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RESUMO 

 

Maroni João da Silva 

 

RELIGIÃO & NEGÓCIO: religiosidade como fator estruturante do 

novo espírito do capitalismo 

 

 

Este projeto se propõe a investigar o papel da crença e da fé na cultura organizacional de 

três grandes empresas de varejo do Brasil, onde, aparentemente, contribuem para motivar 

seus funcionários a se engajarem em suas respectivas estratégias de negócios. O objetivo é 

desvendar o significado da ligação dessas categorias com os rituais de treinamento do 

Magazine Luiza, com o trabalho voluntário desenvolvido por funcionários do Carrefour e com 

o encantamento de clientes na Lojas Renner. Sustento a tese de que, por meio dessas três 

portas de entrada da religiosidade, instituiu-se nessas empresas uma ética favorável à 

criação de um novo espírito do capitalismo de perfil comercial, ancorado na perspectiva 

teórica de Weber (2007), revisitado por Boltanski e Chiapello (2009). Uma série de fluxos de 

imagens, valores, símbolos e significados, inclusive religiosos, que constituem as dimensões 

culturais da globalização, facilitaram a realização de arranjos institucionais, por meio dos 

quais o capitalismo se reinventou nessas empresas. Para tanto, as semelhanças entre os 

estudos sobre autoajuda, teologia da prosperidade e práticas cristãs aqui serão focalizados 

com o objetivo de auxiliar na análise dos dados sobre a religiosidade como fator estruturante 

de um modus operandi voltado para o “poder da mente”. Este ethos funciona como uma 

ideologia, segundo à qual, prosperidade e bem-estar social são parte da mesma moeda, ou 

seja, o lucro. Autores como Appadurai (2006), Balandier (1999), Boltanski e Chiapello 

(2009), Bourdieu (2005), Geertz (1989), Simmel (2010) e Weber (2004), entre outros, serão 

referências estruturantes das análises, cujos dados foram produzidos através de uma 

estratégia multimetodo, ancorada em três estudos de caso. Para isso recorri a observação 

participante de rituais, no caso do Magazine Luiza especificamente. Realizei também 

entrevistas com funcionários e executivos das empresas pesquisadas, levantei dados em 

vários textos, incluindo relatórios, códigos e manuais de conduta e vídeos disponibilizados 

na website das empresas. Busquei referências também em matérias de revistas e jornais 

especializados, teses e artigos sobre temas pertinentes ao meu objeto de estudo. 

 

Palavras-chave: Antropologia. Cultura organizacional. Simbolismo Religiosidade. 

Reencantamento. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Maroni João da Silva 

 

RELIGIÃO & NEGÓCIO: religiosidade como fator estruturante do 

novo espírito do capitalismo 

 

 

This Project investigates the role played by belief and faith in the corporate culture of three 

major retail companies in Brazil, where they seem to contribute to stimulate employees to 

engage on their business strategies. The objective is to unveil the meaning of these 

categories in the training rituals at Magazine Luiza, voluntary works done by Carrefour 

employees, and enchantment of clients at Lojas Renner. My thesis advocates that by means 

of these three entrance doors of religiosity, the companies develop a favorable ethics in 

order to create a new spirit of commercial capitalism, based on Weber (2007) theory and 

revisited by Boltanki and Chiapello (2009). A series of flows of images, values, symbols and 

meanings, including those of a religious nature, which correspond to new cultural dimensions 

of globalization, have facilitated new institutional arrangements through which the capitalism 

reinvented itself in those companies. In this respect, the similarities among studies on self-

help, prosperity theology and Christian practices are discussed in order to help in the 

analysis of the function of religiosity as a structuring factor of a “power of the mind”. 

Apparently, this ethos acts like an ideology according to which prosperity and social well-

being are two sides of the same coin, i.e. profit. Authors like Appadurai (2006), Balandier 

(1999), Boltanski and Chiapello (2009), Bourdieu (2005), Geertz (1989), Weber (2004), and 

Simmel (2010), among others, will be structural references for analyses. The corresponding 

data have been obtained by means of a multimethod strategy based on three case studies. I 

have specifically investigated rituals at Magazine Luiza and interviewed employees and 

managers, gathered data from documents, including presentations, papers, manuals, and 

videos at the company’s websites. I also have gotten some references in magazine and 

newspapers’ reports, theses and articles. 

Key words: Anthropology, Organizational Culture. Symbolism. Religiosity. Enchantment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 Ao estudar o impacto da cultura organizacional nos negócios de uma grande 

empresa de consumo varejista de São Paulo, durante o mestrado, me deparei com a 

religiosidade permeando algumas dinâmicas de treinamento voltadas para 

motivação de funcionários. A pesquisa culminou no livro Magazine Luiza Negócio & 

Cultura, editado em 2014, e a partir dela constatei que as representações religiosas 

parecem abrir caminho para uma configuração de empresa mais voltada à 

diversidade sociocultural1, instituindo o discurso da empresa-cidadã. O objetivo é 

garantir seus lucros e a própria sobrevivência em um mundo de negócios2, marcado 

por uma série de fluxos de imagens, valores, símbolos e representações sociais 

típicas das novas dimensões culturais da globalização, como interpreta Appadurai 

(2006, p. 50): 

 

A nova economia cultural global tem que ser considerada uma ordem 
complexa, estratificante, disjuntiva, que já não podemos compreender nos 
termos dos modelos preexistentes, mesmo os que podem explicar centros e 
periferias múltiplos. Também não é susceptível de modelos simples de 
promoção-retração, em termos de teoria das migrações, ou de excedentes e 
défices, como nos modelos tradicionais de balança comercial, ou de 
consumidores e produtores, conforme a maior parte das teorias 
neomarxistas do desenvolvimento. 

 

 Compartilhando com essa complexidade a que se refere o autor, enquanto 

pesquisador da área de cultura organizacional, me senti desafiado, no doutorado, a 

aprofundar o estudo sobre o impacto da religião também em outras empresas de 

varejo3
 que atuam no Brasil, com predominância católica4. Contudo, o País abriga 

                                                           
1
  Seguindo tendência internacional que emergiu nos anos de 1980, de maior pressão de movimentos sociais por uma 

 atuação sustentável das empresas, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, fundado em  1998, vem 
 apoiando fortemente essa área no Brasil. Dentre suas iniciativas destacam-se o desenvolvimento de metodologias para a 
 elaboração de relatórios específicos sobre sustentabilidade e de indicadores de responsabilidade social, além de vários 
 outros estudos disponíveis em sua website http://www3.ethos.org.br/, acessada em 30 de novembro de 2016. 
2  Boa parte das dificuldades vivenciadas pelo capitalismo, entre 1980 e 1990, visando a sua reprodução, decorre da rigidez do 

 Fordismo para enfrentar uma série de questões tanto de ordem econômica como políticas e sociais registradas a partir do 
 período entre 1965 e 1973 (HARVEY, 2006, p. 135). 
3
  Para os representantes do comércio, varejo é toda atividade econômica da venda de bens ou serviços para o 

 consumidor final, ou seja, uma transação entre um CNPJ e um CPF (SBVC, março/2015, p.10). Contudo, 
 sociologicamente, a atividade comercial está submetida a uma série de categorias socioculturais que impulsionam o 
 consumo e a própria produção industrial na sociedade contemporânea. Dentre elas, destacam-se, por exemplo, 
 representações por tempo que determina o ciclo de vida (real e simbólico) de determinados bens; culto ao efêmero que 
 induz necessidades socialmente construídas (trocar de carro ou de celular anualmente etc.). Essas abordagens são 
 referenciadas por autores como Baudrillard (2007), Douglas e Isherwood, (2013), Appadurai (2006), entre outros. 
4
 De acordo com o Censo Demográfico de 2010, do IBGE, os católicos representam 64,6% da população brasileira, mas 

 na última década o contingente católico reduziu 12,2%. Esse percentual corresponde a 1,7 milhão de féis. O IBGE 
 também registrou a ascensão dos evangélicos estimados em 22,2% da população brasileira. 

http://www3.ethos.org.br/
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também outras correntes doutrinárias que constituem, igualmente, sua identidade 

cultural e religiosa, particularmente as de matrizes africanas que, embora sem a 

mesma visibilidade midiática, ocupam posição de destaque tanto nas práticas como 

nos estudos sobre religiosidade5. As empresas pesquisadas são o Magazine Luiza, 

Carrefour e Lojas Renner, destaques econômico e social no cenário nacional. Além 

de faturarem juntas R$ 58 bilhões e empregarem 110 mil pessoas em 2014, seus 

percursos históricos foram delineados por processos socioculturais onde tradições 

religiosas e familiares garantiram equilíbrio entre o local e o global visando à 

conquista de novos mapas na geografia do consumo. 

 O Magazine Luiza, fundado em 1957, em Franca, no interior de São Paulo, 

por uma balconista e um caixeiro-viajante (SILVA, 2014) tem status de quinta maior 

empresa do ranking nacional de varejo, 750 lojas e louva suas raízes caipiras 

(CANDIDO, 2003). A Lojas Renner foi criada em 1912 por descendentes de 

imigrantes alemães, inspirados no gosto e nas necessidades de vestir do gaúcho6
. 

Atualmente, é líder nacional em vestuário, com 248 lojas distribuídas em várias 

capitais. Já o Carrefour, que ocupa a posição de segundo maior conglomerado de 

varejo nacional, com 258 lojas, desembarcou no Brasil, em 1975, trazendo na 

bagagem um estoque de conhecimento sobre negócios construído desde sua 

fundação em 1959, na França. Unida pelo espírito empreendedor de duas famílias, a 

empresa tornou-se a segunda maior varejista do mundo, presente em 33 países, 

com 15 mil lojas7. 

 Busco nesta pesquisa desvendar o papel da crença e da fé conectados aos 

rituais do Magazine Luiza, às práticas de voluntariado desenvolvidas pelo Carrefour 

e ao encantamento de clientes na Lojas Renner. Sustento a tese de que, por meio 

dessas três portas de entrada da religiosidade, institui-se nessas empresas uma 

ética econômica favorável à criação de um novo espírito do capitalismo de perfil 

                                                           
5
 Para se ter uma ideia da representatividade dessas religiões, basta observar que do conjunto das pesquisas 

 apresentadas nas reuniões da Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais) entre 
 1985 e 1996, 49% tratavam do catolicismo, 30% de religiões afro e 15% de protestantes. O restante era distribuído entre 
 outras religiões. Já no periódico Religião e Sociedade, dos artigos publicados entre 1977 e 1992, 55% dedicavam-se ao 
 catolicismo, 25% às religiões afro, 15% às protestantes e 5% ao espiritismo. (MONTERO, 1999, p. 331). 
6
 Antônio Jacob Renner, quando iniciou o grupo A. J. Renner, em 1912, no Rio Grande do Sul, comercializava capas de 

 pura lã e capas do vestuário masculino típicas para suportar as condições climáticas locais no inverno. Eram 
 resistentes ao frio, ao vento e às chuvas, tornando-se uma peça de roupa indispensável ao gaúcho, caixeiro-viajante e 
 ao homem da cidade. 
7
 Os dados foram obtidos no Ranking Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo) e na 

 website das empresas, acessados em 30 de julho de 2016.  (Ranking Ibevar 2015 - 120 Maiores empresas do varejo 
 brasileiro). 
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comercial, seguindo a perspectiva teórica de Weber (2007), revisitado por Boltanski 

e Chiapello (2009), no contexto da pós-modernidade. 

 De acordo com a minha concepção, trata-se de um novo ethos que busca 

resignificar as relações entre capital e trabalho na Lojas Renner, no Magazine Luiza 

e no Carrefour, onde a ressocialização dos quadros de pessoal se apoia na 

religiosidade, formando a base de sustentação sociocultural do modelo de negócio 

praticado por essas empresas. A ideologia que compõe esse arranjo é entendida 

aqui na perspectiva teórica de Boltanski e Chiapello (2009), como um conjunto de 

valores sintetizados em uma visão de mundo, onde a prosperidade econômica e o 

bem-estar social são parte da mesma moeda (o lucro). A meu ver, religião e negócio 

se misturam através de ações sociais especificas, tendo como pano de fundo a 

crença e a fé dos funcionários, as quais são apropriadas pelas culturas 

organizacionais das empresas, compondo um tipo de poder simbólico, na 

perspectiva de Bourdieu (2004). 

 O perfil sociocultural das empresas pesquisadas contempla os significados 

de religião descritos por Geertz (1989) e da configuração simbólica de capitalismo 

de Sahlins (2003) e de Giddens (1991). Na perspectiva de Geertz, os símbolos 

sagrados constituem uma visão de mundo, os quais, a meu ver, orientam o percurso 

das empresas em busca de novos mapas de consumo, enquanto Sahlins define a 

economia como o locus principal da produção simbólica na sociedade ocidental. 

Para ele, existe uma cultura por trás da racionalidade dos números exemplificando-a 

através das várias representações do dinheiro. Giddens reforça essa noção, ao se 

referir aos conceitos de capital, investimento, mercado e indústria que emergiram no 

século XVIII e início do século XIX, como signos que passaram a nortear as 

transações econômicas das instituições modernas. Entendo que, ao incorporar 

essas novas categorias e valores em suas práticas institucionais e de negócios, as 

empresas pesquisadas se assemelham a um dos modelos de organização definidos 

por Morgan (2009) como cultural, o qual opera de acordo com os contextos sociais 

no seu entorno. 

