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RESUMO 
 

Esta dissertação teve como objetivo investigar a subjetividade dentro das 

corporações sob a ótica dos conceitos de Michel Foucault e Gilles Deleuze, tais 

como “regime de poder”, “governamentalidade”, “sociedade de controle” e 

“modulação” e suas interferências na maneira de o indivíduo se constituir como 

sujeito.  Por meio do trabalho de cartógrafo foram visitados os conceitos 

científicos de teoria da administração e sua evolução, o conceito de “poder” 

para Foucault e Deleuze e o estudo da “Experiência Starbucks”, que levaram a 

reflexões sobre os métodos contemporâneos de gestão de pessoas que 

demandam dos trabalhadores toda uma dimensão material e imaterial, em prol 

do desempenho da empresa.  

 
Palavras Chaves: Subjetividade, Corporações, Gestão de Pessoas 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this essay is the analysis of subjectivity in the corporate 

environment. This study is based on concepts designed by Michel Foucault and 

Gilles Deleuze such as “the rule of power”, “governability”, “control society” and 

“modulation” and their respective influence on how the individual constitutes 

itself as a subject. Through the cartographer work  the scientific concepts of  the 

theory of management and its evolution, the concept of “power” by Foucault and 

Deleuze and the “Starbucks Experience” were visited, leading to reflections on 

contemporary methods of human management that demand from the workers a 

whole material and immaterial dimension in pro of the company performance.  

 

Keywords: Subjectivity, Corporation, Human Management 
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Introdução 
 
 
 
 
 
 

“... a empresa não cria o objeto (a 

mercadoria), mas o mundo onde este 

objeto existe. Tampouco cria o sujeito 

(trabalhador e consumidor), mas o 

mundo onde o sujeito existe”. 

(Maurizio Lazzarato) 

 
 
 
A criação de mundos se tornou uma importante estratégia empresarial na 

sociedade contemporânea. As empresas não se limitam à criação de produtos, 

elas criam mundos cujo objetivo final é o envolvimento ilimitado do indivíduo 

como participante. O alvo não é mais apenas o corpo do indivíduo, é a sua 

alma, o nível incorporal, ou seja, a sua maneira de sentir e de perceber as 

coisas, as modalidades de afetar e ser afetado. Investem, assim, no modo de 

decidir do indivíduo.  

 

O objetivo desta dissertação é investigar a subjetividade dentro das 

corporações sob a ótica dos conceitos de Michel Foucault, Félix Guattari e 

Gilles Deleuze, tais como “regimes de poder”, “governamentalidade”, 

“sociedade de controle” e “modulação” e suas interferências na maneira de o 

indivíduo se constituir como sujeito.  

 

Subjetividade, segundo Guattari (GUATTARI; ROLNIK, 2005), é um estado, um 

resultado temporário, um “fotograma” do processo de subjetivação em curso. 

Tem um caráter dinâmico, de movimento, está sempre em construção. A 

subjetividade está dissociada do indivíduo, não se totaliza nele. Ela vai sendo 
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produzida na multiplicidade dos agenciamentos1 da subjetivação. A 

subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro social.  

 

Peter Pál Pelbart descreve a subjetividade como a “dobra do Fora”, conceito 

desenvolvido por Deleuze: 

 
O Fora pode ser concebido como o campo em que pululam as forças na 

sua velocidade infinita. Imaginemos o conjunto de fluxos que aí 

deslizam – por exemplo, fluxos de partícula, de som, de imagem, de 

merda, de esperma, de informação, de signos, de dinheiro, de palavras, 

etc. – e uma inflexão subjetiva tal como uma dobra num lençol 

estendido. A subjetividade como uma ondulação do campo, como um 

encurvamento desacelerado, como uma dobra das forças do Fora, 

invaginação através da qual se cria um interior (2000, p. 16).  

 

O Fora é tudo que nos chega pela linguagem, pela semiótica, pelas instituições 

da sociedade, pelo campo social como um todo, pelas máquinas produtivas, 

pelas máquinas de controle social. O Interior é semelhante ao Fora, porém 

lentificado. A subjetividade é produzida no ato, no agenciamento entre as 

forças do Fora e do Interior. Para Guattari (2005), existe hoje uma produção de 

subjetividade. As grandes máquinas produtivas, as máquinas de controle social 

estão em conexão direta com as instâncias psíquicas dos indivíduos, definindo 

o modo como as pessoas percebem o mundo. Ela é essencialmente social, 

assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. 

   

Vários trabalhos foram feitos a respeito das modificações que vêm sofrendo as 

corporações e da complexidade das novas estruturas organizacionais.  Os 

conceitos disciplinares de comando, nos moldes do taylorismo, ficaram 

ultrapassados. As palavras de comando utilizadas hoje são: conexão, 

criatividade, competitividade, autonomia e competência. O empreendedor, na 

visão contemporânea, é o indivíduo que contempla todas essas qualidades.  A 

                                                 
1 Deleuze, na obra Diálogos (1996), define o “agenciamento” como sendo a unidade real 
mínima, antes da ideia, conceito ou significante. Podemos entender o agenciamento como um 
co-funcionamento, a simbiose. Deleuze menciona agenciamento também como a “simpatia”, 
entendendo esta como o esforço ou a penetração dos corpos, ódio ou amor. 



 
 

 

10

 

capacitação profissional das pessoas é medida, principalmente, com base 

nesses comandos. São requisitadas hoje, dos trabalhadores, sua inteligência, 

imaginação, criatividade, conectividade, afetividade, enfim, toda uma dimensão 

interior, imaterial, incorporal do indivíduo em prol do desempenho da empresa. 

Mais que na memória corporal, o controle é exercido na memória mental. O 

termo “recursos humanos” foi substituído por “gestão de pessoas”, “gestão de 

gente”. A intenção era, com isso, dar um sentido mais humano a essa atividade 

dentro das organizações. 

 

A globalização trouxe para dentro das corporações diversidades, culturas, 

anseios e desejos de diferentes sociedades, tornando extremamente complexo 

o exercício de poder. O desafio das organizações passou a ser o 

desenvolvimento de mecanismos e dispositivos de poder que absorvam e 

normalizem essas diferentes culturas e vivências de forma a possibilitar o 

controle sobre os seus participantes. O conceito de “normalizar”, em 

substituição ao de “normatizar”, fundamental para a sociedade de controle, 

utiliza como um de seus mecanismos o processo de criação de mundos. É o 

mundo da empresa com seus produtos, trabalhadores e consumidores, 

entrelaçando-se dentro de uma realidade estabelecida com valores, crenças, 

formas de julgamento e avaliação. Segundo Maurizio Lazzaratto (2006), o 

capitalismo é uma afetação. Para o autor, o capitalismo, hoje, vai além do 

sistema de produção de bens e produtos. Ele se encaminha para um 

capitalismo cultural onde se busca gerir as maneiras pelas quais o indivíduo é 

afetado na sua potência de agir e nos seus desejos. 

 

Os mecanismos de controle das empresas também tiveram de ser adequados 

ao distanciamento geográfico. As corporações, ao se infiltrarem pelo mundo 

rompendo as fronteiras dos Estados, colocaram para si o desafio da 

descentralização administrativa. A globalização trouxe a necessidade de 

flexibilização, prontidão e comunicação. As estruturas organizacionais não 

podem mais ser fixas, assim como a informação precisa fluir com a máxima 

eficiência entre os participantes da organização de forma a ser rapidamente 

capturada e absorvida como forma de sua sobrevivência no sistema capitalista.  
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Cada vez mais as empresas são dependentes do grau de envolvimento e 

comprometimento dos funcionários para atingirem seus objetivos estratégicos e 

comerciais. Esse comprometimento é vital para o desempenho das 

organizações e sua competitividade. O grande desafio das empresas é o de 

compatibilizar com as suas metas de resultados os desejos e as expectativas 

de realizações materiais e imateriais dos indivíduos. A modulação da 

subjetividade tem sido o meio através do qual as corporações vêm buscando 

essa compatibilização. O termo “modulação” é definido por Deleuze (1992) 

como uma moldagem auto-deformante que muda continuamente em função 

dos objetivos a serem atingidos. Esta modulação diz respeito aos 

comportamentos percepções, sensibilidade, relações sociais etc. 

 

Seguiremos, neste estudo, o trabalho do cartógrafo, visitando os conceitos 

científicos de teoria da administração, o tema do poder em Foucault e Deleuze 

e o estudo de um caso prático, a saber, o Mundo Starbucks.  

 

Trabalho do cartógrafo 
 

A cartografia é um método de investigação proposto por Gilles Deleuze e Felix 

Guattari que vem sendo utilizado em pesquisas voltadas para o estudo da 

subjetividade. Segundo os pensadores, é um método construtivista. O 

cartógrafo é aquele que compõe mapas, cartas geográficas. A cartografia não 

estabelece um caminho linear. Deleuze e Guattari (1995) entendem que o 

mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de constantemente receber modificações. O mapa tem 

múltiplas entradas, podendo ser concebido nas mais diferentes formas, como 

uma obra de arte, uma meditação ou uma ação política. O conhecimento é 

produzido ao longo do percurso de elaboração do mapa. 

Para Suely Rolnik, 

[...] o cartógrafo está sempre buscando elementos/alimentos para 

compor suas cartografias. Este é o critério de suas escolhas: descobrir 

que matérias de expressão, misturadas a quais outras, que 

composições de linguagem favorecem a passagem das intensidades 
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que percorrem seu corpo no encontro com os corpos que pretende 

entender (ROLNIK, 1989, p. 15).  

Segundo Virginia Kastrup (2007), no método de cartografia não se coletam 

dados; há nele uma real produção de dados. O cartógrafo, em seu trabalho, 

ativa uma atenção à espreita, concentrada e aberta, evitando a presença da 

atenção seletiva que em geral é dominante em nosso processo cognitivo. O 

conhecimento produzido não é uma representação de uma realidade pré-

existente e também não é uma interpretação subjetiva. A atenção cartográfica 

acessa elementos processuais provenientes do território e fragmentos da 

memória. O cartógrafo é guiado pelas direções indicadas por qualidades 

inesperadas e pela virtualidade dos materiais. O cartógrafo torna atual, faz 

emergir na nossa realidade um mundo que já existia no virtual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parte I 
Gestão de Pessoas 
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1. Gestão de Pessoas como teoria  

O desenvolvimento da gestão de pessoas concebida de forma “científica”, com 

base em princípios e teorias, teve início no século XX em decorrência das 

transformações ocorridas na forma de produção após a segunda revolução 

industrial, no final do século XIX. A descoberta do aço, da eletricidade, a 

invenção dos motores elétricos, das máquinas automáticas, a fabricação dos 

produtos químicos e a evolução dos meios de transporte e de comunicação 

promoveram uma ampla reviravolta no sistema de produção vigente no 

mercado. A substituição da força humana pela força das máquinas, na 

produção de bens, levou à expansão do volume de produção das empresas, 

gerando um nível maior de complexidade nas atividades que, por isso, 

passaram a demandar novas técnicas de controle administrativo nas 

organizações. A estrutura organizacional das corporações artesanais, na sua 

maioria de tradição familiar e com baixa produtividade, não se ajustava ao novo 

modelo de produção. As grandes manufaturas foram criadas com um 

contingente elevado de trabalhadores e passaram, por isso, a requerer uma 

estrutura administrativa mais profissional e científica.  

Nesse processo, para controlar a massa de trabalhadores, as empresas 

passaram a necessitar de uma supervisão externa, técnica e profissional. O 

trabalhador deixa de ser força artesanal para se tornar força genérica. Nas 

organizações artesanais as pessoas tinham conhecimento integral do processo 

de produção e do resultado de seu trabalho. Com a divisão do trabalho esse 

conhecimento desaparece.  A gestão de pessoas passa a ter uma importância 

fundamental em função de tópicos como produtividade, margem de lucro e 

eficiência na produção de bens e serviços, cenário característico da estratégia 

de economia de escala que estava surgindo na época. Os resultados das 

empresas estavam diretamente relacionados ao desempenho dos 

trabalhadores. Várias teorias de administração de pessoas passaram a ser 

desenvolvidas ao longo do tempo com o objetivo de aprimorar os resultados 

desse trabalho coletivo (NOGUEIRA, 2007).  
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As diferentes teorias de gestão de pessoas sempre foram um reflexo do 

ambiente econômico e social da sociedade. As pessoas refletem em seu 

comportamento nas empresas o que está acontecendo na sociedade. Isso 

pode ser verificado no estabelecimento da missão, nos princípios e valores de 

atuação das empresas ao longo do tempo. O desempenho dos empregados e 

dos administradores reflete os valores predominantes na sociedade naquele 

momento.  

 

Para Prestes Motta (2006), as escolas de administração são complementares, 

e não antagônicas. Há um processo crítico de aperfeiçoamento no 

desenvolvimento das diferentes escolas. As práticas e técnicas de gestão de 

pessoas estão sempre em movimento, nas relações de poderes e nas formas 

de resistência. O número de escolas e teorias de administração é bem extenso. 

Neste trabalho, procuraremos analisar a evolução das escolas que nos 

despertaram maior interesse na análise da evolução das teorias e métodos de 

administração a partir do século XX no mundo ocidental. 

 

2. Escola de Administração Científica 
 

No início do século passado, em função das recentes descobertas 

tecnológicas, surgiu uma sociedade voltada para as máquinas, em que a 

gestão de pessoas priorizou o desenvolvimento técnico-científico. O foco da 

administração estava voltado para o interior da organização, na excelência da 

produtividade, no controle do processo de produção e na força de trabalho. A 

organização das pessoas ficava subordinada às dimensões técnicas. As 

palavras de ordem eram: tempo, eficiência, organização, controle e 

produtividade. Nesse período, consideravam que o importante nas 

organizações era o bom funcionamento das estruturas e a produção otimizada. 

Com isso, estavam resolvidos os outros problemas relacionados ao 

comportamento dos funcionários e à concorrência com outras organizações. 

Uma característica importante dessa escola, segundo Prestes Motta, é o 

pressuposto de racionalidade absoluta: 
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[nela] o ser humano era considerado um ser que analisava 

racionalmente as diversas possibilidades de decisão, conhece todos os 

cursos de ação disponíveis e as consequências da opção por qualquer 

um deles. Desta forma o homem é capaz de criar e implantar os 

melhores sistemas, maximizar as suas decisões (PRESTES MOTTA, 

2006, p. 23).  

 

A escola científica considera que, como os valores para os seres humanos são, 

a princípio, econômicos, suas decisões se farão em termos de maximizar os 

ganhos monetários. Há, ainda, a pressuposição de que o homem procura 

ganhar o máximo com o mínimo esforço. Cabe ao administrador controlar o 

trabalhador para que este utilize toda a sua capacidade no seu trabalho. 

 

Os maiores representantes dessa escola foram Frederick Winslow Taylor 

(1856-1920), Henri Fayol (1841-1925) e Henry Ford (1863-1947). 

 

Conforme colocado por Prestes Motta (2006), Taylor era um engenheiro, 

técnico focado em chão de fábrica. Seus métodos de racionalização do 

trabalho na linha de produção eram feitos através da experiência e da indução. 

Para Taylor, os trabalhadores precisavam ser treinados para as atividades 

produtivas e o trabalho deveria ser simples e fácil de controlar. O administrador 

profissional era o responsável por planejar, organizar e controlar a execução do 

trabalho. O treinamento do funcionário podia ser considerado como uma 

espécie de adestramento por meio do qual se ensinava os movimentos 

repetitivos; e aquele que fizesse da melhor forma era premiado. A importância 

do administrador aumenta sobremaneira na teoria de Taylor. 

 

Segundo Taylor, a organização do sistema de produção deve obedecer à 

seguinte ordem (NOGUEIRA, 2007), que caracteriza a sociedade disciplinar tal 

como definida por Foucault: 

 

a) O estudo dos tempos e movimentos do trabalho na fábrica para se 

estabelecer sua divisão, seu padrão, tempo, velocidade e a 

produtividade das tarefas que compõem o trabalho. 
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b) A seleção, de forma científica, do melhor trabalhador para cada uma das 

atividades que compõem o trabalho, seu treinamento, a análise da sua 

produtividade, do seu ponto de fadiga e desgaste. Tudo subordinado a 

uma remuneração adequada.  

c) A supervisão e a administração científica do trabalho, de acordo com o 

estabelecido na análise. O controle da atividade do trabalhador é 

fundamental para o sucesso da produção. 

d) A divisão funcional do trabalho de planejar e executar. Os 

administradores estabelecem os padrões de produção e os operários 

executam as mesmas. 

 

Segundo observado por Prestes Motta (2006), as regras estabelecidas por 

Taylor são simplistas por não considerarem as individualidades dos 

trabalhadores bem como por restringirem-se à fadiga física sem considerar os 

aspectos psicofisiológicos.  

 

Fayol era um engenheiro francês que tinha grande envolvimento com a 

administração da alta cúpula, tendo sido, inclusive, diretor geral de grande 

empresa, a mineradora de carvão francesa Commentry-Fourchambault-

Decazeville. Seu foco, segundo Nogueira (2007), eram os chefes e as funções 

administrativas. Para ele, os valores básicos de toda organização devem ser: 

autoridade, comando único, hierarquia, divisão do trabalho e segurança social. 

Os objetivos gerais da organização devem prevalecer em relação aos objetivos 

específicos. A tarefa principal da função administrativa é formular o programa 

geral de ação da empresa. 

 

Segundo Nogueira (2007), as atividades administrativas para Fayol devem 

contemplar, numa sequência lógica e racional, as seguintes etapas:  

 

a) Planejar com antecipação os objetivos e metas da empresa. 

b) Organizar os recursos humanos e materiais. 

c) Comandar os participantes da organização em direção aos objetivos 

estabelecidos. 

d) Controlar para garantir que as metas estabelecidas sejam atingidas.  
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Enquanto Taylor media o tempo e a estrutura da atividade, Fayol enfatizou a 

estrutura organizacional, a forma como a empresa deveria ser montada. O item 

“remuneração do trabalho” era tratado por ambos de forma a induzir o 

trabalhador a trabalhar mais e mais rápido, incorporando ao salário os ganhos 

de produtividade.  Com relação ao comportamento humano, este não era 

considerado um problema em si. Comportamentos inadequados decorriam de 

problemas na estrutura organizacional, que deveria ser corrigida e 

aperfeiçoada.  

 

Em 1914, Henry Ford, inspirado em Taylor, introduziu o sistema de produção 

em massa na indústria automobilística, criando as linhas de montagem 

baseadas na racionalização do trabalho, na divisão das tarefas e na 

padronização dos tempos e movimentos. Dessa forma, padronizou os carros (o 

famoso Ford Modelo T) e reduziu o custo de produção, tornando o carro 

acessível a milhares de pessoas. Ford foi, também, o primeiro empresário a 

encarar o trabalhador como sendo um consumidor, utilizando, como forma de 

captar a força de trabalho, a oferta de uma remuneração acima da média do 

mercado. Ford criou um sistema de bônus que crescia conforme o aumento na 

produtividade. Com isso, além de obter os lucros para a sua empresa, Henry 

Ford foi também o responsável pela introdução dos trabalhadores no mercado 

de consumo, e, como consequência, acabou por promover o crescimento 

econômico dos Estados Unidos.  

