações 

industriais. Com exceção de Ari, Daniel, Laércio, Luigi, Silas e Wanderley, todos os 

demais tiveram como primeiro emprego a sua atual empresa.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Tabela 2. Tempo no cargo, idade e tempo de empresa dos Executivos. 
 

Sujeitos Tempo no Cargo Tempo de 
Empresa 

Idade 

         Ari 15 19 44 
         Afonso 10 20 45 
         Carlitos 08 19 46 
         Cléber 08 26 48 
         Daniel 24 24 55 
         Davi 07 23 44 
         Gabriel 05 28 47 
         Inácio 03 15 38 
         Joel 08 15 40 
         Júlio 05 24 51 
         Laércio 03 22 45 
         Luigi 10 17 44 
         Maurício 06 23 45 
         Olívio 05 09 31 
         Rubens 11 21 48 
         Silas 08 15 37 
         Térsio 10 24 43 
         Vicente 19 23 48 

    Wanderley 08 10 46 
    

 
 
A Tabela 2 apresenta dados referentes ao tempo em que profissionais 

ocupam o cargo gerencial. 

Relacionando o tempo no cargo com o tempo de empresa, observamos que 

Daniel foi o único da amostra a ser admitido no cargo gerencial. Os demais entraram 

na empresa para trabalhar em cargos técnicos especializados e foram 

posteriormente promovidos à atual função. Temos a amostra assim distribuída: seis 

gerentes foram colocados no atual cargo de 02 a 07 anos após entrarem na 

empresa; sete gerentes, de 10 a 16 anos; e cinco, de 18 a 23 anos. 

Nos estudos de Marques (2002) 47,1% dos executivos ocupavam o cargo 

entre 1 e 7 anos de empresa, 28,8% há menos de 1 ano e 24% há mais de 5 anos.    

Case (2003) mostrou que, dos executivos que responderam à pesquisa, 

67,05% estão trabalhando em seus atuais empregos há três anos e 86,99% têm 

menos de 10 anos nas empresas.     



 

 

 

Em relação à idade com que foram promovidos ao cargo gerencial, pode-se 

observar que quatro gerentes ocuparam o cargo entre 26 e 30 anos de idade; onze, 

entre 33 e 39 anos; e quatro, entre 40 e 46 anos.  O gerente mais novo a ocupar o 

cargo de comando foi Olívio, aos 26 anos, e Júlio só foi nomeado ao cargo aos 46 

anos de idade. 

 
 
Tabela 3. Avaliação de Desempenho na Função, Tempo no Cargo e Interesse do 

Executivo no futuro de sua carreira. 

 
Sujeitos Desempenho na 

Função 
Tempo no Cargo Interesse 

         Ari           Normal 15 Ocupar cargo acima 
         Afonso           Normal 10 Ocupar cargo acima 
         Carlitos           Excelente 08 Ocupar cargo acima 
         Cléber           Excelente 08 Mesmo cargo 
         Daniel           Regular 24 Mesmo cargo 
         Davi           Normal 07 Mesmo cargo 
         Gabriel           Excelente 05 Mesmo cargo 
         Inácio           Normal 03 Mesmo cargo 
         Joel           Excelente 08 Mesmo cargo 
         Júlio           Normal 05 Mesmo cargo 
         Laércio           Regular 03 Ocupar cargo acima 
         Luigi           Excelente 10 Ocupar cargo acima 
         Maurício           Normal 06 Mesmo cargo 
         Olívio           Excelente 05 Ocupar cargo acima 
         Rubens           Bom 11 Ocupar cargo acima 
         Silas           Excelente 08 Ocupar cargo acima 
         Térsio           Excelente 10 Ocupar cargo acima 
         Vicente           Excelente 19 Ocupar cargo acima 

   Wanderley           Bom 08 Mesmo cargo 
    

 
 

A tabela 3 mostra a avaliação feita pelo nível hierárquico superior dos sujeitos 

em relação ao trabalho desenvolvido por eles. O desempenho avaliado como normal 

significa que o executivo consegue obter os resultados que a empresa espera dele; 

o desempenho bom significa que o executivo obtém resultados além dos esperados; 

o desempenho excelente significa que ele obtém um resultado excepcional, muito 

além do que a empresa espera; e o desempenho regular, é o resultado obtido 

abaixo do esperado pela empresa. Essa avaliação de regular a excelente é dada em 



 

 

 

função de resultados quantitativos, qualidade do trabalho, atendimento a clientes e 

forma de gerenciamento.  

No resultado geral 02 gerentes da amostra obtiveram uma avaliação regular; 

06, avaliação normal; 03 foram avaliados com um bom desempenho; e, 08, com 

excelente desempenho.   

Em relação ao interesse e expectativa dos entrevistados, 10 executivos 

esperam ascender na carreira, 08 se satisfazem se ocuparem o mesmo cargo e 01 

gostaria de ocupar o mesmo cargo, mas em área diferente da atual. Observa-se que 

a avaliação da empresa e o interesse dos gerentes podem estar compatíveis em oito 

deles, pois o desempenho excelente pode ser um grande fator para uma ascensão 

na carreira. Em alguns casos pode-se observar outras situações. Tanto Olívio 

quanto Rubens, por exemplo, demonstraram expectativa e interesse compatível com 

os seus resultados e o seu tempo no cargo. Olívio está crescendo dentro da 

empresa e obtém um resultado que pode ser considerado bastante aceitável, mas 

não definitivo para uma promoção. Rubens também apresenta uma expectativa em 

mudar de nível e o seu resultado já é mais próximo deste fim. Daniel tem a 

expectativa de ficar na empresa, mas tem consciência de que é visto pelos 

superiores como tecnicamente fraco. A sua avaliação só vem confirmar isto.  Laércio 

é avaliado como regular no seu desempenho e tem uma expectativa alta em relação 

ao seu desenvolvimento na empresa, o que mostra uma diferença na percepção da 

empresa em relação à avaliação de seu desempenho e à sua expectativa de 

ascensão.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 4. Carga de Trabalho Diário do Executivo.    
 

Sujeitos Carga de Trabalho Diário 
                            Ari 10 
                            Afonso 09 
                            Carlitos 10 
                            Cléber 10 
                            Daniel 12 
                            Davi 12 
                            Gabriel 11 
                            Inácio 12 
                            Joel 12 
                            Júlio 16 
                            Laércio 10 
                            Luigi 09 
                            Maurício 10 
                            Olívio 13 
                            Rubens 09 
                            Silas 08 
                            Térsio 10 
                            Vicente 09 

      Wanderley 12 
 
 
A Tabela 4 apresenta o número de horas que os executivos trabalham dentro 

das empresas em dias normais, pois em situações de emergência eles podem 

dobrar o período até  por vários dias.  

Júlio é o que permanece mais tempo dentro da empresa, 16 horas, seguido 

por Olívio, 13 horas. Os demais executivos têm a seguinte carga de trabalho: doze, 

trabalham de 10 a 12 horas diárias e cinco, de 08 a 09 horas diárias.   

Todos eles podem controlar o andamento do serviço de sua casa, via 

computador ligado à empresa, ou por telefone. E, não raro, levam serviços para 

serem realizados em casa.  

Marques (2002) encontrou que 73,1% dos sujeitos trabalhavam acima de 9 

horas por dia, com uma concentração em 10 horas diárias, e que 9,2% trabalhava 8 

horas diárias. 

Case (2003) mostrou que, de modo geral, os executivos de sua pesquisa 

costumam trabalhar 50,45 horas medianas por semana.   

  
 



 

 

 

Tabela 5. Estado Civil e Número de Filhos. 
 

Sujeitos Estado Civil/Anos Nº de Filhos 
                 Ari              Casado 02 
                Afonso              Casado 02 
                Carlitos              Casado 02 
                Cléber              Casado 03 
                Daniel              Casado 02 
                Davi Divorciado 02 
                Gabriel              Casado 02 
                Inácio              Casado 02 
                Joel              Casado 00 
                Júlio              Casado 01 
                Laércio Divorciado 02 
                Luigi              Casado 02 
                Maurício Divorciado 02 
                Olívio              Casado 00 
                Rubens              Casado 02 
                Silas              Casado 02 
                Térsio              Casado 02 
                Vicente Divorciado 02 

     Wanderley Divorciado 00 
   

 
 

A tabela 5 mostra que todos os sujeitos são ou já foram casados. Há no grupo 

cinco gerentes divorciados que não tornaram a se casar. A maioria se casou por 

volta dos 26 – 30 anos e logo após à sua formatura. Daniel e Júlio demoraram um 

pouco mais.  

Com exceção de Wanderley, Olívio e Joel que não têm filhos, todos os 

demais têm de 1 a 3, sendo que a maioria tem dois filhos. Todos os filhos estão em 

idade escolar (de 12 a 25 anos) e não trabalham, e os executivos demonstram 

grande preocupação pelo futuro deles.  

Dos executivos casados, quatro tem esposas com uma profissão e trabalham 

fora de casa, e dez, tem esposas que não trabalham fora de casa e não tem 

nenhuma renda. Os encargos financeiros com gastos pessoais e escolares 

dependem unicamente do salário dos sujeitos.  

Os sujeitos de Marques (2002) eram na sua maioria casados (70,2%), 

solteiros (22,7%) e 2,8%, divorciados. Em relação ao número de filhos o resultado 



 

 

 

indicou que 61% dos sujeitos tinham filhos, sendo a quantidade mais freqüente a de 

dois, e, 38,3% dos sujeitos não tinham filhos. 

Polini (2000) mostrou que todos os seus entrevistados possuíam 

dependentes, inclusive as esposas que não exerciam qualquer atividade. A idade 

dos filhos variava de 11 a 20 anos.  

Em relação ao Nível de Escolaridade, todos os executivos têm nível superior 

completo e são altamente especializados em suas respectivas modalidades 

(Engenharia, Administração, Economia) tendo inúmeros cursos de especialização, 

MBA, Pós-graduação – Mestrado, trabalhos editados e viagens ao exterior.  

No estudo de Marques (2002), 66% dos sujeitos tinham formação de nível 

superior completo, sendo que 14,2% tinham pós-graduação.   

Polini (2000) mostrou que sete dos seus oito sujeitos tinham curso superior 

completo, e dois tinham curso de pós-graduação. Apenas um estava concluindo o 

curso superior. 

Case (2003) verificou que 89,54% dos executivos possuem graduação no 

mínimo como formação e que hoje eles estão cada vez mais investindo no seu 

conhecimento. 

Em relação ao número de subordinados, os executivos entrevistados 

comandam diretamente entre 05 e 35 pessoas, profissionais especializados, e 

indiretamente entre 50 e 300 pessoas dos mais variados níveis. Acima de seu cargo 

há três níveis hierárquicos, a quem eles respondem. Eles ocupam um cargo de 

média gerência. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. 2. Resultados da Escala Diagnóstica Adaptativa 
Operacionalizada - EDAO 
 
 
 
Tabela 6. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticados no 

Grupo 1 

Executivos      Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
     

Afonso AR adequado = 3,0 
Pr adequado = 2,0 

5,0 1 Adaptação Eficaz 

Davi AR adequado = 3,0 
Pr adequado = 2,0 

5,0 1 Adaptação Eficaz 

Gabriel AR adequado = 3,0 
Pr adequado = 2,0 

5,0 1 Adaptação Eficaz 

Luigi AR adequado = 3,0 
Pr adequado = 2,0 

5,0 1 Adaptação Eficaz 

 
 
 

Tabela 7. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticado em 

Crise 

Executivos      Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
 

Daniel 
 
Anterior: 
AR adequado = 3,0 
Pr adequado = 2,0 

 
 

5,0 

 
 

2 

Atual: Crise por Perda 
 

Adaptação Eficaz 

 
 
Tabela 8. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticados no 

Grupo 2 

Executivos       Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
AR adequado = 3,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
4,0 

 
Carlitos 

 

 
2 

 
Adaptação Ineficaz Leve 

 
Inácio 

AR adequado = 3,0 
Pr pouco adequado = 1,0        4,0  

                               

 
2 

 
Adaptação Ineficaz Leve 

 
Joel 

AR adequado = 3,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

4,0  
2 

 
Adaptação Ineficaz Leve 

 

 



 

 

 

Tabela 9. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticados no 

Grupo 3 

Executivos          Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
     

Laércio AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

    
 3                    Adaptação Ineficaz   

         Moderada 
Maurício AR pouco adequado = 

2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Olívio AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Rubens AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Silas AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Térsio AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Vicente AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

Wanderley AR pouco adequado = 
2,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

 
3,0 

 
3 

Adaptação Ineficaz 
Moderada 

 

 

 

Tabela 10. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticados no 

Grupo 4 

Executivos Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
     

Júlio AR pouquíssimo  
adequado = 1,0 
Pr pouco adequado = 1,0 

2,0 4 Adaptação Ineficaz 
Severa 

     
 
 
 

 
 



 

 

 

Tabela 11. Eficácia Adaptativa dos Executivos através da EDAO, diagnosticados no 

Grupo 5 

Executivos Pontuação Soma Grupo  Diagnóstico 
 

Ari 
AR pouquíssimo  
adequado = 1,0 
Pr pouquíssimo 
adequado = 0,5 

 
1,5 

 
5 

 
Adaptação Ineficaz 

Grave 

 
Cléber 

AR pouquíssimo 
adequado = 1,0 
Pr pouquíssimo 
adequado = 0,5 

 
1,5 

 
5 

 
Adaptação Ineficaz 

Grave 

 
 
As tabelas 6, 7, 8, 9, 10 e 11 mostram os 19 executivos e os respectivos 

diagnósticos da sua eficácia adaptativa. 

 
 
 
Tabela 12. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas de cada sujeito da amostra, do Grupo 1. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Afonso 
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + + Adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + + +  Adequado 
Davi 
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + + Adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
Gabriel  
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + + Adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
Luigi     
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + + Adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
 
 
 



 

 

 

Tabela 13. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas do sujeito da amostra, diagnosticado em crise. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Daniel 
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + + Adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 

  

A avaliação acima se refere ao diagnóstico de Daniel antes da crise, segundo os 

dados coletados e interpretados da entrevista. 

 
 
Tabela 14. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas de cada sujeito da amostra, do Grupo 2. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Carlitos 
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + + - Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
Inácio 
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - - Pouquíssimo adequado 
Joel  
AR (Afetivo Relacional) + + + Adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Tabela 15. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas de cada sujeito da amostra, do Grupo 3. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Laércio     
AR (Afetivo Relacional) + - + Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
Maurício     
AR (Afetivo Relacional) + - + Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
Olívio     
AR (Afetivo Relacional) + + - Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + + - Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
Rubens     
AR (Afetivo Relacional)             + + - Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
Silas     
AR (Afetivo Relacional)              + + - Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + + - Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + - Pouco adequado 
Or (Orgânico) + + + Adequado 
Térsio     
AR (Afetivo Relacional) + - + Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
Vicente     
AR (Afetivo Relacional) + - + Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + + - Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - - Pouquíssimo adequado 
Or (Orgânico) + - + Pouco adequado 
Wanderley     
AR (Afetivo Relacional) + - + Pouco adequado 
Pr (Produtividade) + + - Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + + + Adequado 
Or (Orgânico) + - - Pouquíssimo adequado 
 
 
 



 

 

 

Tabela 16. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas de cada sujeito da amostra, do Grupo 4. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Júlio     
AR (Afetivo Relacional) + - - Pouquíssimo adequado 
Pr (Produtividade) + - + Pouco adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - - Pouquíssimo adequado 
 
 
 
Tabela 17. Avaliação dos setores da adaptação através da adequação do conjunto 

de respostas de cada sujeito da amostra, do Grupo 5. 