 Para identificar e cruzar as ações sociais por meio das quais a religiosidade 

se manifesta na cultura organizacional das empresas pesquisadas usei o método 
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comparativo do antropólogo Franz Boas (2004)8. Desta forma me detive no estudo 

aprofundado de rituais, das atitudes visando ao encantamento de clientes e das 

práticas de voluntários, antes de qualquer dedução teórica sobre a aproximação das 

características sociais destes eventos com o sagrado. A investigação levou em 

contata inclusive o contexto institucional de cada empresa, onde analisei as 

especificidades dos traços de religiosidade manifestos nestas ações. A construção 

da tese baseou-se em uma estratégica multimétodo ancorada em um projeto 

etnográfico que contou com observação participante, entrevistas, coleta de dados 

em vídeos, websites das empresas, bem como em publicações periódicas. 

 Esta pesquisa se atém em dois focos qualitativos e contemporâneos: o 

primeiro analisa a reinvenção cultural do conceito de empresa a partir da reação das 

organizações pesquisadas ao impacto da globalização; o segundo investiga como 

suas culturas organizacionais se apropriaram da religiosidade visando a instituir um 

processo de interação baseado no poder simbólico. É através destes rituais que eu 

busco apreender e analisar um universo sócio-histórico que, segundo Balandier 

(1999. P. 22), “é cheio de máquinas, de coisas, de signos, de imagens em contínua 

renovação, que fabrica ilusões sobre sua criatividade a serviço de um imaginário 

onde se alimentam os novos mitos.” 

 

1.1 Objetivos, olhares e problema de pesquisa 

 

 Meu objetivo nesta tese é investigar e compreender a função sociocultural 

da crença e da fé cultuadas por funcionários, apropriadas e institucionalizadas como 

elemento das culturas organizacionais das empresas pesquisadas. Abordo de forma 

crítica os fenômenos organizacionais que retratam o uso da religiosidade, buscando 

ressignificar, sociologicamente, tanto o conceito de empresa como o da 

representação social do trabalho assalariado. Neste contexto, a crença e a fé 

parecem reconfigurar também o econômico, mediando valores, tradições e visões de 

mundo. Como bem diz Ortiz (2006, p. 135), “religião e mercado são categorias 

                                                           
8
 Ao definir os passos para comparar culturas, o autor recomenda “isolar e classificar causas, agrupando as variantes de 

 certos fenômenos etnológicos de acordo com as condições externas sob as quais vivem os povos entre os quais elas são 
 encontradas, ou de acordo com causas internas que influenciam as mentes desses povos; ou, inversamente, agrupando 
 essas variantes de acordo com suas similaridades. Podem-se encontrar, assim, condições correlatas de vida (BOAS, 2004, 
 p. 27). 
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concorrentes e conflitantes, porém, ambas reguladas, respectivamente pelo sagrado 

e pelo profano, cada qual com seus deuses, suas exigências e sua ética. 

 De acordo com o que eu percebi, crença e fé nos indicam o caminho para 

compreender o conteúdo e a natureza de algumas ações específicas das empresas 

pesquisadas, apoiadas no sagrado. Há uma relação intrínseca entre ambas, mas 

cada uma tem seus significados, dependendo dos contextos sociais em que se 

manifestam. Para Durkheim, categorias como crenças, mitos, lendas etc., constituem 

representações ou sistemas de representações do sagrado, bem como de suas 

relações com as coisas profanas, enquanto a fé é uma energia latente entre 

indivíduos que se juntam em um ritual religioso (2003, p. 20 e 24). 

 Neste momento, em especial, segundo o autor, os devotos de um 

determinado ente sobrenatural estariam afirmando sua fé na ordem moral 

responsável pela interação social. Alguns autores tentam ir além dessas reflexões 

sobre fé. Por exemplo, Willaime traduz fé como “um impulso para agir ancorado no 

sagrado” (2012, p. 36); Sanchis diz que “fé e rito são instrumentos da religião, a qual 

é destinada, antes de tudo, a fazer viver.” (2014, p. 151). 

 A sociologia da religião weberiana ilumina um pouco mais o papel da crença 

e da fé na interseção com o universo do trabalho, tanto na sociedade moderna como 

na pós-modernidade, pano de fundo desta pesquisa. Mesmo Weber não tendo sido 

um sociólogo da religião, ao revisitarmos a Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo (WEBER, 2007) com Pierucci (2005, p. 15), constatamos o seguinte: de 

um lado, motivados pela crença em alcançar a vida eterna, segundo Weber, os 

protestantes se submeteram a uma conduta acética em relação trabalho; por outro, 

em seu imaginário religioso, mais especificamente calvinista, o trabalho como uma 

vocação divina, tornou-se, na época, um meio seguro de preservar a fé. 

 

A valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso, 
continuado, sistemático, como o meio ascético simplesmente supremo e a 
um só tempo comprovação o mais segura e visível da regeneração de um 
ser humano e da autenticidade de sua fé, tinha que ser, no fim das contas, a 
alavanca mais poderosa que se pode imaginar da expansão dessa 
concepção de vida que aqui temos chamado de espírito do capitalismo. E 
confrontando agora aquele estrangulamento do consumo com essa 
desobstrução da ambição de lucro, o resultado externo é evidente: 
acumulação de capital mediante coerção ascética à poupança (WEBER, 
2007, p.156-7). 
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 Comparando a complexidade dos dias atuais com a época em que Weber 

estudou a gênese do capitalismo ocidental, constamos que muitas de suas reflexões 

continuam fazendo história, como é o caso da racionalidade típica das instituições 

da sociedade moderna que ele diz ter percebido no Ocidente. Apesar do 

desencantamento do mundo, essa categoria estava presente, segundo ele, no estilo 

de vida religioso presenciado tanto na estrutura sociocultural da Europa do século 

XIX, como de seus vizinhos (WEBER, 2006, p. 288). 

 Kronman (2009, p. 256), um dos autores intérpretes do sociólogo alemão, 

diz que, para Weber o “racionalismo específico e peculiar” que ele presenciou na 

cultura ocidental a diferenciava das formas anteriores de vida social, mas não teria 

deixado muitas pistas sobre a natureza e o conteúdo da racionalidade. Mas há 

indícios de que apesar desse movimento histórico e de perfil secular, a religiosidade 

não se extinguiu da vida social, como bem diz Appadurai (2006, p. 18): “A religião 

não apenas não morreu, como pode ter mais consequências do que nunca nas 

políticas globais de hoje, tão interligadas e dotadas de tão grande mobilidade.” 

 Para a socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger, segundo Barrozo (2014), 

ao mesmo tempo em que a modernidade religiosa fragmentou as crenças, criou 

novas religiosidades. Com isso ela discorda das abordagens que reduzem as 

tendências e dinâmicas do fenômeno religioso à clássica oposição entre 

secularização e a revanche do sagrado. Acrescenta que essas duas categorias, ou 

seja, a secularização e a chamada revanche do sagrado, por si só, não dão conta de 

explicar a complexidade que envolve a evolução da religiosidade na sociedade 

contemporânea. 

 De acordo com Barrozo, o argumento central da teoria da modernidade 

religiosa Hervieu-Léger baseia-se na elucidação dos conceitos de tradição, memória 

e transmissão, crença e de emoção religiosa, entre outros. O objetivo segundo ele, é 

pensar os modos de como a modernidade produz seus próprios mecanismos de 

reprodução religiosa. Em sua opinião enquanto intérprete de Danièle, isso ocorre 

através de complexos processos de recomposição da crença religiosa no interior das 

sociedades contemporâneas. 

 De fato, mesmo com a secularização, a transcendência e a onipresença, 

duas categorias tipicamente religiosas, permanecem irrigando o universo dos 

negócios globais, segundo Ortiz (2006). Operando nesse contexto, as empresas 
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pesquisadas parecem se beneficiarem desse terreno fértil, onde as motivações para 

estimular o consumo, enquanto uma promessa de vida, transcendem a 

materialidade. Ou seja, repercutem no mercado como uma semente simbólica, 

transformando-o em uma floresta repleta de signos, mitos, um mundo com 

particularidades e exigências próprias (ORTIZ, 2006, p. 134). A partir dessas 

reflexões iluminadas por Ortiz e de outras que venho fazendo a mim mesmo, desde 

que me debrucei sobre os estudos a respeito de cultura organizacional, consumo e 

religiosidade no contexto desta tese, me deparei com uma grande questão que aqui 

defino como problema-chave que norteou esta investigação. 

 Mas como não poderia deixar de ser, a síntese dessa grande questão se 

constitui também em indagações, haja visto que são as inquietações que nos 

impulsionam rumo ao saber ou aos saberes, seja de que natureza for. Por exemplo, 

o trabalho continua sendo a força que nos leva à criação ou como bem dizem Marx e 

Engels (2007, p. 440), “que nos dá vida e significado.”. Porém, no contexto da pós-

modernidade, onde as incertezas quebraram muitos paradigmas, o trabalho também 

adquiriu outras conotações, o que nos leva a indagar nesta pesquisa sobre a 

natureza dos fenômenos que estão por trás dessas mudanças. O fim da hegemonia 

do positivismo lógico na ciência também afetou nosso olhar sobre como a 

modernidade impactou a religiosidade, não aceitando a prenoção, parafraseando 

Durkheim em “As regras do método sociológico”, de que a evolução da sociedade 

levaria, inexoravelmente, à secularidade. Hoje, questiona-se o desencantamento do 

mundo e mais do que isso, é fato notório, inclusive nesta tese, que o surgimento de 

outras realidades socioculturais, no mínimo, relativizou a secularização, abrindo 

caminho para perguntarmos como a crença e a fé permeiam as representações 

individuais e coletivas nas empresas que são objeto desta pesquisa. Em outras 

palavras, busca-se desvendar o papel da religiosidade enquanto memória e 

identidade dos atores sociais no interior das organizações, contribuindo para 

neutralizar conflitos e construir consensos ou reificar a dominação simbólica. Para 

responder as indagações aqui levantadas, formulei as hipóteses abaixo: 

  

a) é provável que novas dimensões culturais ancoradas na crença e na fé dos 

funcionários criaram as condições ideológicas para um novo espírito do 

capitalismo vigente nas empresas pesquisadas; 
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b) ao ser internalizada pelas culturas organizacionais, a religiosidade pode 

ter facilitado a emergência de uma nova ética, segundo à qual é possível 

construir o paraíso do consumo aqui na terra, conforme os princípios da 

Teologia da Prosperidade9. 

 

 Ao reinterpretar os mandamentos do Evangelho, a Teologia da Prosperidade 

adaptou-se, religiosamente, aos anseios de fieis mais pobres. Esse grupo acredita 

que, pela força da oração é possível redimir-se dos pecados, encontrar o caminho 

da salvação e, sobretudo, livrar-se dos problemas financeiros imediatos que 

impedem o acesso mais fácil ao consumo. Da mesma forma, alivia tanto o 

sofrimento como o sentimento de culpa de segmentos melhor aquinhoados. Esses, 

conforme a égide do antigo testamento, viviam torturados pela ideia de que rico não 

entraria no reino dos céus. 

 

1.2 Abordagem metodológica 

 

 Conforme manifestei acima, realizo nesta pesquisa uma investigação 

antropológica para compreender o papel da religiosidade na cultura das empresas 

de varejo. Encontrar a trilha para esse conhecimento exigiu muito esforço visando a 

definição das técnicas mais indicadas, tendo como premissa a ideia de que a 

eficácia da pesquisa não depende apenas de observar, ler ou ouvir sobre uma 

determinada realidade. É preciso colocar a mão na massa, pois, tanto o aprendizado 

como o conteúdo da pesquisa cientifica decorrem, sobretudo, do fazer, momento em 

que o pesquisador desempenha também um papel social, como nos ensinam 

autores como Booth, Colomb e Williams (1995, p. 17). 

 Para isso me apoiei em várias frentes metodológicas qualitativas que me 

permitiram adentrar no trabalho de campo, incluindo entrevistas, observação 

participante, análise de documentos e de conteúdos institucionais postados na 

website das empresas pesquisadas, inclusive vídeos. Esse conjunto de técnicas 

utilizadas para apreender o objeto de pesquisa está ancorado, metodologicamente, 

                                                           
9
 Vinda dos Estados Unidos, onde floresceu nos anos 60, a Teologia da Prosperidade encontrou terra fértil no Brasil a partir 

 dos anos 70, com o nascimento e crescimento do neopentecostalismo. Trata-se de uma corrente religiosa liderada por um 
 clero jovem e avesso ao ascetismo, que na adolescência conviveu com a revolução cultural e não enfrentou as barreiras 
 impostas pelo tradicionalismo das denominações pentecostais que os precederam (MARIANO, 2012). 



21 

 

no guarda-chuva da etnografia10. Recorro também à etnografia institucional por 

entender que o mundo corporativo gera significados de natureza especifica, 

respaldado pelas chamadas ciências das organizações. 