 

Nessa fase da administração, com relação ao trabalhador, a singularidade da 

pessoa é totalmente desqualificada. As manifestações particulares do indivíduo 

não são consideradas, assume-se que todos são afetados pelos comandos da 

mesma forma. O trabalhador recebe as ordens determinadas pelas autoridades 

dentro das empresas e deve segui-las. O indivíduo é reduzido a um elemento 

de produção ao ser submetido às normas da empresa e 

impulsionado/estimulado por ganhos de produtividade. Os trabalhos são 

mecânicos e qualquer diferenciação deve ser eliminada. A ideia é exigir do 

indivíduo o mesmo desempenho das máquinas que eles operam. São os 

denominados “homens-máquinas”, que inspiraram o filme Tempos modernos, 

de Charles Chaplin (1936). Esse modelo considera o aspecto físico do 
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indivíduo, busca, via treinamento, a sua superação e controla a sua atividade 

para evitar qualquer movimento fora do planejado.  

 

3. Escola de Relações Humanas 
 

O crescimento das demandas sociais na primeira metade do século XX, greves 

de trabalhadores, desemprego e pressões sindicais levantaram uma série de 

questionamentos em relação ao modelo de administração da escola científica. 

O contexto desse período – guerras mundiais, movimentos contra o capitalismo 

e implantação do socialismo em países importantes como Rússia e China – 

levou à exaustão deste modelo.  

 

Conforme apontado por Prestes Motta (2006), a escola de relações humanas 

teve o seu desenvolvimento a partir de 1930, época em que o mundo 

capitalista foi tomado por uma grande crise. A queda da bolsa americana em 

1929 levou ao questionamento das regras de administração que vinham sendo 

utilizadas até então. Havia necessidade de aumentar a lucratividade das 

empresas através da redução dos custos relacionados aos conflitos internos 

nas empresas.  

  

As empresas, por meio de pesquisas, procuraram identificar outras variáveis, 

que não aquelas físicas, que influenciassem na melhoria da produtividade dos 

empregados. Os estudos e as experiências realizadas por professores da 

Universidade de Harvard na fábrica da Western Eletric, em Hawthorne, deram 

início ao aparecimento da Escola de Relações Humanas. Surge desses 

estudos o reconhecimento de que os fatores psicossociais tem uma importante 

interferência no desempenho dos trabalhadores. A gestão de pessoas passa, 

então, a considerar tais fatores em seus métodos de trabalho. De modo geral, 

essas pesquisas se baseiam em conceitos humanistas e comportamentais 

provenientes das escolas de relações humanas, nas quais o fator humano é 

considerado parte determinante da eficiência do empregado, da melhora no 

desempenho e na produtividade. A análise das individualidades passa, então, a 

ser integrada nos modelos de gestão de pessoas. A existência de organizações 

informais dentro da estrutura formal das empresas passa a ser reconhecida. 
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Prestes Motta (2006) define a organização informal como o conjunto de 

relações não previsto em regulamentos e organogramas. 

 

O grande representante da escola humanista foi Elton Mayo (1880-1949). De 

nacionalidade australiana, foi pesquisador e professor da Universidade de 

Harvard. No modelo do pesquisador, o homem é visto de uma forma que 

ultrapassa os esquemas mecanicistas, movido a necessidades de segurança, 

aprovação social, afeto, prestígio e auto-realização.  Mayo e seu grupo de 

estudo chegaram às seguintes conclusões de impacto nos modelos de 

administração de pessoas (NOGUEIRA, 2007), quebrando paradigmas da 

escola científica: 

 

• O nível de produção é estabelecido por normas sociais, e não por 

determinantes físicos. 

• As recompensas e sanções não econômicas influem significativamente 

no comportamento dos trabalhadores. 

• Os trabalhadores reagem mais como membros de grupos que como 

indivíduos isolados. 

• O papel da liderança é fundamental para o estabelecimento das normas 

grupais, havendo distinção entre líderes formais e informais. 

• São essenciais a comunicação entre as posições hierárquicas, a 

participação das pessoas nas decisões que interferem em seu trabalho e 

a liderança informal.  

 

Mayo, em sua obra Human Relations in Administration, faz a seguinte 

afirmação: “Em uma indústria e em outras situações, o administrador lida com 

grupos humanos bem formados, e não com horda de indivíduos” (MAYO apud 

PRESTES MOTTA, 2006, p. 55). O aspecto motivacional passa a ser 

considerado relevante na gestão de pessoas. Por meio dele, as empresas 

encontram um meio de fazer com que o trabalhador goste do que faz. Este se 

torna mais do que um mero fator de produção. Os teóricos de administração 

passam a considerar que os desejos, as necessidades e os interesses 

movimentem a pessoa. Para os teóricos comportamentais, o indivíduo é 
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motivado à ação não apenas pela estrutura de seu caráter, mas também pela 

estrutura social da qual faz parte2. O estudo do comportamento tem como 

objetivo o conhecimento das reações do indivíduo em relação ao seu meio, 

visando estabelecer os padrões adequados de comportamento. Podemos 

observar, nesse momento, um início de transição para o regime de 

governamentalidade, no qual se começa a modular o comportamento do 

indivíduo. As empresas, ao buscar gerir a motivação e os desejos dos 

trabalhadores, visam à conjugação entre os interesses próprios e os interesses 

dos trabalhadores. Há uma transição do “dever ser para o querer ser”.  

 

Burkard Sievers, em seu artigo “Além do sucedâneo da motivação” (1990), 

publicado na Revista de Administração de Empresas, colocou que a motivação 

só passou a ser um tópico quando o sentido do próprio trabalho desapareceu 

ou foi perdido. Essa perda de sentido está diretamente ligada à crescente 

divisão e fragmentação do trabalho, sendo as técnicas motivacionais aplicadas 

na maioria das organizações ocidentais com o objetivo de repor este sentido. 

As teorias motivacionais são utilizadas como sucedâneas na busca de sentido 

do trabalho para os trabalhadores.  

 

4. Liderança e motivação 
 

Na linha de administração das relações humanas, o aspecto “liderança” passa 

a ser focado como instrumento de gestão de pessoas. O papel do líder é de 

extrema importância na administração. O líder é o indivíduo com capacidade de 

motivar as pessoas a realizar ações, a desempenhar aquilo que está 

determinado e a fazer com que as necessidades individuais se aproximem das 

necessidades corporativas. No sistema de produção capitalista com o sistema 

de divisão de trabalho, os indivíduos passaram a executar tarefas sem 

identificar o resultado final.  As técnicas motivacionais se tornam necessárias 

para trazer-lhes de volta o sentido do trabalho. Daí a importância do líder, pois 

é ele quem dá um sentido ao trabalho. Podemos verificar até hoje a 

importância dos líderes visionários dentro das organizações. Em específico, 

                                                 
2 Como estrutura social, considera-se a estrutura militar, a religiosa, a política ou a familiar. 
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nesta dissertação, fica muito claro o papel de liderança de Howard Schultz na 

Starbucks. Schultz é quem dá o norte aos funcionários, desenvolve a cultura 

organizacional, estabelece a missão da empresa, seus princípios e valores e o 

modo de ser e agir na empresa. 

 

Vários estudos foram realizados no sentido de entender o que motiva o 

indivíduo ao trabalho. Podemos dizer que aí se iniciava a busca pela 

identificação dos desejos do trabalhador, ignorados pelos modelos anteriores. 

Tais estudos partiam da premissa de que a motivação se baseia no 

atendimento aos desejos, tomando “desejo” no sentido de necessidades, como 

demonstra as descobertas de Abraham Maslow (1908-1970), americano e 

doutor pela Universidade de Columbia. Maslow, em seu estudo sobre a teoria 

da personalidade humana e desenvolvimento humano, chegou à conclusão de 

que o ser humano tem necessidades complexas. Nesse sentido, desenvolveu 

uma hierarquia das necessidades do homem. Para ele, as pessoas são 

motivadas continuamente pela satisfação de suas necessidades. Estas 

possuem uma hierarquia que se inicia pelas necessidades mais básicas, como, 

por exemplo, necessidades fisiológicas e de sobrevivência, seguidas pelas 

necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e 

prestígio e, finalmente, necessidades de auto-realização. O indivíduo não 

necessariamente tem um caminho linear na satisfação das necessidades, o 

processo pode variar em função das experiências de vida.  

 

Os estudos de Maslow serviram de base para várias pesquisas e 

desenvolvimento de teorias motivacionais. A grande contribuição de Maslow na 

teoria de administração foi a introdução do paradigma da necessidade de 

prestígio, estima e auto-realização humana. Para conseguir que o indivíduo 

canalize sua energia vital para a organização é necessário que suas demandas 

em termos de necessidades sejam atendidas. 

 

5. Teoria organizacional 
 
Segundo Prestes Motta (2006), o precursor da análise das organizações foi 

Max Weber (1864-1920). Seus estudos tiveram grande influência na teoria das 
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organizações. A base da teoria de Weber, o que ele denominou burocracia, é o 

estabelecimento de uma estrutura de autoridade racional-legal nas 

organizações que formalize e coordene o comportamento humano no sentido 

de atingir os objetivos e metas organizacionais. A burocracia busca, com a 

racionalidade e a impessoalidade nas relações, estabelecer uma organização 

duradoura e estável de pessoas cooperando para atingir um objetivo, cada uma 

delas com uma função especializada explícita. Os princípios da estrutura 

burocrática são resumidos a seguir:  

 

a) Formalização de funções e competências baseadas em leis e 

regulamentos. 

b) Divisão do trabalho feita de modo racional, de forma a atingir os 

objetivos. 

c) Direitos e deveres dos membros do sistema estabelecidos por 

regulamento. 

d) Hierarquia definida por regras explícitas e limites de autoridade. 

e) Recrutamento estabelecido por regras pré-estabelecidas, garantindo os 

mesmos direitos em igualdade de condições de capacidades. 

f) Remuneração igual para cargos e funções semelhantes. 

g) Plano de carreira regulado de forma objetiva. 

 

No modelo de Weber, a estrutura organizacional fica totalmente engessada por 

regras e regulamentos. As diferenças, a falta de flexibilidade leva a tensões 

organizacionais que impedem a maximização dos resultados.  O cumprimento 

às regras passa a ser mais importante que atingir as metas. As pessoas atuam 

exclusivamente como ocupantes da posição. 

 

O conceito de “organização com estrutura” se desenvolveu integrando as 

dimensões técnicas, científicas e psicossociais de gestão de pessoas na 

chamada teoria organizacional. Segundo o sociólogo Amitai Etzione (1929-), a 

organização é uma reunião de pessoas de forma sistemática que gera valores, 

serviços e produtos. A estrutura organizacional deve articular o formal e o 

informal, a recompensa material, o reconhecimento do grupo, as necessidades 
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sociais e a produtividade econômica.  A forma sistemática pressupõe, segundo 

o autor Nogueira (2007), os seguintes pontos:  

 

• Objetivos claros e definidos. 

• Estrutura hierárquica organizacional e administrativa. 

• Processo de cooperação predominando sobre os conflitos e as 

contradições (sendo principal o conflito entre o empregador e o 

empregado). 

• Produção contínua de resultados mediante processos de controle e 

avaliação.   

 

Ao longo do século XX, as organizações se tornaram as principais fontes de 

poder, superando, para alguns autores como Michael Hardt e Antonio Negri 

(2006), o poder do próprio Estado-Nação, ultrapassando fronteiras políticas e 

absorvendo raças e culturas diversas.  

 

6. Teoria sistêmica 
 

A partir da teoria organizacional, foram desenvolvidas várias teorias de 

administração. A teoria sistêmica surge no final da Segunda Guerra mundial, 

segundo Prestes Motta (2006), quando foi muito forte a percepção de todos a 

respeito da interdependência dos países e a compreensão de que ações em 

um determinado país geravam reflexo em outros. Criou-se o conceito de 

“sistema global” composto por todos os países, partes diferenciadas em termos 

de leis, cultura etc., mas interdependentes em áreas como Política Econômica 

e Comércio. Essa concepção sistêmica vai refletir em todas as áreas de 

conhecimento e nas ciências, como na física, na biologia e na teoria 

organizacional. 

 

6.1 Origem 
 

O biólogo Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) foi um dos formuladores da 

teoria geral de sistema. Partindo do conceito de que os diversos ramos do 

conhecimento constituíam parte de um sistema maior, com regras gerais na 
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sua maioria aplicáveis a todos, ele desenvolveu o modelo de sistema aberto, 

um composto de elementos organizados em contínua interação e troca com o 

ambiente externo. A posição de Bertalanffy contrasta com a ciência 

mecanicista clássica ao desenvolver a abordagem geral de sistema, com 

ênfase em relações interativas contínuas.  

 

Segundo Debora Hammond (2003), a concepção da teoria geral de sistema, de 

Bertalanffy, surgiu de seus estudos de biologia. O cientista sugeriu que a 

característica única, exclusiva dos sistemas vivos, era a sua organização. Ele 

via o organismo como um sistema aberto, mantendo-se em um estado 

permanente de desequilíbrio através da interação contínua com seu meio 

ambiente. Para Bertalanffy, este conceito poderia ser estendido aos estudos da 

psicologia, sociologia e outras ciências sociais. A teoria de sistema é 

multidisciplinar, podendo ser usada em qualquer sistema constituído por 

componentes em interação. 

 

6.2 Funcionalismo 
 
Segundo Prestes Motta (2006), há um processo simbiótico entre a teoria geral 

de sistemas e o funcionalismo. O funcionalismo considera que cada elemento 

dentro de um sistema tem sua função em um sistema mais amplo. Talcott 

Parsons (1902-1979), sociólogo expoente no Funcionalismo, foi quem inseriu 

esses conceitos na teoria das organizações.  

 

Segundo o pensador, o sistema social e os sistemas organizacionais têm 

quatro funções que garantem sua sobrevivência. Sistemas são aqui definidos 

como conjunto de partes com funções diversas, mas interrelacionadas. Os 

sistemas possuem propriedades e características que as partes não têm. Por 

outro lado, as partes de um sistema são integradas pelas leis e regras de 

funcionamento gerais do sistema (PRESTES MOTTA, 2006). 
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As quatro funções do sistema são: 

 

1) Latência – Esta função é a forma de o sistema se manter e se reproduzir 

continuamente e transmitir seus valores, princípios e cultura. É como a 

cultura, valores e princípios organizacionais são transmitidos aos 

funcionários, as formas de comportamento aceitas e aquelas 

consideradas erradas com o objetivo de preservar a razão de ser da 

organização. 

 

2) Integração – É a função que promove e assegura que as diversas partes 

do sistema estejam coerentes e integradas. Na organização, é 

importante que todas as divisões, grupos ou pessoas estejam 

interagindo, não isoladas em função de suas especializações, de tal 

forma que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. A empresa 

deve promover políticas de integração do pessoal. 

 

3) Gerir e atingir objetivos – Essa função estabelece os objetivos e as 

formas de implementação. Nas organizações, os administradores 

estabelecem as metas e organizam a divisão do trabalho com base em 

regras e normas e na autoridade racional-legal. 

 

4) Adaptação – É a função de busca de recursos para a sua sobrevivência. 

No caso da empresa, é a sua busca no meio ambiente pelos recursos 

necessários para produzir os bens e serviços que garantem a sua 

sobrevivência. 

 

Para Parsons (PRESTES MOTTA, 2006), os meios para se atingir um fim não 

são escolhidos ao acaso pelo indivíduo, nem são dependentes da situação no 

momento, mas estão sujeitos a um fator seletivo independente e determinado 

que influencia a ação humana. A norma social seria esse fator seletivo 

dependente determinado, entendendo essa norma social como uma regra 

formal ou informal que pressiona a forma de agir dos indivíduos e grupos 

sociais no sentido de aprovação ou desaprovação das ações realizadas.   
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6.3 Contextualizando 
 
A teoria sistêmica considera as organizações como sistemas abertos, em 

constante adaptação e troca com o meio ambiente externo. Em função deste 

interrelacionamento as normas sociais, culturas, valores e aspirações da 

sociedade passam a ser considerados pela organização no planejamento e  

gestão de pessoas. O meio ambiente externo à organização fornece não 

apenas os recursos materiais – como matéria prima, equipamentos, mão-de-

obra e investimentos – mas também as condições sociais. A administração tem 

que considerar o contexto em que a organização está inserida e o 

planejamento das atividades deve se basear na situação política, econômica e 

social. Surge dentro das empresas o planejamento estratégico que insere a 

estrutura empresarial dentro de um sistema envolvendo o mercado e a 

sociedade, e procura alinhar o potencial da empresa com o que ocorre no 

mercado.  

 

Nessa abertura está incluída a política de recursos humanos que também vai 

interagir com o que está ocorrendo na sociedade. As empresas são 

consideradas subsistemas produtivo-econômicos. O grande desafio das 

empresas é impedir o processo entrópico, em que formas organizadas 

fechadas tendem a se homogeneizar e, a seguir, morrer. As empresas devem 

procurar, através das trocas com o ambiente externo, se energizarem para 

manter a organização viva, inclusive procurando novas funções para se 

expandir. 

 

A teoria sistêmica levou ao desenvolvimento do tema “cultura organizacional”. 

Foi realizada uma série de estudos sobre a problemática de integração interna 

da empresa, os aspectos relacionais e as diferentes culturas. Iremos discutir 

mais à frente esse conceito em conjunto com o conceito de “criação de 

mundos”. Para Deleuze, essa integração das organizações pode representar a 

neutralização do acontecimento, a não efetuação de potência. 
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7. Modelos participativos  
 

A partir de 1970, com a expansão da economia e os movimentos de ataque ao 

autoritarismo capitalista, novos valores (liberdade, criatividade, prazer, 

participação) começam a entrar no âmbito da gestão de pessoas em 

contraponto aos modelos anteriores, que eram disciplinares, burocráticos e 

autoritários.  

 

Para efeito de contextualização, o final da década de 60, mais especificamente 

1968, foi um ano caracterizado por rupturas em nossa sociedade, provocando 

novas subjetividades, movimentando as relações de poder e as formas de 

resistência. No mundo, ocorreram várias manifestações contra a opressão e a 

favor da luta por ideais de liberdade, igualdade racial entre outros. Podemos 

citar alguns deles: 

 

a) Na França, o histórico “Maio de 1968”, quando os estudantes saíram às 

ruas apoiados pelos trabalhadores e intelectuais. 

b) Em vários países do mundo, as reações contra a guerra do Vietnam, 

com queima da bandeira americana. 

c) A invasão dos tanques russos na Checoslováquia, na chamada 

“Primavera de Praga”, para acabar com o movimento de liberdade no 

país. 

d) Manifestações estudantis, no Brasil e no México, pela liberdade. 

 

 Os movimentos e os novos valores por eles criados são incorporados às 

organizações e adaptados aos modelos de gestão de pessoas de forma a 

atender às reivindicações dos funcionários e a criar a imagem de engajamento 

no processo de abertura da sociedade. Surgem nas empresas de diversas 

formas e níveis, modelos de administração participativa voltados para a 

motivação dos funcionários, a transparência na tomada de decisão e a 

interação entre os acionistas, administradores e funcionários. Esperava-se, 

com isso, assegurar o comprometimento do funcionário mediante a sua 

participação no processo decisório e nos resultados financeiros da empresa. 