 
Setores/Adequação 

Solução 
para o 

problema 

Nível de 
Satisfação 

Com ou 
sem 

Conflito 

 
Tipo da Adequação 

Ari     
AR (Afetivo Relacional) + - - Pouquíssimo adequado 
Pr (Produtividade) + - - Pouquíssimo adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - + Pouco adequado 
Or (Orgânico) + - - Pouquíssimo adequado 
Cléber     
AR (Afetivo Relacional) + - - Pouquíssimo adequado 
Pr (Produtividade) + - - Pouquíssimo adequado 
S-C (Sócio-Cultural) + - - Pouquíssimo adequado 
Or (Orgânico) + - - Pouquíssimo adequado 

 

As tabelas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 mostram o resumo diagnóstico de cada 

sujeito da amostra em relação a sua adequação em cada setor da adaptação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. 3. Análise Qualitativa  
 
 
 
 
Na análise da Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada – EDAO 

avaliamos a eficácia adaptativa dos dezenove executivos e obtivemos diagnósticos 

nos cinco grupos descritos por Simon (1989). 

Os resultados nos mostraram que quatro executivos obtiveram o diagnóstico 

Adaptação Eficaz, Grupo 1; três foram diagnosticados no Grupo 2, Adaptação 

Ineficaz Leve; oito obtiveram o diagnóstico Adaptação Ineficaz Moderada, Grupo 3; 

um obteve o diagnóstico Adaptação Ineficaz Severa, grupo 4;  dois, Adaptação 

Ineficaz Grave e um executivo estava em Crise quando foi entrevistado, mas sua 

história nos revelou que o diagnóstico anterior, provavelmente, seria Adaptação 

Eficaz. 

Polini (2000) encontrou em sua amostragem sete executivos que foram 

diagnosticados no Grupo 3 – Adaptação Ineficaz Moderada e um no Grupo 2 – 

Adaptação Ineficaz Leve.  

Por meio da adequação das respostas que eles apresentam para solucionar 

as necessidades provocadas por estímulos externos ou internos (Heleno, 2000), 

encontramos, portanto, soluções adequadas, pouco adequadas, ou pouquíssimo 

adequadas nos quatro setores da adaptação.  

A seguir, analisaremos cada setor de adaptação dentre os grupos de 

diagnóstico apresentados pelo sujeitos. 

Os executivos do Grupo 1, Adaptação Eficaz, apresentaram respostas, em 

sua maioria adequadas nos quatro setores  de adaptação, mostrando que os bons 

objetos internalizados, as relações familiares e os amigos, além de sua satisfação 

com o trabalho exercido, facilitam a superação das situações difíceis que podem 

configurar uma crise, ou mesmo em situações de crise, o prognóstico pode ser 

bastante favorável, tal como foi o caso de Daniel, cuja aposentadoria e afastamento 

do cargo levou-o a uma situação de crise. Afonso e Luigi solucionam seus 

problemas de forma bastante adequada. Davi já teve problemas e crises, tanto no 

setor Produtividade (Pr) quanto no Afetivo-Relacional (AR), mas conseguiu sair 



 

 

 

fortalecido dessas crises, principalmente com psicoterapia. Gabriel, apesar de ter 

uma adaptação eficaz, demonstra certa fragilidade em relação ao cargo e à sua 

adaptação a ele; além disso, os setores Sócio-Cultural (SC) e Orgânico (Or) estão 

pouco adequados. A persistir este quadro, se houver a presença de fatores e micro-

fatores negativos a sua eficácia adaptativa poderá diminuir. 

Os executivos do Grupo 2, Adaptação Ineficaz Leve (3) apresentaram 

respostas adequadas no setor AR e respostas pouco adequadas no setor Pr. Inácio 

e Joel sentem-se insatisfeitos e se incomodam com a maneira como a empresa os 

vê, e Carlitos apresenta um certo conflito em relação a algumas decisões 

administrativas que tem de tomar. Todos os três são “cobrados” por comportamentos 

que a empresa julga como fora do esperado. Eles sofrem com a pressão exercida, 

ficam estressados e não conseguem dar uma resposta adequada. O setor Or está 

comprometido nos três casos. Inácio apresenta-se como pouquíssimo adequado, 

uma vez que teve a saúde afetada pelo estilo de vida e trabalho intenso. 

Observamos que os oito executivos do Grupo 3, Adaptação Ineficaz 

Moderada, apresentam respostas pouco adequadas no setor AR, sendo cinco por 

não se sentirem satisfeitos com a solução encontrada para os seus problemas e três 

porque se sentem em conflito. No setor Pr ocorre a mesma situação. Seis executivos 

mostraram que estão pouco ou pouquíssimo adequado no setor SC, sentindo-se 

insatisfeitos ou em conflito com a sua estrutura social. Quatro executivos tiveram a 

saúde afetada pelo seu estilo de vida. 

No Grupo 4, Adaptação Ineficaz Severa, foi diagnosticado um executivo, cujo 

setores AR e Or estão bastante comprometidos e o setor Pr e SC estão pouco 

adequados. 

Os dois executivos do Grupo 5 – Adaptação Ineficaz Grave estão com todos 

os setores comprometidos.         

Examinaremos a seguir a trajetória de cada grupo nos setores de adaptação. 

 

 

 



 

 

 

3. 3. 1. Análise dos Setores de Adaptação 
 
 

 3. 3. 1. 1. Setor Afetivo Relacional (AR)  
 
 

A análise dos dados nos revela que os executivos diagnosticados nos Grupos 

1 e 2 conseguiram dar respostas adequadas aos seus problemas no setor AR.  

Os sujeitos com Adaptação Eficaz vieram de famílias de classe média, 

tiveram uma infância e uma adolescência com conforto, puderam escolher suas 

carreiras livremente e não precisaram trabalhar para sustentar os estudos. Os pais 

lhes deram todo o apoio necessário, e a vida familiar transcorreu de forma amistosa, 

tanto que até hoje eles têm vínculos fortes com a família. O pai parece ser uma 

figura forte e muito positiva na vida desses homens. Afonso disse que quando 

criança sentia medo do pai pela forma como ele conduzia as coisas, mas foi-se 

acostumando com a sua forma de ser e passou, com o tempo, a apreciar um tipo de 

vida mais disciplinado, com obrigações claras e tarefas a serem cumpridas; o seu 

relacionamento com ele sempre foi respeitoso sem ser íntimo. Ele diz que sente 

respeito pelo pai, por ser ele um sujeito honesto, bom caráter, e apesar de toda a 

disciplina imposta nunca desrespeitou ou agrediu qualquer filho. Ao mesmo tempo 

tem muita afinidade com a mãe cujo papel foi fundamental em sua formação pelo 

carinho e, apesar de ter muitos filhos, teve tempo para todos. Davi, Luigi e Gabriel 

também têm relatos semelhantes, em relação a ter uma família harmoniosa, com a 

diferença de não ter uma disciplina mais rígida. As mães tinham o papel de 

retaguarda na relação; elas eram as que distribuíam carinho e cuidavam dos filhos. 

A não ser a mãe de Davi que trabalhava fora, todas as outras cuidavam do trabalho 

doméstico. Os quatro sujeitos relatam que têm relações estreitas com a família, 

gostam de estar junto dos irmãos e têm prazer quando se reúnem. Gabriel diz que 

sua mãe passou a morar com ele depois da morte do pai, e Afonso diz sentir muito a 

falta de seu pai que morreu há 10 anos. Davi nos contou que tem um forte laço 

afetivo com os pais.  

Afonso, Luigi e Gabriel são casados e Davi é divorciado. Os três casados têm 

uma relação amorosa com as esposas e com os filhos, de forma geral. Todos eles 



 

 

 

se casaram muito cedo, logo após a formatura, e seus filhos nasceram a seguir. As 

mulheres parecem seguir o mesmo modelo das mães, são donas de casa cuidando 

da criação dos filhos enquanto os pais trabalham. Segundo a percepção dos sujeitos 

elas parecem se adaptar a esse papel. Davi que é o único divorciado desse grupo 

disse que a sua separação ocorreu por incompatibilidade de objetivos, pois ele se 

considerava uma pessoa moderna, com objetivos claros e a mulher não queria sair 

do lugar. Separou-se há dez anos e não se casou mais. Depois disso não teve 

relacionamentos duradouros, porque é um pouco centralizador e se sente bem 

mantendo sua autonomia e independência. Reconhece seus limites quanto a novos 

relacionamentos e está em psicoterapia. Gabriel relata que hoje a relação com a 

mulher é amistosa, boa, sem altos e baixos, mas nem sempre foi assim, uma vez 

que ao se sentir nervoso ou acuado por problemas externos, transferia-os para a sua 

família, pois tem um temperamento explosivo e não tem paciência de repetir uma 

coisa duas vezes. Ele disse que com o passar dos anos reviu esta postura e acha 

que conseguiu alterar as relações. Nenhum dos quatro relataram relações 

extraconjugais. 

Em relação aos filhos, de forma geral, repetem o modelo paterno, dando todo 

o conforto necessário, possibilidade de estudos, algum carinho quando tem tempo. 

Afonso parece ser o mais rígido em relação à liberdade dos filhos. Tanto Luigi 

quanto Davi relatam que têm ou já tiveram discussões com os filhos por causa de 

idéias diferentes, mas nada desrespeitoso ou que pudesse ofender alguém. Os 

filhos de Davi continuaram a morar com ele após o divórcio, e, segundo relatos, têm 

uma rotina bastante tranqüila e muito melhor do que na época do casamento. 

Afonso, Davi, Gabriel e Luigi relatam que têm amigos, da empresa ou fora 

dela, mas em quantidade reduzida, porém gostam de recebê-los, sair e estar com 

eles em ocasiões sociais.  

De forma geral, podemos dizer que o setor AR, desses quatro sujeitos, está 

adequado porque eles conseguem dar respostas satisfatórias para a maioria das 

situações, sentindo-se bem em suas relações interpessoais e demonstrando ter 

vontade de se aprimorarem e se modificarem naqueles assuntos que poderão lhes 

causar conflitos. 

Os sujeitos do Grupo 2 cujo diagnóstico foi Adaptação Ineficaz Leve também 

apresentaram o setor AR adequado. Joel e Inácio vieram de famílias de classe 



 

 

 

média e não precisaram trabalhar para estudar, pois os pais os proveram até a 

faculdade. Carlitos vem de uma família com renda familiar mais baixa, mas os pais 

ainda puderam sustentá-lo. Tanto Inácio quanto Carlitos têm uma visão muito 

positiva dos pais, do seu casamento, dos irmãos (Carlitos tem 10 irmãos) e dizem 

que são muito unidos. Joel diz que apesar da convivência entre os pais ser boa, não 

tinha muita afinidade com o pai e na adolescência teve problemas com ele, porque 

estudava pouco. Os pais trabalhavam muito e fora de casa. O sujeito diz que a sua 

maior convivência foi com os irmãos, cujo relacionamento até hoje é ótimo. O seu 

irmão mais velho fazia o papel do pai ensinando-o, orientando-o inclusive em 

assuntos sexuais. Passada a adolescência o seu relacionamento melhorou, mas diz 

ele que nunca foi ótimo. Joel não parece guardar nenhum rancor ou ter mágoas do 

pai. Ele só tem uma queixa (parece ser uma queixa) em relação ao trabalho intenso 

dos pais e se recorda de uma ocasião quando era bem pequeno que chorava muito 

porque a mãe não estava presente. Isto de alguma forma pode estar ligado ao fato 

de não ter filhos ou não querer tê-los. Alega que tanto ele quanto a esposa são 

muito independentes e não gostam de ficar presos a nada e, por terem uma vida 

com muitas atividades, não teriam tempo para cuidar de filhos. O casal está de 

acordo em não ter filhos pelo menos por enquanto.  Presumimos que ele tenha 

algum sentimento de abandono e algum núcleo não aflorado, mas do nosso ponto 

de vista, pelo menos por enquanto, não se sente insatisfeito e não está com conflitos 

aparentes.    

O casamento dos três parece ser saudável. Tanto a mulher de Joel quanto a 

de Inácio trabalham fora. Inácio diz que “o casamento é bom, pois é uma busca pelo 

equilíbrio, é um vai e volta, não é uma coisa forçada” (sic) e a sua relação com os 

dois filhos parece ser bastante saudável. Carlitos relata que atualmente está muito 

preocupado com o futuro dos filhos e com a violência atual e isto acaba gerando 

alguns conflitos entre eles, pois seus filhos são adolescentes e ele fica preocupado 

com as suas saídas ou porque não estudam como deveriam. Fora isso se sente 

muito bem com eles. Talvez Carlitos esteja usando o mesmo modelo do pai, que lhe 

dava tudo o que podia, mas cobrava pelo seu desempenho.  

Os três sujeitos têm poucos amigos dentro ou fora da empresa, mas os 

encontram em ocasiões sociais, de forma amistosa. 



 

 

 

Da mesma forma que o Grupo 1 esses executivos tem ou já tiveram suas 

dificuldades em suas relações interpessoais, mas conseguem, pelo menos por 

enquanto se satisfazer com as soluções encontradas na maioria das ocasiões em 

que são confrontados com elas. 

Oito executivos foram classificados no Grupo 3, cujo diagnóstico foi 

Adaptação Ineficaz Moderada. Apresentaram respostas pouco adequadas em 

relação ao setor AR, na sua maioria (5), porque as soluções encontradas não os 

deixam satisfeitos, e três porque estão em conflito com elas. Nesse grupo há quatro 

executivos divorciados. 

Maurício está divorciado há cinco anos e não conseguiu mais morar com 

ninguém. Ele diz que prefere morar sozinho, pois, o relacionamento com a ex-mulher 

foi bastante atribulado, as brigas e os desentendimentos se acumularam ao longo 

dos anos e eram freqüentes.  Quando estava fora de casa dormia e se sentia bem, 

mas quando voltava sentia-se mal e não dormia direito; chegou a ponto de preferir 

não ir para casa e continuar trabalhando. Começou a perceber que os filhos (2) 

estavam sofrendo muito e, portanto, resolveu acabar com a situação. Ele diz: “O que 

estava errado era meu casamento, não o meu trabalho” (sic), referindo-se ao fato de 

ficar muitas horas no emprego. Filho de pais de classe média, tanto ele quanto seus 

irmãos tiveram a melhor educação que os pais puderam lhes dar. Como seus pais 

trabalhavam fora, ele e os irmãos foram criados bastante independente. Maurício faz 

desse fato a sua bandeira e com certa arrogância diz que “Eu sei me virar muito bem 

sozinho, sei lavar, cozinhar, cuidar de uma casa. Levei isto para o casamento. Quis 

continuar a ser independente e não deu certo” (sic). Maurício não se aprofundou em 

nenhuma colocação a respeito de sua família, mas esse parece ser o jeito como lida 

com as situações indesejadas, foge delas e tenta dizer que não precisa das 

pessoas. Isto pode denotar um sentimento de abandono ocasionado pelo 

afastamento dos pais. O medo de ficar sozinho fez, talvez, aumentar as suas 

defesas, fazendo com que ele encontrasse uma forma de lidar com os seus 

fantasmas – sendo independente de todo mundo e não precisando de ninguém por 

perto para ser feliz. É bastante egocêntrico e tudo deve girar ao seu redor, inclusive 

as relações com os filhos, com a companheira, com os pais e irmãos. De qualquer 

forma, percebe que tem hoje com os filhos uma relação mais saudável. Mas, esta 

situação o deixa incomodado e ele se sente em conflito entre ficar sozinho e viver a 



 

 

 

sua independência (cuidando de sua aparência e de sua saúde), ou morar com 

alguém e ter que compartilhar, dividir seu tempo, dar atenção ao outro e desviar-se 

de si mesmo.  