 As facilidades criadas pela tecnologia não eliminam a necessidade de o 

pesquisador cotejar sempre a teoria com a realidade social concreta, até porque 

“para todas as ciências humanas não existe fato social que independa da referência 

à totalidade da qual ele faz parte.” (PEIRANO, 1995, p. 17). Sob a ótica 

antropológica, segundo a autora, a criatividade emerge da relação entre a pesquisa 

empírica e os fundamentos da disciplina. Nesse contexto, a pesquisa de campo 

representa muito mais que um simples ritual de iniciação marcado pelo 

estranhamento. É uma oportunidade para que o autor compreenda o aprendizado 

nativo na relação direta com os conceitos da disciplina e, particularmente, com a 

etnográfica, considerando-se os conhecimentos acumulado ao longo de sua 

trajetória histórica (PEIRANO, 1995, 20)11. 

 Como pesquisador posso afirmar, com um pouco de modéstia, que me 

encontro no centro dessa revolução a la Thomas Kuhn. Além de abordar uma 

temática relativamente nova para as ciências sociais como é o caso da religiosidade 

nas organizações, tive que enfrentar incertezas, vasculhar técnicas e encontrar 

caminhos que melhor se enquadrassem nos objetivos de minha investigação, sem 

perder o foco etnográfico. É o caso da etnografia institucional12, por tratar-se de uma 

ferramenta teórica capaz de desvendar como a estrutura das empresas pesquisadas 

se constitui em uma “teia de significados” (GEERTZ, 1989) que envolve os 

funcionários, quase como uma instituição total. 

                                                           
10

 Desde Malinowski, a etnografia se constitui em um método voltado por excelência à busca do conhecimento antropológico de 
 grupos humanos, por meio da investigação e análise criteriosa e aprofundada de suas vivências, com o intuito de reconstituir, 
 da forma mais fiel possível, suas diversas formas de interação social. Como descreve Geertz,(1989, p. 4), trata-se de 
 “estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e 
 assim por diante.” 
11

 Ao contestar o antropólogo australiano Nicholas Thomas que se posicionou contra a etnografia em artigo publicado em 
 revistas científicas internacionais, a autora diz reconhecer as múltiplas tradições etnográficas existentes, na pós-
 modernidade, defendidas também por cientistas sociais como Paul Rabinow e Martyn Hammersley, mas alerta sobre os 
 riscos do modismo para a produção científica em antropologia. Ela considera um equívoco, por exemplo, o fato de a tradição 
 etnográfica brasileira se basear no princípio de que “a criatividade pode superar a falta de disciplina e a carência de um ethos 
 científico.” (PEIRANO, 1995, p. 31). 
12

 Essa prática acadêmica vem sendo usada no Brasil particularmente em estudos relacionados à saúde e foi desenvolvida 
 pela socióloga canadense Dorothy Smith, na segunda metade do século XX, no calor dos movimentos sociais de protesto e 
 reafirmação da posição da mulher no processo social. Destaca-se nas ciências sociais como uma metodologia alternativa ao 
 paradigma positivista, seguindo uma corrente sociológica que explora o social sob uma perspectiva mais ampla. Contempla, 
 inclusive, o senso comum como fonte de saber visando ampliar o conhecimento cientifico (PINHEIRO, 2014). 
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 Recorri à Etnografia Institucional por ela representar um diferencial e, ao 

mesmo tempo, um desafio no campo das ciências sociais, haja visto que, no Brasil, 

sua prática é mais usual na área da saúde (VÉRAS, 2014). A escolha do método 

justifica-se principalmente por representar um itinerário que busca penetrar no 

âmago da organização – foco desta pesquisa – cujas especificidades se relacionam, 

dialeticamente, com o sistema social no qual se insere (PAGÈS, 1981, apud 

SEGNINI, 1988, p. 16). 

 Um dos objetivos principais dessa abordagem é desvendar a gradativa 

institucionalização do controle dos indivíduos, como percebi nesta pesquisa. Essa 

tendência decorre, historicamente, da complexidade das sociedades ocorrida, em 

nível mundial, a partir do século XIX, normatizando a vivência coletiva nas 

instituições. Três categorias-chave da etnografia institucional pautam e orientam a 

pesquisa sobre a vida e o fazer coletivo nas organizações: relações sociais, 

linguagem e textos. Esses, em particular, transparecem na forma escrita, em 

linguagem falada ou representada por imagens que podem ser percebidas e lidas 

em diferentes contextos e momentos. 

 

Cada texto, no sentido aqui adotado, alicerça-se em um discurso que lhe é 
subjacente e ao qual, ao mesmo tempo, confere certa materialidade. Como 
modos de organização social, os discursos correspondem a formas 
convencionadas de uso da linguagem que delimitam possibilidades segundo 
as quais indivíduos particulares falam, escrevem, leem, usam as diferentes 
linguagens disponíveis. As pessoas participam dos discursos e ao fazê-lo, 
os reproduzem e transformam, simultaneamente. (SMITH, 1993 apud 
PINHEIRO, 2014, p. 19-20). 

 

 A Etnografia Institucional pressupõe que as práticas organizacionais se 

tornaram cada vez mais racionais a partir de meados do século XIX e ao longo do 

século XX. Esse processo emergiu com a institucionalização de regras de conduta 

padronizadas e burocráticas, “mediadas por formas documentadas de 

conhecimentos” (DEVAULT; MC-COY, 2002 apud PINHEIRO, 2014, p. 21). No 

mesmo período, observou-se, no âmbito da Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo, o surgimento de ideias que promoveram o trabalho como vocação, 

inclusive religiosa, e de instituições como o Estado, particularmente na Europa 

Ocidental. Essa conexão pragmática entre comportamento religioso e vida cotidiana 
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criou uma ética favorável ao desenvolvimento do capitalismo moderno (WEBER, 

2007, p. 287-8). 

 Nesta pesquisa tive que usar uma estratégia multimetodo, conforme já 

referido, inspirado em autores como Bourdieu, que ao construir os dados que 

resultaram A Produção da Crença (2008), articulou estatística e observação de 

campo, dentre outras técnicas, para compreender, sociologicamente, os interstícios 

dos mercados de arte e de alta costura. Ao mergulhar em representações sociais 

complexas manifestas nesses dois segmentos de negócios, o autor buscava 

desvendar a transmutação do capital econômico em capital simbólico, um dos 

conceito-chave de sua obra, usados também nesta tese para decifrar o sentido de 

certas ações que constituem o cotidiano do mundo corporativo. 

 Entendo que o método pressupõe criatividade, logo não pode ser visto como 

um conjunto de receitas prontas e eficazes que nos permite chegar a um 

determinado resultado de forma determinada e segura. Como bem diz Morin (2013), 

se assim o fosse, o método equivaleria a um programa inspirado na filosofia de 

Descartes, segundo à qual, em qualquer estudo ou pesquisa deve-se proceder com 

base em certezas estabelecidas de maneira ordenada e nunca pelo acaso. Tratar o 

método como um programa, segundo o autor, seria o mesmo que considerar a 

sociedade determinista, submetida a regras permanentes e mecânicas13. 

 Em pesquisas na área de ciências sociais os métodos exercem a função de 

nos guiar na direção desejada, mas deixam a opção final por nossa própria conta e 

risco. “O método esclarece, mas não decide a rota” (COMBESSIE, 2004, p. 16). 

Mesmo seguindo caminhos diversificados, eu acredito ter sido fiel ao objetivo 

principal desta pesquisa. Escolhi os métodos de acordo com a necessidade de 

ajustar o itinerário da pesquisa à forma que a religiosidade se manifesta nas ações 

de cada empresa pesquisada. Procurei também acatar as condições de acesso 

oferecidas para a intervenção no cotidiano das organizações, enfrentando, inclusive, 

adversidades e limitações impostas tanto pela conjuntura socioeconômica do País 

como pelas próprias empresas. 

                                                           
13

 Na opinião do autor, “em situações complexas, nas quais, num mesmo espaço e tempo, não há apenas ordem, mas também 
 desordem; não há apenas determinismos, mas também acasos e incerteza, é preciso a atitude estratégica do sujeito ante à 
 ignorância, desarmonia e à perplexidade. É possível, contudo, uma concepção do método como caminho, ensaio gerativo e 
 estratégia “para” e “do” pensamento. O método como atividade pensante do sujeito vivente, não-abstrato. Um sujeito capaz 
 de aprender, inventar e criar “em” e “durante” o seu caminho (MORIN, 2013, p. 18). 
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 Nas entrevistas, segui os passos recomendados por autores que alertam 

sobre a escolha dos informantes, como elaborar roteiros, conduzir a entrevista e, 

sobretudo, ficar atento em relação ao comportamento do entrevistado. “Os modos de 

dizer podem ser tão importantes quanto o conteúdo das falas.” (COMBESSIE, 2004, 

p. 45). Esses cuidados se justificam por vários motivos: em geral os entrevistados 

ocultam ou revelam aquilo que querem; a disposição para falar depende de como 

eles interpretam as atitudes do pesquisador; a veracidade dos fatos fica na 

dependência, às vezes, da imagem que o entrevistado deseja projetar de si ou de 

outros (GOLDENBERG, 2007, p. 85-6). 

 Os informantes em organizações devem ser interlocutores que 

desempenham papéis específicos na hierarquia, interajam com diversos grupos e 

tenham bom trânsito entre as equipes internas (GODOI; MELLO; SILVA, 2010, p. 

161-2). Quando o trabalho de campo se voltar para a observação de eventos 

institucionais ou simbólicos, esses autores recomendam que o pesquisador fique 

atento à relação desses com as rotinas cotidianas da empresa, bem como ao 

encontro de pessoas em ocasiões e contextos que revelem algum significado para a 

organização. 

 Nas Lojas Renner, onde escolhi a diretora de Recursos Humanos para uma 

primeira entrevista, realizada em julho de 2015, obtive dados que ajudaram a 

compreender a escolha do termo encantamento para representar a missão da 

empresa, quais são seus valores e como eles foram institucionalizados pela cultura 

organizacional. Neste primeiro contato presencial com ela indaguei também sobre 

mecanismos de disseminação, internalização e controle de padrões de 

comportamentos e atitudes dos funcionários avalizados pela organização. A 

empresa realiza treinamento e dinâmicas motivacionais para funcionários, valendo-

se do conhecimento e da experiência de suas lideranças e de consultorias externas. 

 Muito do que eu apurei nesta primeira entrevista, incluindo anotações do 

meu diário, teve que ser confrontado com outras fontes, principalmente virtuais. 

Apesar da minha insistência, por e-mail e através de contatos telefônicos com a 

diretora, para obter entrevistas presenciais com outras pessoas da empresa ou 

realizar observação participantes de eventos e dinâmicas motivacionais, não houve 

autorização para esse trabalho complementar. Ela argumentou que havia 

consultores externos na empresa assessorando a realização de uma avaliação da 
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cultura organizacional e que a presença de outras pessoas de fora, no caso eu, 

causaria estranheza aos funcionários. Essa dificuldade foi superada através da 

consulta a dados secundários, como o relatório anual de 2014, além de outros 

materiais disponibilizados na website, tais como vídeos, código de ética e histórias 

de encantamento. 

 Por exemplo, os dados disponíveis no encantômetro, um espaço existente 

no campo institucional do site, me permitiram outros olhares sobre as relações 

cotidianas na empresa, além da visão puramente institucional. Nessa janela é 

garantido o acesso livre, inclusive ao público14 externo em geral e há registros 

escritos15
 sobre conversas de funcionários com clientes ocorridas nas lojas em todo 

o Brasil. Dentre os textos encontrados relativos ao período de 2014 e 2015, salvei o 

conteúdo de 20 diálogos em um diretório do meu computador reservado à pesquisa 

de campo. Na sequência, selecionei 10 narrativas que, a meu ver, transparecem, 

direta ou indiretamente, algum tipo de crença religiosa envolvida na relação entre 

esses dois atores do processo de venda no varejo. O conteúdo dessas falas revelou-

se um material empírico precioso para a pesquisa que será analisado nos capítulos, 

seguindo a estrutura desta tese. 

 No Carrefour, onde também trabalhei com observação participante, 

entrevistas, coleta e análise de documentos acessados por internet, busquei dados 

sobre a motivação dos funcionários para serem voluntários ou “agentes de 

transformação”, conforme a empresa os denomina. A pesquisa de campo começou 

em maio de 2015, com uma primeira reunião com a vice-presidente de recursos 

humanos16 e com o gerente de responsabilidade social da companhia. Nesse dia, 

tive a grata impressão de que as portas de um imenso universo corporativo 

pareciam ter sido totalmente abertas para uma investigação etnográfica, 

relativizando a existência de quase uma regra, segundo à qual algumas empresas 

                                                           
14

 Ao se comunicar com a empresa por esse canal, os internautas são convidados a participar de uma pesquisa de opinião, 
 cujo resultado retroalimenta o seu banco de dados sobre clientes potencias. O feedback é captado por meio de três opções 
 de resposta sobre o conteúdo do site (muito satisfeito; satisfeito e insatisfeito). Os insatisfeitos podem externar e enviar seus 
 motivos, juntamente com dados pessoais, como nome, CPF e e-mail. 
15

 Em 1990, quando a empresa decidiu incluir a expressão encantamento em sua missão, ela também determinou que os 
 funcionários documentassem, por escrito, suas conversas com clientes, ocorridas durante a abordagem para a realização da 
 venda. A iniciativa resultou uma publicação denominada Histórias de encantamento, editada pela própria empresa. Por 
 ocasião da entrevista com a diretora de recursos humanos, recebi o primeiro e a segundo volume do livro, os quais contém 
 mais de 100 mil narrativas atribuídas a funcionários das filiais da companhia distribuídas em várias cidades brasileiras. A 
 versão eletrônica do volume um pode ser acessada na website. 
16

 Conheci a executiva do Carrefour durante minha participação em um seminário de recursos humanos, em São Paulo, a qual 
 facilitou o início da pesquisa de campo na empresa. Infelizmente, no curso das atividades, ela afastou-se da empresa e por 
 isso não divulga seu nome aqui. 
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dificultam o ingresso de pesquisadores, o que justifica o fato de termos poucas 

análises antropológicas no Brasil sobre organizações (SEGNINI, 1988, p.15). 