Apesar dos avanços feitos com relação à administração participativa e ao 
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estabelecimento de estruturais horizontais e flexíveis, as questões de 

competitividade impediram as organizações de manterem esse sistema.  

 

O caso da empresa sueca Volvo foi um exemplo de avanço de modo inteligente 

de organização e esquema de flexibilidade criativa que não resistiu às pressões 

da competição (NOGUEIRA, 2007). Desenvolveu-se um processo de 

autonomia no trabalho, enobrecimento das tarefas, combinou-se a alta 

tecnologia com projeto sociotécnico com envolvimento do sindicato buscando a 

democratização das relações de trabalho. Infelizmente o modelo se esgotou 

devido aos custos não competitivos.  

 

8. Qualidade total 
 

O modelo de qualidade substitui a gestão participativa pura, com a mudança do 

foco das empresas para a satisfação do cliente. Em nome do cliente a 

administração reassume o controle e os grupos participativos se tornam grupos 

de controle de qualidade.  Essa inovação administrativa teve origem no Japão, 

com a experiência Toyota, e apresenta uma série de características da cultura 

japonesa.  Esse novo modelo ficou conhecido como Gestão de Qualidade 

Total.  O modelo coloca toda a estrutura organizacional e as áreas produtivas, 

de controle e vendas, orientadas para a qualidade e satisfação do cliente. 

Novas práticas administrativas foram desenvolvidas como downsizing (redução 

de níveis hierárquicos e de pessoal) e flexibilidade organizacional (NOGUEIRA, 

2007). 

 

A Gestão da Qualidade Total busca o aperfeiçoamento de todo o ciclo 

produtivo até a entrega do produto final. A qualidade permite economia de 

custo, evitando o desperdício e resultando em melhor entrega ao cliente.  Há 

toda uma mudança de valores, hábitos e costumes na organização, nos 

processos e nas pessoas. 

 

A satisfação do cliente é a nova forma de controle dos trabalhadores nas 

empresas. A nova cultura é disseminada através de processos educativos, 

treinamentos, rituais e premiações. Há uma produção de subjetividade coletiva 
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voltada para custo e qualidade total. O modelo se restringe à satisfação do 

cliente e do mercado. Nenhum outro modelo possível é permitido.  O propósito 

permanente é o de melhorar o produto para que, com isso, o cliente fique 

satisfeito e a empresa aumente sua participação no mercado e gere empregos.  
 
9. Toyotismo  
 

O modelo de gestão japonês denominado “toyotismo” vai incorporar a questão 

de qualidade e o combate ao desperdício junto a outros aspectos, como a 

produção sob demanda, just in time, competitividade, redução do tempo de 

fabricação, produtividade, dinâmica de trabalho em grupo, flexibilidade e 

comprometimento. Toda uma nova estrutura administrativa de conceitos e 

métodos passou a vigorar no sistema produtivo ocidental, provocando a 

reestruturação das organizações e seus conceitos de gestão de pessoas.  

 

O toyotismo transformou o sistema fabril ao implementar o sistema de 

comunicação entre a fábrica e o mercado, estabelecendo uma interação entre 

produção e consumo, subordinando a produção às determinações do mercado. 

O modelo “Toyota” foi o primeiro modelo de gestão a colocar o mercado dentro 

do chão de fábrica. 

 

Os princípios básicos do toyotismo podem ser resumidos como (PRESTES 

MOTTA, 2006): 

 

a) Gerência participativa – os empregados conhecem o trabalho, tendo 

participado do desenvolvimento de técnicas para aprimorar a produção. 

b) Integração horizontal – a organização tem menos níveis gerenciais e é 

mais descentralizada. Dentro de um mesmo processo de produção, os 

empregados de diferentes níveis são integrados horizontalmente.  

c) Cidadania Corporativa – criação de quadro de valores éticos com 

direitos e deveres de cidadãos da comunidade Toyota, imagem de 

comunidade reforçada por clubes de recreação para os trabalhadores. 

d) Importância do comprometimento do funcionário. 
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e) Just in time e Kanban – sinalização do processo produtivo por placas e 

objetos luminosos para monitorar as peças no processo produtivo e 

evitar o custo de estoques. 

f) Kaisen – conceito de melhoria contínua de processo. 

g) Círculos de qualidade e qualidade total como objetivo. 

 

9.1 Toyotismo vs. Taylorismo 
 

Há uma diferença entre o modelo Toyota e a administração científica de Taylor. 

Os dois modelos atuam na linha de produção das empresas automobilísticas, 

de forma distinta, apesar de ambos terem a disciplina como fator fundamental. 

 

No modelo Toyota, a ênfase está na produção da subjetividade coletiva. Busca-

se o controle da mente do indivíduo, seu comprometimento total em relação 

aos objetivos da empresa. Princípios e valores como qualidade total, 

comprometimento e produtividade são introjetados nos trabalhadores.  Dentro 

do sistema de disciplina podemos ver os sinais de modulação da sociedade de 

controle tal como esta é concebida por Deleuze (1992).  Há um caráter 

participativo no modelo, diferente de Taylor, cuja participação do trabalhador no 

planejamento da atividade é nula. Entretanto a participação do trablhador no 

sistema Toyota é limitada ao funcional. Gareth Morgan (2010), em sua análise 

sobre a cultura japonesa, destaca sua singularidade na cultura do arroz. O 

cereal, de grande importância na cadeia alimentar do país, é cultivado de forma 

precária em função da restrição de área para plantio e período curto de plantio, 

crescimento e colheita. Falhas no processo de irrigação de uma plantação 

afetam a comunidade. O processo é feito em grupo em função destas 

restrições. A relação de dependência e respeito ao trabalho do outro são 

características encorajadas em detrimento do oportunismo e da individualidade. 

Segundo Morgan (2010), a cultura do arroz foi transferida para a fábrica 

japonesa. 

 

No caso de Taylor, o foco está na disciplina de execução dos movimentos 

padrão, cientificamente determinados a partir da observação dos 

administradores e engenheiros, pelos trabalhadores cientificamente 
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selecionados. O pressuposto é que, se os padrões estiverem corretos, ter-se-á 

eficiência produtiva. Não há uma preocupação de produção de subjetividade, 

há uma moldagem dos indivíduos dentro das instituições. A organização, para 

Taylor, é um sistema fechado cujas soluções administrativas se baseiam nas 

organizações técnica-científicas. 

 

10 A gestão de pessoas no momento atual 
 

Com a pressão cada vez maior do fator externo nas empresas, a gestão de 

pessoas vem passando por muitas transformações. A globalização da 

economia trouxe uma série de modificações para as estruturas organizacionais. 

Os mercados mais voláteis e competitivos obrigaram as empresas a serem 

mais flexíveis e aproximarem o processo decisório à base operacional; as 

estruturas passaram a ser mais horizontalizadas.  Outra característica da 

estrutura das organizações atuais é a descentralização. As corporações estão 

estabelecidas em vários locais, dificultando o controle da alta gerência. Além 

de afastados, os costumes são diferentes em cada uma das regiões 

geográficas. Nesse sentido, as tecnologias de informação se tornaram 

ferramentas fundamentais juntamente com as reestruturações na gestão de 

empresas. As organizações precisam ser móveis, flexíveis e ter capacidade 

para lidar com as diferenças. 

 

O processo de globalização nas últimas décadas trouxe consigo um mercado 

global com uma nova lógica e estrutura de comando nas trocas econômicas e 

culturais, segundo Michel Hardt e Antonio Negri (2006). O império, segundo os 

autores, é uma substância política que regula as permutas globais, é o poder 

supremo que regula o mundo, criando uma nova forma de economia. Os 

fatores primários de produção e troca, como dinheiro, tecnologia, pessoas e 

bens, fluem acima das fronteiras nacionais. É um processo de descentralização 

e de desterritorialização que, aos poucos, vai envolvendo o mundo inteiro, sem 

que seja estabelecido um centro territorial de poder ou de fronteiras, 

penetrando na vida das populações, articulando suas singularidades étnicas, 

culturais, religiosas, desejos e afetos e produzindo as subjetividades. Na 

economia global pós-moderna, segundo os autores, a produção de riqueza é 
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uma produção biopolítica, em que o econômico, o político e o cultural se 

sobrepõem e se completam um ao outro. O processo produtivo dominante 

também se transformou, a importância do chão de fábrica se restringe, 

ganhando prioridade a atividade de comunicação, a maquina midiática. O 

poder é exercido através de sistemas de comunicação, redes de informação 

que buscam se interiorizar na população. A comunicação expressa e organiza 

o movimento de globalização. É através das empresas de comunicação que o 

império se legitima. 

 

O conceito de “império” não tem qualquer tipo de fronteiras, o poder exercido 

não tem limites de espaço e não há fronteira temporal, é a-histórico. Ele 

procura reger a natureza humana, criar o mundo em que a população habita. O 

objeto é a vida social como um todo, o biopoder regendo e regulamentando os 

indivíduos.   

 

A partir da segunda metade do século XX, as corporações industriais e 

financeiras multinacionais e transnacionais começaram a estruturar territórios 

globais, definindo as forças de trabalho pelos mercados, alocando recursos e 

organizando setores mundiais de produção, como o Sudeste Asiático, a Índia e 

a China, determinando uma nova geografia do mercado mundial. Essas 

corporações produzem não apenas as mercadorias, mas criam o mundo onde 

estas são consumidas.   
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11. Analítica do poder 
 

A investigação sobre a dinâmica de poder nas organizações e sua 

consequência no processo de subjetividade será norteada pelas noções de 

“poder”, “governamentalidade” e “sociedade de controle”, desenvolvidas por 

Michel Foucault e Gilles Deleuze. 

 

Segundo Antonio Maia (1995), Foucault propõe uma mudança no entendimento 

da noção de “poder” ao considerar o exercício do poder menos em termos 

jurídicos e de proibição, e mais como técnicas e estratégias com efeitos 

produtivos, produção de realidade, de campos de objetos e rituais da verdade. 

O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se origina nessa produção.  

 

As técnicas de poder, segundo Foucault (DREYFUS; RABINOW, 2010), são 

aplicadas no cotidiano do indivíduo categorizando-o, marcando-o com sua 

própria individualidade, ligando-o a sua própria identidade e impondo uma lei 

de verdade que deve ser reconhecida por ele e que os outros têm que 

conhecer nele.  

 

Foucault não desenvolveu uma teoria geral do poder. Para ele o poder não 

existe em lugar algum e não emana de nenhum ponto. O poder “é um feixe de 

relações mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou 

menos coordenado” (1979a, p. 248). Foucault em suas análises não considera 

o poder uma realidade que possua uma natureza, uma essência que ele 

procuraria definir por suas características universais transformando-a em 

teoria.  

 

Em vez de teoria geral, Foucault propõe uma analítica do poder segundo a qual 

o jurídico proibitivo, como ele denomina, não é utilizado como modelo (Cf. 

SILVEIRA, 2005). Para ele o que está em jogo são os dispositivos de poder, 

seus mecanismos, seus efeitos, suas relações em níveis diferentes da 

sociedade, em diferentes meios, com extensões variadas, em outras palavras, 

um conjunto de procedimentos que têm como função manter o poder.  



 
 

 

36

 

Para o pensador a análise das relações de poder conduz à analise global de  

uma sociedade. Através da análise dos mecanismos de poder obtem-se os 

efeitos de saber, as verdades produzidas em nossa sociedade pelas lutas que 

nela ocorrem e as táticas de poder que são os elementos dessa luta 

(FOUCAULT, 2008b). 

 

Poder, para Foucault, é uma relação de forças, não é uma instituição ou uma 

estrutura, tampouco uma potência de que alguns sejam dotados (SILVEIRA, 

2005). A força não tem objeto nem sujeito a não ser a si mesma. Foucault 

deixa claro que o poder vai além dos limites do Estado:  

 
O que caracteriza, por outro lado, o “poder” que analisamos aqui é que 

ele coloca em jogo relações entre indivíduos (ou entre grupos). Pois não 

devemos nos enganar: se falamos do poder das leis, das instituições ou 

das ideologias, se falamos de estruturas ou de mecanismos de poder, é 

apenas na medida em que supomos que “alguns” exercem um poder 

sobre os outros. O termo “poder” designa relações entre “parceiros” 

(entendendo-se por isso não um sistema de jogos, mas apenas – e 

permanecendo, por enquanto, na maior generalidade – um conjunto de 

ações que se induzem e se respondem umas às outras) (FOUCAULT 

apud DREYFUS; RABINOW, 2010, p. 284).  
 

Para Foucault, o exercício de poder é um modo de ação que não age 

diretamente sobre os outros, mas sobre sua própria ação, uma ação sobre a 

ação, sobre ações eventuais ou atuais, futuras ou presentes: 

 
É um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele opera sobre o 

campo de possibilidades em que se inscreve o comportamento dos 

sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita; no limite, coage ou 

impede absolutamente, mas é sempre um modelo de agir sobre um ou 

vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir 

(FOUCAULT apud DREYFUS; RABINOW, 2010, p. 288).  
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O poder não se funda nem se dá a partir de si mesmo, o poder só existe em 

ato, é algo que se encadeia na relação com o outro, um efeito de efeito, criando 

camadas que integram forças difusas. São as forças difusas que movem as 

práticas, que, por sua vez, usam dos efeitos e geram outros efeitos. Os 

mecanismos de poder são partes intrínsecas das relações, são seu efeito e sua 

causa.  Não existem relações de produção mais mecanismo de poder, o que 

existem são diferentes mecanismos de poder nas relações de produção. O 

poder é dinâmico e procura manter um modo de captura de intensidade, de 

potência. São mecanismos anônimos dos mais diversos que nos fazem agir. 

Tem-se a impressão de que o poder é onipotente e onisciente. O tempo todo 

se é atravessado pelo poder.  

 

Com o objetivo de nos fazer entender melhor a dinâmica das relações de 

poder, Maia (1995) nos coloca a ideia de uma rede que atravessa todo o corpo 

social, articulando e integrando o poder em todas as suas formas (Estado, 

escola, prisão, hospital, asilo, família, fábrica etc.). Qualquer agrupamento 

humano é permeado por relações de poder e, por isso, a existência desse tipo 

de relação é coexistente à vida social. 

 

As observações de Deleuze acerca do poder, baseadas nas reflexões de 

Foucault (DELEUZE, 2005), revelam que o exercício de poder aparece como 

um afeto, dado que a própria força se define pela sua capacidade de afetar 

outras forças com as quais está em relação, e de ser afetada por outras forças. 

O poder de transformar, incitar, induzir, desviar são afetos ativos, enquanto ser 

incitado, ser induzido ou ser desviado são afetos reativos. Toda força afeta e é 

afetada. Há, portanto, resistência em toda relação de poder. Para Deleuze, o 

poder de ser afetado é como uma matéria da força, e o poder de afetar é como 

uma função da força. 

 

Em sua obra História da sexualidade, Foucault explica alguns aspectos do 

poder em sua relação de força: 

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 

multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
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exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 

lutas e afrontamentos, as transforma, reforça, inverte; os apoios que 

tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias 

ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as 

isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço 

geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, 

na formulação da lei, nas hegemonias sociais (2007, p. 102). 

 

O exercício do poder é um modo de ação de uns sobre outros, não sendo da 

ordem do consentimento. É um conjunto de ações sobre ações dentro do 

campo de possibilidades do comportamento dos sujeitos ativos, não sendo 

essencialmente repressivo. Dessa forma, o poder incita, induz, desvia, facilita, 

impede, limita ou coage (DREYFUS; RABINOW, 2010). 

 

O exercício do poder se resume no gerenciamento das condutas, na ordenação 

das probabilidades e no exercício do governo. Governar, nesse caso, significa 

estruturar o campo de ação possível dos outros. Foucault inclui o elemento 

“liberdade” nesse modo de ação sobre as ações dos outros: 

 
O poder só se exerce sobre sujeitos livres, enquanto livres – 

entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante 

de si um campo de possibilidades em que diversas condutas, diversas 

reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. Não há 

relação de poder onde as determinações estão saturadas – a 

escravidão não é uma relação de poder, pois o homem está 

acorrentado (trata-se então de uma relação física de coação) – mas 

apenas quando ele pode se deslocar e. no limite, escapar (FOUCAULT 

apud DREYFUS; RABINOW, 2010, p. 289).  

 

12. Relações de poder e relações estratégicas 
 

Como dito inicialmente, Foucault concebe o exercício de poder como estratégia 

e técnicas de efeito produtivo (DREYFUS; RABINOW, 2010). Para ele, a 

palavra “estratégia” é empregada em três sentidos, quais sejam: 
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a) Para designar a escolha de meios que visam chegar a um fim, um 

objetivo. 

b) Maneira pela qual um jogador age em função do outro, o que ele espera 

que o oponente irá fazer, forma de obter vantagem sobre o outro. 

c) Forma de denominar o conjunto de procedimentos utilizados em um 

confronto para privar o adversário dos seus meios de combate, fazê-lo 

renunciar à luta e com isso obter a vitória sobre o outro. 

 

Os três significados se reúnem nas situações em que impliquem confronto, 

guerra ou jogo. Nos três casos, o objetivo é agir sobre o adversário de tal forma 

que a luta lhe seja impossível. Entretanto há situações em que os diferentes 

sentidos da palavra se fazem necessários. O primeiro sentido é chamado de 

“estratégia de poder” e diz respeito ao conjunto dos meios operados para fazer 

funcionar ou para manter um dispositivo de poder. O segundo trata das 

estratégias próprias às relações de poder, as quais se constituem como modos 

de ação sobre a ação possível, eventual ou suposta dos outros. Quanto ao 

terceiro, nele podemos decifrar, em termos de estratégias, os mecanismos 

utilizados nas relações de poder (DREYFUS; RABINOW, 2010). 
 
O ponto mais importante para Foucault é a relação entre relações de poder e 

estratégias de confronto. Se tomarmos como verdade que não há relação de 

poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, então toda relação de poder 

implica, mesmo de forma virtual, uma estratégia de luta contra essa resistência. 

Cada uma é para a outra um limite, um ponto de inversão. Uma relação de 

confronto termina quando o jogo das relações antagônicas é substituído por 

mecanismos estáveis pelos quais a parte vencedora pode conduzir a conduta 

dos outros. O alvo de uma relação de confronto é a fixação de uma relação de 

poder, enquanto, para uma relação de poder a estratégia de luta constitui a 

fronteira onde a indução calculada das condutas dos outros não pode mais 

ultrapassar a réplica de sua própria ação. Como não pode haver relação de 

poder sem pontos de insubmissão – que, por definição, são fora de controle –, 

toda intensificação e toda extensão das relações de poder só podem conduzir 

aos limites do exercício do poder. O exercício do poder irá encontrar sua 

finalidade em uma ação que reduz o outro a uma impotência total ou o 
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transforma em um adversário. Concluindo, toda estratégia de confronto sonha 

em ser relação de poder, e toda relação de poder, seja seguindo sua própria 

linha de desenvolvimento seja opondo a resistências frontais, é propensa a 

tornar-se a estratégia vencedora (DREYFUS; RABINOW, 2010). 