Wanderley, apesar de vir de uma família bastante unida, segundo sua 

percepção, demonstra sentimentos de raiva ao pensar na figura do pai e da família, 

pois os considera conservadores, com modelos morais rígidos e muito religiosos. O 

pai era muito severo e tanto ele quanto os irmãos tinham que estudar muito para tirar 

boas notas. Não precisou trabalhar para estudar, mas tudo tinha seu preço e se 

queria alguma coisa aquilo tinha que ser trocado por algum serviço. Ele diz: “Meu pai 

influenciou a minha carreira, hoje sinto raiva quando penso nisso, mas na época me 

parecia normal” (sic). Esse modo de viver em sua casa, e a forma como o introjetou, 

afetou suas relações com as pessoas pela vida afora. Seu casamento desmoronou, 

pois a mulher não agüentou tanta responsabilidade e a impossibilidade de ter um 

filho, pois Wanderley não os quis. Atualmente, mantém um relacionamento estável, 

mas não mora junto com a companheira, pois sente dificuldade em compartilhar toda 

a vida com alguém. Tem uma vida fechada com poucos amigos. Apesar de ter dado 

uma solução para seu problema, viver sozinho, sem filhos, com poucos amigos, 

desconfiando de todos, sendo intransigente e severo com as pessoas, e revelando 

certa onipotência quando diz que as escuta e as ajuda sendo exigente, ele se sente 

em conflito, e não entende direito a raiva que sente do pai, pois provavelmente 

gostaria de ter tido a oportunidade de viver e se comportar de forma diferente.               

Laércio e Vicente apresentam respostas pouco adequadas no setor AR. Tanto 

um quanto outro foram educados em famílias tradicionais e de estrutura rígida. Os 

dois são divorciados. Casaram-se cedo e tiveram sérios problemas com as ex-

esposas. Laércio diz que o nível educacional de ambos era muito diferente. Ele 

sempre gostou de coisas arrumadas e em ordem, tal como tinha aprendido em casa 

de seus pais, e o seu grau de exigência era e ainda é grande. Vicente culpa a 

esposa pela falência do relacionamento, pela sua falta de conhecimento e de 

interesse em construir uma vida diferente. Ele conta que ela descontrolou sua vida 

financeira e demonstra forte sentimento de perda e frustração em relação às suas 

amizades e ao seu fechamento social, devido ao forte temperamento dela. Estes 

sentimentos estão ainda presentes, mas hoje ele já consegue falar com ela, e 

mantém uma relação amigável. Porém, não se dá conta da projeção que faz de suas 



 

 

 

fraquezas, colocando a culpa nela. Vicente mora com os filhos, que preferiram ficar 

com ele após o divórcio e percebe que a sua relação com eles melhorou. Ele diz que 

“Os filhos percebem a relação tumultuada, agressiva e caótica, e começam a jogar 

também. Aí a coisa toda se complica” (sic). Laércio antes do divórcio via os filhos 

muito pouco, porque ou estava trabalhando ou estava estudando. Agora os encontra 

há cada 15 dias parecendo ter pouco contato e pouco conhecimento dos filhos.         

Olívio sempre conviveu com um estigma ou uma marca, segundo ele por ser 

o primogênito de uma família muito grande (tios, primos), “Tinha que ser o melhor 

em tudo” (sic). Vem de uma família de classe média, com orçamento bastante 

apertado, mas nunca teve de trabalhar para estudar. Sempre teve apoio material e 

afetivo de todos os membros da família, menos do irmão, do qual demonstra inveja e 

intolerância quanto à dependência que este tem dos pais e da proteção que os pais 

dão a ele. Ele parece ter absorvido o fato de ser o primogênito e ter que fazer tudo 

de forma certa, ser o melhor e o mais responsável. Parece também nessa relação 

querer tomar o lugar do irmão e a sua irresponsabilidade e, talvez, conseguir ganhar 

o afago dos pais. Suas relações denotam persecutoriedade, com controle obsessivo 

sobre as coisas e pessoas. Também mostra um comportamento de desconsideração 

pelo outro, quando humilha as pessoas no momento em que elas não fazem o  que 

ele acha que é certo. Ele diz: “Tenho que ser o melhor” e isto parece ter sido 

entendido como “Sou o melhor”, e, portanto, todos têm que fazer o que ele quer.  

Rubens vem de uma família de classe média baixa, mas preocupada em dar 

a melhor educação aos filhos. Ele tem uma imagem positiva e até fantasiosa do pai, 

que faleceu cedo, e mantém até hoje boa relação com a mãe e irmãos. Também 

parecia ter uma visão fantasiosa da vida de casado, como bem estruturada e 

formada, com filhos preparados para o futuro, bem pacata, sem altos e baixos, muito 

parecido com o seu ambiente familiar. Isto não aconteceu porque tem uma dinâmica 

de vida diferente da de seu pai, e seu casamento foi abalado. Tentou encontrar 

refúgio com outras mulheres durante algum tempo. Hoje tem um forte sentimento de 

culpa por esses deslizes e por não ter dado tanta atenção aos filhos. Ele diz: “Eu 

dou muita importância aos relacionamentos porque eles me fazem bem e renovam 

as minhas forças” (sic). Ao mesmo tempo diz que não tem amigos, principalmente na 

empresa, pois toma cuidado “Porque tem muita gente que se aproxima por 

conveniência” (sic). Estabelece uma relação permeada de persecutoriedade e, 



 

 

 

apesar de manter relações amistosas com as pessoas não se aprofunda em 

nenhuma delas.   

Silas e Térsio têm o que pode chamar de casamento estável, porque as 

mulheres entendem seus comportamentos mais autoritários e são flexíveis para 

aceitá-los. Os dois, também, vêm de famílias de estrutura rígida, de classe média, 

tiveram condições de estudar e se casaram cedo. Térsio e Silas tiveram uma 

educação rígida, pois os pais de ambos exigiam que eles os ajudassem no trabalho. 

Têm problemas com os seus relacionamentos, são autoritários, muitas vezes 

intolerantes e gostam que as coisas sejam feitas a seu modo. Térsio já começa a se 

flexibilizar atualmente perante às pessoas, mas Silas diz: “Se você está junto com os 

porcos acaba se misturando com eles. Por isso, dou muito valor às pessoas que 

realmente tenham valor ou que valham a pena” (sic). Ao dizer isso denota um forte 

sentimento de onipotência, como se somente os seus valores, com os quais julga as 

pessoas, são válidos. Os dois têm poucos amigos. Os seus filhos são criados dentro 

desses valores e segundo Silas e Térsio a sua convivência é boa. Nem um nem o 

outro percebem que estão replicando o modelo educacional que receberam, no qual 

a sua palavra é lei e ele o centro da casa. Não se sabe o que os filhos pensam.  

Apenas um executivo recebeu o diagnóstico no Grupo 4 – Adaptação Ineficaz 

Severa. Júlio demonstrou-se pouquíssimo adequado em relação ao setor AR. 

Parece ser uma pessoa bastante egocentrada, que dá pouco espaço para outras 

preocupações que não sejam consigo mesmo. Pouco fala de sua vida familiar 

enquanto adolescente ou criança. Diz que saiu de casa muito jovem e vive longe dos 

pais e irmãos, e que os visita de vez em quando. Não casou cedo, pois o seu 

casamento tem 10 anos de duração e ele está com 51 anos. Tem sérios problemas 

com a mulher e sua relação não é nada amistosa. Atualmente diz evitar conflitos por 

causa da filha. A sua relação com a mulher não é boa porque parece que ele sente 

que não tem controle sobre ela, pois ela não faz o que ele quer. Segundo ele “Só me 

realizo em ambientes nos quais tenho controle total” (sic). Ele diz que a relação com 

a filha é boa. Parece-nos que Júlio tem uma vida interior muito pobre e persecutória 

em relação aos seus afetos e também nos parece ser muito solitário na sua 

arrogância, porque para controlar tudo e todos não pode confiar em ninguém. As 

pessoas quase nunca fazem as coisas da forma perfeita como ele gosta. Ele só tem 

amigos que o reconhecem como muito eficiente e só confia neles na medida em que 



 

 

 

os conhece. Mas, parece ter certo medo de sair de situações com as quais não se 

sente bem, tal como o seu casamento, podendo até configurar uma certa paralisia. 

Parece-nos que o seu repertório de habilidades (Caplan, 1975) é pobre, não tendo 

referências ou variedade de comportamentos ou sentimentos.  Ele resolve o 

problema abdicando de se colocar e não interferindo no território da mulher. A sua 

insatisfação é total e cria conflitos para ele.       

Cléber e Ari pertencem ao Grupo 5 – Adaptação Ineficaz Grave, porque suas 

respostas foram avaliadas como pouquíssimo adequadas. Cléber tem o setor AR 

muito comprometido, pois como ele mesmo diz “Sinto que o meu relacionamento 

com a família não é adequado, pois sempre a deixo em segundo plano” (sic). Seus 

pais são vivos e ele tem um grande sentimento de culpa porque nunca teve uma 

convivência muito grande com eles. Não tem convivência com o irmão e com outros 

familiares, inclusive de sua mulher. Em relação ao seu casamento não chega a 

formular uma opinião sobre ele e a única coisa que tem certeza é que usa a mulher 

como ouvido, mas não aceita ajuda ou apoio, pois “não me entrego ao outro” (sic). A 

sua convivência com os filhos é pouca, mas são os únicos que ele diz que 

acompanha e orienta. Tem amigos somente dentro da empresa, mesmo assim são 

poucos e não confia totalmente neles. O caso de Cléber demonstra ser grave porque 

ele não consegue integrar o lado bom e o lado mau de sua personalidade, levando a 

sua desconfiança em relação ao outro às últimas conseqüências quando diz que não 

se entrega. Parece ter uma personalidade cindida, insatisfeita e com muitos conflitos 

e, por conseguinte, todos os seus relacionamentos tornam-se insatisfatórios e 

persecutórios.  

Ari demonstra ter sempre uma postura desconfiada e temerosa. As suas 

relações familiares estão comprometidas, porque sempre temeu a figura de 

autoridade do pai, que era muito severo, não admitia brincadeiras ou barulhos dentro 

de casa. Passou-nos a impressão que ele tem medo de ser chamado a atenção, de 

ser uma pessoa cautelosa, que precisa saber onde está pisando, com quem está 

falando. Parece-nos que sofreu uma forte repressão e, ainda hoje, não consegue 

elaborar seus conteúdos emocionais. Tem uma relação fraterna com os irmãos, 

toma o lugar do pai e demonstra prazer e onipotência por ter triunfado sobre ele. 

Tem um casamento estável, muito parecido com o de sua família, mas a sua esposa 

não é tão submissa como sua mãe e isto traz alguns conflitos. Mas, eles convivem 



 

 

 

bem no dia-a-dia. Como se casou muito cedo, parece guardar um certo 

ressentimento por não ter aproveitado mais a vida. Pode-se pensar que ele tem uma 

tendência a desenvolver certa inveja dos filhos uma vez que estes podem ter uma 

vida diferente com o seu patrocínio, pois ele não se alegra tanto quando diz que 

procura dar aos filhos um futuro diferente e se sente tão comprometido com eles que 

não pode mudar o seu modo de vida, pois isso talvez os afete. Sente-se aprisionado, 

sem poder fazer alguma coisa para mudar isso. Mas, consegue conviver com eles e 

com os poucos amigos que tem. 

Pudemos observar em todos os executivos, dentre os mais variados 

diagnósticos, que eles vêm de famílias bem constituídas, com princípios claros em 

termos de costumes, hábitos, responsabilidades, disciplina, algumas mais rígidas e 

outras mais liberais. Todas elas tinham uma preocupação com o futuro dos filhos e 

tentaram lhes dar uma oportunidade de estudar e ter um bom emprego.  

A figura paterna ou do patriarcado (pai, avô, tios, primos) foi dominante na 

formação dos participantes e a figura materna foi introjetada como a que colabora 

com eles, podendo ou não trabalhar fora. O que os sujeitos fazem é reproduzir esses 

modelos em sua vida familiar. Parece-nos que os cincos executivos divorciados não 

encontraram nas companheiras o modelo desejado, e outros, que têm problemas 

com as esposas, queixam-se disto. De forma geral, cabe à mulher um papel 

secundário e muitas vezes dramaticamente reconhecido pelo executivo. Gabriel 

relata que sua mulher diz: “Você gosta mais da empresa do que de mim” (sic). Júlio 

diz: “A empresa vem em primeiro lugar e a família em segundo. Minha mulher não 

entende isso. Mas, eu adoro o que faço e vivo assim” (sic).   De todos os executivos 

entrevistados apenas Rubens nos falou de experiências extraconjugais, que gerou 

muita culpa para o sujeito.     

Parece-nos que os filhos participam pouco da vida do pai ou vice-versa. 

Mesmo os que estão mais próximos dos filhos sentem que não conviveram tanto 

com eles ou acompanharam o seu desenvolvimento. Há um sentimento de culpa por 

isto, que fica bastante claro em alguns ou porque se mostram emocionados quando 

falam dos filhos ou porque refletem no momento da entrevista o que lhes aconteceu 

e porque deixaram os filhos para segundo plano. Isto vem de acordo com o 

observado por Tiba (1998) quando diz que os pais executivos participam pouco da 

vida dos filhos, tem pouco tempo para cuidar deles e delegam à mãe essa tarefa.          



 

 

 

Em relação aos amigos, observamos que normalmente estes estão 

vinculados ao seu trabalho e que todos pertencem ao mesmo grupo social. Segundo 

Freitas (2002), as empresas estão assumindo um papel importante na vida das 

pessoas e as relações estabelecidas no ambiente de trabalho é que permanecem 

em outros aspectos de sua vida. Isto pode não parecer pernicioso à primeira vista, 

mas se estudarmos a vida dos homens da nossa amostra, parece-nos que esse 

convívio somente com um grupo particular de pessoas empobrece o universo 

pessoal de cada um. As respostas às suas necessidades podem não ser mais 

satisfatórias, e contribuem para a diminuição da eficácia adaptativa, tornando-os 

pessoas com comportamentos bizarros, estreitos e muito persecutórios. 

Assim como Polini (2000), notamos que os assuntos relacionados ao setor 

Afetivo-Relacional são difíceis para a maioria dos sujeitos. São difíceis porque estes 

homens são racionais e lógicos, muito voltados para os fatos concretos, com pouca 

introspecção, e, conseqüentemente, as suas relações pessoais também são lógicas 

e racionais. Mas, notamos também que com um pouco de estimulação e atenção 

eles podem começar a colocar suas emoções, mesmo que não percebam, ou que 

não façam ligações entre as suas atitudes e as respostas das outras pessoas.  

A forma como esses executivos apreenderam a história de suas vidas, cujos 

componentes psicodinâmicos continuam atuantes e presentes e a maneira como 

buscam as soluções é o que vai diferenciar a adequação ou não dos setores de 

adaptação, principalmente o setor AR, que, conseqüentemente, afetará todos os 

outros setores. 

Quisemos relatar e expandir o setor AR de cada executivo porque ele nos 

parece ser a gênese de todos os problemas e das soluções encontradas mais ou 

menos adequadas, confirmando a influência desse setor sobre os demais no 

entender de Simon (1996).  

Entendemos que muito dos problemas enfrentados pelos sujeitos da amostra 

ou a forma de viver a sua vida laborativa atual tenha suas raízes nas relações 

estabelecidas na mais tenra idade e no decorrer de sua vida, mas, talvez, o trabalho 

ou a forma como eles se relacionam com o trabalho seja o desencadeador de 

pequenas ou grandes crises que podem aumentar ou diminuir a sua eficácia 

adaptativa. Nesse sentido e nessa altura da vida o setor Pr pode ser vital para todos 

eles.      



 

 

 

3. 3. 1. 2. Setor Produtividade (Pr) 

 

O setor Produtividade (PR) foi relativamente fácil de ser abordado pelos 

sujeitos. Eles tiveram o cuidado ao falar das suas empresas e das pessoas que com 

eles trabalham, muito pelo fato de querer preservar a empresa, as pessoas e a si 

mesmo. De qualquer forma observamos que eles se colocaram com mais emoção 

sobre os assuntos relativos ao trabalho e não omitiram informações importantes na 

forma de sentir essa realidade tão presente e importante de suas vidas.  

Os executivos diagnosticados como pertencentes ao Grupo 1 - Adaptação 

Eficaz mostram que o trabalho sempre fez parte de suas vidas e o vêem de uma 

forma muito positiva. Sofreram a influência de seus pais, principalmente a figura 

masculina e paterna.  