 A receptividade me surpreendeu, porém, senti apreensão durante a reunião, 

para me familiarizar com uma cultura organizacional, cuja comunicação se expressa, 

às vezes, através de um repertório linguístico que exige a decodificação constante 

de “jargões executivos”. De certa forma, meu estranhamento lembrou a tensão de 

Malinowski (1997, p. 18), quando ele tinha dificuldades para entender a língua falada 

dos nativos durante suas primeiras incursões acadêmicas na Nova Guiné. Mas o 

trauma do autor foi superado pela convivência prolongada com os atores sociais 

daquele ambiente exótico, cujos significados de sua estrutura sociocultural foram 

aos poucos sendo desvendados etnograficamente, incluindo rituais complexos. 

 De minha parte, fiquei satisfeito ao saber que a partir daquele momento meu 

“focal” na empresa, como disse a vice-presidente de recursos humanos, seria o 

gerente de responsabilidade social, área que comanda as atividades assistenciais 

praticadas por funcionários voluntários. O ponto de partida de suas ações enquanto 

meu guia interno seria obter o aval de algumas instâncias de poder organizacional 

para que a pesquisa de campo prosseguisse, sem ferir as regras institucionais da 

empresa. 

 Esse rito levou mais de um ano para se concretizar, pois além de seguir a 

“liturgia do poder” (SEGNINI, 1988) típica de grandes organizações, houve mudança 

de comando na área de recursos humanos, dias depois de minha primeira reunião 

na empresa. Outra executiva assumiu a vice-presidência de recursos humanos, 

depois de passar por um longo ritual de integração, incluindo um período na matriz 

francesa. Durante essa transição, as negociações para prosseguir com a pesquisa 

ficaram por conta da minha crença em Nossa Senhora de Aparecida e de trocas 

cordiais de e-mails e conversas telefônicas frequentes entre eu e representantes da 

empresa, principalmente com a secretária executiva da líder da área de recursos 

humanos. 

 Por meio desse diálogo à distância mantive e aprofundei o vínculo com a 

empresa, o que tornou possível sensibilizar meu guia para que ele expusesse o 

assunto a sua nova chefe. Nesse trabalho de convencimento e sensibilização, a 

disciplina e a criatividade, duas caraterísticas indispensáveis à etnografia, segundo 

Peirano (1995), revelaram-se também estratégicas e eficientes, pois em março de 
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2016 recebi duas notícias por e-mail. Uma delas era que a nova executiva de 

recursos humanos fora, finalmente, contatada e tomou conhecimento sobre a minha 

angústia com a espera pelo prosseguimento da pesquisa. 

 A segunda, dizia que “cada executivo constrói sua visão de negócio; o 

Carrefour está atravessando uma fase singular, pois foi iniciado, muito 

recentemente, um novo projeto de Cultura Organizacional. A vice-presidente de 

Recursos Humanos entendeu que é preciso primeiro amadurecer este processo”. 

Ainda segundo o comunicado, o tempo estimado para mais essa transição seria de 

aproximadamente seis meses. Só depois desse prazo o “Projeto Cultura”, 

designação do assunto que encabeçava o e-mail, voltaria à pauta da organização. 

 Diante disso, concentrei as atividades de pesquisa no site da empresa, 

particularmente nas áreas beneficiadas por atividades sociais, bem como nos 

critérios e regras de sua aproximação com entidades assistenciais por meio das 

quais os funcionários voluntários atuam. Da mesma forma, continuei pesquisando 

fontes bibliográficas e secundárias, apesar do risco que essas últimas oferecem, às 

vezes, à veracidade do conteúdo da pesquisa, caso elas não sejam analisadas de 

forma criteriosa e criticamente (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 1995). 

 Contudo, por meio de uma dessas fontes, ou seja, o Conselho Brasileiro de 

Voluntário Empresarial (CBVE) encontrei dados importantes para os objetivos desta 

pesquisa, os quais traçam um perfil quantitativo e qualitativo das empresas 

brasileiras que realizam atividades de responsabilidade social por intermédio de 

práticas de voluntariado. Os estudos da instituição abordam, inclusive, as razões 

que motivam empresas e funcionários a desenvolverem atividades voluntárias, bem 

como suas respectivas transmutações ante o estranhamento em ambientes 

socioculturais diferentes do que é vivenciado no cotidiano das relações sociais no 

mundo corporativo. 

 No Magazine Luiza parti de um estudo de caso17 que buscou apreender os 

elementos de sua cultura organizacional e seus impactos na conformação da 

estrutura institucional. Procurei também investigar a relação entre essa estrutura, os 

comportamentos e as atitudes dos funcionários, incluindo sua predisposição para 

                                                           
17

 O estudo de caso em pesquisas organizacionais tornou-se recorrente no Brasil, a partir dos anos de 1990, seguindo uma 
 tendência que ocorre nos Estados Unidos, onde o método foi revalorizado nos anos de 1960 pela Escola de Chicago, 
 segundo Godoy (2010). Trata-se de uma metodologia cujas regras dependem, muitas vezes, do tema abordado e do 
 pesquisador, complementa Goldenberg (2007, p. 34). 
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contribuir para a realização dos objetivos econômicos da organização. Para isso, 

foram utilizadas técnicas como observação participante de dinâmicas de 

treinamentos de pessoas, análise de documentos e textos acessados via internet, 

entrevistas e histórias de vida18. 

 Em síntese, concentrei a pesquisa etnográfica no chamado Jeito Luiza de 

Ser. Trata-se de uma representação simbólica de como a empresa quer ser 

percebida, interna e externamente. Tal modelo foi instituído a partir do momento em 

que Luiza Helena Trajano assumiu o comando da organização, em 1991, através de 

um conjunto de ações sociais recorrentes baseadas em sua visão de mundo e de 

negócio, atitudes e padrões de comportamento. Dentre as ações estudadas através 

de observação participante destacam-se rituais simbólicos visando a internalizar o 

novo conceito de empresa e motivar os funcionários a realizarem as metas de 

vendas estabelecidas para alcançar os resultados econômicos almejados. 

 As raízes desse processo de aculturação baseado na própria origem caipira 

da empresa, com forte apego a valores ligados à família, interação com a 

comunidade e a crenças religiosas (CANDIDO, 2003) foram identificadas em meu 

estudo antropológico realizado entre 2010 e 2012 denominado “Cultura & Negócios: 

O Jeito Luiza de Ser – Dimensões simbólicas da cultura na gestão do Magazine 

Luiza”. Dando sequência aos estudos sobre cultura organizacional, esta tese retrata 

também os novos contornos sociais do padrão institucional conhecido como “alma 

da empresa”, reconstruído a partir da “Batalha do Varejo”.19 

 O ponto de partida, neste sentido, foi a entrevista que eu realizei, em abril de 

2016, em São Paulo, com Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de 

Administração do Magazine Luiza, buscando dados sobre como a empresa 

absorveu o choque cultural ocorrido com sua chegada à São Paulo, entre 2008 e 

                                                           
18

 A observação participante realizou-se em quatro lojas no estado de São Paulo (na capital, Guarulhos, Campinas e Franca), e 
 em duas em Porto Alegre (RS). Na maioria, o rito aconteceu no espaço de exposição e venda de produtos, em salas de 
 reunião e de treinamento. Após a observação, entrevistei 39 participantes, além de realizar histórias de vida temáticas com 
 executivos da área de gestão de pessoas. 95% dos entrevistados estavam na faixa etária entre 25 e 30 anos; os demais, 35, 
 40 e 55 anos.57% eram mulheres e 43%, homens; 75% só tinham concluído o ensino médio e o restante completou curso 
 superior (SILVA, 2014). 
19

 A Batalha do Varejo é o título de uma reportagem publicada pela revista Época Negócios, em setembro de 2008, 
 descrevendo a chamada Operação São Paulo, designação dada pela empresa ao projeto de abrir 100 filiais na região 
 metropolitana de São Paulo, até 2010. Em setembro de 2008, foram inauguradas 50 lojas, de uma só vez, “um movimento 
 inédito no varejo”, segundo a publicação. Com essa ousadia, a empresa busca disputar uma fatia do maior mercado de 
 varejo do Brasil, contando com o Jeito Luiza de Ser. 
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201120. Esse contato presencial me abriu várias portas na empresa para a 

atualização e coleta de novos dados que serão analisados ao longo da pesquisa, 

incluindo os que foram obtidos através da observação participante do Rito da 

Comunhão no escritório da empresa, na capital paulista, em entrevistas com 

funcionários de duas filiais também da capital paulista e com a nova gestora de 

cultura organizacional. 

 Para cobrir essas tarefas de campo, segui um roteiro previamente 

elaborado, como recomenda Combessie (2004), partindo de questões que 

facilitaram introduzir a temática da pesquisa no diálogo com os entrevistados, dar 

continuidade à entrevista e evitar desvios. Sempre que a narrativa do entrevistado 

parecia sair dos trilhos, eu introduzia novos questionamentos para retomar ao 

assunto principal. Procurei também agir com naturalidade, utilizando citações do 

próprio entrevistado, para reforçar ou confirmar alguns aspectos de uma resposta 

anterior ou mesmo da que estava em curso, bem como obter complementações e 

esclarecimentos de tópicos que julgava incompletos ou difusos. 

 Às vezes, ao tentarmos desvendar novos mapas e itinerários socioculturais, 

a procura de dados e fatos institucionais com foco em cultura organizacional, como 

eu venho fazendo nesta pesquisa, parece que estamos cavando um solo pouco 

fértil, o qual demandará fortes doses de corretivos. A priori, ao entrevistarmos 

funcionários de empresas existe a probabilidade de ocorrer, pelo menos, duas 

situações distintas, capazes de colocar em risco a veracidade dos dados, como 

constatei na prática: no primeiro caso, as respostas se atêm demasiadamente ao 

discurso oficial, dando a impressão de que o entrevistado concorda com tudo que 

ocorre na empresa, consciente ou inconscientemente; podemos também nos ver 

diante de uma situação em que nosso interlocutor aborda vários aspectos de uma 

mesma temática, sem aprofundar nenhum deles. Seja qual for o cenário, o 

pesquisador deve sempre aceitar a ideia de que está diante de uma aventura, como 

bem diz Cardoso (1997), e se desdobrar, como eu fiz, para explicitar sempre o 

factual e priorizar os objetivos da pesquisa. O caráter ideológico que norteia a 

produção dos discursos corporativos é sempre muito forte, como observei nas 

empresas pesquisadas. 

                                                           
20

 Além da abertura de novas lojas em São Paulo em 2008, três anos depois seu quartel-general também foi deslocado de 
 Franca, onde a empresa foi fundada em 1957, para a capital paulista. Desde 2011, toda a diretoria executiva da empresa 
 trabalha no escritório construído na zona norte da cidade, onde também há uma loja e área de armazenagem de produtos.  
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1.3 Hermenêutica e percurso teórico 

 

 Para dar conta desta investigação priorizo, teoricamente, referências que 

contribuem para analisar o impacto da religiosidade no comportamento econômico, 

social e cultural nas relações internas e externas das empresas. Pensando 

inicialmente com Weber (2007), observa-se que, historicamente, a sociologia das 

ideias, principalmente de perfil religioso, tem se mostrado uma excelente ferramenta 

heurística para desvendar a conexão pragmática entre o pensamento de 

determinados sujeitos e as consequências socioculturais de suas ações. É como o 

resultado das práticas de negócios do Magazine Luíza, da Lojas Renner e do 

Carrefour, mediadas pelo simbólico. 

 Após revisitar “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, obra clássica 

de Weber (2007), Boltanski e Chiapello (2009) atualizaram a história 

contemporânea, no que diz respeito aos fatores que possibilitaram ao capitalismo se 

reinventar, a partir dos anos de 1970, incorporando inclusive parte das bandeiras 

sociais levantadas por seus críticos. Essa nova configuração sociocultural, segundo 

eles, é fruto da conjugação de um espectro de forças políticas e sociais que levaram 

ao que eles denominam “Novo Espírito do Capitalismo”, assim definido: 

 

O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças associadas à 

ordem capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem, 

legitimando os modos de ação e as disposições coerentes com ela. Essas 

justificações, sejam elas gerais ou práticas, locais ou globais, expressas em 

termos de virtude ou em termos de justiça, dão respaldo ao cumprimento de 

tarefas mais ou menos penosas e, de modo mais geral, à adesão a um 

estilo de vida, em sentido favorável à ordem capitalista (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 42)
21

. 