 

Deleuze (2005), interpretando Foucault, considera que as relações de poder 

são relações diferenciais que determinam singularidades, afetos. A atualização 

que as estabiliza e as estratifica é uma integração. A integração é uma 

operação que consiste em traçar uma linha de força geral que passa pelas 

forças e as fixa nas formas. Nesse processo, as singularidades são alinhadas, 

homogeneizadas, colocadas em séries e convergindo para um objetivo 

específico. Não há uma integração global imediata, há primeiramente uma 

multiplicidade de integrações parciais, cada uma em afinidade com tais 

relações, tais singularidades. Os fatores de integração, os agentes de 

estratificação, segundo Deleuze, são as instituições: o Estado, a família, a 

produção, a empresa, o mercado, a arte, a moral, entre outras. Essas 

instituições procuram neutralizar as relações de poderes, a ocorrência das 

singularidades, a efetuação de possíveis, através de seus mecanismos 

operatórios que transformam essas relações de produtoras para reprodutora. A 

criação da cultura organizacional nas empresas é um exemplo dessa 

integração. As singularidades dos participantes são neutralizadas de forma a 

não quebrar o equilíbrio existente e a manter o controle da operação. 

 

13. Regimes de poder 
 

Partindo dessa análise de poder, Foucault identifica três regimes de poder: o 

regime de soberania, o regime de disciplina e o regime de governamentalidade. 

Podemos também distinguir entre, de um lado, o poder de dar a morte como 

sendo o poder do soberano, e, de outro, o poder de dar a vida, o qual se 

apresenta sob duas formas preponderantes, a do eixo da disciplina e a do eixo 

da biopolítica. 
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13.1 Regime de soberania 
 

O regime de soberania vigorou até o século XV e XVI de forma dominante no 

sistema feudal e nas monarquias. Nele, o soberano exercia uma relação de 

dominação sobre os territórios e os súditos que habitavam esses territórios. O 

objetivo do soberano era manter, fortalecer e proteger o território e as 

propriedades.  

 

Foucault se utiliza dos ensinamentos de Maquiavel, na obra O príncipe, para 

descrever as características do poder do soberano. O príncipe não é imanente 

ao principado, ele o recebeu como herança, aquisição ou conquista, não 

havendo um vínculo essencial que o ligue ao principado. O vínculo pode ser 

por herança, por violência ou por um tratado entre príncipes. Nesse sentido, há 

uma transcendência, uma singularidade e uma exterioridade nessa relação do 

soberano com os súditos, e não uma relação natural e imanente entre os 

súditos e o soberano.  

 

O que se comanda é a matéria, o corpo do indivíduo. O jurídico legal é o 

mecanismo de poder do soberano, e por meio dele se determina o que é 

proibido e as respectivas punições. As punições são bem visíveis e aplicadas 

sobre o corpo, como também é visível o poder do soberano. O bem está no 

limite da obediência à lei. A finalidade da soberania está no seu próprio 

exercício. O soberano está mais interessado em apropriar-se dos produtos da 

produção do que em organizá-la. O interesse é na posse do território e na 

apropriação das riquezas. Assim, o poder se exerce como direito de 

apropriação da riqueza e da vida das pessoas que atentam contra a ordem do 

Estado. 

 

Os súditos formam uma sociedade submetida que vê na figura do soberano a 

manutenção das condições de existência, sobrevivência e segurança. O poder 

das instituições se baseava então no papel de guardião da justiça e proteção 

na guerra. Não há governo de pessoas, há antes um regime de dominação em 

que o soberano decide mais sobre dar a morte ao súdito do que sobre a vida.  
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O sistema de soberania se enfraquece com o fortalecimento da razão do 

Estado, quando este se torna mais importante que o soberano.  

 

13.2 Regime disciplinar 
 

Um segundo regime de poder que, segundo Foucault, sucedeu ao modelo de 

soberania no final do século XVII, chegando ao seu auge no século XX, é o 

disciplinar. O foco passa da punição pura para a prevenção. Surge, então, o 

biopoder, o poder sobre a vida, em substituição ao poder sobre a morte, 

comum ao regime de soberania. O biopoder é definido por Foucault como o 

poder que utiliza as características biológicas da espécie humana como 

estratégia (SILVEIRA, 2005). O regime disciplinar tem como alvo o corpo do 

indivíduo. O interesse do regime disciplinar estava no corpo do indivíduo 

enquanto fator de produção. Para que o corpo do indivíduo se torne produtivo, 

é necessário que ele esteja submetido às normas, docilizado, adestrado e 

obediente. Para isso, o poder disciplinar desenvolveu mecanismos reguladores 

contínuos e corretivos. 

 

Para o pensador, o corpo dócil é aquele que, depois de adestrado e 

aperfeiçoado, pode produzir. As disciplinas e a arte do corpo humano realizam 

o processo que: 

  
[...] visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco 

aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil e 

inversamente. Forma-se, então, uma política das coerções que incluem 

o trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 

elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano 

entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 

recompõe. Está nascendo uma anatomia política que é também 

igualmente mecânica do poder; ela define como se pode ter domínio 

sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se 

quer, mas para que se operem como se quer, com as técnicas segundo 

a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim 

corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as 
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forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui estas 

mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: 

ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma aptidão, uma 

capacidade que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a 

energia, a potência que podia resultar disso, e faz dele uma relação de 

sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto 

do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o 

elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação 

acentuada (FOUCAULT apud SILVEIRA, 2005, p. 70). 

 

Na área de gestão de pessoas podemos identificar claramente a marca desse 

regime correspondente à anatomia política abordada nas teorias de Taylor, 

Fayol e Ford, no início do século XX. A disciplina incide no corpo e na alma do 

indivíduo, e determinam o que deve ser feito e pensado, como deve ser feito, 

quando deve ser feito e onde deve ser feito. A disciplina sequestra o corpo, a 

força e o tempo da pessoa criando um regime de corpo e linguagem. A criação 

de fábricas de automóveis estruturadas de modo a segregar os funcionários 

nas linhas de montagem é um exemplo de regime de disciplina que exerce 

controle sobre os movimentos dos corpos e em que os tempos são 

cientificamente calculados para se obter economias de escala e aumento da 

produção. 

 

Na disciplina, o querer ser é função do dever ser; é um modo de 

individualização das multiplicidades. Por sua vez, essas multiplicidades vão 

sendo recortadas de acordo com os objetivos a serem atingidos. No exercício 

da disciplina se inventa a norma, ou seja, o que se deve fazer. É com base na 

norma que a sociedade vai ser gerida. Na sociedade de disciplina é necessário 

que se saiba e se faça o que se deve pensar e fazer. Nesse sentido, é criado o 

conceito de “normalidade”. Existem diferentes comandos normativos: o 

educacional, no qual as normas são ensinadas e introjetadas; o jurídico legal, 

no qual as normas são estabelecidas; e os comandos de vigilância e correção, 

que regulam permanentemente os movimentos e tempos da vida. A norma vira 

produtora de alma e corpo, princípios de subjetivação. Foucault, em aula no 

Collège de France em 11 de janeiro de 1978, faz as seguintes considerações: 
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A disciplina só existe na medida em que há uma multiplicidade e um 

fim, ou um objetivo, ou um resultado a obter a partir dessa 

multiplicidade. A disciplina escolar, a disciplina militar, a disciplina penal 

também, a disciplina nas fábricas, a disciplina operária, tudo isso é uma 

determinada maneira de administrar a multiplicidade, de organizá-la, de 

estabelecer seus pontos de implantação, as coordenações, as 

trajetórias laterais ou horizontais, as trajetórias verticais e piramidais, a 

hierarquia, etc. E, para uma disciplina, o indivíduo é muito mais uma 

maneira de recortar a multiplicidade do que a matéria prima a partir da 

qual ela é construída. A disciplina é um modo de individualização das 

multiplicidades, e não algo que, a partir dos indivíduos trabalhados 

primeiramente a título individual, construiria em seguida uma espécie de 

edifício de elementos múltiplos (FOUCAULT, 2008b, p. 16).  

 

Foucault aponta, na sociedade disciplinar, as instituições de encerramento 

como sendo fonte de extração de saber. Fábricas, escolas, hospitais, prisões 

são locais onde a massa ou uma multiplicidade qualquer é isolada e analisada 

de forma científica. Nesses locais os modos de comportamento das pessoas 

são observados e as correlações induzidas se tornam objeto de conhecimento, 

criando o conhecimento e estabelecendo as verdades sobre essa massa. Esse 

processo constitui tanto o sujeito do conhecimento e o objeto de conhecimento 

– respectivamente o indivíduo que realiza a análise e o que é extraído do 

estudo da massa – quanto a forma de saber que é essa análise científica que 

vai determinar o sujeito e o objeto do conhecimento. As multiplicidades das 

pessoas são estudadas e o conhecimento é extraído desses estudos, são 

saberes técnicos e especulativos que se tornam verdades. 

 

A lógica desse processo, segundo Foucault (2008b), obedece a seguinte 

ordem: concentrar a massa de pessoas em um local, distribuir essa massa no 

espaço de forma organizada fragmentando as atividades, ordenar as atividades 

no tempo e, finalmente, compor uma força produtiva no espaço-tempo superior 

àquela da soma aritmética das forças. A forma de saber depende das 

correlações de forças provenientes das práticas e técnicas do discurso.  

Consideradas essas observações no campo da teoria da administração, foram 

exatamente esses os passos contemplados por Taylor em suas análises da 
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produtividade que se veem no processo de produção em escala nas fábricas. 

Eram apenas corpo e tempo definindo a norma de produção. Dessa forma, 

torna-se possível estabelecer um homem previsível, calculado e regulado como 

insumo no processo de produção. O que é determinado é o que se deve fazer, 

ao passo que o indeterminado é proibido. Ainda hoje as empresas empregam 

esse recurso na determinação das tarefas. 

 

A disciplina, além de aperfeiçoar o emprego do tempo, da energia e do espaço, 

mantém a vigilância sobre o que está sendo feito e o que pode vir a acontecer, 

controlando e corrigindo as pessoas. O sistema entra na alma da pessoa, é 

interiorizado. A punição física cede o lugar para a consciência. A punição é 

uma correção, e não uma sanção, como ocorre no caso em que o soberano 

tem o poder de matar o transgressor da lei. 

 

Foucault utiliza o fenômeno do panóptico nas prisões como exemplo de 

mecanismo de controle na sociedade disciplinar. O panóptico é aquilo que tudo 

vê, porém não é visto; uma arquitetura de poder empregada com função 

disciplinar, independente daquele que a exerce. É a torre de vigilância dos 

presídios rodeada por um anel dividido em celas. A torre possui janelas largas 

com vidros escuros que não deixam transparecer seu interior, o que impede os 

presidiários de verem se há ou não guardas observando-os. As celas por sua 

vez possuem duas janelas, uma interior e outra exterior, que permitem uma 

ampla visibilidade de seu interior. O poder está invisível e a vigilância ocorre 

ininterruptamente. O comitê de delação nas empresas utiliza essa forma de 

vigilância à distância, muito incentivada embora discutível. Todos os 

funcionários a qualquer momento podem estar analisando seus colegas ou 

sendo analisados por eles. Existe um olhar invisível ininterrupto.  

 

Fica claro nessa discussão o objetivo do sistema disciplinar, a saber, de 

adestramento do corpo e pensamento do indivíduo para obter o máximo de sua 

força de produção. A individualidade do indivíduo não é eliminada, ela é 

produzida e reconhecida, e utilizada como um meio de realizar uma finalidade. 

A subjetividade no sistema de disciplina está atrelada ao dever ser. 
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13.3 Governamentalidade e biopolítica 
 
O terceiro sistema de poder, Foucault (2008b) o denominou de 

“governamentalidade”, a arte de governar. O poder na governamentalidade é 

algo mais abrangente, pois coloca em coexistência a lei, a disciplina e a gestão 

de interesse. Para o pensador não há a era do legal, a era do disciplinar e a era 

da segurança. O que muda é a técnica dominante ou o sistema de correlação 

entre as diferentes técnicas de poder. A governamentalidade investe no 

interesse e no desejo das pessoas, no querer ser, o poder se introjeta no 

indivíduo, ou seja, sua ação difere à do comando e à da dominação.   

 

A questão “governo como arte de governar” teve o seu início no século XVI, 

com a eclosão simultânea de diferentes questionamentos referentes a 

diferentes problemáticas de governo, quais sejam: a questão do governo de si 

pelos estoicos, o governo das almas e das condutas com a pastoral, o governo 

das crianças e o governo dos Estados pelos príncipes. Esse movimento fica 

bloqueado até o século XVIII, quando emerge a problemática de população. 

Esta vai deixar de ser considerada como a soma de indivíduos que habitam um 

território para se tornar objeto de estudo. Em um primeiro momento, no sistema 

disciplinar, o alvo foi o corpo do indivíduo, na governamentalidade o alvo é a 

regulação da população. A biopolítica é um aspecto da governamentalidade, 

um dispositivo de poder utilizado nessa regulação. 

 

13.3.1 Biopolítica 
 
A biopolítica surge na segunda metade do século XVIII como nova técnica de 

biopoder; não é dirigida ao corpo do indivíduo separadamente mas à espécie 

humana, à população. O homem na biopolítica é visto como espécie humana 

constituído por uma massa global que é afetada por efeitos dos processos 

inerentes à vida: nascimento, a morte, o trabalho, as doenças (SILVEIRA, 

2005). 

 

A biopolítica atua sobre os fenômenos populacionais. A partir dela são 

desenvolvidas estatísticas que visam ao mapeamento e ao controle de 
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nascimentos, óbitos, nível de saúde e de criminalidade. É a gestão da vida 

incidindo no corpo-espécie (PELBART, 2003). O saber, na biopolítica, está no 

conhecimento acerca da população.  A biopolítica é o conhecimento dos traços 

biológicos da espécie humana cuja finalidade é o controle da população.  

 

A biopolítica se origina das necessidades do sistema produtivo vigente.  A 

disciplina do corpo na produção vai necessitar de certos ajustes nos 

fenômenos populacionais, como no nível de doença, migrações, habitação, 

alimentação, a fim de tornar a população mais produtiva. 

 

Com a explosão demográfica e a industrialização, o mecanismo de poder 

praticado no regime de soberania não consegue mais controlar os indivíduos. 

O sistema disciplinar vem substituir o regime de soberania, como forma de 

controle atuando em cima do corpo dos indivíduos. Com a biopolítica a atuação 

passa a ser sobre os fenômenos globais, sobre a população. O objeto de saber 

na biopolítica são os dados demográficos e as estatísticas da população. Esses 

estudos fornecem as probabilidades de ocorrências dos fenômenos, deles se 

extraem o saber e a verdade da população e, com isso, possibilitam a 

governamentalidade. 

 

A população na biopolítica é sujeito e objeto.  É sujeito, por ser dela que se 

quer um determinado comportamento, e é objeto, dado que os mecanismos 

vão atuar sobre a população para se obter em determinados efeitos. Foucault 

(2008a) denomina “de dispositivos de segurança” os mecanismos de poder da 

biopolítica. 

 

A biopolítica age sobre o meio. Há uma produção e uma gestão do meio – 

entendido este como o local onde estão as coisas, o território, os minerais, as 

vidas humanas, o espaço onde se desenrolam os acontecimentos e onde se dá 

a circulação das pessoas e das coisas. Meio é o suporte e o elemento de 

circulação de uma ação (FOUCAULT, 2008a).  A gestão da biopolítica é 

indireta, o poder modifica o meio, não diz o que a vida deve ser. A vida reage 

ao meio, são afetadas pelo meio. O sujeito é subjetivado por esse meio. O 

sistema gere o interesse do indivíduo, há uma captura do desejo do indivíduo.   
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Foucault descreve o meio como: 

 
[...] certo número de efeitos, que são efeitos de massa que agem sobre 

todos os que aí residem. É um elemento dentro do qual se faz um 

encadeamento circular dos efeitos e das causas, já que o que é efeito, 

de um lado, vai se tornar causa, do outro (2008a, p. 28).  

 

Os dispositivos de segurança trabalham no meio, no sentido de fazer com que 

os elementos do meio atuem uns em relação aos outros, graças e através de 

uma série de análises e de disposições específicas (Foucault, 2008a).  A 

biopolítica vai trabalhar com as taxas de probabilidade de ocorrência. Sua 

atuação é normalizadora em vez de normativa. O “normal” e o “anormal” são 

extraídos da própria população.  O normal se estabelece primeiro e a norma se 

baseia neste normal. Não há um “normal ótimo” anterior. A grade dos possíveis 

é feita com base na normalização das curvas de normalidade. As diferentes 

curvas de normalidade da população são identificadas e trabalhadas para 

torná-las mais próximas da curva de normalidade desejável e mais adequada 

para uma boa gestão das coisas. A diferença é reconhecida e incluída no 

padrão normalizado. Não há uma divisão entre o permitido e o proibido, mas há 

a aplicação da média ótima dentro dos desvios toleráveis, inclusive aqueles 

que são calculados em termos de custos comparativos. Há todo um saber de 

economia política envolvido.  

 

A biopolítca teve como objeto, inicialmente, as doenças enquanto fenômeno da 

população. Vem daí o desenvolvimento da medicina de saúde pública e da 

medicalização da população. Em seguida foi a intervenção na velhice e nos 

índices de acidentes. O Estado toma a função de coordenador e administrador 

de mecanismos de seguros, poupança e seguridade social em geral. A 

biopolítica também vai intervir na relação entre a população e o seu meio de 

existência, como é o caso dos meios geográficos e climáticos, e na relação 

com o espaço em que vive, as cidades. Com o passar do tempo a biopolítica foi 

se inserindo nos diversos setores, sempre focando o ajuste e a regulação da 

espécie humana (SILVEIRA, 2005). 
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Para Foucault há vários aspectos importantes na biopolítica (SILVEIRA, 2005):  

 

a) Emerge um novo elemento: o corpo social. A biopolítica lida com a 

população no campo científico (biologia) e no campo político (poder). 

b) Natureza dos fenômenos que, no nível do indivíduo, são indecifráveis, 

aleatórios, mas que, no nível da população, tornam-se possíveis de se 

estabelecer. 

c) Estabelecimento de mecanismos reguladores que levam em conta a 

vida, os processos biológicos do homem, espécie com o objetivo de gerir 

a vida, controlar seus acidentes, suas deficiências globais. 

 

13.3.2 Governamentalidade 
 

Foucault, em sua aula de 1º de fevereiro de 1978 no Collège de France, 

citando o pensador Guillaume de La Perrière (1555), define “governo” como 

sendo “a correta disposição das coisas, das quais alguém se encarrega para 

conduzi-las a um fim adequado” (2008b, p. 130).  Nessa definição, o ato de 

governar vai além do território e da disciplina do espaço e envolve todas as 

relações do homem com as coisas. O governo incide sobre o modo como os 

homens se conduzem, como os homens reagem ao meio. Ao interpretar o texto 

de La Perrière sobre o governo das coisas, Foucault entende que: 

 
[...] aquilo que o governo se relaciona não é, portanto, o território, mas 

uma espécie de complexo constituído pelos homens e pelas coisas. 