Afonso e Davi só vieram a trabalhar depois de formados, mas aprenderam em 

casa ajudando nas tarefas domésticas que todos têm obrigações a cumprir. 

Afonso diz: “Via o estudo como uma obrigação, pois sabia que através dele 

eu poderia arrumar um bom emprego, ganhar dinheiro, formar uma família e viver 

bem. O trabalho faz parte de minha vida e a influencia diretamente. Tudo começa e 

termina com ele e eu não consigo separar o trabalho de minha vida particular” (sic).  

Davi diz que escolheu sua carreira de forma fácil, pois tinha acesso a muita 

informação, formando-se e começando a trabalhar sem problemas, e sempre lhe 

chamou a atenção a complexidade de uma empresa e dos negócios. Por isso 

resolveu trabalhar junto a essas organizações. Ele diz: “Tenho facilidade para 

enxergar o global, a forma como as coisas são feitas, sou assim desde pequeno” 

(sic). Luigi diz que trabalhar para ele é um prazer (sempre trabalhou e estudou, não 

porque precisasse, mas porque queria), pois não sabe fazer uma coisa sem gostar, 

mas tem uma visão de realidade quando diz que também acha que o trabalho é 

necessário, pois a sobrevivência depende dele. Gabriel diz que quando fala de 

trabalho a primeira figura que lhe vem à mente é o pai, homem sério e trabalhador 

muito preocupado com o futuro dos filhos. Daniel pouco falou de sua relação com o 

trabalho em si, pois estava mais focado no seu emprego e no seu afastamento dele. 



 

 

 

No Grupo 2 – Adaptação Ineficaz Leve, encontramos Carlitos que diz ter sido 

influenciado pelo pai, pois este sempre mostrou muita disposição para o trabalho e 

prazer pelo que fazia, ensinando que o trabalho é o fator principal em relação ao 

desenvolvimento de uma pessoa. Ele diz que a sua vida familiar e os valores 

adquiridos foram muito importantes e que, normalmente, “Não tenho vontade de 

fazer as coisas que não gosto, não consigo ler assuntos que não gosto. Se eu gosto 

de um assunto vou atrás, interesso-me rápido e o realizo com prazer. De forma geral 

o trabalho me dá prazer” (sic).  

Inácio diz que o trabalho sempre esteve presente em sua vida. Ele fala: “A 

minha origem familiar me provocou esta vontade de trabalhar, pois toda a minha 

família trabalhava em empresa, meu pai, meu avô e meu tio, e eu cresci neste 

ambiente. Eles contavam casos e histórias que aconteciam no trabalho e eu 

escutava e me sentia estimulado, com vontade de estar trabalhando com eles” (sic).  

Joel não fala das influências que teve e diz que só depois que entrou para a 

faculdade é que “peguei gosto pelo estudo e trabalho” (sic). Leu grandes biografias 

de empresários que o estimularam e diz que quando começou a trabalhar no 

segundo ano da faculdade e ganhou o primeiro salário sentiu-se muito bem e quis 

continuar assim, por isso não parou nunca mais de trabalhar.       

Dos sujeitos do Grupo 3 – Adaptação Ineficaz Moderada somente Térsio e 

Laércio trabalharam para estudar, e só voltaram ao estudo e cursaram faculdade 

depois que estavam trabalhando. Térsio diz “trabalho sempre foi obrigação, 

necessidade. Era imposição. Sempre tive uma péssima imagem. Fazia o trabalho 

pesado no comércio de meu pai” (sic). Ele diz que tinha algum lazer, mas percebeu 

que quanto mais trabalhava menos lazer tinha, pois o seu pai dizia que para jogar 

futebol tinha que terminar o trabalho primeiro. O estudo também era uma obrigação, 

mas logo percebeu que somente por meio dele é que poderia mudar a sua situação. 

E fez isso, tornando-se independente e seguindo a sua carreira. Já Laércio diz que 

seu pai nunca lhe cobrou nada e quando resolveu procurar emprego foi por vontade 

própria e que durante a sua vida só encontrou pessoas entusiasmadas que o 

ajudaram a gostar de trabalhar. 

Vicente, Wanderley, Maurício, Silas, Olívio e Rubens não precisaram 

trabalhar antes da formatura em nível superior. Olívio, Rubens e Wanderley falam da 

influência de seus parentes, mas de formas diferentes, pois Wanderley diz que seu 



 

 

 

pai influenciou a sua escolha de trabalho e isto o deixa com muita raiva. Vicente 

disse que a sua carreira foi escolhida por afinidade, interesse e fascinação pelo 

processo, objeto de sua formação e que teve liberdade para escolher e nunca se 

arrependeu de ter feito sua escolha. Olívio diz que teve muitos modelos em sua vida, 

mas os mais fortes foram os seus tios maternos e seu pai, um homem firme com 

idéias fortes. Esta influência provavelmente o levou a ser firme e muito adulto o 

tempo todo, o “velho da família”. Ele diz “Eu sufoquei a criança que sempre tive 

comigo, um espírito brincalhão e companheiro. Hoje integro mais isso” (sic) (ele faz 

terapia). No trabalho se diz analítico e observador. Rubens relata que desde cedo 

começou a trabalhar com o pai, mas não por imposição deste. Ele sente que o 

trabalho faz parte de sua vida e é a sua prioridade, pois é com ele que aprendeu o 

que é responsabilidade, respeito pelo outro, foi onde desenvolveu sua habilidade 

para trabalhar com gente, a ter disciplina e é com dele que pode proporcionar uma 

boa qualidade de vida para a sua família. Silas e Maurício abordam a questão do 

trabalho ligando-o com o emprego e a empresa. Silas diz que “Desde cedo percebi 

que o profissional precisa ter produtividade para garantir a empresa e o emprego. É 

o resultado de seu trabalho, é um toma lá, dá cá” (sic). Maurício disse que desde 

que começou a trabalhar apaixonou-se pelo dia-a-dia da empresa, da pressão, da 

adrenalina, tudo sempre lhe pareceu excitante.       

Júlio, diagnosticado no grupo 4 – Adaptação Ineficaz Severa, diz que tem 

horror em pensar em se aposentar, pois se sente muito bem trabalhando. Ele diz “Eu 

trabalho com amor. O trabalho tem que ser inspirado, é a adrenalina dele que eu 

gosto” (sic).  

No Grupo 5 – Adaptação Ineficaz Grave, encontramos Ari e Cléber que 

apresentam uma visão de trabalho bastante comprometida. Eles disseram ter sido 

obrigados a trabalhar desde cedo, o que lhes tirou a infância e a juventude. 

Tornaram-se muito responsáveis e ao mesmo tempo disciplinados e intransigentes. 

Ari escolheu sua profissão por si só porque acha que foi influenciado pelo trabalho 

que exercia, por isso gosta de serviços dinâmicos que tenham que mexer com 

alguma coisa. Optou pela sua profissão e nunca se arrependeu. Já Cléber fez o 

curso universitário que estava na moda, pois não tinha quem o orientasse. E até 

hoje não sabe direito exatamente do que gosta.  



 

 

 

Podemos observar que em quase todos os nossos sujeitos o trabalho é muito 

importante em suas vidas, o que vem de acordo com o pensamento de Freud (1930) 

segundo o qual a atividade profissional é uma fonte de satisfação especial se for 

livremente escolhida, e que por meio do trabalho se deslocam componentes 

libidinais, narcísicos, agressivos ou mesmo eróticos. Ao mesmo tempo observamos 

os segmentos que De Masi (2001) nos fala: o estudo, o trabalho e a aposentadoria. 

Podemos observar também que há muito prazer no trabalho exercido pelo 

que ele pode lhes proporcionar não importando o quanto sacrificam de suas vidas 

pessoais. Isto lhes dá a impressão de estarem construindo a sua identidade, no 

entender de Codo (1997) ao transmitir seu significado à natureza do trabalho o 

sujeito pode entrar com tal força neste circuito que não coloca limites esquecendo-se 

de comer, de dormir e não vê o tempo passar. Os nossos executivos têm ou já 

tiveram uma dedicação ao trabalho e à empresa muito disciplinada e responsável, 

trabalhando muitas horas por dia (de 08 a 16 horas em dias normais), podendo até 

passar dias dentro da empresa, se fosse necessário ou não, sem finais de semana. 

 Maurício nos diz claramente isso quando nos conta que o trabalho para ele é 

pura adrenalina e que o seu dia-a-dia “era muito bom, muito gratificante. Passei a 

viajar muito, trabalhava de 13 a 14 horas por dia, seis e até sete dias na semana. 

Não tinha férias ou feriados ou fins de semana. Sentia-me muito bem, dormia bem, 

mas quando voltava para casa tudo mudava” (sic).       

Térsio diz que o trabalho o envolvia tanto que depois de um tempo sentia-se 

robotizado. “Eu tomava remédios para dormir e uma vez cheguei a dormir durante 

três dias, depois de uma crise em minha área. Num dia em que estava em casa 

dormindo telefonaram de madrugada para avisar que havia ocorrido um grave 

acidente. Não se lembro de ter atendido o telefonema. Quando cheguei na empresa 

percebi que as pessoas me olhavam como se eu tivesse cometido um enorme erro. 

Foi um choque quando percebi que não conseguia mais controlar meu espaço e 

meu corpo” (sic).   

Olívio diz que vinha de um processo de viver a empresa vinte e quatro horas, 

quando aceitou um novo desafio para gerenciar uma área mais nobre e com mais 

responsabilidades. Nesta mesma época já não dormia direito, ficava muito tenso e 

permanecia muitas horas na empresa. Toda a pressão que sentia aumentou com as 

novas responsabilidades. Gostava de humilhar as pessoas e percebeu que até sua 



 

 

 

vida sexual estava afetada quando em pleno ato sexual começou a pensar nas 

providências que tinha de tomar no dia seguinte na empresa. Resolveu procurar uma 

terapia.  

De Masi (2001) relata que o trabalhador moderno que desempenha tarefas 

flexíveis e com idéias carrega-as consigo vinte e quatro horas por dia, em qualquer 

lugar que esteja. Além do relato de Olívio que também ilustra esta colocação, Ari nos 

conta que fica bastante tenso quando tem um trabalho para resolver. Ele busca 

rapidamente a solução e quando não consegue leva o problema para onde for, e isto 

significa para casa ou qualquer outro lugar em que ele vá. Ele diz: “Já teve ocasiões 

em que nem mesmo eu me agüentava” (sic). 

Os executivos que obtiveram o diagnóstico Adaptação Eficaz têm também 

uma forte ligação com o trabalho, tanto em termos de gostar do que fazem quanto 

em dedicação, mas conseguem ter uma visão mais clara e separar  as coisas dando 

a cada fato a dimensão precisa que o deixa satisfeito.  

Afonso diz que o descanso para ele é fundamental, por isso estabelece um 

contrato com a empresa – trabalha nove horas por dia, mas se for muito necessário 

pode abrir uma exceção; com isso consegue administrar os fins de semana, as 

folgas e o trabalho; não freqüenta as reuniões fora de horário, apesar de saber que 

isto é importante. Segundo ele estaria abrindo mão de seu descanso e de sua 

família.  

Luigi diz que gosta sempre de fazer um trabalho bem feito, dedica-se bastante 

e se concentra no que faz. Sente que o seu grande valor é conseguir sintetizar as 

coisas, deixar claro o que quer e organizar o trabalho. Apesar de controlar tudo o 

que está sob o seu comando consegue se desligar mentalmente quando está fora 

de serviço. Normalmente, resolve muitos problemas fora da empresa, nas reuniões 

sociais com os outros gerentes ou empregados, pois nesse momento as pessoas 

estão menos tensas e podem conversar sem pressa. Davi sente que o trabalho 

invadiu grande parte de sua vida, e hoje não invade mais, apesar de trabalhar 12 

horas por dia. Ele diz: ”Estava tudo misturado e tive que fazer uma reorganização. 

Tive que me disciplinar, por cada coisa no seu lugar. Hoje tenho tempo para a minha 

casa, minhas coisas, fico sem fazer nada, pois antes sempre tinha que fazer alguma 

coisa. Sinto que hoje eu vivo melhor” (sic).  



 

 

 

Esses depoimentos vêm de acordo com o ponto de vista de Dejours (1988) 

segundo o qual o tempo no trabalho e o tempo fora dele formam um contínuo 

dificilmente dissociável, podendo causar até sofrimento ao trabalhador.  

Podemos observar também que para alguns executivos o trabalho se torna 

exaustivo. Eles se sentem muito cansados, insatisfeitos, sentindo desprazer e 

tensão, pois não conseguem fazer exatamente o que gostariam ou não tem o poder 

necessário para mudar algumas coisas, ou ainda têm que tomar decisões que não 

gostariam e que em outras circunstâncias jamais as colocariam em prática. Isto está 

de acordo com o que coloca Dejours (1994) quando fala do conceito de carga 

psíquica do trabalho resultante da confrontação do desejo do trabalhador e da 

empresa contida na organização do trabalho.   

Ao mesmo tempo eles se sentem muito bem no cargo que ocupam e, com 

exceção de Cléber, todos os executivos gostam de estar em posição de comando, 

pois, como diz Davi “Fico satisfeito em poder fazer o trabalho da forma que eu 

acredito, implantar as minhas idéias, desenvolver uma equipe e ver os resultados” 

(sic). Gabriel diz que foi promovido a executivo após dois anos de empresa e se 

sentiu muito bem, podendo vislumbrar um futuro com melhores salários, ascensão 

profissional e social e novos relacionamentos. Olívio diz que adora o comando, 

buscando sempre metas grandes e claras e levando a equipe para obter sempre 

resultados positivos. Rubens diz gostar de ser gerente e nesses anos todos nunca 

se arrependeu de ter escolhido o seu trabalho e profissão. Cléber está em conflito 

entre  exercer a função gerencial e ocupar um cargo no staff, pois ao mesmo tempo 

que reconhece que a posição de comando lhe ofereceu alguma coisa, sente que 

gostaria de ter uma vida menos tensa sem tantas cobranças, uma vida nas qual ele 

poderia ser mais tranqüilo, menos ansioso e mais “cabeça fresca”. Não consegue se 

sentir assim e coloca toda a culpa no cargo que ocupa. Ele diz “Depois que eu 

deixar o cargo as coisas vão melhorar” (sic). 

A satisfação pela escolha da profissão e do cargo mostram segundo Dejours 

(1992) que a atividade laborativa é, também, benéfica para os homens e sociedade, 

uma vez que os recursos são favoráveis – melhoria do conforto material e aumento 

do consumo. Ele diz que, portanto, o trabalho também pode ser uma fonte de prazer 

e mesmo (para alguns) de saúde. Os nossos executivos confirmaram esta 

afirmação. 



 

 

 

Em relação à influência das organizações pudemos observar como nos 

mostra Chanlat (1992) que elas são marcantes nos comportamentos individuais e 

coletivos. Os executivos estudados parecem não só sofrer a influência como 

também se identificam com elas. Térsio diz: “Todo o meu eu foi influenciado pelo 

meu trabalho. O trabalho molda você. Sou o que sou por causa da empresa. O 

trabalho teve mais influência sobre mim do que a minha família” (sic).  

Em outro trecho da entrevista Térsio afirma que achava normal seu chefe lhe 

dizer “Você não vai falhar com a empresa, ela não pode perder você. Preciso vendê-

lo para alguém, para a empresa” (sic) e que só depois percebeu que esta era uma 

forma de comprometê-lo. Podemos observar, porém, que ele não se apercebe da 

influência e manipulação que era feito sobre si mesmo. Laércio enxerga a empresa 

como um lugar onde se pode ter um grande convívio social, mas com regras. 

Vicente diz “Tudo o que eu tenho devo à empresa” (sic). Por isso, ele cobra muito 

pouco dela, achando que algo está faltando à sua pessoa e não que a organização 

não o reconheça. Wanderley diz que “Ela pressiona, cobra, mas é através dela que 

eu tenho a minha liberdade econômica, na realidade devo tudo a ela. Sacrifiquei 

muitas coisas por causa do trabalho, mas não posso viver sem ele” (sic). 