  

 A construção desse conceito coloca em dúvida alguns argumentos do 

paradigma de Weber sobre a gênese do capitalismo ocidental moderno na Europa, 

entre os séculos XIX e XX, a partir da reforma protestante. Os autores consideram, 

por exemplo, que o pensamento laico do iluminismo já profetizava as atividades 

                                                           
21

 Inspirados em Weber, Boltanski e Chiapello (2009) realizaram uma profunda investigação da sociedade francesa com foco 
 no período, entre maio de 1968 até a segunda metade da década de 1990, com o objetivo de apreender as causas 
 estruturais da reconfiguração da economia de mercado, a qual integrou as críticas anticapitalistas que compunham as 
 demandas dos movimentos sociais. Esses autores acreditam que os acontecimentos vivenciados pelos franceses, de certa 
 forma, impactaram e se reproduziram na reestruturação de outras sociedades em termos globais. A pesquisa resultou no 
 livro “O novo espírito do capitalismo” (SILVA, 2014). 
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lucrativas como bem comum da sociedade, enquanto o apelo da ética protestante 

em favor do trabalho acético levava ao acúmulo de riqueza individual. Com essa 

mudança de concepção, teriam sido criadas as condições simbólicas para que a 

moral religiosa transformasse o status do lucro de “ordem das desordens em paixão 

inofensiva, sobre a qual passou a recair o encargo de subjugar as paixões 

ofensivas.” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 41). 

 Esses autores entendem, também, que, além de justificavas morais e das 

pressões sociais em favor do trabalho assalariado, o capitalismo contou ainda com 

“um certo número de representações” em favor de sua legitimação social, 

relativizando as tensões resultantes das desigualdades. Pela minha leitura, esses 

argumentos suscitam a crença de que as ideologias que sintetizam o novo espírito 

do capitalismo criaram uma espécie de imaginário coletivo na sociedade ou 

“justificações compartilhadas”, como preferem os autores, para que o capitalismo 

fosse percebido como “única ou melhor” alternativa de sobrevivência em qualquer 

tempo e lugar (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 42). 

 De posse dessas reflexões, volto meu olhar agora para a religiosidade como 

um dos fatores estruturante do novo espírito do capitalismo nas empresas 

pesquisas. Meu argumento teórico baseia-se, a priori, no fato de que a crença e a fé 

estão alinhadas ao conceito de espírito de capitalismo de Boltanski e Chiapello, por 

sustentarem uma ideologia. Da mesma forma, ao impactar o comportamento 

econômico do Magazine Luiza, da Lojas Renner e do Carrefour, demonstram 

estarem conectadas a Weber, além de integrar a noção simbólica de religião que, 

segundo Geertz (1989), é dotada de poder para ajustar as ações humanas a uma 

determinada ordem cósmica e social. 

 

Um sistema de símbolos que atua para, estabelecer poderosas, penetrantes 
e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação 
de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
concepções com tal aura de fatualidade que, as disposições e motivações 
parecem singularmente realistas (GEERTZ, 1989, p. 67). 

 
 Em épocas e lugares diferentes os símbolos sagrados são capazes de 

induzir as pessoas a uma série de inclinações psicológicas, como se observa, por 

exemplo, entre alguns entrevistados para esta pesquisa. Esses comportamentos 

apresentam, às vezes, uma relação paradoxal entre si, segundo o autor, podendo ir 
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da exultação à melancolia; da autoconfiança à autopiedade; de uma forte jocosidade 

à apatia, além do poder erógeno de certos mitos e rituais manifestos em algumas 

culturas. Geertz (1989, p. 72) considera que “não se pode falar de apenas um 

padrão de motivação ou religiosidade, da mesma forma que não há só uma espécie 

de inclinação que se possa chamar de devoção.” Como podemos observar, esse elo 

se fecha com a religiosidade, um conceito complexo, filosófico e abrangente 

conforme Simmel define abaixo: 

 

A religiosidade, enquanto qualidade do ser psíquico e enquanto processo 
religioso de vida, tem o curioso destino (quase recordando o esquema 
dialético de Hegel) de ser obrigada a sair de si para adquirir em alguma 
fonte exterior, uma forma que não é senão uma manifestação objetiva dela 
mesma. Mas, como foi dito, a religiosidade sofre da incapacidade de livrar-
se dessa existência de outro gênero, com a qual já está associada, não se 
tornando verdadeira religião senão através de um processo sem fim, pois 
ela permanece amalgamada às formas do elemento terreno, racionalista e 
sócio-empírico através do qual ela se tornou religião objetiva enquanto 
ainda suporta a presença de fragmentos quaisquer da matéria desse 
elemento (SIMMEL, 2010, p. 85-6). 

 

 A exemplo da religiosidade em Simmel, cuja concretude se materializa 

através de alguma fonte de poder metafisico exterior a ela, as empresas 

pesquisadas também recorrem ao sobrenatural sintetizado, às vezes, em 

expressões como o “absoluto”, citada no discurso e nos rituais de treinamento de 

pessoas no Magazine Luiza, e igualmente na Lojas Renner e Carrefour, através de 

outros slogans simbólicos. A comunhão entre o social e o espiritual, o sagrado e o 

profano aproximam o autor tanto de Durkheim (2003) como de Eliade (2013) na 

configuração de categorias estruturantes de um constructo religioso, sem ser, 

propriamente, uma religião. Em Durkheim, há também um parentesco entre aspectos 

sociais e religiosos, mas o autor considera as representações religiosas como 

coletivas, as quais, segundo ele, exprimem realidades igualmente coletivas (2003, p. 

XVI). Admite ainda a comunicação entre o sagrado e profano, mas ressalva que “os 

dois gêneros não podem se aproximar e conservar ao mesmo tempo sua natureza 

própria.” (2003, p. 24). 

 A meu juízo, essa fronteira parece relativizada por Eliade, o qual, apoiado 

em Weber, sustenta que a experiência profana não é encontrável em seu estado 

“puro”, mesmo nas vivências sociais de um homem não-religioso. Seu imaginário 
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abriga lembranças resultantes da passagem por locais visitados na juventude ou de 

onde ocorreram os primeiros encontros amorosos, que se tornam “lugares 

sagrados”, embora integrem o espaço profano. Da mesma forma, o sagrado pode 

revelar-se a partir de fatos e experiências cotidianas associados a evidências de 

algum elemento absoluto, cuja representação pode ser classificada como “fonte de 

vida e fecundidade” (ELIADE, 2013, p. 31). 

 Pensando com Luckmann (1991), me parece que sua teoria a respeito da 

religião invisível é chave para compreender a religiosidade latente no encantamento 

de clientes relatado por funcionários da Lojas Renner e nas práticas de trabalho 

voluntário por funcionários do Carrefour. Ao estudar essa tendência na Alemanha 

dos anos de 1960, o autor a conceitua como uma representação presente em 

alguma esfera superior “por detrás da realidade cotidiana” (1991, p. 21). O fenômeno 

é consequência da reconfiguração do cosmo na pós-modernidade, quando o 

indivíduo adquiriu o que ele classifica como status sagrado. Em contrapartida, as 

instituições primárias sociais e a ordem social transcendente se distanciaram dele, 

em face da perda de significado. Junte-se a isso a busca pela autorrealização, 

incluindo a sexualidade, e o esvaziamento das funções familiares e tem-se, segundo 

o autor, “uma nova forma de religião determinada por uma transformação radical na 

relação entre o indivíduo e a ordem social.” (LUCKMANN, 1991, p. 133-5). 

 Bourdieu traduz a religião como um sistema de símbolos, a qual contribui 

para a imposição dissimulada dos princípios que estruturam a percepção e a visão 

de mundo, particularmente o mundo social. Isso ocorre em virtude do fato de que ela 

impõe um sistema de práticas e de representações, cuja estrutura baseia-se em 

princípios políticos, porém, legitimada por uma ordem cósmica, ou seja, como se 

fosse sobrenatural (BOURDIEU, 2005, p. 33-4). 

 Ainda segundo o autor, através de suas sanções de perfil sagrado ou 

santificantes, a religião controla e manipula, simbolicamente, as aspirações sociais, 

estabelecendo limites para transformar demandas em ações concretas. Da mesma 

forma, internaliza um sistema de práticas e de representações consagradas, cuja 

estrutura reproduz de forma invisível, o status quo de uma determinada formação 

social. 

 Pelo raciocínio de Bourdieu, a religião também funciona como princípio de 

estruturação que constrói a experiência em termos de lógica de estado prático, ou 
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seja, impõe verdades absolutas diante de questões, sobre as quais ela mesma 

estabelece o limite de discussão e de questionamento. Por meio do efeito de 

consagração (ou de legitimação), converte o ethos, enquanto sua visão de mundo 

em uma ética que sintetiza um conjunto sistematizado de normas explícitas de 

conduta social. Considerando-se todos esses aspectos o autor sintetiza: 

 

Por todas essas razões, a religião está predisposta a assumir uma função 
ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e de 
legitimação do arbitrário [...] pode ser mobilizada por um grupo ou classe, 
assegurando a legitimação de tudo que define socialmente este grupo ou 
esta classe. Em outros termos, a religião permite a legitimação de todas as 
propriedades características de um estilo de vida singular, propriedades 
arbitrárias que se encontram objetivamente associadas a este grupo [...] ele 
ocupa uma posição determinada na estrutura social (efeito de consagração) 
(BOURDIEU, 2005, p. 46). 

 

 Pode-se também pensar a religião, na perspectiva de Bourdieu (2005), como 

parte de um sistema de símbolos estruturantes de uma instância de controle social. 

Segundo o autor, essa ideia é compartilhada por Weber, inclusive, ao concordar com 

Marx que a religião cumpre uma função de conservação da ordem social. Operando 

desta forma, ela contribuiria para a legitimação do poder dos dominantes e 

domesticação dos dominados, através do simbólico que permeia a religiosidade. 

Bourdieu (2004, p. 7-8) considera essa forma de poder invisível e se faz presente 

em toda parte, mas sua percepção implica procurá-lo em local incerto, exatamente 

por não ser percebido. Para ser exercido, depende da cumplicidade daqueles que, 

mesmo sob suas ordens, preferem ignorá-lo. 

 Talvez a presença e a localização dessa forma latente de controle social no 

mundo corporativo se tornem mais compreensíveis em Lazzarato (2006), que faz 

uma analogia entre a apregoada autonomia existente no ambiente de trabalho 

“flexível” e o poder simbólico que a coíbe. Em sua opinião, por trás da aparente 

liberdade de ação dos trabalhadores, que ele considera uma ilusão de ótica, há um 

ser onipotente que o vigia em tempo real. É como se o controle do corpo, da mente 

e de suas próprias ações estivessem à mercê desse poder invisível, cuja 

representação é comparável a um elástico. Em tese, o assalariado pode mover-se 

ao sabor de suas convicções, mas ao tencionar o elástico, a força oculta se 

manifesta e o obriga a prestar contas de suas iniciativas. 
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É a pressão onipresente dos prazos e das metas a serem cumpridas, que 
substitui aquela do cronômetro monitorando o tempo e ritmo do trabalho no 

interior das organizações da era industrial. (LAZZARATO, 2006, p. 113-4). 
 

1.4 Justificativa e estrutura da tese 

 

 Esta pesquisa justifica-se, em primeiro lugar, pela sua contribuição inédita 

para o aprofundamento dos estudos antropológicos sobre o impacto das ideias 

religiosas no comportamento econômico e social do mundo corporativo, 

particularmente nas empresas pesquisadas, por tratar-se de um assunto 

relativamente novo no Brasil. Considerando-se que a maioria da produção cientifica 

em cultura organizacional está concentrada nas chamadas ciências da 

Administração de Empresas22, esta tese coloca as Ciências Sociais como 

protagonista na problematização das questões sobre uma temática que vem 

reconfigurando as relações entre capital e trabalho nas empresas de varejo no 

Brasil, como é o caso da religiosidade, comumente associada à espiritualidade no 

meio empresarial. 

 Pelo que se observa, esta investigação contribui também para fortalecer o 

diálogo entre áreas aparentemente distintas do conhecimento, mas que vêm sendo 

gradativamente incorporadas por práticas de interdisciplinaridade nas organizações. 

Refiro-me especialmente ao diferencial da tese que consiste em mostrar como se 

constrói o processo de subjetivação da força de trabalho nas organizações, o qual 

se apropria da religião como fator estruturante de uma forma invisível de controle 

social das relações entre capital e trabalho. A abordagem levanta a hipótese que a 

aproximação entre o sagrado e o profano nas empresas pesquisadas transforma a 

religiosidade em uma ideologia. Essa, por sua vez, sustenta uma nova ética que 

reproduz o status quo. 

 A pesquisa também analisa o impacto da apregoada flexibilização das 

relações internas nas empresas focalizada em rituais e dinâmicas motivacionais. 

Através dessas tecnologias de gestão apoiadas no simbólico, a coerção torna-se 

                                                           
22

 Um estudo sobre a produção científica brasileira relativa à cultura organizacional cobrindo o período entre 2008 e 2011, com 
 artigos disponibilizados no Portal SPELL (Scientific Periodicals Eletronic Library), constatou que de 6.568 títulos em 
 Português, 50 tratam de cultura organizacional e foram publicados em 26 periódicos voltados para a administração de 
 empresas. Dentre os temas abordados, destacam-se cultura nacional, mudança organizacional e aprendizagem 
 organizacional e os respectivos conteúdos contribuem para subsidiar intervenções nas empresas e impulsionar o 
 desenvolvimento teórico da área. A maioria dos autores possui formação em administração e está vinculada a universidades. 
 Disponível em: <www.adm.convibra.com.br>. Acesso em: março 2016. 

http://www.adm.convibra.com.br/
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praticamente invisível. Mas, por trás dessa aparente harmonia, o “vigiar e punir” 

(FOUCAULT, 2010) regula condutas desviantes de funcionários em comparação 

com os comportamentos sancionados institucionalmente. O cenário em que essas 

relações se processam é denominado por Sennett (2006) como “sociedade da 

capacitação”, onde o trabalhador desprovido de empregabilidade se vê cada vez 

mais vulnerável a fatores que colocam em risco sua inserção na chamada “nova 

cultura do capital”. 