Quer dizer também que essas coisas de que o governo deve de 

encarregar, diz La Perrière, são os homens, mas em suas relações, em 

seus vínculos, em suas imbricações com essas coisas que são a 

riqueza, os recursos, os meios de subsistência, o território é claro, em 

suas fronteiras, com suas qualidades, seu clima, sua sequidão, sua 

fecundidade. São os homens em suas relações com estas outras coisas 

que são os costumes, os hábitos, as maneiras de fazer ou de pensar. E, 

enfim, são os homens em suas relações com estas outras coisas que 

podem ser os acidentes ou as calamidades como a fome, as epidemias, 

a morte (FOUCAULT, 2008b, p. 128). 
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Foucault (2008b) entende por “governamentalidade” o conjunto constituído por 

instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de 

poder, que tem por alvo principal a população e como principal forma de saber 

a economia política, e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 

segurança. Para o pensador, a governamentalidade está ligada à prática de 

governar em termos de quem pode governar, quem é governado, o que é 

governar e como se governa. É uma gestão que é totalizante e ao mesmo 

tempo individualizante, e monitora a população controlando e moldando o 

comportamento dos indivíduos (SILVEIRA, 2005). 

 

Para Foucault (2008b), a economia política envolve um saber de todos os 

processos que giram em torno da população. Ela se constitui como ciência que 

investiga a rede contínua e múltipla de relações entre a população, o território e 

a riqueza. Intervém ao mesmo tempo no campo da economia e da população. 

A economia política é o limite interno da governamentalidade. 

 

O dispositivo de segurança vai trabalhar a realidade, intervindo nos elementos 

do meio através de análises, cálculos e disposições específicas. Estas 

intervenções são de modulação, gerindo o que se quer como objetivo, inclusive 

lançando mão de proibição e de prescrição. Modular significa regular a 

população através de uma atuação sobre o meio. A população está na 

dependência de uma série de variáveis, ela varia com os fenômenos climáticos, 

com os acidentes geográficos, com as atividades produtivas, com os hábitos, 

com as leis a que é submetida, com os valores morais ou religiosos etc. Para 

Foucault, citando os primeiros teóricos da população no século XVIII, há uma 

invariante que faz com que a população tomada em seu conjunto tenha um 

motor de ação que é o desejo, a busca do interesse pelo indivíduo. É sobre 

esse interesse que vai atuar a governamentalidade. A governamentalidade age 

sobre o que acontece com o desejo do indivíduo acoplado ao mundo. A 

governamentalidade vai empoderar o indivíduo ao atendê-lo em seus 

interesses e conjugar poder e riqueza. Não há um interesse no aumento da 

potência do indivíduo. 
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A governamentalidade tem um poder imanente à sociedade, não tem limite 

exterior, conduz vida, natureza, saber, território, riqueza. Não há dicotomia 

entre governante e governado, os dois defendem a governamentalidade. Na 

governamentalidade o indivíduo obedece por ter interesse, por vontade de 

potência, mesmo que essa potência seja capturada. É formada uma cadeia de 

dependência, não há autogoverno, há uma película governamental considerada 

necessária. 

 

Foucault, em seu estudo sobre a arte de governar, vai analisar a natureza da 

prática de governar em quatro domínios históricos: o poder pastoral do 

cristianismo, a razão do Estado no século XVI e XVII, o liberalismo no século 

XVIII e o neoliberalismo no pós-guerra na Alemanha, nos Estados Unidos e na 

França. Essas formas de governar tinham em comum duas técnicas de poder, 

a individualização e a totalização. 

 

13.3.3 O poder pastoral  
 

Foucault (2008b), em sua análise sobre a governamentalidade, coloca que esta 

tem como pano de fundo histórico o poder pastoral. É toda uma arte de 

conduzir os homens coletivamente e individualmente ao longo de suas vidas e 

a cada passo da sua existência. O pastorado é um governo de conduta dos 

homens. Os méritos do sujeito são identificados, o sujeito é sujeitado pela 

obediência e há uma subjetivação que se origina na verdade que lhe é imposta. 

 

O poder pastoral se desenvolveu entre os hebreus e cristãos, embora não 

tenha havido uma continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. A pastoral 

judaica vai focar na salvação do povo. O único pastor é Deus e não existe um 

aparelho formal na terra, a obediência é direta a Deus. Foucault (1979b) 

enumera como pontos principais da função pastoral para o judaísmo os 

seguintes: 

 

a) O pastor exerce o poder sobre o rebanho mais do que sobre a terra. 

b) O pastor reúne, guia e conduz o seu rebanho. O rebanho existe pela 

presença imediata e pela ação direta do pastor. 
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c) O papel do pastor é de assegurar a salvação do seu rebanho. Há uma 

benevolência constante, individualizada e final. O pastor tem um plano 

para o seu rebanho, conduzi-lo a uma boa pastagem. 

d) O exercício do poder do pastor é um dever. Há um devotamento por 

parte do pastor, tudo que ele faz é para o bem do rebanho. Essa é sua 

preocupação constante, mesmo quando dorme, ele vigia.  

 

O cuidar do pastor é fundamental. Em primeiro, ele age, trabalha e gasta a sua 

vida em favor daqueles de quem cuida. Em segundo lugar ele cuida e presta 

atenção em todos, sem perder de vista ninguém. Ele conhece seu rebanho no 

conjunto e em detalhe, inclusive as necessidades de cada um.   

 

O poder pastoral cristão tem o pastor no céu, Deus, e na terra a Igreja como 

organização formal. Há indivíduos servindo como pastores, cujas formas de 

existência observam as seguintes características: 

 

a) Na concepção cristã o pastor tem que prestar contas de todas as suas 

ovelhas, suas ações, de todo o bem e o mal que são capazes de 

realizar, de tudo que lhes acontece. Há um intercâmbio e uma circulação 

de pecados e méritos. Há vínculos morais associando o pastor a cada 

membro do rebanho. Esses vínculos não se referem apenas à vida dos 

indivíduos, mas aos seus atos no mais íntimos detalhes.   

b) O cristianismo concebe a relação entre o pastor e suas ovelhas como 

relação de dependência individual e completa. Há um vínculo individual 

e de submissão entre o pastor e a ovelha. A obediência no cristianismo 

é uma virtude.  

c) O pastor cristão tem uma forma de conhecimento particular com cada 

uma das ovelhas. Não basta saber apenas em que estado se encontra o 

rebanho, é necessário que o pastor seja informado sobre as 

necessidades de cada uma das ovelhas, e de satisfazê-las quando 

necessário, deve saber o que se passa com cada uma delas e o que se 

passa na alma de cada uma, seus pecados secretos e seu progresso no 

caminho da santidade. O pastor se utiliza de duas técnicas, o exame de 

consciência, a confissão e a direção de consciência para gerir as 
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ovelhas. E tem o tempo todo conhecimento sobre as ovelhas. Com isso, 

há uma obediência total, um conhecimento de si e uma condução da 

consciência. O poder pastoral traz consigo, além disso, técnicas e 

procedimentos relativos à verdade e à produção de verdade. Em última 

instância o poder pastoral é uma forma de gerenciamento de condutas 

(FOUCAULT, 1979b). 

 

13.3.4 A razão do Estado  
 

A razão do Estado é a infância da governamentalidade. É uma arte, segundo 

Foucault (1979b), que segue determinadas regras. Essas regras dizem respeito 

aos costumes, às tradições e ao conhecimento racional. Esse modelo racional 

emerge do Estado, não se interessa pela natureza e nem por suas leis. O 

interesse está no Estado e em suas exigências. O objetivo da arte de governar 

é reforçar o próprio Estado, ele pode derrubar seus inimigos durante um 

período indeterminado. O Estado vira um fim, tem que aumentar sua potência. 

A arte de governar vai se preocupar com a manutenção e o fortalecimento do 

Estado. A arte de governar na razão de Estado não segue as leis divinas, 

naturais e humanas. 

 

A razão do Estado capta a essência do Estado e a maneira de ser do Estado 

indefinidamente. O governo não pode se limitar à aplicação dos princípios 

gerais de razão, de sabedoria e de prudência. Ele necessita desenvolver um 

saber concreto das respectivas forças dos diferentes Estados. Para isso, vai 

ser necessário os estudos de estatística ou aritmética política (FOUCAULT, 

1979b). O governo procurou criar um conhecimento exaustivo e detalhado da 

realidade a ser governada e dos membros individuais. 
 
O governo, na razão de Estado, se divide no âmbito externo e âmbito interno. 

No âmbito externo estão os diplomatas desenvolvendo alianças, entre os 

Estados, que garantam a integridade de cada Estado e o equilíbrio de poder 

entre eles. No âmbito externo também há um aparato militar para proteger as 

fronteiras dos inimigos externos. No âmbito interno fica a polícia com toda a 

gestão do controle interno. O objeto da polícia era o homem, o que estes 
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faziam no sentido de manter a boa ordem. O foco da polícia era a coexistência 

do homem no território, suas relações de propriedade, produção, comércio, a 

forma como vivem, a saúde, os acidentes (FOUCAULT, 1979b).  A polícia 

trabalhava um meio específico de regulação buscando a felicidade dos 

indivíduos e a força do Estado. O objetivo da polícia era criar a estabilidade do 

Estado a partir do controle das atividades individuais. Como na pastoral, há um 

governo de todos e de cada um (SILVEIRA, 2005). 

 

13.3.5 Liberalismo 
 
Na metade do século XVIII surge um movimento da sociedade contra o 

excesso de intervenção interna do governo na figura da polícia. Iniciou-se um 

movimento que queria uma limitação na intervenção do Estado na vida e nas 

atividades dos indivíduos. A transformação foi realizada pelos fisiocratas e 

liberais que consideravam que a técnica política nunca deve se descolar do 

jogo da realidade; deve estar de acordo com as leis, os princípios e os 

mecanismos da realidade, criando o liberalismo como a nova arte de governar. 

 

No liberalismo o limite está na razão econômica, é a economia política, 

baseada num modelo econômico que irá ditar a prática, a autolimitação da 

razão governamental. O mercado passa a ser o local e o mecanismo de 

formação da verdade, um lugar de veridicção. A troca determina o valor das 

coisas. No século XVI e XVII, o mercado era um local de justiça. O liberalismo 

vai permitir que o mercado atue de acordo com a sua natureza para que seja 

obtida a verdade de como se governar (SILVEIRA, 2005). A liberdade é 

elemento imprescindível na economia política.  

 

A governamentalidade liberal trata o homem como ser econômico, um sujeito 

de interesse que reage ao estímulo do meio de forma racional, calculada e 

regulada. A regra é função do querer. Para Foucault, o homem econômico do 

liberalismo é o homem da troca (SILVEIRA, 2005).  Ele vai agir de acordo com 

suas preferências e escolhas irredutíveis e intransferíveis. Essas reações ao 

longo do tempo vão se tornando sistemáticas. Dessa forma, o governo, ao 

manipular o meio, já tem as respostas esperadas aos estímulos.  
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No liberalismo o governo passa a gerir a população, e não a regulamentá-la. 

Os mecanismos de segurança do Estado garantem a segurança dos processos 

naturais, dos processos econômicos e intrínsecos à população (SILVEIRA, 

2005). Torna-se imperativo a integração das liberdades e dos limites próprios a 

essa liberdade na prática governamental. De um lado, passa a ter os grandes 

mecanismos de incentivo-regulação dos fenômenos – como a economia e a 

gestão da população –, e do outro, a polícia como instrumento para impedir 

que ocorra a desordem. O panóptico, o que tudo vê sem que ninguém o veja, 

foi um exemplo de mecanismo de segurança da época (FOUCAULT, 2008a). 

 

A governamentalidade liberal não se refere apenas ao Estado, seu 

crescimento, sua riqueza e população. A razão governamental no liberalismo 

funciona com base no interesse coletivo e individual. Esse interesse é um jogo 

complexo entre a utilidade social e lucro econômico, os interesses coletivos e 

individuais. Nele se detecta em que medida os interesses e as liberdades 

individuais constituem um perigo para o coletivo. O governo vai gerir esses 

interesses e a segurança irá garantir que haja liberdade necessária para a o 

exercício da governamentalidade (SILVEIRA, 2005). 

 

Para Foucault (2008a), os interesses são aquilo por intermédio do que o 

governo vai se utilizar para agir sobre os indivíduos, os atos, as palavras, as 

riquezas, os recursos, as propriedades etc. O slogan do liberalismo é “laissez-

faire” (“deixa fazer”), mas a liberdade é fabricada a cada instante. 

 

Para Foucault (2008a), sociedade, economia, população, segurança e 

liberdade são os elementos da governamentalidade no liberalismo. 

 

13.3.6 Neoliberalismo 
 
O neoliberalismo foi a última forma de doutrina de governo analisada por 

Foucault. O neoliberalismo vai se dividir em duas governamentalidades, a 

alemã e a norte-americana, ambas correspondentes ao período do pós 

segunda guerra mundial. A governamentalidade neoliberal alemã está 

relacionada à crítica ao nazismo e à reconstrução da Alemanha pós-guerra, e o 
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neoliberalismo americano está relacionado à política do New Deal. O 

neoliberalismo surge com as crises do liberalismo, a política intervencionista 

nos anos 1930 e 1960 e as crises do capitalismo na época. 
 
Segundo Foucault, para os neoliberais alemães (os “ordoliberais”3), a liberdade 

de mercado deve ser o princípio organizador e regulador do Estado, que deve 

estar sob vigilância do mercado e não o contrário. Isso, para os alemães na 

época, foi uma solução para legitimar um Estado que não existia e do qual 

todos desconfiavam. A razão econômica é que vai determinar a estrutura 

formal da sociedade. A liberdade do mercado é mantida e garantida pelo 

Estado. A coesão social na governamentalidade neoliberal alemã tinha como 

suporte as leis de mercado. A forma reguladora de mercado era a 

concorrência, uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial (Foucault, 

2008b). Nesse modelo, o Estado é gerente dos fluxos, governa os meios de 

relação para manter o máximo de abertura à livre concorrência. A modulação 

vai incidir sobre as relações. O ato de governar não é, portanto, exercer a tutela 

da população. 
 
Segundo Foucault, 

 
[...] o liberalismo nos Estados Unidos é toda uma maneira de ser e 

pensar. É um tipo de relação entre governantes e governados, muito 

mais que uma técnica dos governantes em relação aos governados 

(FOUCAULT, 2008a, p. 301). 

 

O liberalismo é o princípio fundador do Estado. Para os neoliberais americanos, 

a economia é a ciência do comportamento humano cuja tarefa é a análise 

desse comportamento e de sua racionalidade interna. A análise econômica tem 

que buscar esclarecer o cálculo utilizado pelo(s) indivíduo(s) na utilização dos 

recursos raros que estão disponíveis.  

 

                                                 
3 Nome derivado da revista Ordo, publicada na época pelos economistas liberais da Escola de 
Friburgo, os “ordoliberais”. 
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Um dos elementos considerados importantes no neoliberalismo americano é a 

teoria do capital humano. No neoliberalismo, o trabalhador é uma força de 

trabalho ativa cujo salário equivale à renda de um capital, o capital humano. O 

trabalhador é uma máquina que produz fluxos de renda. A máquina constituída 

pela competência do trabalhador vai produzir durante um período de tempo um 

fluxo de rendas. O trabalhador é uma empresa para si mesmo. O homem 

econômico do neoliberalismo é um empresário de si mesmo, ele é seu capital, 

seu produtor e sua fonte de renda (FOUCAULT, 2008a). O homem do consumo 

também é um produtor, uma vez que produz para sua própria satisfação. O 

indivíduo detentor do capital vai exercer uma atividade empresarial que visa 

produzir a sua própria satisfação mediante o consumo. As pessoas, ao 

consumir, estão se empoderando, e não se potencializando. 
 
A governamentalidade neoliberal vai utilizar da economia de mercado e suas 

características para analisar os fenômenos sociais. Para os neoliberais a 

economia, a princípio explica o comportamento humano.  A crítica e a 

avaliação do poder público é feita em termos de mercado. A política passou a 

ser submetida ao cálculo de custo/benefício. A ação governamental passou a 

ser programada através de métodos econômicos (SILVEIRA, 2005). A 

população se torna matéria da economia. A verdade no neoliberalismo está na 

economia, há uma radicalização da dimensão da economia. Podemos sentir 

essa radicalização na sociedade contemporânea, nos investimentos sociais do 

governo e na discussão do que é papel do Estado e papel do setor privado. 

Dentro das empresas, a questão da participação dos trabalhadores como 

sócios nos lucros das empresas é uma das manifestações do neoliberalismo, 

assim como a ênfase no empreendedorismo.  
 

13.3.7 Observações finais sobre a governamentalidade  
 

Há pontos em comum nas diferentes governamentalidades. Em todas elas há 

uma introjeção do poder, um poder que leva à salvação mediante o exercício 

de obediência às regras e aos regulamentos estabelecidos. O processo de 

subjetivação é controlado é realizado pelo controle do meio exterior. Nas 
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organizações não existe a aplicação de um sistema puro, existe um mix de 

mecanismos dependendo da situação apresentada. 

 

Para Foucault (2008a), todo local em que se exerce o poder é ao mesmo 

tempo um local de formação de saber/verdade. No caso da biopolítica, foram 

gerados os estudos demográficos, a medicina social e a geografia. Quando o 

saber é criado, é gerado um tipo específico de regime de verdade. A verdade 

não existe fora do poder ou sem ele. A verdade é um conjunto de 

procedimentos regulados para produção, repartição, circulação, lei e 

funcionamento dos enunciados. Os regimes de verdade são as formas de 

dominações que, por sua vez, são efeitos das relações de poder. Cada 

sociedade tem o seu regime de verdade. A verdade se torna referência e 

comando da vida. Nas corporações, a cultura organizacional vai desenvolver 

essas verdades como sendo um dos mecanismos de controle que agem sobre 

os trabalhadores. Missões, valores e princípios são criados e introjetados nos 

funcionários, regendo suas atividades, seus valores, sua subjetividade.  

 

Deleuze (1992) vai discutir a governamentalidade em seu artigo sobre as 

sociedades de controle. O pensador afirma que, após a segunda guerra 

mundial, novas forças que já se manifestavam na Europa se instalaram 

substituindo as sociedades disciplinares. As instituições de confinamento, como 

hospitais e escolas, sofreram mudanças. Por um lado, essas instituições 

tiveram algumas liberdades, mas por outro, integraram mecanismos de controle 

até mais rígidos. Para Deleuze (1992), as instituições de confinamento são 

moldes, enquanto os dispositivos de controle na sociedade de controle são 

uma modulação, uma moldagem auto-deformante em contínua mudança. Para 

ele, a empresa substituiu a fábrica do regime de disciplina; a fábrica buscava o 

ponto de equilíbrio da produção dos indivíduos enquanto a empresa busca 

modular os indivíduos através de um controle contínuo. No “homem da 

disciplina” há uma descontinuidade na produção, enquanto o homem do 

controle é ondulatório, funciona em órbita, num feixe contínuo.  O controle é de 

curto prazo, de rotação rápida, contínua e ilimitada. 
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Segundo Deleuze (1992), na sociedade de controle nunca se termina nada, a 

empresa, a educação e o serviço estão todos em estado metaestáveis, e 

coexistentes de uma mesma modulação. A cifra é uma senha que marca o 

acesso à informação ou à rejeição. O capitalismo contemporâneo se 

transformou. As conquistas de mercado se fazem por tomada de controle, 

como é o caso da criação de mundos pelas corporações, e não por formação 

de disciplina. O setor de produção e de transformação da matéria prima deixou 

de ser prioritário. As empresas, hoje, têm uma alma, o serviço de vendas é a 

alma da empresa, e o marketing, o instrumento de controle social. 