 Podemos notar em alguns relatos que já há uma tomada de consciência e 

uma proximidade da realidade e da influência da organização sobre a pessoa do 

executivo, sem, obviamente, causar mudanças na forma de se relacionar com as 

organizações. Silas percebe que o profissional precisa ter produtividade para 

garantir o seu emprego e ser respeitado pela empresa, e que isto é o resultado do 

trabalho. “É um toma lá, dá cá” (sic). No mesmo sentido Maurício diz “Tudo o que eu 

tenho devo a ela, não posso falar mal dela, mas eu sei que também dei muito a ela e 

ela poderia ter sido mais boazinha comigo” (sic). Rubens diz que o profissional é 

bom enquanto dá resultados. Ela pressiona de várias formas e quando isto acontece 

“fico incomodado, agitado, não consigo me concentrar” (sic). 

Por todos esses relatos podemos observar como Freitas (2002) que as 

organizações são mais do que uma recompensa monetária e o status que pode 

proporcionar ao profissional, ela é uma referência para uma relação que passa pelo 

afetivo e pelo psicológico, como uma referência para a construção social e de sua 

auto-estima. Ao mesmo tempo, os executivos da nossa amostra sentem que as 

organizações nas quais trabalham realizam para todos eles a fantasia da conquista, 



 

 

 

do reconhecimento e do poder. Mas, também, em todos os seus depoimentos 

podemos ver através delas os seus fracassos, vulnerabilidade, frustração e rejeição.   

Wanderley relata claramente a percepção de reciprocidade, conceito 

estudado por Siqueira (1997), segundo o qual o empregado realiza o seu trabalho 

além do acordado pelo contrato, com ações espontâneas, criativas, independentes 

de recompensas materiais ou sociais e espera receber atenção e retribuições do 

sistema. Quando ele não percebe a reciprocidade, sofre. Diz o executivo: “Trabalho 

muito na empresa e levo constantemente serviço para casa, pois gosto de chegar no 

dia seguinte com tudo em ordem. Trabalho muitas vezes nos finais de semana. Mas, 

sinto que a empresa apesar de confiar no meu trabalho não dá a ele o devido valor. 

Há pouco tempo tive um problema de saúde, pressão alta, e não pude ir trabalhar. 

Mas, percebi que não poderia ficar em casa, porque me ligavam a toda a hora. 

Fiquei muito bravo com isso, mas atendi a todos os compromissos. Só que fiquei 

chateado” (sic).   

Júlio, nessa mesma linha, diz: “Tenho uma grande frustração porque não sou 

reconhecido pela empresa. Eu trabalho tanto, 16 horas por dia, com muito prazer, 

gosto tanto do que faço, e tento sempre fazer o melhor, mas algumas pessoas na 

empresa não me levam a sério, e são elas que contam” (sic). 

 O espaço organizacional, segundo Fisher (1993), pode exprimir a identidade 

de um indivíduo, e pode ser considerado como uma zona emocional, sócio-afetiva, 

que se refere ao conceito de intimidade e que se manifesta nas relações sociais. A 

retirada desse espaço sem o consentimento do profissional pode acarretar 

desequilíbrios, principalmente se ele estiver ocupando cargos executivos. Daniel ao 

ser retirado do posto gerencial mudou também de sala e de local de trabalho. Isto 

significou para ele uma perda de interesse da empresa em relação à sua pessoa, 

uma perda de poder e o afastamento de pares e colegas.   

Kaëss (1991) diz que as organizações têm dificuldade para levar em conta a 

realidade psíquica e o espaço psíquico das pessoas, pois em períodos de mudanças 

organizacionais ocorrem estados de angústia, fantasias de aniquilamento, 

sofrimento, e que as pessoas se sentem ameaçadas, pois para elas a organização é 

o lugar de defesas, na qual elas se sentem protegidas. Nos relatos dos executivos 

da amostra pudemos notar que em todas as situações de mudança na forma de 

trabalho ou na colocação do executivo, ou nas chefias, metas etc., eles 



 

 

 

apresentavam comportamentos de muita angústia por não saber o que poderiam 

esperar, causando-lhes, também, muita tensão.    

Todos relataram que gostam de desafios, pois eles significam vencer as 

dificuldades e metas estabelecidas; gostam de dominar o ambiente e colocar seu 

ponto de vista, de satisfazer os clientes, mesmo que para isso tenham que sacrificar 

a sua vida pessoal e as suas horas de lazer. Joel diz: “A empresa faz coisas que 

acabam com a gente, a pressão é grande e todos têm que correr atrás dela” (sic). 

Estas palavras resumem praticamente todo o pensar dos executivos da amostra em 

relação à organização, mas como se sentem ligados a ela, porque gostam da 

empresa e querem que ela vá bem, alcance resultados positivos, eles continuam 

seguindo os desafios propostos. É exatamente o que Pagés (1987) mostra em seus 

estudos quando diz que o indivíduo se liga às organizações não somente por laços 

materiais ou ideológicos, mas também por laços psicológicos. 

Encontramos também a relação que Morgan (1996) diz existir na influência 

dominante do macho cujas raízes estão nas relações hierárquicas encontradas na 

família patriarcal, e que nas organizações formais as pessoas acatam a autoridade 

da outra da mesma forma que a criança acata a autoridade do pai. Inácio diz: “Tem 

situações em que sou obrigado a fazer o contrário do que penso. Como 

normalmente não é individual, faço o que for necessário. Questiono, coloco a minha 

opinião, mas cumpro. Fico muito estressado quando isto acontece” (sic).  

Como relatamos anteriormente no setor AR, os executivos entrevistados 

foram criados de forma bastante disciplinada e todos eles têm uma tendência a 

obedecer a ordens, mesmo que não concordem com elas. Praticamente todos 

relataram episódios semelhantes aos de Joel, e com uma característica interessante 

que é ter o apoio do grupo, pois sozinho dificilmente teriam a mesma postura. 

Nesse tipo de organização patriarcal, as qualidades de firmeza, coragem, 

heroísmo, auto-admiração narcisista, determinação e proteção representam o pai, no 

entender de Morgan (1996). Encontramos relatos de executivos que vão exatamente 

nessa linha de pensamento, com a agravante de que eles não se adequam ao estilo 

da empresa em termos de padrões e comportamentos esperados. Inácio, Carlitos, 

Cléber, Daniel, Silas e Vicente dão o testemunho disto.  



 

 

 

Inácio diz sentir uma frustração muito grande quando escuta na empresa o 

que dizem a seu respeito ou que lhe dão o feedback de que ele “é muito bonzinho, 

entende muito as pessoas, conversa demais” (sic). Hoje está tentando se adaptar e 

é mais seguro ao ser diretivo, “Chefe é para mandar” (sic). Carlitos sofre a mesma 

pressão e diz: “Sou muito bom para persuadir as pessoas e negociar com elas, pois 

não sou agressivo. Muitas vezes chamam a minha atenção por isso” (sic). Apesar de 

ter clareza de sua habilidade, sente-se mal por não conseguir ser autoritário, 

resolver as coisas na hora, sentindo-se incompetente por não ter esse tipo de 

postura.  Silas e Vicente dizem que muitas vezes não se enquadram porque falam a 

verdade e esta nem sempre é para ser dita, nem sempre se pode falar com 

liberdade, porque as pessoas podem interpretá-lo mal. Cléber e Gabriel têm o 

costume de falar alto, mesmo que estejam concordando com um assunto. Este é um 

comportamento não aprovado e, portanto, eles sempre são “repreendidos”. 

Isto também tem muito a ver com a imagem que eles devem ter na empresa. 

Polini (2000) encontrou que os executivos de sua amostra vivem tensos e 

preocupados com a imagem pessoal e profissional que precisam transmitir para a 

empresa, pois devem sempre ser vistos como eficazes.  

Não encontramos relatos tão claros de competições internas acirradas para 

ocupação de postos de comando ou de maior evidência, assim como não 

encontramos medo e ansiedade muito grande de o executivo perder o lugar para 

outro ou “ter o seu tapete puxado” (alguém fazer alguma coisa para lhe tirar o lugar), 

tal como Polini (2000) encontrou em sua amostra.  

Mas, encontramos o fantasma da aposentadoria como uma preocupação em 

alguns executivos, principalmente em relação ao que vão fazer posteriormente. 

Alguns começam a pensar e a se preparar antecipadamente (Rubens, Vicente) e 

outros não querem nem falar no assunto (Júlio). 

 O caso mais significativo é o de Daniel que estava passando pela experiência 

e, justamente, por nunca ter pensado no assunto entrou em crise. Este foi um fator 

desencadeador que levou o sujeito a não conseguir encontrar uma solução para o 

problema, (Simon, 1989). Ele disse que se aposentou sob pressão, pois queria 

continuar na ativa, mas não deixaram. Para ele a aposentadoria sempre representou 

a morte, por isso não chegava perto dela, ou seja, não se preparava. Ele diz: “Estou 

confuso, perdido, não sei o que fazer. Estou jogado” (sic). Chora muito, pois se sente 



 

 

 

perdido, e não consegue ver uma saída. Essa sua crise foi caracterizada por perda, 

porque segundo Simon (1998) a pessoa ingressa no período crítico quando há uma 

diminuição significativa em seu universo pessoal e tem a dimensão de uma 

catástrofe. Essa diminuição no caso de Daniel corresponde a uma perda, carregada 

de angústia diante do novo e do desconhecido. Ele projeta na empresa e nos seus 

superiores toda a responsabilidade pela sua perda. Mas, há evidências de 

sentimentos de depressão e culpa, por não se ter preparado. Neste caso específico 

prognosticamos que Daniel tenha recursos suficientes para sair da crise sem 

prejuízo grave de sua adaptação, pois seu diagnóstico anterior, feito com base nos 

seus relatos foi de Adaptação Eficaz. 

Pagés (1987) mostra que a carreira é a maneira de o homem lidar com a 

organização, pois o valor pessoal fica reduzido à competência profissional e é 

controlado pela empresa. A carreira funciona como um mecanismo psicológico que 

antecipa a satisfação de se obter o que se deseja e o fracasso pode ser um fator de 

humilhação e de medo. Se ele deixa de subir, torna-se inútil e quando percebe que 

pode sair desse movimento seja pela aposentadoria, pela não realização de seus 

desafios, ou pela sua não adaptação, isto pode limitar ou estagnar a sua ambição 

significando uma morte social e com isso ele pode se considerar um nada (Freitas, 

2002). Dez dos nossos executivos tem a ambição de alcançar novos patamares 

dentro de sua carreira e seis têm grandes chances, pois são avaliados como 

excelentes na realização de seu trabalho. Desses seis somente Luigi apresenta um 

diagnóstico de Adaptação Eficaz. Todos os outros estão diagnosticados como 

Ineficaz Moderado. Eles tendem a se adequar às regras do jogo para poder se 

manter, mesmo que tenham que passar por cima de seus interesses ou valores. 

Mas, a organização parece enxergar o que lhe pode ser mais vantajoso 

independente de como o profissional está se sentindo. Muitas vezes, isto não é claro 

nem para ele. E, com certeza é com a carreira que ela manterá esses homens 

motivados a realizar mais, a ir além de suas possibilidades reais.       

Podemos dizer, pela análise do setor Pr, que os executivos entrevistados tem 

em sua maioria respostas pouco ou pouquíssimo adequadas às soluções de seus 

problemas o que os remete tanto à insatisfação quanto a ter conflitos na sua  relação 

com o trabalho. Nota-se também que o trabalho é o ponto central de sua vida 

dinâmica e que eles vivem em função das organizações a que pertencem. Este 



 

 

 

setor, a não ser em quatro casos, está desequilibrando a adequação desses 

sujeitos. Eles só se sustentam porque há um acerto psicológico entre as partes, 

tornando-se muitas vezes acertos doentios, mas que mantém estes homens de pé, 

pois se lhes faltar adrenalina, como eles dizem, se lhes faltar o amor da empresa e a 

atenção que elas lhes dá com a sua proteção, eles podem sumir na sua fantasia.  

 

 

3. 3. 1. 3. Setor Sócio-Cultural (SC) 

 

Os resultados obtidos no setor Sócio-Cultural (SC) pelos nossos sujeitos são 

muito semelhantes aos obtidos por Polini (2000). 

De maneira geral, os resultados obtidos nos diversos grupos diagnósticos 

foram respostas pouco ou pouquíssimo adequadas para este setor. O ritmo de 

trabalho intenso e a forma como encaram o trabalho não permitem que a  maioria 

dos executivos entrevistada tenha uma vida social satisfatória, estando em alguns 

casos comprometida. Como já dissemos anteriormente esse fato parece empobrecer 

o universo desses homens que vivem a empresa 24 horas por dia. 

Os seus passeios se restringem aos finais de semana, quando acontecem, 

sempre com a família; isto acontece tanto com casados quanto com divorciados. Os 

seus círculos de amigos normalmente são restritos aos círculos formados nas 

empresas, portanto, mesmo fora da organização os assuntos acabam girando ao 

redor do seu dia-a-dia de trabalho. A maioria deles acha isso bastante normal e até 

gosta dessa convivência, pois muitas vezes essas relações facilitam os seus 

trabalhos, quando existem interfaces entre eles. Podem viajar muito a trabalho, e  

nas férias alguns viajam com a família. Normalmente, em suas horas de lazer estão 

com os celulares ligados ou conectados via on-line com a empresa, podendo ser 

chamados a qualquer momento.  Não raro levam serviços para fazer em casa e, 

portanto, os seus horários de lazer ficam comprometidos. 

Acreditamos que no caso dos executivos desta amostra a ligação deles com o 

trabalho é grande e forte e, praticamente, ele é colocado em primeiro lugar em suas 

vidas. Alguns já se aperceberam disso e estão tentando mudar, outros não se 



 

 

 

apercebem do fato, e outros ainda preferem o trabalho a qualquer outra coisa. Pelas 

análises feitas nos setores AR e Pr que diversas causas podem estar motivando 

esses comportamentos inadequados, dentre elas a própria dificuldade de manter 

relações interpessoais adequadas e íntimas porque tem dificuldades psicológicas 

advindas de seu histórico de vida e a maneira como introjetaram as relações 

primitivas, ou o prazer encontrado com o trabalho que supre outras necessidades ou 

encobre as suas dificuldades. 

Participam muito pouco das atividades de suas cidades ou de trabalhos 

voluntários, ou de grupos diferentes. Apenas um sujeito relatou que freqüenta uma 

sociedade para estudos filosóficos. E, um deles (Júlio) leciona em cursos de 

graduação, quando não está na empresa. Alguns praticam exercícios físicos, 

natação, futebol, mais por recomendação médica do que por sociabilização.      

Normalmente fazem a leitura dos jornais diários e leituras técnicas 

especializadas. Apenas dois sujeitos disseram ter uma leitura variada. Normalmente 

vêem pouca televisão, às vezes vão ao cinema e teatro.    

Freqüentam as festas dadas pelas empresas, os encontros com pares ou 

subordinados e em alguns destes encontros as suas famílias participam.  

Para ilustrar a nossa análise trazemos alguns relatos que sintetizam o pensar 

dos profissionais.  Inácio diz que nunca foi de ter muitos amigos, mas vivia mais a 

família (casa do pai), por isso às vezes sente saudades da sua vida na infância.  

Silas diz que sai muito pouco, tem pouquíssimas atividades, dificilmente viaja nas 

férias, visita amigos ou recebe visitas. Diz que é ligado à empresa e todos em sua 

casa sabem que o trabalho é importante porque é dele que sai o seu sustento, 

portanto, quando o telefone toca em um final de semana ou no meio da noite a 

mulher o chama e não reclama, pois sabe que isto não é brincadeira. Térsio diz que 

seu lado sócio-cultural não foi desenvolvido, mas hoje tenta compensar isso 

buscando atividades com as quais possa ampliar seus horizontes, apesar de ainda 

trabalhar dez horas por dia. Luigi divide muito bem o seu tempo entre lazer e 

trabalho, dando atenção à sua família, compartilhando a sua vida com amigos e 

tendo prazer de simplesmente descansar. Mas, apesar disso, está sempre alerta a 

qualquer chamado da empresa.   