 Destaco também o esforço heurístico aqui empreendido para aprofundar o 

estudo das interfaces entre economia e sociedade23, no contexto das organizações, 

através de arranjos organizacionais de perfil sociocultural. A compreensão dessa 

realidade parece estar associada à estrutura da própria sociedade, tal qual ocorria 

nas formações sociais onde o parentesco determinava as relações sociais, 

econômicas e culturais, em meio a simetrias e contradições (McNETTING, 1971 

apud GODELIER, 1978, p. 45). Tanto nesse universo onde predominavam 

atividades de subsistência como nas sociedades em redes que se formaram na 

economia capitalista globalizada há sutilezas complexas que, segundo Godelier 

(1978), desafiam os pesquisadores na pós-modernidade. 

 Este estudo também vai ao encontro da necessidade de preencher uma 

lacuna existente na literatura sociológica brasileira, no que diz respeito à carência de 

estudos antropológicos relativos ao cotidiano das organizações no Brasil. Tal fato 

decorre de três fatores: dificuldades enfrentadas por pesquisadores como eu, ao se 

disporem a superar as barreiras impostas pelas organizações, contrárias a 

intervenções acadêmicas em seus negócios; a aproximação ainda recente da 

antropologia com os estudos que envolvem as chamadas ciências das organizações 

no Brasil; e a existência de tensões epistemológicas pouco negociadas entre esses 

dois campos do conhecimento, principalmente no que diz respeito à abordagem do 

conceito de cultura (SILVA, 2014). 

 Conforme referido no início desta introdução, a pesquisa está estruturada 

em duas partes, sendo que a primeira integra os dois capítulos iniciais sobre 

impactos da globalização no ambiente corporativo comercial. A partir dessa 

                                                           
23

 Para Bourdieu as fronteiras entre a economia e a sociologia são acima de tudo culturais, uma vez que, segundo ele, “o 
 encontro entre duas disciplinas é o encontro entre duas histórias diferentes, logo entre duas culturas diferentes. Na prática 
 significa que cada uma dessas áreas do conhecimento decifra o que o outro diz a partir de seu próprio código, de sua própria 
 cultura.” (BOURDIEU, 2009, p. 126). 
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narrativa histórica, a cultura se destaca no cenário macroeconômico, contribuindo 

para a flexibilização das relações de trabalho nas empresas pesquisadas, mediadas 

por ações que priorizam a diversidade. 

 Nas companhias de varejo em questão observa-se que o impacto da cultura 

global em suas várias dimensões, inclusive religiosa, institucionaliza novas formas 

de relacionamento entre pessoas de vários níveis hierárquicos. 

 Os outros dois capítulos e as considerações finais inclusos na segunda 

seção intitulada Fundamentos da nova ética simbólica investigam como as 

organizações pesquisadas se reinventaram, sociologicamente, tanto no que diz 

respeito ao conceito de empresa como nas relações com os públicos interno e 

externo. 

 No primeiro aspecto analiso as ações colocadas em práticas pelas 

empresas, buscando incorporar em suas estruturas os novos valores que 

caracterizam o perfil das organizações na pós-modernidade, com foco na 

religiosidade. A seção contempla também a análise do poder simbólico como forma 

de controle das relações entre capital e trabalho, por meio de rituais e dinâmicas 

motivacionais ancorados no sagrado e no lúdico. 

 O Capítulo 1 denominado Etnografia das feições culturais das empresas 

descreve as mudanças qualitativas que elas sofreram a partir dos anos de 1980. 

Tais mudanças decorrem, em boa parte, do engajamento das organizações no 

discurso da responsabilidade social que no Brasil destacou-se fortemente a partir da 

criação do Instituto Ethos, em 1998. 

 Dentre as consequências observadas destaca-se a reconfiguração 

institucional, buscando adaptar-se ao cenário da diversidade sociocultural. Os dados 

empíricos são analisados sociologicamente e referenciados por vários autores, parte 

deles já citados na introdução. 

 No Capítulo 2, denominado Sociologia dos novos modelos relacionais, 

analiso o desenvolvimento de ações que visam conformar os comportamentos e as 

atitudes dos funcionários. As novas regras instituídas nas organizações são 

pautadas por slogans como o Jeito Luiza de Ser, Encantamento de clientes e o 

Voluntário “como agente de transformação”. 

 Essas ideologias são construídas, disseminadas e internalizadas, 

culturalmente, por meio de novas formas de treinamento como rituais de interação, 
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de reforço do pertencimento, de motivação e de comprometimento com os valores 

das empresas. 

 Em Encantamento e religiosidade no ambiente interno, Capítulo 3, 

examino os impactos do sagrado tanto na ressignificação do conceito de empresa 

como na ressocialização de funcionários. Em um segundo momento, analiso como 

as estratégias corporativas das empresas pesquisadas se apropriam, direta ou 

indiretamente, dos fundamentos religiosos das diversas doutrinas cultuadas por 

funcionários. Este capitulo inclui, ainda, a análise dos slogans e a estratégia para 

mobilizar as pessoas a se engajarem nas crenças, valores e pressupostos 

defendidos pelas empresas pesquisadas. 

 O Capítulo 4, dedicado à Cultura e o novo ethos comercial analisa como 

as práticas corporativas mediadas pela religiosidade criam e reproduzem os 

princípios ideológicos de uma nova ética de relacionamento entre capital e trabalho. 

Através dos eixos de articulação da diversidade observa-se, por exemplo, que as 

empresas pesquisadas incorporam ao pertencimento elementos socioculturais que 

retroalimentam suas ações e discursos institucionais. Analiso também qual a relação 

dessas novas práticas com as ideias religiosas inspirado na ética protestante usada 

por Weber para estudar a gênese do capitalismo moderno ocidental. 

 Nas Considerações finais desenvolvo uma reflexão contrapondo a hipótese 

central da tese com as principais conclusões da pesquisa. A investigação 

antropológica que me propus a realizar em empresas de varejo focalizadas neste 

estudo leva a crer que existe, de fato, uma interpendência entre as ações e 

discursos institucionais mediados pela religiosidade e a emergência de um novo 

ethos de sustentação da materialidade econômica. Essa relação dialética torna 

ainda mais hegemônica a dominação do econômico sobre as demais dimensões da 

reprodução da vida humana. 
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PARTE 1 

IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NO AMBIENTE CORPORATIVO 

 

 No final dos anos 80 e início dos anos 90, o Brasil vivia um período de 

mudanças, fruto do descontrole e da desordem econômica da globalização, segundo 

autores como Giddens (1991) e Balandier (1996, 1999). Raciocinando com esses 

autores, percebi que racionalidade econômica que serviu de base para a 

organização das representações de mundo, garantindo-lhe estabilidade durante a 

modernidade, cede espaço às novas feições culturais do capitalismo global 

analisadas por Sennett (2006) e Appadurai (2006). A partir dessa transição emerge 

o “paradigma econômico plural” ou “flexível” referidos, respectivamente, por Zaoual 

(2003, p. 63) e Harvey (2006, p. 119), fenômenos socioculturais marcados por 

sistemas de representações simbólicos, pertencimento cultural e aprendizagem 

organizacional, os quais influenciam fortemente as organizações e as empresas em 

particular. 

 Nesse universo, segundo a perspectiva de Balandier (1999, p. 28), por 

exemplo, “tudo pode servir para elaborações frágeis, desde as coisas embrulhadas 

pela publicidade, as máquinas inteligentes animadas por técnicas novas, as 

manifestações espetaculares introduzidas no dia a dia, os comércios de função 

lúdica ou vendedores de evasão, até as demonstrações que formulam a 

apresentação do indivíduo.”. Há uma tensão movida pela busca permanente de 

perenização por meio de fatores como criatividade e inovação teológica, segundo o 

autor. Daí resulta um ambiente social onde prevalecem laços provisórios, fruto de 

disputas através das quais sonhos são criados e destruídos, enquanto as 

representações e aparências buscam manter a ordem em um mundo em 

descontrole, como refere Giddens (2007). 

 Diante desse novo cenário, as empresas foram obrigadas a construir outra 

narrativa para dar sustentação ideológica às suas iniciativas em favor da 

competividade e dos resultados econômicos ampliados. Para isso, abdicaram em 

parte da racionalidade econômica, criando modelos de empresas e de negócios que 

buscam relativizar as tensões entre capital e trabalho por meio de institucionalidades 

mediadas por dimensões socioculturais, de perfil religioso. Apoiadas nesses 

fundamentos, o Magazine Luiza, a Lojas Renner e o Carrefour se reinventaram 
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culturalmente, criando arranjos organizacionais diferenciados que garantiram sua 

sobrevivência, viabilizando a conquista de espaço e poder no novo mapa do 

consumo brasileiro. Tal modelo baseia-se em um conjunto de ações sociais 

recorrentes nessas empresas que reforçam os comportamentos e atitudes dos 

funcionários em favor de suas respectivas estratégias de negócio. 

 Dentre essas ações destacam-se a realização de treinamentos, dinâmicas e 

rituais simbólicos, inclusive de perfil religioso, visando a aumentar tanto a interação 

social como a motivação dos funcionários para se superarem, constituindo uma 

espécie de ascetismo pós-moderno. Essas práticas me reportaram à “A ética 

protestante e o espírito do capitalismo” (WEBER, 2007), revisitada por Boltanski e 

Chiapello (2009), referenciados nesta pesquisa. 
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2 ETNOGRAFIA DAS FEIÇÕES SOCIOCULTURAIS DAS EMPRESAS 

 

 Neste e nos demais capítulos desta tese analiso as ações sociais 

implementadas pelas empresas pesquisadas (Carrefour, Lojas Renner e Magazine 

Luiza) para enfrentar os desafios da globalização, sob a perspectiva etnográfica de 

Geertz (1989). Buscando reproduzir no texto “uma descrição densa” (1989, p. 4), 

procurei seguir pari passu o roteiro que o autor recomenda aos pesquisadores 

visando a construir uma etnografia – “estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim 

por diante.” (1989, p. 4). Para isso, me apoiei em um verdadeiro arsenal de técnicas 

de investigação, realizando pesquisa de campo em São Paulo – sede do Magazine 

Luiza e do Carrefour - (capital, região metropolitana e interior) e Rio Grande do Sul 

(capital) – sede da Lojas Renner – bem como uma grande imersão virtual nas 

websites das empresas pesquisadas, de algumas companhias concorrentes, de 

ONGs, de órgãos representativos de empresários e de executivos de varejo, bem 

como na de instituições de pesquisa pública e privada. 

 Os dados empíricos aqui analisados foram construídos por meio de 

observação participante de rituais de treinamento, reforço e de integração, in loco e 

virtualmente; realização de entrevistas face a face e obtidas através de mídia 

eletrônica ou impressa; observação virtual de imagens, áudios e textos de vídeos 

sobre rituais de treinamentos e de dinâmicas motivacionais; leitura e análise de 

documentos e textos institucionais impressos e postados em websites, como 

códigos de conduta de diversidade; relatórios sobre responsabilidade social e 

práticas de negócios e livros com narrativas sobre relacionamento de vendedores 

com clientes. 

 Durante a análise, fazendo uma analogia entre a sociedade e o meio 

empresarial, percebi que os fatores que impactam as relações no interior das 

organizações reproduzem, de certa forma, o que ocorre no seu entorno. Ou seja: no 

microcosmo empresarial, as relações interpessoais são pautadas por disputas de 

poder, inveja, discriminação etc., como ocorre na sociedade como um todo. Mas 

tanto o mundo dos negócios como a sociedade têm suas especificidades, da mesma 

forma que uma piscada resultante de um tique nervoso difere de outra motivada pela 

ação deliberada e decodificada, socialmente, como “piscadela conspiratória”, 
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conforme afirma Geertz (1989, p. 5), ao ressaltar a necessidade de o etnólogo 

separar o joio do trigo, distinguindo o falso do verdadeiro dentre suas categorias de 

pesquisa. 

 Observei que, para se ajustar às novas tendências de desenvolvimento 

econômico e social as empresas pesquisadas tiveram que mudar seu modus 

operandi: fizeram um arranjo organizacional que facilitou sua transição para um 

modelo de negócio mais focalizado nas dimensões socioculturais da globalização, 

com vistas a se reinserir de forma competitiva no novo mapa do varejo brasileiro, 

impactado por fatores que ocorrem dentro e fora do País, ao mesmo tempo. 

Contudo, enquanto na sociedade as mudanças podem, às vezes, implicar ruptura 

política, nas organizações as reações são controladas por regras institucionais que, 

em tese, buscam harmonizar conflitos e construir consensos, razão pela qual me 

baseie também na etnografia institucional, cujos fundamentos foram descritos na 

introdução desta tese. 