 

Segundo Maurizio Lazzarato, em seu artigo “Sujeição e servidão no capitalismo 

contemporâneo” (2010), a produção capitalista em sua configuração atual é 

uma rede de agenciamentos articulados uns aos outros. O agenciamento 

“empresa” se prolonga para o social, cultural, tecnológico, entre outros. O 

agenciamento é feito não apenas com órgãos como cérebro, mãos, músculos, 

mas também com a memória, a percepção e a vida em sua totalidade. Desse 

modo, por meio da modulação das pessoas a forma de poder vai exercendo o 

seu controle – é a serpente de Deleuze (1992).  
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O Mundo Starbucks – Caso Prático 
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14. A transformação da estratégia competitiva nas organizações 
 
A estratégia competitiva de diferenciação de produtos desenvolvida pelo 

professor Michael E. Porter (2009), da Harvard Business School, na década de 

80, evoluiu para algo muito maior e sem fronteiras geográficas. A princípio, 

uma estratégia de marketing utilizada nos anos 80, acabou depois se 

transformando em diferenciação pela criação de mundos. Na década de 80 a 

diferenciação era feita mediante o uso de nova tecnologia, novo conceito, 

imagem da marca, qualidade e design. Os produtos concorrentes faziam parte 

do mesmo mundo e a publicidade era feita sobre as qualidades dos produtos e 

suas vantagens em relação aos produtos concorrentes. O desafio era controlar 

e não ser controlado pelo que Porter denominou de “forças competitivas”, quais 

sejam, os clientes, os fornecedores, os funcionários, os concorrentes diretos, 

os produtos substitutos e os novos entrantes no mercado.  

 

A organização das empresas se modificou ao longo do tempo. A ênfase deixou 

de recair na produção de bens e produtos passando a ser a venda de 

conceitos, experiências e serviços. A produção se tornou uma área 

subordinada ao marketing e seu planejamento busca encontrar o local e a 

forma com a melhor relação custo/benefício para a empresa. Existem 

empresas, como a multinacional Foxconn Technology, que se tornaram 

especialistas na terceirização da produção para grandes corporações como a 

Apple, HP e Microsoft.  

 

O que é vendido, hoje, são experiências e serviços.  A empresa cria o mundo 

onde o sujeito existe, e o produto passa a ser decorrente da imagem, da 

experiência que o marketing está vendendo. Os clientes, os fornecedores, os 

trabalhadores, a comunidade, o governo vão fazer parte desse mundo 

formatado. Segundo Lazzarato (2006), há um entrelaçamento de relações entre 

os participantes, as empresas buscam estabelecer os agenciamentos visando 

gerir os interesses dos participantes. Nas sociedades de controle, não se 

discute a vantagem competitiva dos bens e serviços produzidos pela empresa, 

criam-se mundos.  
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15. O conceito de “criação de mundos” 
 
As áreas de marketing, de pesquisa e desenvolvimento, de comunicação, todos 

os agenciamentos de expressão da empresa são usados na criação de 

mundos. Há uma produção de realidade com cultura própria, verdades, regras, 

valores e princípios que buscam determinar as percepções e sensações, as 

experiências dos participantes. Há uma produção de subjetividade coletiva que 

busca capturar o corpo e a alma dos indivíduos. Os participantes são 

modulados através dos comandos emitidos pelos agentes de comunicação, 

que provocam estímulos nos participantes. São diversos os comandos 

efetuados pelas áreas de publicidade com objetivos determinados, mediante os 

quais se torna verdade uma série de princípios, de regras de se vestir, se 

comunicar, ter um corpo, alimentar-se, pensar, acreditar e desejar. Conforme 

colocado por Maurizio Lazzarato: “A expressão e a efetuação dos mundos e 

das subjetividades neles inseridas, a criação e realização do sensível (desejos, 

crenças, inteligências) antecedem a produção econômica” (2006, p. 100). 

 

Quando entramos numa loja da Apple, não estamos comprando apenas um 

produto, estamos fazendo parte do “mundo Apple de ser”, com o IPhone, o 

IPod e o IPad. Uma série de produtos e acessórios fazem parte desse modelo, 

cujo objetivo não é vender um produto, mas criar um novo conceito de vida.  O 

IPod, o IPhone e o IPad promoveram a mobilidade do arquivo musical, a 

mobilidade da comunicação auditiva e eletrônica e a armazenagem e  

transporte de dados. Esses produtos são exemplos de transformações de 

conceitos de vida das pessoas. Os padrões de consumo e os desejos são 

criações da empresa e acabam por afetar o comportamento das pessoas. As 

lojas Apple são abertas ao redor do mundo e seus produtos são 

experimentados por diferentes povos do oriente ao ocidente. Não há um limite 

de extensão geográfica para o “mundo Apple”. O limite passa pela existência 

de potencial consumidor. 

 

O mesmo ocorre com a rede de cafeteria Starbucks. O principal não é a venda 

do café, a mensagem que se quer passar é a fantástica “Experiência 

Starbucks”. Ao entrar nas cafeterias Starbucks, os indivíduos são atravessados 
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por mensagens de marketing, imagens, signos, cheiros, sons e palavras que 

buscam capturá-lo. O produto “café” é apenas uma peça na engrenagem. A 

“Experiência Starbucks” é passada não apenas aos consumidores, mas a todos 

os participantes, entre os quais os funcionários, os fornecedores e toda a 

comunidade.  

 

Para Jeremy Rifkin (2001), está ocorrendo uma transformação da economia de 

produção industrial para produção cultural com o objetivo de cercar todas as 

atividades humanas. Nessa fase, mais do que possuir, o importante passou a 

ser o acesso a essa produção cultural, a participação em redes de 

relacionamento e comunidades partilhadas, e o acesso aos serviços como a 

transmissão de jogos esportivos da Copa do Mundo, shows de cantores, 

transmissão de dados de negócio e às experiências como a “Experiência 

Starbucks” e a “Experiência Apple”. Eventos, reuniões sociais, esportes, jogos 

estão ocupando o espaço comercial. Nesse sentido, é prioritário para as 

empresas estabelecer relações comerciais de longo prazo com os clientes 

como estratégia de sobrevivência em um ambiente de inovações contínuas e 

ciclo de vida de produto cada vez menor. Passou a ser fundamental o controle 

sobre o cliente, de modo a conhecer com o maior nível de detalhamento suas 

experiências de vida, a identificar as transformações que passa ao longo do 

tempo e a captar e dirigir sua atenção. Para tanto, um dos meios utilizados 

pelas empresas são os seus agentes comerciais, prestadores de serviço em 

contato direto com os clientes. Além de prestarem os serviços e participarem 

da experiência do cliente, são fontes de informação acerca dos participantes. 

 

Na criação de mundo a empresa busca gerir o interesse do indivíduo, 

neutralizar o acontecimento, as transformações e a emergência do novo, 

mediante a realização de possíveis previamente formatados.  O marketing e a 

comunicação são utilizados como mecanismos de controle. As instituições 

procuram fixar as forças e suas relações no sentido de torná-las funções 

reprodutoras. A estratégia de criação de mundos chega primeiro com palavras, 

signos e imagens, por meio da modulação do cérebro (LAZZARATTO, 2006), 

passando depois para o corpo.  
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A criação de mundo busca envolver o maior número de participantes. Para 

Foucault (2008b), no regime de governamentalidade não existe limite exterior. 

A rede de agenciamentos é infinita. As empresas globais ultrapassam hoje os 

limites geográficos estabelecendo seus próprios limites. Essas empresas 

quebram paradigmas, criam cultura própria e hábitos de consumo. Para 

Guattari e ROLNIK (2005), no sistema capitalista contemporâneo a 

subjetividade é trabalhada no sentido de modular o comportamento, a 

sensibilidade, a percepção, a memória e as relações sociais dos indivíduos.  

 

O Mundo Starbucks é um exemplo nesse contexto de capitalismo pós-

moderno, conforme definiu Antonio Negri (HARDT; NEGRI, 2006) e que vamos 

procurar explorar neste estudo. Esta análise está focada no aspecto “gestão 

dos funcionários” da Starbucks, mais especificamente na figura dos baristas, 

embora os agenciamentos envolvam todos os participantes, a saber, clientes, 

fornecedores e concorrentes. “Barista” é a denominação dada aos funcionários 

que trabalham nas cafeterias Starbucks. Os baristas recebem um treinamento 

para se tornarem especialistas em café. São os baristas que fazem o contato 

direto com os clientes e a comunidade.  

 

16. O Mundo Starbucks e seus baristas  
 

A Starbucks é a uma das maiores empresas multinacionais atuando no 

mercado de varejo de café especial. A empresa foi criada em 1971, em Seattle, 

nos Estados Unidos, por americanos que gostavam de beber café especial 

(café tipo arábica, produzido de forma a garantir melhor qualidade, com sabor 

mais refinado e superior ao tipo robusta). Em 1985, o controle da empresa foi 

comprado pelo americano Howard Schultz em conjunto com investidores 

capitalistas. Schultz, um empreendedor, foi o responsável pela criação e 

desenvolvimento do Mundo Starbucks. Ele sempre esteve à frente da direção 

da empresa, seja como presidente, seja como presidente do conselho de 

administração. Hoje, após a crise da economia americana em 2008, assume 

novamente a função de presidente da empresa. 
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A operação da Starbucks consiste em comprar o café especial de diferentes 

exportadores ao redor do mundo, fazer a torrefação e vender esse café nos 

mais diversos locais: em cafeterias, supermercados, boutiques de alimentação 

e outros pontos de venda, como espaços em livrarias, quiosques em 

universidades, nas refeições em aviões, entre outros. A ideia é criar uma 

plataforma ilimitada de distribuição de café. 

 

O principal negócio da empresa é a rede de cafeterias Starbucks. São 16.863 

lojas espalhadas em mais de 50 países no Ocidente e no Oriente, segundo o 

balanço financeiro de 2010 publicado pela companhia4. Nessas cafeterias o 

café é vendido em diversas formas: café americano, café expresso, café com 

leite, refrescos de café, além de uma variedade de acompanhamentos para o 

café e de equipamentos para fazê-lo. Os cafés são de várias procedências, a 

saber, Colômbia, Tanzânia, Brasil e Etiópia. O café pode ser personalizado de 

acordo com o pedido do cliente. Tudo gira em torno do tradicional café, bebida 

que existe desde a antiguidade, a segunda commodity mais negociada no 

mundo.  

 

Segundo Schultz5, o modelo Starbucks foi inspirado no romantismo dos cafés 

europeus, principalmente os italianos, onde as pessoas gastam boa parte do 

seu tempo saboreando o café expresso, e na tradição dos consumidores de 

café especial. O objetivo é transformar o ato de beber café de ordinário em 

extraordinário. Há toda uma áurea em torno da marca Starbucks. A modulação 

já tem início no estabelecimento com a adoção do novo conceito de beber café. 

Cria-se o mundo do café especial Starbucks, o desejo de saboreá-lo, ter a 

experiência Starbucks e fazer parte desse mundo. A Starbucks faz parte de 

uma família de empresas que optaram, na década de 80, pelo marketing e pela 

gestão da marca, o branding. Fazem parte desse grupo, entre outras, a Nike, a 

Apple e a Disney (KLEIN, 2009). O produto é secundário, tudo está voltado 

para a publicidade da marca. Estas marcas fornecem estilo de vida, ocupam 

áreas do espaço cultural e buscam estabelecer vínculos emocionais com os 

                                                 
4 As informações estão disponíveis ao público no site da empresa: www.starbucks.com. 
5 Informação coletada no Caso “Starbucks”, elaborado pela Richard Ivey School of Business, 
The University of Western Ontario, London/Ontario/Canada,1997.  
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clientes e os trabalhadores. A teatralidade faz parte da produção cultural, 

conforme colocou Jeremy Rifkin:  

 
Em uma era estruturada em torno da produção cultural e do consumo 

de experiência vivida, a natureza é vista como um teatro gigantesco de 

representações potenciais [...]. A metamorfose dos seres humanos de 

trabalhadores produtivos e consumidores informados a atores criativos 

representa uma enorme mudança nas relações sociais humanas (2001, 

p. 175). 

 

Schultz produziu um mundo que ele denomina a “Experiência Starbucks”: um 

composto de múltiplos estímulos que provocam a percepção e a sensação no 

indivíduo. A proposta é ser o terceiro lugar na vida do cliente, depois do 

trabalho e do lar. É o espaço onde o indivíduo interage consigo mesmo. Dentro 

das cafeterias, a cultura Starbucks atravessa o cliente a todo momento. A 

escolha do café mais apropriado conta com o auxílio do barista, os clientes são 

tratados pelo nome, a mobília confortável e disposta como numa de sala de 

estar dá um caráter intimista ao ambiente. Tudo de excelente qualidade e 

padronizado em todas as cafeterias Starbucks ao redor do mundo. O conjunto 

de aroma, o paladar, as cores, a música ambiente e a alegria dos funcionários 

têm o objetivo de estimular e contagiar o cliente, provocando nele a conexão 

com o Mundo Starbucks.  

 

Para Claude Fischler, não existe nada mais vital e mais íntimo para o ser 

humano que o ato de comer:  

 
Comer: nada de mais vital, nada de tão íntimo. “Íntimo” é o adjetivo que 

se impõe: em latim, intimus é o superlativo de interior. Incorporando os 

alimentos, nós os fazemos aceder ao auge da interioridade. [...] O 

vestuário, os cosméticos, estão apenas em contato com o nosso corpo; 

os alimentos devem ultrapassar a barreira oral, se introduzir em nós e 

tornar-se nossa substância íntima. Há então, por essência, alguma 

gravidade ligada ao ato de incorporação: a alimentação é o domínio do 

apetite e do desejo gratificados, do prazer, mas também da 
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desconfiança, da incertitude e da ansiedade (FISCHLER apud MACIEL, 

2001, p. 1). 

 

Para Fischler, o ato alimentar vai além do valor nutritivo do alimento, o homem 

também se alimenta de imaginário e de significados. As escolhas alimentares 

estão bastante ligadas aos sistemas culturais. A definição do que é “comida” 

varia em função das diferentes culturas. Dentro das culturas são estabelecidas 

“verdades” sobre as comidas, o que é bom para a saúde, o que faz mal para o 

coração, o que faz bem para o pensamento, o que engorda, o que os nossos 

herois comem. Existe um governo das “comidas” nas diferentes sociedades, 

nos diferentes “mundos”. 

 

Howard Schultz é o grande idealizador da Starbucks. Todo o modelo está 

centrado na sua figura como empreendedor, atuando como um líder pastoral 

que cuida de suas ovelhas. Seu discurso humanista coloca a Starbucks como 

uma empresa com alma, coração e consciência6. Esse tipo de discurso 

“espiritual” nos leva a Deleuze e sua afirmação no texto “Post-Scriptum sobre 

as sociedades de controle”, a de que as empresas têm alma, é a sua área de 

vendas e o marketing é o instrumento de controle social. Os encontros anuais 

de funcionários são verdadeiros shows comandados por Schultz, que se vale 

deles para promover a grande “causa Starbucks”. Esses encontros podem ser 

vistos no portal da empresa na Internet. São mais de 10 mil funcionários em 

grandes estádios americanos com muita música, luzes e discurso sobre as 

principais vitórias da companhia. Schultz é o típico presidente superstar, a sua 

figura é admirada pelos baristas como exemplo de empreendedorismo e 

integridade. Schultz coloca em seu último livro, Onward (2011), que a 

Starbucks é uma empresa cujos princípios revelam uma preocupação com o 

equilíbrio entre o emocional e a disciplina, o instinto e a informação, o global e 

o local, o pessoal e o profissional, o lucro e a humanidade. Os capítulos desse 

livro têm os seguintes títulos: “Amor”, “Confiança”, “Dor”, “Esperança” e 

“Coragem”. Essas orientações são introjetadas nos baristas.  

 

                                                 
6 Os discursos de Schultz podem ser vistos no site da empresa na Internet (ver nota 4). 
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O número de pessoas envolvidas no Mundo Starbucks é expressivo. São 

137.000 funcionários, 107.000 nos Estados Unidos e 30.000 ao redor do 

mundo. O número de fornecedores é grande e diversificado, incluindo grandes 

empresas que fornecem copos de papel e guardanapos até os mais remotos 

lugares na África, Ásia e America do Sul, onde ficam os plantadores de café. 

Entre os consumidores estão milhões de pessoas, parte nos Estados Unidos – 

onde se encontra a maioria – e parte espalhada pelo mundo, em todos os cinco 

continentes, nas diferentes raças e culturas, todas utilizando e usufruindo o 

mesmo modelo de operação, com os mesmos valores e princípios. São, 

portanto, milhões de pessoas ao redor do mundo que frequentam as cafeterias 

Starbucks, consumindo, em 2010, em torno de 10 bilhões de dólares. O modelo 

Starbucks se adere ao do Império de Hardt e Negri (2006). Hoje a corporação 

está focada na China, mas seu crescimento ao longo dos anos não tem 

fronteiras externas, a meta é ser a marca global mais conhecida.  

 

O café nas cafeterias Starbucks é servido pelos baristas. A figura do barista é 

uma analogia aos rituais da tradicional cultura do vinho. No caso, o barista é 

um especialista em café, conhece a origem e as características de cada tipo de 

café, promove degustações, orienta qual é o tipo de café mais apropriado para 

cada momento, para cada tipo de comida. Existe a carreira de barista na 

Starbucks, iniciando pelo barista, em seguida pelo treinador dos baristas, 

depois pelo coordenador de loja, e por fim pelo gerente de loja. Os baristas 

iniciantes não precisam ter experiência, as exigências da empresa são: acima 

de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 

de revezamento, inclusive nos finais de semana.  

 

A base do modelo Starbucks está nos seus baristas. Esse é o grande desafio 

de Howard Schultz, fazer com que os quase 90.0007 baristas ao redor do 

mundo tenham um comportamento aderente ao modelo estabelecido. É através 

deles que a experiência Starbucks se materializa. Os agenciamentos ocorrem 

nos encontros diários dos baristas com os clientes. A forma de tratar o cliente, 

o preparo do café e a conservação do ambiente é responsabilidade do 

                                                 
7 Estimativa de cinco baristas por loja. 
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chamado “Exército de Avental Verde”. Uma ação mal feita, um movimento do 

funcionário diferente do estabelecido nos manuais pode se transformar em 

perda do cliente ou mesmo ser negativo para a imagem da marca.  

 

Os controles sobre os baristas são bastante rígidos. O modelo de gestão é 

disciplinar; nele as tarefas de cada atividade são analisadas e ordenadas, os 

tempos de execução calculados e a forma de comunicação com o cliente pré-

estabelecida. O tempo de cada tarefa é importante, pois irá determinar a 

capacidade de atendimento em número de clientes. Apesar de não 

transparecer no ambiente montado nas lojas, por trás dos balcões existe toda 

uma linha de produção. Na crise de 2008, um dos aspectos importantes na 

reestruturação das lojas foi a análise do layout da área de preparo dos pedidos. 