 



 

 

 

 

3. 3. 1. 4. Setor Orgânico (Or) 

 

Excetuando Afonso, Davi, Luigi e Silas todos os outros sujeitos apresentam 

respostas pouco ou pouquíssimo adequadas ao setor Orgânico. 

Na maioria dos casos esse setor é afetado pelos excessos de trabalho e 

pelas exigências do setor Pr, e pelas dificuldades advindas das inadequações do 

setor AR.  

Os executivos têm uma boa aparência cuidando de sua higiene e aparência 

pessoais, pois isso é importante em sua profissão. Mesmo os que são diretamente 

ligados à produção tentam manter a sua roupa em ordem quando voltam de visitas 

às áreas mais sujas de poeira. Maurício é o mais vaidoso de todos. Diz que gosta de 

se vestir bem, de comprar cremes para a pele, freqüentando salão de beleza 

masculino para fazer limpeza de pele, manicuro. Acha que um profissional de sua 

categoria tem que se cuidar, pois a imagem é importante.   

A maioria relata que tem uma vida sexual satisfatória, sem ser intensa. Na 

maioria dos casos foram muito reticentes para falar sobre este aspecto e dois ou três 

gerentes nem tocaram nele, apesar de termos dado o estímulo necessário. 

As queixas mais comuns são problemas com o sono, pesadelos, sono 

agitado, insônia. Alguns já chegaram a tomar remédios. Estes distúrbios do sono 

normalmente vêm acompanhados de alta ansiedade ou muita angústia. Isto 

acontece quando estão realizando um trabalho com pressão de tempo, ou quando 

tem problemas para resolver. Problemas no aparelho digestivo também são 

freqüentes, acompanhadas de explicações pela falta de cuidado na alimentação. 

Não relatam históricos de dependência de bebida alcoólica em sua família, e alguns 

dizem que bebem socialmente. Nesse meio as festas normalmente são regadas à 

bebida alcoólica e é comum nas reuniões após o expediente a presença de bebida.  

Vicente e Cléber têm colesterol alto. Apesar de toda a ansiedade, obesidade, 

hipertensão e falta de exercício, Cléber diz que este problema não tem nada a ver 

com a empresa ou com o trabalho. É de família.   



 

 

 

Laércio é muito preocupado com a saúde e começou a se perguntar se toda 

agitação que é a sua vida vale a pena, pois já teve históricos semelhantes em sua 

família que acabaram tendo complicações sérias de saúde. 

Uma outra queixa muito comum é o cansaço e a tensão que sentem todos os 

dias. Wanderley diz que é ansioso em relação ao que tem de fazer. Isto lhe causa 

cansaço, irritação e muita tensão, por isso precisa tomar remédio para dormir.  

Inácio diz que tem a saúde afetada pelo seu estilo de vida, come mal e fora 

de hora, tem gastrite, úlcera e sono agitado. Térsio diz que hoje está bem melhor, 

mas já teve problemas de ansiedade, depressão, sono agitado, precisando tomar 

remédios para poder descansar. Gabriel relata que a vida sedentária o levou a ter 

pressão alta e ácido úrico. 

Júlio diz que atualmente está sentindo muita depressão e tem freqüentemente 

alguns lapsos de memória. Não procurou um especialista.  

Podemos dizer após análise desse setor que ele é bastante vulnerável ao 

estilo de vida que esses executivos levam. E é um dos mais afetados. Aliado ao 

empobrecimento do setor SC, aos problemas levantados no setor AR e toda as 

exigências do setor Pr notamos que há uma certa displicência no tocante à saúde de 

forma geral por parte dos executivos, porque pouco se preocupam com o seu corpo 

e com sua saúde mental ou física. Provavelmente, todos esses fatores juntos dão os 

quadros obtidos neste estudo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 3. 2. Análise dos Micro-fatores  

 

A evolução da adaptação criada por Simon (1989) é concebida como um 

processo que se passa em períodos que podem se alternar por toda a vida do 

indivíduo. O processo que compreende as mudanças graduais denomina-se 

“período de adaptação estável” e quando as mudanças são bruscas e de curta 

duração, “período crítico”. 

A análise do chamado de período de adaptação estável junto à nossa 

amostra de executivos nos mostrou a configuração adaptativa característica de cada 

um (eficaz, ineficaz leve, moderado, severo, grave). Segundo Simon (1998) “isto 

ocorre porque o ambiente externo ou o ambiente intrapsíquico não pressionam 

excessivamente, seja porque o sujeito não se sente intimamente impelido a realizar 

alterações adaptativas amplas” (p. 26).  

Quando a configuração é estável ou varia de forma imperceptível ao longo 

dos anos os elementos são chamados de Micro-fatores que podem ser internos ou 

externos, que podem agir sinergicamente, segundo Simon (1998), no sentido de 

aumentar a eficácia adaptativa e neste caso são chamados de positivos, ou diminuí-

la, chamando-se negativos.   

Para esta análise levantamos, com os dados de entrevista, os elementos 

externos e intrapsíquicos que estão atuando nos sujeitos desta pesquisa, o que lhes 

é comum e o que difere em termos dos setores de adaptação ou da própria eficácia 

adaptativa de cada um. Como diagnosticamos um período de crise em um dos 

executivos, estaremos observando se há, potencialmente, micro-fatores que poderão 

se transformar em fatores.    

Após um levantamento individual dos micro-fatores, procuramos analisar 

aqueles que eram comuns aos executivos, de acordo com cada diagnóstico 

adaptativo (Anexo C). O Quadro 3 e 4 mostram os micro-fatores internos  positivos e 

negativos, respectivamente,  comuns aos executivos entrevistados. 

 

 



 

 

 

Quadro 3. Relação dos Micro-fatores Internos Positivos comuns aos executivos 

entrevistados.  

√ Sentimentos positivos em relação aos objetos. 

√ Bons objetos introjetados (pai, mãe, família). 

√ Busca e desejo de solucionar o problema gerado pelo trabalho por meio de terapia 

ou por outro meio positivo.  

√ É capaz de reconhecer seu próprio valor e ter prazer. 

 

Quadro 4. Relação dos Micro-fatores Internos Negativos comuns aos executivos 

entrevistados.  

√ Sentimentos de onipotência (= aparecem com a fantasia de que só ele pode suprir 

as necessidades dos outros, ou resolver problemas, ou pode impedir que coisas 

ruins aconteçam, ou só ele tem a resposta certa). 

√ Sentimentos persecutórios e de inveja (= em relação aos outros causados por 

controle possessivo, ou por não conseguir satisfazer seus desejos de ascensão ou 

por não ter se preparado para o futuro, ou pela alta competitividade).  

√ Sentimentos de frustração (= por não conseguir subir na empresa, não conseguir 

realizar outras coisas na vida, ou pela falta de percepção de limites, gerada pela 

ambição, ou não ser reconhecido).   

√ Sentimentos de inveja (= por ter sido excluído do grupo de trabalho ou porque 

outras pessoas ascenderam a cargos que ele gostaria de ocupar).  

√ Relações familiares abaladas pelo trabalho, tanto pela dedicação intensa à 

empresa, quanto por permanecer muitas horas nela, gerando culpa pela sua falta de 

dedicação a outros aspectos ou pessoas. 

√ Sentimentos de inferioridade (= por não se sentir valorizado pela empresa, por se 

sentir incompetente, por ser excluído do grupo ou receber críticas). 

√ Maus objetos internalizados. 

√ Relacionamentos insatisfatórios com as esposas. 

 



 

 

 

Analisando as respostas dos executivos do Grupo 1 e 2  observamos que elas 

são predominantemente adequadas, e os seus sentimentos são positivos, pois, 

conforme diz Simon (1989) para que o sujeito possa expandir sua adequação os 

micro-fatores positivos devem suplantar os negativos. Os sentimentos internos 

firmemente estabelecidos, bons objetos internalizados, permitem a eles lidar com 

situações que geram sentimentos negativos que, porventura, aparecem. 

       Os executivos dos Grupos 4 e 5, que deram respostas pouco ou 

pouquíssimo adequadas demonstram sentimentos negativos que, provavelmente, 

afetam a sua adequação e não demonstram os sentimentos positivos mais comuns 

encontrados nos executivos do Grupo 1 e 2. 

Os executivos diagnosticados no grupo 3 tanto apresentam sentimentos 

negativos quanto positivos. Pela análise de suas entrevistas verificamos que a 

intensidade e a solução de seus problemas, apesar de muitas vezes ser ineficaz, 

podem vir a mudar com o tempo se não ocorrer mudanças bruscas ou se seus 

sentimentos negativos não destruírem as suas relações, pois alguns possuem bons 

objetos internos. Por exemplo, Olívio e Vicente buscam resolver seus problemas e 

sentimentos negativos, o primeiro com terapia, e outro com um movimento grupal 

altamente positivo para ele. Os bons objetos internalizados os tornam mais fortes 

para suplantar o ódio, a inveja, a angústia e a culpa persecutória que surgem no seu 

dia-a-dia. 

Os sentimentos negativos e positivos podem ser o que Lapierre (1993, 1995) 

chama de os fantasmas conscientes e inconscientes, que têm a sua fonte associada 

a imagens interiores das pessoas significativas da sua vida pessoal, ou como dizem 

Kets de Vries e Miller (1993) que as pessoas se envolvem e revivem o passado num 

acontecimento presente e como não eliminam antigas relações de conflito tentam 

confrontá-las. Klein (1957) diz que o processo de introjeção e projeção contribuem 

para a interação entre os fatores internos e externos e a forma como o indivíduo vai 

se relacionar com o mundo.   

Assim aparecem nos setores AR e Pr, principalmente, sentimentos que 

retratam a vida passada e presente desses executivos. Podemos observar que 

sentimentos de onipotência relacionados ao setor Pr aparecem em onze (11) 

executivos.  



 

 

 

Afonso e Gabriel (Grupo 1) tiveram figuras fortes em suas vidas, 

principalmente a figura do pai como aquele que supre, comanda, protege, mas tem 

bons objetos introjetados. Afonso diz que é uma pessoa que controla as emoções e 

sente que apesar de ser bastante racional é também emotivo. Diz: “Eu sou bravo e 

até posso erguer a voz quando as coisas não saem da forma que eu acho certo. 

Quando tenho um problema gosto de resolver a parada, não gosto de enrolação. 

Não aceito as minhas limitações e as dos outros” (sic). Ele se comporta dessa forma 

no trabalho com os seus subordinados e em sua casa. Mas, ao mesmo tempo, ele 

consegue entender o outro, orientá-lo, ganhando com isto o respeito das pessoas 

que com ele convivem. Gabriel sente-se como o profissional tecnicamente perfeito, 

porque estudou muito e se especializou, granjeando com isto a confiança da 

empresa, podendo lidar com níveis hierárquicos mais altos, sempre realizando 

sozinho algum trabalho importante. Diz ele: “Hoje dificilmente a empresa realiza um 

trabalho na minha especialidade sem passar por mim” (sic) Essa confiança foi 

adquirida na sua história de vida e ele conta que já passou por momentos difíceis 

nos quais podia perder o cargo, mas ele diz que a sua reação é sempre de ir para 

frente, sabendo lidar com a frustração. 

No Grupo 3 aparecem apresentando sentimentos de onipotência Olívio, 

Rubens , Maurício, Silas e Laércio que têm bons objetos introjetados e Wanderley 

que tem maus objetos introjetados. Silas diz que não gosta de ser contrariado, 

escuta as pessoas, mas elas (seus subordinados) têm de fazer o que ele manda. 

“Sou muito franco, falo o que tem de ser dito, chamo a atenção, cobro muito e elogio 

pouco” (sic). Mas, com o nível hierárquico superior ele muda de comportamento, 

sem mudar o sentimento. Acha que as suas idéias estão certas, mas não entra em 

polêmica com pessoas que sabe de antemão que são agressivas, tentando 

conseguir por outros meios o que quer. Podemos notar em Silas uma ansiedade 

muito grande em querer acertar, em não errar. O mesmo se pode notar em Olívio 

que “Não admitia erros, era muito exigente com os subordinados e jogava pesado 

com os pares quando os resultados não eram favoráveis. As coisas tinham que sair 

como eu queria” (sic). Tudo isto porque ele tinha que ser perfeito, pois este foi o seu 

modelo introjetado. Hoje se entende melhor porque faz terapia, mas ainda sofre 

quando as coisas não ocorrem como ele previu, diz não saber lidar com frustrações 

e perda, e que ainda é muito ansioso. Maurício diz que atualmente não tem 



 

 

 

agüentado segurar algumas situações e fala o que tem de falar. Diz que seu controle 

emocional está frágil, descontrola-se e explode por qualquer coisa, principalmente 

quando o serviço não sai como ele quer. “Muitas vezes prefiro fazer o trabalho 

sozinho, pois faço melhor. Tenho que falar o que eu estou pensando senão eu fico 

extremamente ansioso, nem que seja para deixar a outra pessoa mal” (sic). 

Wanderley acha que é severo com os subordinados, controlador e não admite erros, 

gostando de ver todo o trabalho nos mínimos detalhes, mas escuta o que as 

pessoas têm a dizer e tenta colocá-las no caminho certo. Ele diz que atualmente 

está sem paciência e isso tem acontecido mais do que ele gostaria, pois não se 

sente bem depois, mas não volta atrás. Ele traz este modelo de sua infância, com 

pai severo e que comandava tudo, inclusive a sua carreira.  Térsio, que pertence a 

esse grupo não deixa claro seu sentimento pelas figuras parentais, mas pelo seu 

relato seu pai era bastante severo e ele se relacionou, no início de sua carreira com 

pessoas muito autoritárias, e, por conseguinte, imitou todos os comportamentos que 

julgava serem dignos de um chefe – mostrar autoridade, forte sentimento de posse, 

humilhar os outros porque só ele sabia fazer o trabalho. Ele diz que hoje consegue 

enxergar todas as suas atitudes, mas ainda tem algumas dificuldades.      

Daniel em seu estado de crise parece ter sentimentos de ser melhor que os 

outros, como se isso fosse uma tentativa de superar a sua crise, no setor Pr.  

No Grupo 4, Júlio e no Grupo 5, Ari e Cléber, apresentam sentimentos na 

mesma linha de comportamentos dos acima apresentados, mas como as suas 

respostas são pouco ou pouquíssimo adequadas os sentimentos ficam bastante 

agravados, principalmente aliados aos outros, também negativos. 

Observamos que todos esses sujeitos ligam-se ao trabalho e à organização 

por laços afetivos e imaginários, que no dizer de Freitas (2002) as relações que 

estabelecem dentro das empresas ou com a sua carreira pode-se até se assemelhar 

com a fase edipiana. Ou seja, indivíduos ao disputarem lugares, posições 

privilegiadas, poder e influência sobre os outros se assemelham à criança que quer 

ocupar o lugar do pai para alcançar o amor da mãe.  O sentir-se firme, vigoroso, 

severo, disciplinado, cumpridor dos deveres, perfeccionista, querendo os resultados 

ótimos e que todos ajam de acordo com o eles pensam, por um lado tem a influência 

de toda a sua vida e por outro é reforçado pela organização, cujo modelo de líder 

ainda passa por exemplos mais autoritários e severos. Acreditamos que muitas 



 

 

 

dúvidas que os nossos sujeitos têm em relação à sua forma de interagir, 

principalmente com os seus subordinados ou pares venham daí, pois hoje eles têm 

acesso a muita informação, ao que se espera dos líderes atuais, às pressões dos 

sindicatos, às leis trabalhistas. Isto faz com que eles repensem a sua postura 

perante os outros. As respostas adequadas às soluções dos problemas que 

aparecem vão ocorrer na medida em que eles conseguem superar seus sentimentos 

internos e externos.   