 Mas, ao abordar cultura organizacional, a que cultura estou me referindo, 

considerando-se, inclusive, o status que este conceito desfruta na Antropologia? Sob 

a ótica da cultura organizacional, observa-se ainda uma forte hegemonia da cultura 

como “fábrica da ordem” (MORIN, 2002), reproduzindo, talvez, a dimensão racional 

e economicista que orienta a visão de mundo de boa parte dos estudos de 

administração (SILVA, 2014). Navegando nas águas turvas da realidade 

institucional, mas iluminado também pelo “Diálogo entre as culturas” de Jullien 

(2008) e pelos ensaios de Bauman (1998) sobre a gênese dos conceitos de cultura, 

me convenci de que, em virtude de seu caráter polissêmico, a cultura resiste a 

qualquer camisa de força. Com isso, evidencia-se a impossibilidade de 

homogeneizações conceituais, dada a diversidade de significados que cultura 

assume em espaços, tempos e em diferentes áreas do conhecimento. 

 Vendo a empresa como parte dessa complexidade e não como uma 

instância isolada da realidade social, optei por observar os fatos organizacionais sob 

a lente da cultura, enquanto uma “teia de significados”, conceito defendido por 

Geertz (1989). Para esse antropólogo idealizador da antropologia interpretativa ou 

hermenêutica, “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu”. Partindo dessa premissa, o autor interpreta a cultura como sendo 

essas teias e sua respectiva análise (1989, p.4). 
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 Tendo como pano de fundo essa noção de cultura, percebo a cultura 

organizacional como parte de um todo, portanto. Não por acaso, o Capítulo 1 marca 

a entrada desta tese no universo socioeconômico e cultural do Carrefour, do 

Magazine Luiza e da Lojas Renner analisando, criticamente, a construção do social 

na perspectiva dessas empresas, desvendando, na prática, o sentido do slogan 

empresa-cidadão relacionado a projetos sociais. O segundo tópico trata da 

introdução do paradigma institucional e da diversidade nas empresas, depois da 

quebra do Mappin, G. Aronson e da Mesbla. O terceiro aborda a mediação do global 

e do local através de um rearranjo de culturas organizacionais como estratégia de 

expansão das empresas no novo mapa do consumo nacional. O último item reporta 

e analisa o papel das confraternizações como ritual de reforço das culturas 

organizacionais e das estratégias de negócios das empresas, louvando seus “heróis” 

como funcionários-padrão. 

 

2.1 Construção e mediatização do social 

 

 Quando eu comecei a pesquisar sobre de que forma a cidadania permeia as 

ações sociais no Magazine Luiza, na Lojas Renner e no Carrefour eu tinha em 

mente que esse conceito é bem mais amplo que empresa-cidadã. Sabia também 

que, na teoria, esse slogan traduz o significado de responsabilidade social 

empresarial ou corporativa, expressões que se consolidaram como sinônimo, no 

Brasil24, a partir de 1990 (CESAR, 2008, p. 14 e 41). Mas eu não tinha conhecimento 

do tamanho da discordância sobre o que cada uma dessas empresas entende por 

cidadania. Isso só foi possível descobrir através da observação de documentos, 

vídeos, cartilhas e manuais disponibilizados em suas redes virtuais, que 

fundamentam seus projetos sociais, igualmente publicizados na internet. 

 Dentre os vários projetos desenvolvidos pelas empresas e focalizados 

prioritariamente em mulheres, jovens e idosos, selecionei três exemplos, cujas 

características sociais me pareceram mais próximas da representação de cidadania, 

segundo a ótica das empresas pesquisadas. A partir desse recorte e, observando e 

analisando criteriosamente o material empírico captado em imagens e textos de 

                                                           
24

 Seguindo tendência global, essa temática ganhou projeção a partir dos anos de 1980 e se fortaleceu na virada do século, 
 principalmente a partir da Rodada do Milênio que, segundo o sociólogo e filósofo radicado na França, Maurizio Lazzarato, 
 “mostrou novas formas de trabalho, de comunicação e até mesmo de entrar em conflito.” (2006, p. 12-3). 
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vídeos veiculados virtualmente, concluí, a priori, que esse conteúdo transparece um 

significado de cidadania que se confunde quase que exclusivamente com 

capacitação profissional, expectativa de criação de hábitos sustentáveis de consumo 

e com a reificação de resultados econômicos. 

 Os dados do Projeto Pescar, da Lojas Renner exemplificam um caso em que 

a representação de cidadania parece se confundir com um processo de 

recrutamento. Na abertura, o vídeo sobre esta iniciativa que visa a capacitar e treinar 

jovens de periferias urbanas para exercer funções nas filiais, mostra pessoas 

vestidas informalmente, chegando a um conjunto de instalações, em um amplo 

espaço arborizado. Na sequência, já em sala de aula, os jovens aprendem rotinas 

típicas do trabalho nas lojas, simuladas por meio de atividades lúdicas e didáticas e 

realizadas individualmente ou em equipe. A narrativa constituída através de textos e 

imagens que mostram a chegada deles e as relações coletivas em um hipotético 

ambiente de trabalho, deixa transparecer também a ideia de que ali predomina a 

diversidade sociocultural, étnica e de gênero, mediadas por um processo de 

interação, conforme ressalta o locutor. 

 

Sonhos que sonhamos juntos são mais fortes e mais vivos. Oportunidades 
são bênçãos para quem acredita. E ser jovem é a idade do acreditar. A 
idade de começar a trilhar a estrada que nos levará para o futuro (Fala 
extraída do vídeo acessado em 28 de maio de 2016). 

 

 Ao ouvir esse discurso, observar as imagens e comparar os dados com o 

significado de cidadania que, teoricamente se constitui em um conjunto de direitos 

universalizados e assegurados pelo Estado (CESAR, 2008, p. 30), tive a impressão 

de estar diante do que Balandier (1997a) classificaria como desordem. Creio que tal 

situação reside tanto no fato de as ações da empresa não transparecerem o que diz 

a teoria, como na falta de consenso entre o que o imaginário da empresa traduz 

como cidadania. Contudo, é bem provável que esse aparente impasse semântico se 

constitua, apenas, em um tipo de desordem dentro da própria ordem social 

corporativa, evidenciando que suas representações nem sempre revelam à 

realidade dos fatos, conforme o autor explica.  
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Em uma sociedade tradicional que se define em termos de equilíbrio, de 
conformidade, de estabilidade relativa, que se vê como um mundo 
civilizado, a desordem se torna uma dinâmica negativa, que cria um mundo 
ao contrário. Do mesmo modo ninguém ignora que a inversão da ordem não 
é seu desmantelamento; pode servir para reforçá-la ou ser um de seus 
elementos constitutivos sob um novo aspecto. (BALANDIER, 1997a, p.121). 

 

 Comparando os dados do vídeo do Projeto Pescar com o raciocínio do autor, 

o paradoxo se desfaz, a partir do momento em que os jovens personagens do vídeo 

residentes em áreas degradadas, fruto da desordem social, ingressam na ordem 

instituída pelo mundo do trabalho global. Eles são recrutados e treinados para 

integrar os quadros de vendedores, auxiliares e talvez gerentes da empresa, 

conforme a ideologia da meritocracia manifesta no próprio vídeo através de 

entrevistas com executivos da empresa. O treinamento teórico fornece conteúdos 

sobre gestão e controles administrativos voltados às rotinas burocráticas e ao 

atendimento a clientes, enquanto a convivência com equipes veteranas promove a 

socialização primária ou ressocialização dos novatos. Essa interação eleva também 

a autoestima e os leva a sonhar com status de maior prestígio social, segundo a 

interpretação de alguns gerentes entrevistados. 

 

Você estando no projeto, acreditando, interagindo com outras pessoas, 
interagindo com o público da Renner e ficando atento às oportunidades, não 
tem erro [...] muitas dessas pessoas vêm de áreas tão degradadas onde é 
difícil aumentar sua autoestima nesses ambientes [...] eles vêm para cá e 
tem outra visão, diferente da casa deles; aqui eles começam a ter contato 
com outras pessoas, com professor... [...] vamos dar oportunidade a essas 
pessoas para elas próprias perceberem que elas podem (Trechos extraídos 
das falas de entrevistas no vídeo do Projeto Pescar, acessado em 21 de 
junho de 2016). 

 

 A meu ver, essa pedagogia voltada ao processo de conversão da força de 

trabalho fundamenta-se também na internalização de crenças e valores 

institucionais que extrapolam a fronteira do profano, buscando reificar o 

encantamento do cliente. Além disso, dá a impressão de tentar despertar nos jovens 

“a propensão para se apaixonar pelo varejo”, seguindo orientação do diretor-

presidente Chief Executive Office (CEO) da empresa25. Suas manifestações neste 

                                                           
25

 José Galló, Chief Executive Office (CEO) da Lojas Renner, é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas 
 (FGV-SP), com especialização em marketing de varejo no Brasil e no exterior. Atua no varejo há 33 anos, foi eleito um dos 
 25 mais eficientes executivos do Brasil, em pesquisa realizada por headhunters, publicada pelo antigo jornal Gazeta 
 Mercantil, de grande penetração no meio empresarial. Recebeu os prêmios Top de Marketing 2005 - personalidade de 
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sentido ocorrem tanto em discurso durante cerimônia de conclusão de cursos de 

treinamento de jovens aprendizes como em entrevistas e palestras realizadas em 

eventos empresariais e também acessados virtualmente. Nessas ocasiões, 

conforme percebi, ele costuma aconselhar as pessoas a conhecer e utilizar 

integralmente seu potencial no que se propõem a realizar, tanto na vida cotidiana 

como profissional. 

 Na perspectiva de Castel (2008), o tipo de inserção que a Lojas Renner 

acredita estar viabilizando por meio do Projeto Pescar, caso seus impactos mudem o 

percurso social dos recrutados, acaba levando ao que ele define como armadilha. 

Para o autor, a inclusão social propalada por projetos sociais de empresas e de 

instituições filantrópicas não enfrentam as causas estruturais da exclusão, atuam 

apenas sobre seus efeitos. Ou seja: tornam-se armadilhas que impedem a 

percepção da causa real da desigualdade. A “inserção” via trabalho precário, 

segundo ele, apenas ameniza as carências dos excluídos, ao mesmo tempo em que 

relativiza a disparidade de status. Refletindo sobre educação, com Morin, o Projeto 

Pescar permite ainda outra leitura, a partir da noção de que “palavras, ideias e 

teorias nem sempre traduzem corretamente o conhecimento”, conforme o autor 

explica. 

 

O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo 
externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, 
traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos 
ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resultam, 
sabemos bem, os inúmeros erros de percepção que nos vêm 
de nosso sentido mais confiável, o da visão. Ao erro de 
percepção acrescenta-se o erro intelectual. (MORIN, 2003, p. 
20). 

 

 O autor considera que, na pós-modernidade, a educação deve situar-se em 

uma perspectiva geográfica mais complexa, entendida como sociedade-mundo. 

Nesse cosmo, a internalização ganha, igualmente, um significado antropológico mais 

abrangente, que resgata o homem e a natureza como integrantes de uma mesma 

totalidade. Ou seja, ao invés de globalização, Morin opta por planetarização, termo 

que, segundo ele, expressa a inserção simbiótica e, ao mesmo tempo, estranha da 

humanidade no planeta. Esse universo marcado pelo devir da planetarização e pelo 

desafio da governabilidade pressupõe, segundo o autor, a existência de um cidadão 

                                                                                                                                                                                     
 vendas, pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas (ADVB/RS), e Dirigente Cristão do Ano, pela Associação dos 
 Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). 



47 

 

 

de um mundo mais complexo, onde a cidadania torna-se cosmopolita (MORIN, 

2013, p. 63). 

 Essa complexidade ou cosmovisão transparece, de certa forma, na ação 

social do Carrefour que eu selecionei para analisar o significado de cidadania 

manifesto tanto no discurso como em suas iniciativas de responsabilidade social, 

cujos dados foram coletados, virtualmente, em sustentabilidade ambiental e social, 

na sessão institucional de sua website. Com foco em educação ambiental, o 

chamado projeto Mobiles26 retratado em vídeo, consiste em uma grande oficina 

socioeducativa, fundamentada e abastecida com materiais recicláveis. As 

instalações ocupam parte de um espaço de 200 metros quadrados, localizado nas 

proximidades do córrego da Marginal Pinheiros, na capital paulista, contrastando 

com o lixo urbano. 

 Pelo que observei nas imagens e no áudio com a voz do locutor, a 

montagem da oficina simboliza uma fábula protagonizada por um personagem 

gigante, cuja boca que engole o lixo também é a porta de entrada da oficina. Dentro 

desse espaço, que simboliza também as entranhas do gigante, ao invés de resíduos 

e efluentes como os que criaram uma ruptura entre cultura e natureza, decretando a 

morte prematura do Rio Pinheiros, os visitantes, no caso crianças vindas de várias 

escolas, se deparam com mundo lúdico. Nesse universo, pedaços de embalagens 

plásticas, após transformados por artistas, ganham “vida”, adquirindo o formato de 

peixes, aviões e insetos de brinquedos, com os quais elas podem interagir, 

sustentavelmente, soltando as asas da imaginação visando à criação de outros 

habitantes daquele mundo aparentemente encantado. 