O objetivo, com isso, era de reduzir as distâncias no preparo, o tempo do 

atendimento das ordens e, consequentemente, no número de baristas 

necessários.  

 

Existe por parte dos administradores uma preocupação contínua em captar 

todas as ocorrências fora do padrão aceitável. Os atendimentos aos clientes 

considerados excepcionais são utilizados como exemplos no treinamento dos 

funcionários. Os comportamentos fora do padrão, ameaças ao sistema, são 

eliminados. As singularidades dos indivíduos são reconhecidas e colocadas 

dentro da curva de normalidade estabelecida. O ato de criação é capturado 

quando está dentro do padrão estabelecido, a exemplo de certos produtos de 

sucesso, como o “Latte” que foi criado por um funcionário. Os manuais de 

conduta são repletos de exemplos de possíveis acontecimentos e formas de 

comportamento adequado. São exemplos humanistas, boas ações dos sócios 

responsáveis e de total comprometimento com a “Experiência Starbucks”. 

Através de um treinamento constante e da supervisão direta do trabalho, 

acopla-se o sujeito na cadeia de serviços das cafeterias. Dessa forma, as 

diferenças de culturas, experiências diversas são trabalhadas no sentido de 

manter o padrão da marca. Bebidas típicas regionais, como o chá verde, são 

incorporadas ao cardápio, mas na formatação Starbucks. Em uma viagem a 

China, Schultz (2011) menciona que ficou impressionado com a criatividade e o 

empreendedorismo dos funcionários chineses, o que o levou a pensar numa 
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maneira de transferir esse espírito aos seus funcionários ao redor do mundo. O 

foco de Schultz foi apenas no espírito dos funcionários e na criação. Quanto 

aos produtos, estes foram descartados por estarem fora do padrão da 

empresa. 

 

Os baristas da Starbucks, assim como todos os funcionários administrativos, 

são chamados de “partners” (“sócio” em inglês). A ideia, com isso, é estimular o 

comprometimento do barista com os resultados da companhia através de sua 

participação no lucro auferido. Lazzarato (2010) define esse novo mecanismo 

de controle como “a promoção do empresário de si”, o funcionário participando 

do lucro sobre o seu próprio trabalho. Essa forma de remuneração é 

interessante, pois o barista vai ter um olhar diferente sobre o trabalho a partir 

do momento que usufruir dos ganhos da empresa, vai aceitar discutir sobre 

produtividade, a situação de colegas que não cooperam, sindicatos e mudança 

de emprego. Dessa forma, está sendo aplicado o conceito de “homem 

econômico” dos liberais.  

 

17. Cultura organizacional e Starbucks  
 
A cultura organizacional oficial da Starbucks é bastante forte e introjetada em 

toda a organização. O tema “cultura organizacional” se tornou objeto de vários 

estudos no campo de gestão de pessoas a partir de 1980, com o advento da 

teoria sistêmica de administração. Neste estudo, consideramos como cultura o 

conjunto dos padrões de comportamento, das crenças, das ideias, dos valores 

materiais e espirituais característicos de uma sociedade ou de um grupo de 

pessoas. 

 

Segundo Gideon Kunda, em entrevista à RAE-executivo, a cultura ultrapassa 

as organizações específicas (PLIOPAS; TONELLI, 2004). Estas, por sua vez, 

são atores nesses ambientes culturais. Podem existir culturas de trabalho que 

caracterizam setores de atividades, regiões geográficas, países. Kunda 

questiona a ideia de que a cultura possa ser moldada de cima para baixo e 

coloca a cultura organizacional como sendo algo para ser entendido mais como 
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restrição à ação do que algo a ser manipulado pela gestão de pessoas nas 

empresas. 

 

Edgard H. Schein define cultura organizacional como: 

 
[...] o modelo de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, 

descobriu ou aprendeu para enfrentar os problemas da adaptação 

externa e da integração interna, e que funcionou bem de forma a ser 

considerado válido, e, portanto, a ser ensinado aos novos membros 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses 

problemas (1984, p. 3) [minha tradução]. 

 

Para Schein, a cultura está sempre em processo de formação, uma vez que as 

pessoas estão sempre em processo de aprendizado em relação ao modo de se 

relacionarem com o meio ambiente organizacional.  

 

Ambos estudiosos entendem que as forças do meio ambiente externo 

interagem com a empresa na formação cultural organizacional. A análise é feita 

sob o aspecto da cultura e sua influência na empresa. Na visão de Foucault e 

Deleuze, a cultura é um dispositivo das forças de poder. Para Deleuze (2005), 

a empresa é um agente de integração de singularidades. A organização vai 

procurar atuar no meio em que está inserida com o intuito de normalizar as 

diferenças entre os indivíduos participantes.  É o alto escalão da empresa que 

define os padrões da cultura organizacional oficial. O estabelecimento de uma 

cultura organizacional é um instrumento de controle utilizado pelas 

organizações mediante os quais são transmitidos valores, símbolos e 

significados, com o objetivo de gerir o interesse e o desejo dos funcionários. 

Segundo Foucault (2008a), todo ponto em que se exerce o poder é um local de 

formação de saber e verdade. A verdade é um conjunto de procedimentos 

regulados para o funcionamento dos enunciados, dos comandos 

organizacionais. Como foi dito anteriormente, missões, princípios e valores da 

cultura organizacional são criados com base nos objetivos da empresa e 

introjetados nos participantes por meio de comandos de expressão como a 
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publicidade, o treinamento e a gestão de pessoas. A subjetividade coletiva é 

construída nas interações e nos agenciamentos entre os participantes. 

 

Guattari considera o conceito de “cultura”, como sendo mais uma forma de 

sujeição subjetiva: 

 
O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de 

separar atividades semióticas (atividades de orientação no mundo social 

e cósmico) em esferas, às quais os homens são remetidos. Isoladas, 

tais atividades são padronizadas, instituídas potencial ou realmente e 

capitalizadas para o modo de semiotização dominante – ou seja, elas 

são cortadas de suas realidades políticas [...]. A cultura enquanto esfera 

autônoma só existe em nível dos mercados de poder, dos mercados 

econômicos, e não em nível da produção, da criação e do consumo real 

(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 23).  

 

Na cultura organizacional da Starbucks não se investe apenas no “dever ser”, 

se investe no “querer ser”, buscando introjetar os princípios Starbucks no corpo 

e pensamento do funcionário. Segundo Prestes Motta (2006), a cultura 

organizacional, sendo forte na alta administração, irá se manter mesmo com 

uma rotatividade elevada dos níveis inferiores. A rotatividade dos baristas é 

elevada, acima de 100% ao ano no Brasil, conforme conversas com baristas8. 

Além da cultura organizacional oficial, existem culturas ligadas aos diferentes 

escalões da empresa. A organização através de técnicas vai buscar aproximar 

as subculturas o mais próximo da cultura oficial. Os baristas das diferentes 

nacionalidades são modulados na cultura Starbucks dentro da curva de 

normalização considerada adequada à imagem da empresa. O treinamento 

inicial não tem a profundidade necessária para fazer do barista um expert em 

café, mas é o suficiente para dar-lhe uma formação dentro do padrão 

Starbucks.  

 

O atendimento ao cliente, da Starbucks, tem que ser semelhante nos diferentes 

países em que está presente. São ao todo 52 países: Indonésia, Japão 

                                                 
8 Ver sub-seção “Conversas com baristas”. 
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Malásia, Nova Zelândia, Austrália, China Continental, Hong Kong/Macau, 

Taiwan, Singapura, Tailândia, Áustria, Bahrain, Bélgica, Bulgária, Chipre, 

República Tcheca, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 

Irlanda, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Polônia, Portugal, Qatar, Romênia, 

Rússia, Arábia Saudita, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos, Turquia, Reino 

Unido, Emirados Árabes, Argentina, Brasil, Aruba, Bahamas, El Salvador, 

Canadá, Guatemala. México, Chile, Peru. Segundo estatísticas da empresa9, 

os baristas atendem 50 milhões de pessoas por semana.  

 

Existe uma captura de todos os participantes, um processo de subjetivação nos 

diversos níveis hierárquicos. A cultura Starbucks busca infiltrar-se nos 

participantes de forma a modular os indivíduos como provedores da 

“Experiência Starbucks” e, dessa forma, garantir o seu sucesso. Dentro do 

conceito moderno de “horizontalizar as empresas” para facilitar a comunicação 

tanto ascendente como descendente, existe um comitê de fiscalização da 

missão da empresa, aberto a todos os funcionários de todos os níveis 

hierárquicos que sentirem que está sendo feito algo que os ameace, seja o que 

foi estabelecido na missão da empresa, seja o que esteja fora do código de 

conduta. Esse comitê, denominado comitê de delação, é uma forma de controle 

e detecção em todos os níveis de ocorrências fora do modelo e da estratégia 

estabelecidos. Esse mecanismo é de muita importância no controle das 

atividades dos baristas.  

 

Faz parte da remuneração dos baristas da Starbucks o pagamento de seguro 

de vida e do seguro de saúde extensivo aos familiares, algo bastante inovador 

no setor. Para os baristas, o benefício da assistência médica garantida com 

plano de saúde pago pela empresa é muito representativo. Existe também um 

programa de reembolso de gastos com educação e taxa de adoção.  

 

Muitas empresas seguem o modelo Starbucks de gestão de pessoas, por 

causa de seu padrão de qualidade. Todos os funcionários, de todos os níveis 

hierárquicos, recebem o mesmo treinamento em cultura de café, participam de 

                                                 
9 Ver nota 4. 
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aulas sobre os produtos e passam um determinado período trabalhando nas 

cafeterias como baristas. Para poder administrar o negócio, os funcionários 

precisam conhecê-lo na sua totalidade. Mensalmente é distribuída uma 

quantidade de café aos funcionários para que eles permaneçam com o paladar 

apurado nos produtos da companhia. Para os funcionários das cafeterias que 

optarem por fazer carreira como mestre barista, existe um treinamento 

adicional sobre a origem, tipos e preparos de café. O mestre barista tem o 

avental preto diferenciado, com posição de destaque e reconhecimento nas 

lojas. 

 

18. A missão e os princípios Starbucks 
 
A Starbucks tem como missão: inspirar e nutrir o espírito humano – uma 

pessoa, uma xícara e um vizinho a cada vez10. O foco de atenção nessa 

missão são: 

 

a) O melhor café e as pessoas que trabalham na produção do café. 

b) Os sócios, principalmente na paixão pelo trabalho, dentro dos padrões 

estabelecidos. 

c) Os clientes – além do trabalho de servir-lhes a bebida perfeita, procuram 

também estabelecer uma conexão alegre, preocupando-se sempre em 

“levantar a moral” dos clientes. 

d) As lojas – por serem o céu para o cliente, dão-lhe um sentimento de 

pertencimento, repleto de humanidade. 

e) A comunidade a qual pertence que espera da Starbucks a liderança em 

padrão de ações positivas.  

f) Os investidores que terão seus ganhos através do sucesso na 

performance das atividades dos funcionários da empresa. 

 

O principal manual de orientação dos funcionários é o Livro Verde (Green 

Apron Book). A partir dele, por meio de exemplos, os líderes da empresa 

estabeleceram as “Cinco Maneiras de Ser”, as quais sintetizam o padrão de 

                                                 
10 Tradução do site da Starbucks (ver nota 4). 
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comportamento adequado à missão da empresa de estar no negócio de 

pessoas para servir café (MICHELLI, 2007): 

 

a) Ser acolhedor, chamar o cliente pelo nome para dar-lhe uma sensação 

de pertencimento, de ser reconhecido. 

b) Ser autêntico, criar uma ligação verdadeira com o cliente. 

c) Ser atencioso, prestativo em todos os momentos. 

d) Ser bem informado, saber o que está se passando com o cliente e a 

comunidade, ser um canal de informação. 

e) Ser envolvido, participativo no local de trabalho e na comunidade. 

 

Os baristas devem ser pessoas acolhedoras, alegres e bem preparadas para 

atrair e manter os clientes no mundo Starbucks. É através da maneira de ser 

dos seus funcionários que a Starbucks passa a sua mensagem e desenvolve o 

relacionamento humanitário e fraterno com a comunidade.  O treinamento dos 

baristas nos princípios estabelecidos é feito de forma constante e visa modular-

lhes o corpo e a alma dos baristas garantindo o nível de atendimento aos 

milhões de clientes que diariamente frequentam as lojas da Starbucks. 

 

A linguagem utilizada pelos representantes da empresa em entrevistas 

veiculadas na mídia, nos livros sobre a Starbucks, nos noticiários e nos casos 

utilizados nas universidades é a mesma. Existe toda uma padronização nas 

declarações, que procuram sempre transmitir a preocupação da empresa com 

o bem estar geral e o cuidado em preservar sua imagem humanista:  

 

     a) “Starbucks tem a missão de nutrir e inspirar o espírito humano”.  

a) “Ser bom cidadão corporativo, ser uma inspiração, agradar o carinho do 

público, acalentar as almas, ser a inspiração diária no seu trabalho, no 

seu dia-a-dia”11. 

 

                                                 
11 Site da Starbucks (ver nota 4). 
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A estratégia de gestão de pessoas da empresa se fundamenta em cinco 

princípios que norteiam o comportamento dos baristas no mundo inteiro 

(MICHELLI, 2007): 

 

a) Aja como se fosse o dono. 

b) Tudo importa. 

c) Surpresa e encantamento. 

d) Abrace a oposição. 

e) Deixe sua marca. 

 

O princípio de “aja como se fosse o dono” se baseia na premissa de que o 

indivíduo, ao sentir-se dono do negócio, terá um maior comprometimento com 

o resultado do trabalho e se tornará mais vinculado à empresa. Ao denominar 

seus funcionários de “sócios” (“partners”), a Starbucks os trata mais do que 

parceiros, uma vez que lhes concede o direito de adquirir ações da empresa. 

Segundo Maurizio Lazzarato (2010), os funcionários se tornam empresários de 

si. A empresa tem como política oferecer participação acionária como forma 

adicional de remuneração. O setor de cafeterias, maior negócio da Starbucks, 

tem, entre suas características, um índice de rotatividade de funcionários 

bastante elevado. Segundo a literatura oficial da Starbucks (MICHELLI, 2007), 

o índice de rotatividade da indústria é acima de 100% ao ano, isto é, os 

funcionários em média ficam menos de um ano nas empresas. O interesse em 

reduzir a rotatividade está diretamente relacionado aos custos de contratação e 

treinamento de novos funcionários. A Starbucks, segundo a literatura, 

apresenta índices bem abaixo da indústria, em torno de 60% ao ano. A 

participação acionária passa a ser uma forma de retenção do funcionário na 

empresa, uma vez que se trata de um direito que lhe é concedido ao longo de 

um período, e não de imediato. Além da participação acionária, a empresa 

fornece seguro-saúde para os funcionários e seus familiares. Para grande parte 

dos funcionários, isso tem um imenso valor. Em um setor em que grande parte 

dos ganhos são baseados em comissões, o sistema de remuneração da 

empresa é bem diferenciado. Por outro lado, a empresa não incentiva 

atividades sindicais, considerando-se como a única responsável pelo bem estar 

e segurança dos funcionários. 
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O princípio “tudo importa” representa bem o conceito modular de controle na 

Starbucks. Todos os detalhes são importantes, o café bem feito, a música 

adequada, a limpeza da cafeteria, o treinamento do funcionário, o atendimento 

aos pedidos dos clientes. Sempre há algo a ser feito, um contínuo de 

realizações em que a perfeição nunca é atingida. Dentro desse princípio, o 

importante é o desafio de sempre poder ser melhor. Na gestão contemporânea 

de pessoas, o bom é medíocre. Na sociedade de controle, segundo Deleuze 

(1992) nunca se termina nada, prevalece sempre um estado metaestável. 

Segundo essa concepção do “tudo importa”, os funcionários da cafeteria não 

têm uma função específica, todos cuidam de tudo, não há uma hierarquia de 

tarefas, o barista faz inclusive a limpeza do banheiro. Se, de um lado, esse 

esquema é socializante, de outro lado facilita bastante a grade de alocação dos 

funcionários, evitando as horas extras, algo proibido na Starbucks, segundo os 

manuais da empresa12. 

 

Surpresa e encantamento fazem parte do mundo mágico da Starbucks, um 

mundo repleto de alegria fantasiosa. Trata-se de um princípio que busca 

promover a criatividade dos funcionários, a liberdade de ação e um ambiente 

rejuvenescido gerador de energia. O objetivo é quebrar o tédio das atividades 

repetitivas, tanto para clientes como para os funcionários. É a promoção do 

encantamento, a necessidade das pessoas de se deslumbrarem para ficar 

felizes. Essa é uma forma de aproximar-se melhor de um cliente ou de um 

funcionário pelo seu lado pessoal. O bônus inesperado é uma das formas de 

surpreender o funcionário. É interessante o desenvolvimento desse princípio 

dentro do modelo de total previsibilidade utilizado na gestão de pessoas. 

Passa-nos a ideia de que mesmo a surpresa deve estar inserida em um 

território predeterminado pelo líder da empresa. A criação dos funcionários da 

Starbucks fica ao nível da representação. Toda a força de criação na Starbucks 

está em Howard Schultz, o grande líder da Starbucks. Há um incentivo à 

criatividade, porém o seu desenvolvimento é gerido pelo sistema.  

 

                                                 
12 Informações colhidas no site da Starbucks (ver nota 4). 



 
 

 

78

 

“Abrace a oposição” significa ouvir as críticas, absorver os erros para poder 

corrigi-los da melhor forma possível. Esse princípio é uma excelente forma de 

ter o cliente na condição de controlador do nível de qualidade dos serviços da 

Starbucks. Ensinar e valorizar os funcionários a ouvir e informar a direção da 

empresa sobre as críticas recebidas é uma excelente estratégia da empresa 

para tomar conhecimento do que está ocorrendo no relacionamento com o 

ambiente externo – por exemplo, para saber se as demandas dos clientes 

estão sendo atendidas – e solucionar os problemas antes de adquirirem 

dimensões maiores. Esse canal também pode fornecer informações sobre 

problemas institucionais de relacionamento com a comunidade. Foi dessa 

forma que a Starbucks trabalhou a questão de exploração dos apanhadores de 

café em alguns países, criando o selo “Fair Trade”.  

 

“Deixe a sua marca” significa o princípio de promover, mediante o trabalho 

voluntário de seus funcionários, a sua presença na comunidade. Mas, na 

verdade, é deixar a marca Starbucks de forma subliminar. O envolvimento 

social faz parte da estratégia da Starbucks. A empresa se preocupa com o bem 

estar dos funcionários, a comunidade de que faz parte, os fornecedores e todos 

os envolvidos na operação. Ser socialmente responsável faz parte da imagem 

da Starbucks. Com esse princípio, a Starbucks promove a sua marca como 

empresa de confiança para os funcionários, os acionistas e a sociedade em 

geral. 