Todos os outros micro-fatores internos negativos apareceram nos sujeitos 

pertencentes aos Grupos 3, 4, 5 e Daniel em crise.  

Eles apresentam sentimentos persecutórios e de inveja em relação a outras 

pessoas, porque elas ascenderam a lugares que eles gostariam de ocupar, ou em 

função da alta competitividade; sentimentos de inferioridade por se sentirem 

desvalorizados na empresa; sentimentos de culpa pela falta de dedicação à família e 

a outras relações; muita frustração por não conseguir realizar tudo o que queriam. 

Para Kaëss (1991) a instituição é o lugar de organização das defesas. Ele diz 

normalmente as pessoas participam de instituições que lhes forneçam defesas 

contra as suas angústias. No entender de Jaques (1969) os indivíduos podem fazer 

uso inconsciente das instituições, associando-se a elas e cooperando para reforçar 

as defesas internas contra a culpa e a ansiedade.     

Se observarmos Ari, nosso sujeito do Grupo 5, podemos verificar que isto 

pode acontecer. Ele diz que não tem ânimo, nem disposição para fazer outra coisa 

que não o trabalho, pois está sempre na empresa; na empresa não tem com quem 

compartilhar nada e sente que a rotina o está massificando. O sujeito demonstra 

muita angústia pela sua atual situação pessoal. De certa forma, culpa a empresa por 

não ter alternativas, por viver uma rotina massificante, por não compartilhar nada, 

pelos relacionamentos superficiais. A empresa parece incorporar a sua situação 

familiar anterior. Ele diz que gostaria de mudar de vida, que queria aproveitar mais, 

vivenciar outras coisas mais prazerosas. Parece cultivar uma grande fantasia em 

relação a experiências não vividas. Só que mais uma vez ele se diz comprometido, 

pois tem os filhos e ele não pode dar um passo para a sua liberdade. Como ele não 

consegue resolver o seu problema culpa a empresa que indiretamente colabora com 

a manutenção desse sentimento.  



 

 

 

Outros executivos usam outro mecanismo para enfrentar os maus objetos e 

impulsos projetados, conforme diz Jaques (1969), que é o ataque aos seus 

representantes e a sua impotência para mudar a situação. Em nenhum deles se 

observou a procura de solucionar o problema de forma diferente da atual, ou seja, 

eles não fazem nenhum movimento eficaz em direção a realmente mudar o seu 

estilo de vida, seja procurando outro emprego, colocando limites para a sua atuação 

dentro da empresa, ou buscando outras alternativas mais saudáveis. Para alguns 

esse processo é consciente, só que eles não têm forças suficientes e mecanismos 

saudáveis para mudar, mas para os casos mais graves (Júlio, Ari e Cléber) parece-

nos que o processo não é consciente. 

Jaques (1969) diz que pode ocorrer a substituição do ego ideal por um objeto 

externo, identificando-se projetivamente com ele ou colocando nele uma parte de si 

próprio. Isto também parece ocorrer com os nossos executivos, pois parece que 

essa identificação projetiva comum faz com que eles se identifiquem não só com os 

seus representantes ou com a instituição, mas consigo próprios. Segundo Jaques 

(1969) na forma extrema de identificação projetiva os seguidores tornam-se 

totalmente dependentes do líder, porque cada um deles entregou uma parte de si a 

ele. Térsio, um dos executivos do Grupo 3 diz: “Somente aos 30 anos comecei a 

perceber que a influência de um chefe é enorme na vida de uma pessoa. Tive um 

chefe com características ruins – autoritário, possessivo. Comecei a virar autoritário, 

a pisar nos outros, a fazer valer o que eu queria. Ao mesmo tempo, percebi que se 

fosse dedicado e disciplinado poderia evoluir com maior rapidez. Senti-me satisfeito 

e achei que o caminho era ótimo. No final, eu me tornei melhor do que ele, e ocupei 

o seu lugar” (sic).           

  Ao mesmo tempo em que os indivíduos procuram organizações para se 

proteger de suas angústias, Pagés (1987) mostra que há uma dominação 

psicológica poderosa da organização sobre eles, ao nível do inconsciente, e que 

modela a fundo as estruturas de sua personalidade. Térsio diz: “Todo o meu eu foi 

influenciado pelo meu trabalho. O trabalho molda você. Sou o que sou por causa da 

empresa...” (sic). Ari relata: “Gosto muito da empresa, sou o que sou porque estou 

aqui e me incomoda se alguém falar mal dela” (sic). Wanderley: “Gosto do trabalho 

na empresa, ela pressiona, cobra, mas é através dela que eu tenho a minha 



 

 

 

liberdade. Na realidade devo tudo a ela” (sic). Vicente: “Tudo o que sou devo à 

empresa” (sic). Gabriel: “É a extensão da minha casa” (sic). 

   Ainda com relação a esse ponto podemos dizer que todos os executivos de 

uma forma ou de outra nos relataram a sua ligação com as empresas e o seu prazer 

de trabalhar nelas. Parece-nos que elas são a grande mãe no sentido colocado por 

Pagés (1987), e que eles a amam, não admitindo que ninguém fale mal delas. 

  Ao estudarmos os sujeitos do Grupo 3 e, principalmente, os dos Grupos 4 e 5, 

observamos que os sentimentos negativos presentes suplantam em muito os 

positivos, e que por isso a sua adaptação é ineficaz moderada, severa e grave. Ao 

mesmo tempo, ao nos confrontarmos com os dados oferecidos pelas empresas 

observamos que esses sujeitos têm em média 20 anos de empresa, ocupam o cargo 

há 9 anos e têm uma avaliação de desempenho no mínimo normal. Isto nos faz 

pensar como é possível isto acontecer com sujeitos que solucionam seus problemas 

de forma pouco ou pouquíssimo adequada? 

  Bleger (1991) nos mostrou que a identidade grupal comporta dois níveis em 

todos os grupos. Um deles é aquele da identidade dada por um trabalho efetuado 

em comum e que consegue instaurar regras de interação que o grupo 

institucionaliza, e o outro é o que ele chama de 

 “identidade grupal sincrética e que se apóia não sobre 

uma integração de nível evoluído, mas sobre uma 

sociabilização na qual esses limites não existem; cada um 

daqueles que vemos de um ponto de vista naturalista 

como sujeitos ou como indivíduos ou pessoas não tem 

identidade enquanto tal, mas sua identidade reside na 

afiliação ao grupo” (p. 66).  

 Ele continua dizendo que “quanto maior o grau de filiação 

a um grupo maior será a identidade sincrética e que ela 

se caracteriza por uma não-relação ou indiferenciação, na 

qual cada indivíduo não se diferencia do outro ou não se 

vê discriminado entre outros, e na qual não existe 

discriminação estabelecida entre o Eu e o não Eu, nem 

entre corpo e espaço, nem entre Eu e o outro” (p. 62). 



 

 

 

 Bleger (1991) diz que a presença da identidade sincrética não é 

necessariamente negativa, mas sim quando as pessoas se comportam unicamente 

ou na maioria das vezes desta forma, isto pode provocar perturbações no 

desenvolvimento da personalidade e da relação.  

O que notamos nesse grupo de executivos é que há uma identidade sincrética 

e a sua intensidade é maior nos grupos com adaptação ineficaz severa e grave. Isto 

acarreta a Júlio, Cléber e Ari sentimentos de angústia, muita ansiedade, fantasias, 

cisão entre os aspectos bons e maus da realidade, depressão e estresse. Eles 

utilizam o grupo para sua dependência e afiliação, mas se este lhes faltar ou houver 

mudanças nos valores desse grupo ou das organizações, provavelmente não 

resistirão, e poderão entrar em crise. Quanto aos outros, além da identidade 

sincrética já notamos que há uma tendência forte à integração e à interação entre 

com as pessoas. 

A seguir apresentamos os quadros 5 e 6 que nos mostram os micro-fatores 

externos positivos e negativos, respectivamente, encontrados na amostra de 

executivos. 

 

Quadro 5.  Relação dos Micro-fatores Externos Positivos comuns aos executivos 

entrevistados.  

√ O relacionamento saudável com as pessoas facilita a adaptabilidade à empresa. 

√ Ocupar cargo de comando. 

√ Os níveis hierárquicos mais altos proporcionam satisfação ao se relacionarem com 

o executivo.  

√ Estar em ambiente de trabalho facilitador e ter o seu valor reconhecido pelo outro. 

√ Plano de carreira e reconhecimento promovem uma perspectiva de ascensão na 

empresa. 

√ Políticas e normas internas que possibilitam ter método de trabalho e ter ritmo 

constante.  

√ Trabalho compatível com a profissão que escolheu. 

 



 

 

 

Quadro 6.  Relação dos Micro-fatores Externos Negativos comuns aos executivos 

entrevistados. 

√ Expectativa da empresa de contar com o executivo 24 horas por dia.  

√ Relacionamentos no trabalho não satisfatórios.  

√ Rotina de trabalho estressante.  

√ Ser retirado da gerência. 

√ Obedecer a ordens com as quais não concorda, ou não poder falar o que pensa. 

√ Aposentar-se.  

√ Ter a saúde afetada pelo trabalho intenso. 

√ Não participação de eventos sociais prejudica a sua carreira.  

√ Expectativa da empresa de o executivo ter ou não determinados padrões de 

comportamento.  

 

A maioria dos micro-fatores externos positivos e negativos encontrados se 

referem a uma ação atual e são compartilhados por quase todos os executivos da 

amostra, sempre com a ressalva da intensidade devido aos diagnósticos 

diferenciados.  

Ocupar cargo de comando, ser um executivo é muito positivo, pois isto lhes 

dá status, faz sentido para a sua vida, e lhes dá a dimensão de seu valor para o 

mercado de trabalho, pois ocupar cargo de comando é um bom indício de que o 

profissional é competente e confiável. Ao mesmo tempo, esse trabalho é compatível 

com a profissão que escolheu. Dos 19 executivos, em 18 deles encontramos esses 

micro-fatores como positivos. Apenas Cléber diz não estar satisfeito com o posto de 

trabalho atual e conseqüentemente com a carreira. Ele escolheu a sua profissão 

porque ela estava na moda. Quando foi colocado como gerente, num primeiro 

instante achou que poderia continuar sendo parte do grupo de trabalho até então 

seus pares. Porém, isto não aconteceu e ele teve que incorporar em sua vida 

estabelecida tudo o que a empresa espera de um executivo. Ele se sente muito 

insatisfeito e diz: “O quanto depende de mim para achar uma saída? Quanto eu 

devo me adaptar, aceitar e me tranqüilizar? Será que outras pessoas virão? Muito 



 

 

 

remoto. Eu quero ficar numa área de staff, de apoio. Acho que esta é a saída” (sic). 

Cléber tem certo medo de pedir para sair do posto, pois isto pode comprometer a 

sua imagem perante a comunidade organizacional, pois se sair antes do tempo isto 

se configura como incompetência de sua parte. Por isso, fantasia uma saída.  

Ao mesmo tempo o aposentar-se pode ser um grande problema para esses 

homens que ocupam muitas horas de suas vidas trabalhando nas suas 

organizações, sem pensar em seu futuro, ou em ser retirado do posto. Daniel relata 

que a aposentadoria representa a morte, porque tem que parar, não pode mais 

exercer o seu cargo, sem dizer do aspecto financeiro, pois o seu nível de vida pode 

cair. Entra em crise por perda, ao ser retirado do posto de comando, ao ser 

recontratado sem receber as atenções a que estava acostumado, sendo uma delas 

o reconhecimento de seu valor. Podemos dizer que o micro-fator Aposentar-se, 

provavelmente se transformou em fator negativo para configurar a crise. Júlio diz 

não querer pensar nisso, é um assunto que lhe faz mal, pois o trabalho é a sua vida. 

Maurício diz que atualmente tem pensado muito no que fazer quando se aposentar, 

e fica muito apavorado, pois sempre trabalhou. Mas, tem certeza de encontrar uma 

saída e tem confiança de se aposentar na empresa. O que pudemos apreender 

dessas entrevistas é que esses executivos de forma geral não se preparam para se 

afastar da vida laborativa e, provavelmente, para uma grande maioria, isto se 

configurará como um problema. 

Um ambiente facilitador é também um micro-fator positivo, pois por meio dele 

pode-se obter o reconhecimento pelo trabalho executado, tanto para a equipe como 

para a comunidade e também porque a sua competência técnica fica em evidência. 

Isto nos faz pensar que de alguma forma esse micro-fator é importante porque esta 

parece ser a sua fonte de prazer, se lhes faltar provavelmente não lhes restará muita 

coisa. Como foi o caso de Daniel.                 

Mas, metade desses homens concorda que a rotina de trabalho estressante 

pode fazê-los sofrer, lhes tirar o ânimo e até a saúde.  

A análise de micro-fatores nos mostra que eles podem ser importantes no 

caminho da prevenção, porque apontam conflitos e insatisfações quase que 

imperceptíveis no dia-a-dia dos nossos executivos, mas que podem alterar 

gradativamente a sua eficácia adaptativa.   



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo nos mostrou que o trabalho está incorporado fortemente à vida 

dos executivos de nossa amostra, de forma que encontramos no setor Produtividade 

a fonte da maioria dos conflitos e insatisfações que levam os sujeitos a dar respostas 

pouco ou pouquíssimo adequadas. 

Os executivos diagnosticados no Grupo 1 – Adaptação Eficaz demonstraram 

uma maior integração e equilíbrio entre os setores de adaptação, conciliando o 

trabalho com os outros aspectos de suas vidas. Mesmo assim, a vida laborativa é o 

centro para o qual todas as atenções, tanto do executivo quanto das pessoas ao seu 

redor, convergem. 

Os executivos que foram avaliados nos Grupos 2, 3, 4 e 5 – Adaptação 

Ineficaz Leve, Moderada, Severa e Grave deram respostas pouco ou pouquíssimo 

adequadas em vários setores de sua vida. O trabalho é a sua principal e, às vezes, a 

única atividade e a sua fonte de prazer. O setor Produtividade parece ser atualmente 

o único que conta para esses homens, mas observamos que uma grande parte das 

dificuldades levantadas no seu dia-a-dia está relacionada ao setor AR. As relações 

introjetadas como más ou reprimidas repercutem nos demais setores de adaptação. 

Também observamos que os indivíduos da amostra que deram respostas mais 

adequadas têm o setor AR melhor estruturado. 

A análise dos micro-fatores internos positivos e negativos também mostrou 

que os sentimentos negativos suplantam os positivos nos diagnósticos de adaptação 

ineficaz. A maioria dos micro-fatores levantados estão relacionados ao setor 

Produtividade e mostram que os executivos demonstram sentimentos de onipotência 

e fantasias de que só eles podem suprir as necessidades dos outros, ou só eles 

podem resolver os problemas que aparecem, ou que eles são indispensáveis; 

sentimentos persecutórios e de inveja, e frustrações aparecem em relação à 

valoração que eles acham que poderiam ter na empresa, ou seja, eles não são 

devidamente reconhecidos. Também aparecem micro-fatores relacionados ao setor 

AR mostrando objetos internalizados como bons nos que deram respostas 

adequadas, e como maus para as inadequadas. 



 

 

 

A análise dos micro-fatores externos positivos e negativos mostrou que esses 

homens estão satisfeitos com a profissão que escolheram e sentem prazer em 

exercer a função executiva. O ambiente de trabalho facilitador, o reconhecimento de 

seu valor pela empresa e a possibilidade de ascensão podem levar esses 

profissionais a aumentar a disposição para o trabalho. Ao contrário, o trabalho 

compulsivo vivenciando a empresa durante 24 horas, relacionamentos não 

satisfatórios, a rotina estressante, a saúde afetada pode diminuir a disposição para o 

trabalho. Porém, observamos que eles não desistem e continuam a devotar sua 

atenção e sua vida a ele. O trabalho demonstra realmente ser importante para esses 

homens que só o fato de pensar em aposentadoria ou o ato de aposentar-se pode 

levá-los a uma crise. 