 

Basta uma pesquisa no site da Starbucks13 para constatar que são inúmeras as 

ações sociais da corporação, a começar internamente pela gestão da 

diversidade. A Starbucks está no ranking das melhores empresas no quesito 

respeito pela diversidade em geral, raça, gênero e cultura. A corporação provê, 

para seus funcionários, plano de saúde, participação no capital e auxílio, no 

caso de adoções. Os gastos com plano de saúde do exército verde é superior 

ao gasto com café, segundo relato da empresa (CLARK, 2008), fato que 

demonstra a relevância da mão-de-obra para o projeto. 

 

                                                 
13 Para acessar o site, entre no endereço www.starbucks.com.  
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O Mundo Starbucks é todo baseado no chamado exército verde. Schultz sabe 

que é esse exército que possibilita a realização da “Experiência Starbucks”. 

Para sua manutenção é preciso que todos os participantes estejam em 

contínua sintonia com essa fantasia, essa produção de subjetividade coletiva. 

Ao analisar as falas de Schultz em seus discursos de final de ano, publicados 

nos relatórios anuais da companhia14, pode-se verificar seu poder pastoral. São 

falas emblemáticas por meio das quais enaltece os três aspectos da Starbucks, 

a saber, a reputação do melhor café, o legendário serviço ao cliente e a 

altíssima integridade da empresa. Nesses discursos, ele agradece o apoio, em 

primeiro lugar, dos funcionários/sócios, clientes, acionistas, parceiros de 

negócio, fazendeiros e fornecedores, ou seja, de todos os participantes do 

Mundo Starbucks. Schultz agradece, também, por ficarem ao lado da empresa, 

por acreditarem no que a Starbucks se propõe a fazer e na capacidade de 

entrega de cada um deles. É um discurso emocional que busca conduzir os 

participantes à tarefa proposta da Starbucks de nutrir a raça humana, nutrir o 

corpo e a alma das pessoas. Com esses mecanismos, a empresa controla os 

seus noventa mil baristas. 

 

18.1 Conversas com baristas 
 

Os baristas são as figuras centrais da “Experiência Starbucks”. Ao serem 

admitidos na empresa, passam por uma imersão cultural na qual são treinados 

na forma Starbucks de atendimento ao cliente ao mesmo tempo em que 

adquirem aí os conhecimentos sobre café. Ao final desse primeiro treinamento, 

recebem um certificado de barista. Após a certificação, os baristas 

permanecem em treinamento contínuo visando à manutenção e a atualização 

dos procedimentos relativos às suas tarefas. Existe inclusive na hierarquia o 

cargo de treinador de barista. 

 

Para trabalhar como barista a pessoa tem que ser maior de 18 anos e ter 

completado o ensino médio. A empresa descreve em seu site na Internet15 o 

                                                 
14 Ver nota 4. 
15 Idem. 
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ambiente de trabalho e seus princípios e valores, demonstrando o grau de 

envolvimento emocional dominante na empresa: 

 
Um excelente ambiente de trabalho 
 

Na Starbucks valorizamos a integridade das pessoas e a sua 

diversidade – componente essencial na forma como conduzimos os 

nossos negócios. Esses valores são reforçados por um real 

compromisso de proporcionar igualdade de oportunidades. Todos são 

bem-vindos à comunidade de partners da Starbucks Brasil.  

 

A Starbucks é uma empresa de pessoas, a serviço de outras pessoas: 

seus clientes. Isto significa que nosso sucesso depende do seu 

sucesso.  Só conseguimos alcançar as nossas metas com a ajuda e o 

apoio das pessoas que contratamos: os nossos Partners (como 

carinhosamente chamamos nossos funcionários).  Eles são nosso maior 

foco e nosso maior patrimônio.  

 

Promovemos uma cultura de compromisso com a excelência, e 

colocamos muita ênfase no respeito para com os nossos clientes e para 

com nossos colegas de trabalho, bem como muita dedicação à 

responsabilidade social corporativa.  

 

Procuramos talentos que buscam o sucesso, carregam muita paixão por 

tudo o que fazem, têm integridade e, acima de tudo, muito amor pelo 

trabalho em equipe e pelas pessoas. Se isso tudo se parece com você, 

e é o tipo de ambiente no qual você acha que poderia florescer, entre 

em contato conosco.  

 

Com o objetivo de conhecer os baristas, seu perfil, seus conhecimentos, suas 

aspirações, visitei algumas cafeterias onde conversei com baristas em grupo e 

individualmente. Foram conversas informais entre cliente e barista. Não foi 

muito fácil conseguir conversar, pois os baristas não têm muito tempo 

disponível entre os atendimentos.  As conversas, descritas a seguir, permitiram 

a identificação de aspectos da relação entre o barista e a empresa. As 
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conversas foram feitas em São Paulo. Nas lojas da Alameda Santos e 

Shopping Bristol não havia barista disponível para conversar. 

 

18.1.1 O coordenador Paulo, da loja Kinoplex 

 

Inicialmente contratado como barista, Paulo, hoje, trabalha como coordenador 

de baristas. É jovem, com idade entre 25 e 30.  Está há dois anos e meio na 

empresa, tendo, nesse tempo, recebido vários treinamentos de instrutores 

brasileiros. Paulo utiliza o uniforme padrão de barista da Starbucks no mundo. 

Conhece Howard Schultz por vídeo. Quando perguntei como se sentia como 

barista, Paulo deu um sorriso dizendo estar feliz por ser um partner da 

Starbucks e estar motivado com o trabalho.  Além disso, exerce a liderança 

sobre o grupo de baristas.  

 

Paulo é mensalista. Nesse nível o barista trabalha 9 horas por dia, com 

intervalo de 1 hora. A folga é rotativa – uma vez por semana – podendo ser aos 

sábados ou aos domingos. A empresa oferece plano de saúde Bradesco para o 

barista e seus dependentes, assim como seguro de vida. O plano de 

participação em ações não chegou ao Brasil. Nos anúncios de vagas a 

empresa cita partners como a forma “carinhosa” de tratar os seus funcionários.  

     

18.1.2 A barista Mariana, da loja Top Cine 
  

A conversa com a barista Mariana foi muito interessante. A barista ainda não 

tem certificado da Starbucks, mas está muito à vontade na loja, bastante 

falante. Enquanto esperava pelo meu café, desenvolvi uma conversa com ela 

visando trazer à tona quais eram as suas sensações como barista. Observei 

que a Mariana atendia aos clientes estrangeiros com um inglês fluente, usando 

palavras do inglês coloquial americano. Perguntei à Mariana onde havia 

aprendido a língua. Ela me respondeu que foi através de músicas, traduzindo e 

decorando músicas. Perguntei por que havia escolhido a Starbucks para 

trabalhar.  Ela me respondeu que é muito melhor trabalhar para a Starbucks 

que para o Cinemark. Mariana falou sobre a importância da marca internacional 

Starbucks, o treinamento para barista, os diversos sabores do café, os 
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produtos da Starbucks. Foi muito simpática e demonstrava estar feliz no 

ambiente. O meio Starbucks atraiu a Mariana, houve um agenciamento em que 

o mundo exterior, o mundo Starbucks coincidiu com o significante dominante. O 

meio interior da Mariana se efetuou nesse ambiente, seu interesse pelo 

estrangeiro e sua aptidão para línguas. Para ela, a comparação está entre 

trabalhar no Cinemark, uma cadeia internacional de cinemas, e na Starbucks; 

em nenhum momento mencionou como alternativa, por exemplo, um Café 

local. Mariana também não mencionou nada em termos de ganhos financeiros 

com a escolha. Foi capturada pela marca Starbucks, a cultura da empresa, a 

forma de tratamento dada ao barista. Ela se encontrou no ambiente 

“estrangeiro”. Os benefícios da empresa e a remuneração não foram pontos de 

destaque. 

 

18.1.3 O coordenador de barista M. (pediu sigilo) 
 

M. é um rapaz falante, com 25 anos, Está há 4 anos na Starbucks. Não 

conhecia a marca quando entrou na empresa, mas viu aí uma oportunidade de 

conciliar o trabalho com os estudos. M., na conversa, me contou coisas 

relevantes sobre a Starbucks.  

 

O barista faz tudo na loja, desde o atendimento ao cliente até a limpeza dos 

banheiros. Recebem 5 aulas preparatórias, com duração de um dia, 

intercaladas ao longo de um mês para obter o certificado de barista. 

 

Nas aulas, são passados ensinamentos sobre a história da empresa, sua 

tradição e forma de atendimento ao cliente, seu modo de lidar com os partners 

e seus conhecimentos de café. M. confirmou a política de seguro de vida e 

plano de saúde informado por P. O barista iniciante recebe como horista, entre 

R$ 4,00 e R$ 4,50 por hora. O turno é de 8 horas, sendo 1 hora de descanso 

sem remuneração. Em média o barista recebe entre R$ 560,00 e R$ 630,00 

por mês. Os baristas têm vale transporte, mas não têm vale alimentação. A 

Starbucks oferece os alimentos de seu cardápio de fast food para os 

funcionários. Apenas em Campinas, onde é obrigatório por lei, é fornecido aos 

baristas o vale alimentação. Esse é um dos pontos de resistência dos 
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funcionários com relação às condições de trabalho na Starbucks. Eles querem 

o vale refeição para poderem ter uma alimentação saudável.  

 

A faixa etária dos baristas está entre 18 e 24 anos, sendo a maioria deles 

estudantes.  Nos níveis superiores, as idades variam entre 30 e 35 anos. A 

carreira de barista segue os seguintes passos: barista  treinador  

coordenador  gerente de loja. Segundo M., a empresa, nesse momento, está 

dando prioridade a candidatos jovens, com renda mais baixa, que valorizam 

mais o trabalho e são mais dedicados. Podemos interpretar que estão 

buscando pessoas com expectativa salarial menor, como forma de reduzir os 

custos. 

 

Procurei, na conversa, encontrar pontos de resistência de M. quanto ao 

sistema Starbucks. Detectei os seguintes pontos: 

 

a) Salário baixo, o que provoca um giro elevado dos funcionários, que em 

média permanecem na Starbucks entre 9 e 10 meses. As pessoas 

reclamam dos salários e nem todas admiram Howard Schultz. Podemos 

pensar que, após 9 meses, o encantamento pela marca termina e, com 

o treinamento recebido na Starbucks, os baristas encontram melhores 

oportunidades. 

b) Procedimentos internos – apesar de estar há tanto tempo na empresa, 

M. considera impossível certos procedimentos, como preparar o 

expresso em 10 segundos. Quando a loja está cheia é impossível seguir 

as regras de preparo do expresso em 15 segundos, por exemplo.  

c) Repassar as informações para os clientes também não é observado, 

considera ridículo, coisa de americano. Para M., brasileiro não gosta 

desse tipo de coisa. Além disso, com tanta tarefa é impossível parar 

para conversar sobre sabor de café. 

 

M. colocou que só sairia da Starbucks, hoje, se lhe fosse apresentada uma 

proposta de nova função. Como coordenador de barista é um mensalista 

trabalhando 9 horas por dia com uma folga por mês. Estimo um salário de R$ 

860,00, além dos benefícios mencionados. A marca Starbucks é um diferencial 
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para M. Ele acredita que aprendeu muito na empresa. Por exemplo, aprendeu a 

lidar com as pessoas e a estar junto delas. Pelo tempo de empresa, pode-se 

considerar que M. foi capturado pelo “Mundo Starbucks”. Em nenhum momento 

falou sobre a remuneração como uma vantagem da Starbucks.  

 

18.1.4 Conversa em grupo com baristas da loja Kinoplex 
  
Em geral, quando entro nas lojas, os baristas chamam o coordenador para 

conversar. A maioria se diz principiante, sem experiência para falar sobre a 

Starbucks. Consegui, em uma das tentativas, conversar com um grupo de 3 

baristas. Apesar de serem baristas com certificado, o conhecimento sobre café 

era bem incipiente, não sabiam onde ficava a Colômbia e confundiram café 

arábica com café da África. A particularidade que reconheciam se referia ao 

sabor, que era mais ou menos incorpado. Os baristas tinham perfil semelhante, 

eram alegres e extrovertidos. Um deles, uma moça que tinha sido recepcionista 

de hotel, me falou que sonhava ser barista, tornar-se uma grande conhecedora 

de café. Falaram sobre o salário, confirmando receber os R$ 4,50 por hora. 

Novamente o que atrai o barista é a marca internacional com todo o glamour do 

ambiente.  

 

Nessas conversas, pude perceber que o treinamento dos baristas, no Brasil, é 

superficial, mesmo o coordenador não tem um profundo conhecimento de café. 

O que mais predomina é o respeito pela marca Starbucks. Conhecem um 

pouco da história da empresa e o quanto é “diferenciado” o produto que estão 

servindo. O padrão de serviço é surpreendente, o nível do atendimento segue 

exatamente o que Schultz propõe em seus livros. Como dito anteriormente, o 

padrão de gestão de pessoas da Starbucks é considerado modelo para as 

empresas prestadoras de serviços. É evidente que a meta de treinamento 

anunciada não é a realidade que encontramos nas lojas, mas é o suficiente 

para que a imagem da “Experiência Starbucks” seja mantida.  

 

A carga de trabalho é intensa. As filas nos período de pico são longas, o que 

torna difícil um contato mais prolongado com o barista. Os coordenadores 

estão sempre próximos aos baristas controlando o andamento das atividades.  
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A prioridade é a velocidade da operação. No geral, as lojas têm, por turno, 3 

baristas e o coordenador. A escala horária e o local de trabalho são flexíveis, 

os funcionários são alocados conforme as necessidades das lojas. Nas lojas 

visitadas não identifiquei nenhum funcionário acima de 35 anos. Um dos 

motivos para isso é que os jovens se adaptam melhor às exigências da 

Starbucks quanto à flexibilidade do horário e do local de trabalho. 

 

Segundo Naomi Klein (2009), em sua análise da Starbucks nos Estados Unidos 

e Canadá a empresa utiliza, nesses países, o trabalho temporário para reduzir 

custos. É um padrão de gestão de empresas similares do varejo de serviços.   

No Brasil, os baristas ganham por horas trabalhadas, não podendo fazer horas 

extras. Nos três países, Estados Unidos, Canadá e Brasil, a remuneração dos 

baristas é o equivalente ao salário mínimo local. Segundo Klein, nos Estados 

Unidos e Canadá os baristas fazem meio expediente para evitar hora extra. Os 

cronogramas de trabalho dos baristas são organizados para aproveitar as 

horas mais eficientes, inclusive em relação à resistência física. Assim como no 

Brasil, nos Estados Unidos e Canadá há um certo desincentivo ao trabalho de 

idosos. 
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Reflexões finais 
 
Este estudo cartografou a trajetória da gestão de pessoas dentro das 

organizações e a construção da subjetividade. As análises de vários autores e 

do caso prático Starbucks revelam que os métodos recentes de administração 

e de gestão de pessoas integraram os conceitos de multiplicidade e diferença, 

privilegiando a flexibilidade, a mobilidade e a capacidade de lidar com as 

diferenças. No caso da Starbucks, fica muito nítido que o modelo de disciplina 

se justapõe ao modelo de modulação na gestão dos baristas.  

 

Na produção de mundos em que as fronteiras externas são ilimitadas, a meta  

é incorporar as diferentes populações, seus hábitos, costumes e sua forma de 

pensar. A modulação é utilizada com a finalidade de homogeneizar as 

singularidades dos baristas e de integrá-los ao mundo criado. Por meio dos 

chamados mecanismos de expressão, a área de comunicação e publicidade 

fornece os comandos da maneira de ser, promovendo as transformações 

corporais e principalmente as incorporais. 

 

As corporações criaram a gestão de diversidade segundo a qual as diferenças 

são integradas à rotina de trabalho com a participação de diferentes raças, 

gêneros e culturas em um ambiente acolhedor com boa atmosfera.  

 

As empresas, hoje, valorizam a criatividade no perfil dos trabalhadores. Uma 

pesquisa recente, realizada pela multinacional americana GE e publicada no 

jornal O Estado de São Paulo em 27 de janeiro de 2011, apontou que o mundo 

empresarial está voltado para a inovação e necessita de pessoas criativas, de 

funcionários que não tenham medo de apresentar ideias novas. Cerca de 77% 

do universo pesquisado pela empresa em 12 países, inclusive o Brasil, 

responderam que existe um “apetite” social pela inovação, sendo que 58% 

disseram que as pessoas criativas são a base da inovação. Esse estudo 

também aponta para a necessidade de se voltar para inovações de caráter 

local, mais uma vez privilegiando as diferenciações culturais de forma a 

integrá-las ao sistema. 



 
 

 

87

 

Por outro lado, a implantação das novas formas de gestão de pessoas nas 

grandes corporações tem levado, em alguns casos, a situações dramáticas. Na 

empresa líder de mercado France Telecom, as pressões por desempenho, 

após a privatização em 2004, levaram a uma sequência de 32 suicídios entre 

2008 e 2009, e pelo menos 25 casos em 2010, além de um caso recente em 

que um empregado com 30 anos de casa não resistiu às frequentes mudanças 

de locais de trabalho. Os funcionários egressos de uma empresa pública não 

resistiram às pressões da nova empresa liberal privada. Muitas vezes a forma 

de alocar o sujeito à nova organização não é feita de forma cautelosa, e por 

isso gera distúrbios profundos e dramáticos. A cultura francesa de bem estar 

social está muito distante dos novos desafios dos métodos de gestão atuais. 

 

A gestão flexível também vem sendo questionada como dispositivo de gestão 

dentro das empresas. A política de mobilidade dos funcionários da empresa 

francesa Renault, que determina ao funcionário a transferência de função a 

cada cinco ou seis anos, provocou suicídios dentro do tecnocentro de 

Guyancourt, em Yvelines, França. Mesmo sendo as transferências tratadas 

como promoções na carreira dos executivos, elas geraram desgastes bastante 

sérios como o de um executivo de 51 anos que, em 2009, se suicidou dias 

após ser transferido de função.  

 

Outro caso de suicídio ocorreu na empresa chinesa Foxconn Technology, 

fabricante de produtos de alta tecnologia para as gigantes Apple, Dell e 

Hewlett-Packard. No parque industrial da empresa trabalhavam, em 2010, 

cerca de 300 mil funcionários em sua linha de montagem. Por ser uma 

empresa fornecedora de peças para as montadoras, a pressão por pressão por 

melhores resultados na linha de montagem deveria ser bastante forte, 

semelhante à das sociedades disciplinares. A competição por custo baixo 

nesse setor é muito expressiva. Alguns funcionários não resistiram às pressões 

originando uma onda de suicídios.  

 

Embora tendo sido utilizados, aqui, exemplos de ocorrências extremas, é 

importante submetê-los à análise no processo de globalização. O esgotamento 

corporal do modelo de sistema disciplinar que prevaleceu no início do século 
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XX passou, no início desse novo século, para o esgotamento incorporal. É 

importante, também, que novas análises e pesquisas de campo sejam 

realizadas no sentido de acompanhar a aplicação dos novos métodos de 

gestão e os efeitos do processo de “modulação” na sociedade. Com a 

“modulação”, estão sendo criados indivíduos empoderados que não 

necessariamente sejam indivíduos com sua potência efetuada.  
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