Observamos também que mesmo os executivos que apresentam diagnósticos 

adaptativos ineficazes obtêm altos níveis de produtividade e uma avaliação de 

desempenho muito favorável. Podemos dizer que parecem apresentar uma 

identidade sincrética utilizando o grupo para sua dependência e afiliação. 

Entendemos que se este lhes faltar ou houver mudanças nesses grupos ou nas 

organizações, provavelmente, poderão ocorrer crises.  

A relação desses profissionais com as organizações a que pertencem é forte e 

podemos dizer que caracterizam uma dependência psicológica, no sentido que elas 

são as grandes provedoras da sua fonte de prazer que é o trabalho. Quando a sua 

afiliação é positiva e de menor dependência, podemos dizer que as organizações 

permitem a esses profissionais expandir seus conhecimentos e a sua capacidade 

intelectual, lógica, e os faz se sentirem muito eficazes e até felizes. Quando eles 

começam a sentir que o peso das responsabilidades está além das suas forças os 

seus sentimentos começam a se tornar negativos, muitas vezes, não diretamente a 

elas. 

Pelo que pudemos apreciar neste estudo há alguns aspectos que precisariam 

ser aprofundados, tais como as organizações patológicas advindas dos diagnósticos 

adaptativos, os sentimentos das famílias dos executivos e a eficácia adaptativa de 

seus membros e qual a probabilidade de micro-fatores se tornarem fatores 

desencadeantes de crises.  

Em termos de prevenção, podemos dizer que normalmente esses homens são 

tratados depois que a doença já está instalada, e na maioria das vezes o tratamento 



 

 

 

é somente medicamentoso. Não há informações eficazes a respeito dos tratamentos 

psicológicos de prevenção primária e secundária que poderiam ajudá-los a 

restabelecer a sua adaptação eficaz.  

Há muitos trabalhos que podem ser desenvolvidos pelos profissionais da 

Psicologia da Saúde. Um deles é a divulgação dentro das organizações industriais 

de medidas preventivas, de forma que elas consigam desmistificar o sofrimento 

psíquico, como algo que é passível de ser tratado, sem denegrir a imagem do 

profissional. Uma outra forma de prevenção primária que nós julgamos como a mais 

importante é trabalhar os futuros profissionais dentro das universidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. REFERÊNCIAS 
 
 
ALBORNOZ, S. O que é trabalho? São Paulo: Brasiliense, 2002.  
 
BELLE, F. Executivas: Quais as diferenças na diferença? In: ____ CHANLAT, J.F. O 
Indivíduo na Organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1993, Vol. II.  
 
BLEGER, J. Temas de Psicologia - entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 
1980. 
 
BLEGER, J. O Grupo como Instituição e o Grupo nas Instituições. In: ____ KAËSS, 
R. (et. al.). A Instituição e as Instituições: estudos psicanalíticos. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1991, p. 59-71.  
 
BERGAMINI, C. W. Liderança: administração do sentido. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
CHANLAT, J-F. Por uma Antropologia da Condição Humana nas Organizações. In: 
____ CHANLAT, J. (Coord.). O Indivíduo na Organização: dimensões esquecidas. 
São Paulo: Atlas, 1992. 
        
CALEJON, L. M. C. Manejo de crises e dificuldades adaptativas em universitários. 
Dissertação (Doutorado), Universidade de São Paulo, 1996.  
 
CAPLAN, G. Princípios de psiquiatria preventiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.  
 
CASE, T. A. A contratação, a demissão e a carreira dos executivos brasileiros – 
resultados de uma pesquisa com 41.395 respondentes. São Paulo: Grupo Catho, 
2003. Solicitado: <http://www.catho.com.br. Acesso em: novembro de 2003.  
 
CODO, W. Um Diagnóstico do Trabalho (Em busca do Prazer). In: ____ TAMAYO, 
A; BORGES-ANDRADE, J. E.; CODO, W. (Org.). Trabalho, Organização e Cultura. 
São Paulo: CAA Editores, 1997, p.21. 
 
CODO, W. Um Diagnóstico do Trabalho com Ênfase em Saúde Mental. In: ____ 
JACQUES, M. G.; CODO, W. (Org.). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
 
DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo da psicopatologia do trabalho. São 
Paulo: Cortez-Oboré, 1988.  
 
DEJOURS, C. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. In: ____ 
CHANLAT, J.F. (Coord.). O Indivíduo na Organização: dimensões esquecidas. São 
Paulo: Atlas, 1992. 
 
DEJOURS, C. et. al. Psicodinâmica do Trabalho: contribuições da Escola Dejouriana 
à análise prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994. 
  
DEJOURS, C. Conferências brasileiras: identidade, reconhecimento e transgressão 
no trabalho. São Paulo: Fundap: EAESP/FGV, 1999. 



 

 

 

 
DE MASI, D. (Org. e Intr.). A Economia do ócio/ Bertrand Russell, Paul Lafargue. Rio 
de Janeiro: Sextante, 2001. 
 
DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001, 1ª Edição. 
 
DOWBOR, L. O que aconteceu com o trabalho? São Paulo: Editora SENAC, 2002. 
 
FISCHER, G. Espaço, Identidade e Organização. In: ____ CHANLAT, J.F. O 
Indivíduo na Organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1993, Vol. II.  
 
FLEURY, A. Estratégias Empresariais e Formação de Competências: um quebra-
cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
FLEURY, M. T. L. (Org.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. 
 
FREITAS, M. E. A questão do imaginário e a fronteira entre a cultura organizacional 
e a psicanálise. In: ____ PRESTES MOTTA, F. Vida Psíquica e Organização. Rio de 
Janeiro: FGV, 2000.   
 
FREUD, S. O Mal Estar da Civilização. Trad. J. SALOMÃO. In: ____ Obras 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, V. 21, p. 89, 105, 
(original de 1930). 
 
FREUD, S. Análise Terminável e Interminável. Trad. J. SALOMÃO. In: ____ Obras 
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1966, V. 23, p. 241, (original 
de 1937). 
 
GARCIA, S. A. F. Satisfação e insatisfação conjugal da mulher executiva. 
Dissertação (Mestrado), Universidade Metodista de São Paulo, 2000. 
 
GIULIANI, P. C. Um estudo analítico sobre a evolução do perfil executivo. 
Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1997.  
 
GOLDBERGER, P. A Saúde dos Executivos: como identificar sinais de perigo para a 
saúde e levar a melhor contra o stress. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.  
 
GRAMIGNA, M. R. Modelo de Competências e Gestão de Talentos. São Paulo: 
Makron Books, 2002. 
 
GRAYSON, D; HODGES, A. Compromisso Social e Gestão Empresarial. São Paulo: 
Publifolha, 2002. 
 
HELENO, M.G.V. Organizações Patológicas e Equilíbrio Psíquico em Pacientes 
Diabéticos Tipo II. Trabalho de Pesquisa (Doutorado). Universidade de São Paulo, 
2000. 
 



 

 

 

JACQUES, M. G. Doença dos Nervos: Uma Expressão da Relação entre Saúde 
/Doença Mental. In: ____ JACQUES, M. G.; CODO, W. (Org.). Saúde mental & 
trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
JAQUES, E. Os Sistemas Sociais como Defesa contra a Ansiedade Persecutória e 
Depressiva. In: ____ KLEIN, M. et. al. (Org.). Temas de Psicanálise Aplicada. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1969, p. 207-231. 
 
KAËSS, R. Realidade psíquica e sofrimento nas instituições. In: ____ KAËSS, R. (et. 
al.). A Instituição e as Instituições. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1991, p. 19-56. 
 
KATS, D.; KAHN, R. L. Psicologia Social das Organizações.São Paulo: Atlas, 1978. 
 
KETS DE VRIES, M. F. R.; MILLER, D. Relações de Transferência na Empresa: 
confusões e atritos no processo decisório. In: ____ CHANLAT, J-F. O Indivíduo na 
Organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1994, v. II. 
 
KETS DE VRIES, M. F. R. Leaders, fools, and impostors: essays on the psychology 
of leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.  
 
KETS DE VRIES, M. F. R. Liderança na Empresa: como o comportamento do líder 
afeta a cultura interna. São Paulo: Atlas, 1997.  
 
KLEIN, M. O mundo dos Adultos e suas raízes na Infância. Trad. MARIA IRENE 
STOCCO BETIOL. In: ____ LAPIERRE, L. Imaginário e Liderança: na sociedade, no 
governo, nas empresas e na mídia. São Paulo: Atlas, 1995, V. 1 (original de 1957).  
 
KLEIN, M. Sobre a Teoria da Ansiedade e Culpa. In: ____ RIVIERE, J. (Org.). Os 
Progressos da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
   
LAPASSADE, G. Grupos, organizações e instituições. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1977.  
 
LAPIERRE, L. Imaginário e Liderança: na sociedade, no governo, nas empresas e 
na mídia. São Paulo: Atlas, 1995, Vol. 1.  
 
LAPIERRE, L. Interioridade, gestão e organização da realidade psíquica como 
fundamento da gestão. In: ____ CHANLAT, J.F. O Indivíduo na Organização: 
dimensões esquecidas.São Paulo: Atlas, 1993, V. II. 
 
LAPLANCHE, J. Vocabulário de Psicanálise/Laplanche e Pontalis. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
 
LONGMAN DICTIONARY CONTEMPORARY ENGLISH. Essex: Longman Group 
Ltd, 1995, 3ª Edition. 
 
MANFRED, F.R. K.; MILLER, D. Relações de transferência na empresa: confusões e 
atritos no processo decisório. In: ____ CHANLAT, J.F. O Indivíduo na Organização: 
dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1993, Vol. II.  
 



 

 

 

MARQUES, V. Stress ocupacional: um estudo com executivos de uma empresa 
multinacional. Dissertação (Mestrado), Universidade Metodista de São Paulo, 2002. 
 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
PAGÉS, M. et. al. O poder das Organizações: a dominação das multinacionais sobre 
os indivíduos. São Paulo: Atlas, 1987.   
 
PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
POLINI, M. F. Estudo da ansiedade e variações adaptativas do executivo. 
Dissertação (Mestrado), Universidade Metodista de São Paulo, 2000. 
 
RÉGIS, L. M. O stress ocupacional no executivo: relação entre os geradores de 
stress na vida profissional e estado de saúde. Dissertação (Mestrado), Universidade 
de São Paulo, 1996. 
 
ROBSBAWN, E. Era dos extremos – o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
SENNETT, R. A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do trabalho no 
novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2003.   
 
SIMON, R. Psicologia clínica preventiva: novos fundamentos. São Paulo, EPU, 1989. 
 
SIMON, R. Teoria da evolução da adaptação humana – prevenção da ineficácia 
adaptativa. In: ____ Mudanças. Psicoterapia e Estudos Sociais, v. 3/4, p. 25-36, 
1995. 
 
SIMON, R. Do diagnóstico à psicoterapia breve. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 45 
(7): p. 403-408, 1996. 
 
SIMON, R. Proposta de redefinição da Escala Diagnóstica Adaptativa 
Operacionalizada (EDAO). In: ____ Mudanças. Psicoterapia e Estudos Sociais, v. 
10, p. 13-24, 1998.  
 
SIMON, R. Relações entre o diagnóstico operacionalizado, a psicopatologia da 
depressão e psicoterapia psicanalítica. In: ____ Mudanças. Psicoterapia e Estudos 
Sociais, v. 8, nº 13, p. 165-190, jan/jun 2000.  
 
SIQUEIRA, M. M. M. Cognições Relativas ao Trabalho. In: ____ TAMAYO, A; 
BORGES, J. E.; CODO, W (Org.). Trabalho, Organização e Cultura. São Paulo: CAA 
Editores, 1997, p. 195. 
 
SMITH, P. B.; PETERSON, MARK F. Liderança, Organizações e Cultura: modelo da 
administração de evento. São Paulo: Pioneira, 1994.     
 
 TIBA, I. O executivo e sua família. São Paulo: Ed. Gente, 1998.  
 



 

 

 

VIZZOTTO, M. O método Clínico e as intervenções na saúde psicológica da 
comunidade. In: ____ OLIVEIRA, V. B., YAMAMOTO, K. (Org.). Psicologia da 
Saúde: temas de reflexão e prática. São Bernardo do Campo: UMESP, 2003. 
 
ZALESNIK, A; KETS DE VRIES, M.F.R. O poder e a mente empresarial. São Paulo: 
Pioneira, 1981.  
 
YAMAMOTO, K. A psicoterapia breve operacionalizada na saúde. In: ____ 
OLIVEIRA, V. B., YAMAMOTO, K. (Org.). Psicologia da Saúde: temas de reflexão e 
prática. São Bernardo do Campo: UMESP, 2003. 
 
YOSHIDA, E. M. P. Estudo da precisão e da validade da escala diagnóstica da 
adaptação de R. Simon. Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, 1984. 
 
YOSHIDA, E. M. P. Estudo de critérios psicodiagnósticos para indicação de 
psicoterapia breve. Trabalho de Pesquisa (Doutorado), Universidade de São Paulo, 
1989.   
 
YOSHIDA, E. M. P. Psicoterapias psicodinâmicas breves e critérios 
psicodiagnósticos. São Paulo: EPU, 1990, p. 30. 
 
YOSHIDA, E. M. P., et. al. A Adaptação e nível de patologia. Boletim de Psicologia, 
V. 48, nº 108, jan.-jun. 1998, p.67-85.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A. Termo de Consentimento 

 

Universidade Metodista de São Paulo 
Curso de Pós-Graduação 
Mestrado em Psicologia da Saúde  
 
Termo de consentimento pós-informação (obrigatório para pesquisas científicas com 
seres humanos – Resolução no. 01 de 13.06.1988 – CNS) 
 
Eu, ______________________________________________, R.G., 
__________________ autorizo a realização de estudo psicológico sobre a minha 
pessoa, cujos dados serão utilizados na Dissertação de Mestrado sobre a Eficácia 
Adaptativa de Executivos e suas relações com o trabalho.     
 
Fui devidamente informado sobre o objetivo do trabalho, que será realizado 
mediante uma entrevista de duas a duas horas e meia de duração, podendo 
eventualmente ser chamado para completar dados, conforme a minha 
disponibilidade. 
 
Estou ciente de que a presente sessão pode não ajudar no meu tratamento, em 
caso de estar sendo submetido a algum. Fui devidamente esclarecido que caso haja 
algum desconforto posso procurar a profissional ou quem ela indicar, e que 
receberei feedback sobre os dados encontrados. 
 
Estou ciente que a minha identificação será mantida em absoluto sigilo, bem como a 
identificação da empresa na qual executo o meu trabalho. 
 
Por fim, declaro que estou me submetendo ao presente estudo de livre e 
espontânea vontade. 
     
 
 ___________________________(Assinatura do Sujeito) 
 
_______________________(Assinatura do Pesquisador) 
 
 

_____ de ___________ de 2003.        



 

 

 
 

ANEXO B. Folha de Resumo Diagnóstico - Dados Relevantes por Setor 

     Entrevistado:                                              Idade:                                          Sexo:     

      Estado Civil:                                              Tempo de empresa:                   Tempo no cargo:  
Setor Afetivo Relacional 

 
  
                    

Setor Produtividade 
 
 

Setor Orgânico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Setor Sócio-
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de Pontos = Classificação Diagnóstica: 



 

 

 
 

ANEXO C. Relação Geral de Micro-fatores presentes na Análise da Entrevista     

 

Micro-fatores Internos Positivos ou 
Negativos 

Micro-fatores Externos Positivos ou 
Negativos 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO D. Levantamento dos Sujeitos em relação aos Micro-fatores comuns analisados e seus respectivos diagnósticos 
adaptativos. 

 
Micro-fator/Diagnóstico Adaptação 

Eficaz 
Adaptação 

Ineficaz Leve 
Adaptação 

Ineficaz 
Moderada 

Adaptação 
Ineficaz Severa 

Adaptação 
Ineficaz Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