 As imagens de abertura do vídeo mostram também que, ao chegarem, as 

crianças se misturam a artistas e educadores e que a aparência de suas roupas se 

confunde, às vezes, com as cores de fardos imensos de material reciclável usado 

como matéria-prima na oficina. As peças do quebra-cabeça colocadas ao seu 

alcance parecem traduzir a intenção do Carrefour de motivá-los a repensar não 

apenas o significado da sucata, mas sobretudo, a relação entre civilização (cultura) e 

natureza. Podem também levar ao questionamento a respeito do que muitos 

                                                           
26

 O chamado Projeto Móbiles, do Carrefour, é uma criação do artista e ativista ambiental Eduardo Srur, contratado pela 
 empresa, e consistiu em uma intervenção interativa e lúdica destacando a reciclagem como parte das iniciativas de 
 sustentabilidade. A exposição, que contou com oficinas culturais, realizou-se de 28 e 31 de agosto de 2014, na capital 
 paulista, em um pavilhão onde os visitantes observaram diversos objetos construídos com vários tipos de materiais pós-
 consumo como garrafas PET, embalagens longa vida e papelão, usados também para construção dos móveis e do piso do 
 prédio. 
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aprendem em casa e na escola sobre de onde vem e para aonde vai ou deveria ir 

lixo urbano. Parafraseando Lévi-Strauss (2006), talvez a bricolagem27, 

ecologicamente correta que transparece nas imagens na oficina, estimule também 

os visitantes a difundir “uma nova energia, a consciência que precisa ser transmitida 

para a sociedade”, segundo conclui o locutor do vídeo. 

 É provável que por meio dessas metáforas o Carrefour esteja reforçando o 

discurso social de empresa-cidadã, inspirado no slogan “por uma vida melhor”, 

disseminado através de sua website. Se essa hipótese estiver correta, a 

sustentabilidade está sendo usada também como um canal de comunicação de sua 

nova pedagogia ambiental. Nesse caso, após deixarem a oficina de reciclagem, as 

crianças teriam como lição de casa propagar a ideia de que o uso sustentável do lixo 

urbano é capaz, inclusive, de revolucionar os hábitos de consumo de recursos 

naturais pela indústria de transformação. De acordo com essa narrativa institucional, 

elas se tornariam porta-vozes de uma visão de mundo mais sustentável. 

 Para Hannah Arendt (2015), historicamente, todas as utopias políticas 

comprometidas com um novo mundo apoiaram-se em atores igualmente novos. Mas 

seguir nessa direção sem a tentativa de atrair os adultos para o movimento, através 

da persuasão, constitui-se em um equívoco pelo qual a Europa já passou, ao 

alimentar a crença de que a mudança social deve começar pelas crianças, como se 

a semente do novo já estivesse germinando no solo ainda contaminado pelo antigo. 

Além da possibilidade de intervenção autoritária no processo, segundo a autora, há 

também o risco de as crianças educadas para serem cidadãos do amanhã utópico 

apenas reproduzirem, naturalmente, o passado. Em sua opinião, “pertence à própria 

natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um 

mundo antigo.” (ARENDT, 2007, p. 226). 

 Apesar de darem a impressão de ser porta-vozes de todos, como se suas 

ações enquanto “cidadãs”, visassem ao bem comum, as empresas se alinham a 

categorias sociais e setores da economia com interesses particulares e específicos, 

diz Freitas (2007). Em sua opinião, o conceito de cidadania implica dimensões que 

vão além do estritamente econômico, enquanto as empresas representam seus 

próprios interesses, cujo primeiro deles é não perder dinheiro. À luz desses valores, 

                                                           
27

 Ao reconciliar natureza e cultura, comparando o pensamento selvagem com o científico, Lévi-Strauss constrói um itinerário 
 hermenêutico que o leva ao conhecimento do conhecimento não consagrado pelo universalismo ocidental. Na concepção do 
 autor, o que o senso comum chama de primitivo, trata-se, na verdade, de “uma ciência que preferimos antes chamar de 
 primeira que primitiva: é aquela comumente designada pelo termo bricolagem [...] Assim como o bricolage, no plano técnico, 
 a reflexão mítica pode alcançar, no plano intelectual, resultados brilhantes e imprevistos (LÉVI-STRAUSS, 2006, p. 32). 
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a autora considera que o discurso corporativo proferido por algumas empresas não 

corresponde às ações práticas das mesmas. 

 

Sabemos que quando o econômico é o critério decisivo, as empresas 
podem tomar decisões absurdas do ponto de vista do cidadão: queimam 
safras inteiras para elevar o preço do produto; aplicam no mercado 
financeiro e reduzem as atividades produtivas; mudam-se para outros 
países que apresentem custos mais baratos, deixando para trás uma massa 
de desempregados [...] sendo possível, substituem seus empregados por 
máquinas, pois estas não apresentam os mesmos inconvenientes que a 
presença humana. (FREITAS, 2007, p. 60). 

 

 De fato, “a responsabilidade social não é uma questão moral, mas sim de 

interesse econômico das empresas”, concordam Cheibub e Locke (2002, p. 285). 

Sob a ótica desses autores, a discussão sobre essa temática deve partir da ideia de 

que as empresas cumprem com suas obrigações legais. Diante disso, não faria 

sentido atribuir esse conceito às obrigações legais como tributárias, fiscais, 

trabalhistas, ambientais etc., nem a benefícios resultantes de negociação sindical. 

As ações sociais ficariam restritas a iniciativas que vão além dessas duas 

dimensões, a legal e a política, mas mesmo assim não esgotam o assunto. A 

literatura técnica publicada nos últimos anos traz muitas definições28 sobre 

responsabilidade social, segundo esses autores. 

 O “Culto da Urgência” na obtenção de rentabilidade econômica criticado pela 

socióloga francesa Nicole Aubert, referida por Gaulejac (2007), transparece como 

contrapartida simbólica a um projeto de ressocialização de jovens detentos, com o 

qual o Magazine Luiza se propôs a contribuir, logo na virada do século, através de 

ações de responsabilidade social. Ao invés de uma escola, conforme solicitação das 

autoridades judiciárias da Vara de Infância e Juventude de Ribeirão Preto, Luiza 

Helena Trajano sugeriu a construção de uma marcenaria e prontificou-se a ceder 

móveis de mostruário como matéria-prima para os jovens trabalharem como 

aprendizes. Mas para formalizar a participação da empresa nessa iniciativa, ela 

exigiu que lhe fosse apresentado um projeto que permitisse aferir resultados, 

buscando estimular e motivar os jovens a serem competitivos em termos de 

desempenho. Durante reunião, o juiz e o promotor que a procuraram ouviram a 

seguinte ponderação: “A gente só vai cooperar se os garotos tiverem sua 
                                                           
28

 De acordo com os autores citados, a literatura define quatro modelos básicos das diferentes abordagens sobre como as 
 empresas podem se inserir de forma responsável em seu meio social, subdivididos em duas dimensões. A primeira se refere 
 aos grupos ou atores beneficiários da gestão e das ações das empresas. A segunda dimensão salienta os motivos das ações 
 sociais empresariais (CHEIBUB; LOCKE, 2002, p. 280). 
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recompensa ligada à produtividade. Eu não acredito em nada que não leve as 

pessoas a querer melhorar cada vez mais” (SILVA, 2014, p. 92). 

 Este fato aconteceu logo depois que Luiza Helena Trajano assumiu o 

controle da empresa, mas a responsabilidade social se mantém até hoje, como 

relatou uma jornalista da área de relações institucionais, em entrevista que eu 

realizei em São Paulo, no início de setembro de 2016. Uma das atuações, de perfil 

filantrópico, coordenada por uma área especifica denominada Rede do Bem, 

consiste na arrecadação e distribuição de doações a comunidades carentes 

localizadas no entorno das filias. Esse trabalho é realizado por funcionários 

voluntários em parceria com entidades assistenciais, públicas ou privadas; a 

segunda são apoios subsidiados por recursos fiscais a projetos variados, incluindo 

socioculturais, que ofereçam alguma contrapartida aos funcionários, como ingressos 

a shows, buscando fomentar o orgulho de pertencer ao Magazine Luiza29. 

 As duas modalidades proporcionam retorno invisível para a empresa, como 

reforço de sua reputação perante as comunidades vizinhas, bem como a melhoria 

do clima organizacional em face do altruísmo dos voluntários. Essas são as regras 

do jogo sobre como o slogan empresa-cidadã dialoga com o cotidiano dos negócios 

no Magazine Luiza, onde, pelo que se conclui da fala de Luiza Helena Trajano, 

educação e cidadania parecem caminhar juntas. Mas a reinserção com foco na 

mobilidade social pressupõe, segundo ela, uma pedagogia que vai além do 

conhecimento cognitivo. O aprendizado deve contemplar saberes sobre como 

traduzir e colocar em prática o significado de indicadores de desempenho pessoal 

tais como eficiência, competividade e empreendedorismo, etc. 

 Nas empresas em geral, responsabilidade social empresarial e corporativa30 

representam duas faces da mesma moeda e contemplam demandas da sociedade, 

incluindo saúde, proteção do meio ambiente, educação e cidadania (BARBOSA, 

2002; MULLER, 2008). As duas categorias manifestam parentesco sociológico com 

a desigualdade entre o crescimento da renda do capital e o dos rendimentos do 

trabalho, desde o século XVIII até o início deste século, cujas variações foram 

dissecadas pelo sociólogo e economista francês Thomas Piketty em seu livro “O 

                                                           
29

 Em 2015, o programa Rede do Bem beneficiou mais de 34 mil pessoas de 55 cidades, envolvendo cerca de 3.300 
 funcionários do magazine Luiza, como informou a empresa, através de entrevista com a jornalista responsável pela área de 
 relações institucionais.   
30

 Dentre os motivos que levam as empresas a realizar ações de responsabilidade social destacam-se o interesse econômico, 
 altruísmo, militância política, idealismo, valores religiosos, cidadania, preocupação dom o meio ambiente e com a violência 
 (MULLER, 2008, p. 143). 
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Capital no século XXI” (2014). Esse descompasso destaca-se, inclusive, em “As 

metamorfoses da questão social”, em que Castells (2005) analisa as assimetrias nas 

relações entre patrões e empregados, em países da Europa, principalmente na 

França e Inglaterra, desde o período medieval até idade moderna. 

 A narrativa aborda o cotidiano de trabalhadores assalariados e dos 

excluídos, porém, indiretamente contemplados com algum tipo de benefício 

concedido pelo capitalismo emergente, “em nome da paz social”. Virtude cristã por 

excelência, segundo a avaliação do autor, a caridade patronal ganhou novos 

contornos na globalização, quando as empresas passaram a integrar um constructo 

social batizado por ele como sociedade salarial. Esse contexto com “emprego 

protegido” atenuou e postergou o risco da desagregação social, mas a coesão 

permanece ainda hoje uma incógnita (CASTEL, 2008, p. 233)31, tanto que as 

empresas tentam ressignificar as relações entre capital e trabalho, ao mesmo tempo 

em que buscam relativizar o conflito através de ações de responsabilidade social. 

 Mas a meu ver, tanto a estratégia como as ações de responsabilidade social 

codificadas pela ideologia da empresa-cidadã dão a impressão de que existe uma 

tentativa latente de reproduzir valores socioculturais hegemônicos, orientados pela 

visão de mundo das próprias empresas, como sustenta Cesar (2008). Ou seja, 

diante de políticas públicas pouco eficientes, o setor privado tenta preencher o vazio 

de poder propagando uma representação de si mesmo como “dotado de 

racionalidade e vocação capazes de promover o desenvolvimento econômico e 

social, desde que encontre condições propícias para tal.” (CESAR, 2008, p. 295). 

 Esse discurso conta com o beneplácito da linguagem usada pelas 

organizações, cujo entendimento depende do manejo sistemático de um código 

típico da comunicação organizacional, segundo Jacques Girin32, especialista francês 

em gestão e linguística. Seu repertório linguístico fundamenta-se em signos e 

símbolos que constituem o falar em cultura de empresa. Além de parecer 

autossuficiente culturalmente, representa um mundo à parte e paradoxal, onde, 

segundo Gaulejac, “convivem conhecimento e ignorância, riqueza e pobreza, criação 

e destruição, bem-estar e sofrimento, proteção e insegurança.” (2007, p. 27-8). 

                                                           
31

 Para o autor, a nova questão social, hoje, parece ser o questionamento dessa função integradora do trabalho na sociedade. 
 Uma desmontagem desse sistema de proteções e garantias que foram vinculadas ao emprego e uma desestabilização, 
 principalmente de ordem do trabalho, que repercute como uma espécie de choque em diferentes setores da vida social, para 
 além do mundo do trabalho propriamente dito. Essa é, em todo caso, a hipótese que eu gostaria de submeter a vocês 
 (CASTEL, 2008, p. 231-2). 
32

 Ver Linguagem nas organizações: signos e símbolos. In: CHANLAT, Jean-Francois. O indivíduo na organização. São 
 Paulo: Atlas, 1996. p. 24-66. v. 3. 
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2.2 Metáforas, apostas e mitos 

 

 Entre meados da década de 1990 e a virada do milênio, quando a G. 

Aronson, a Mesbla e o Mappin faliram, não apenas saíram de cena três antigos 

ícones do comércio varejista brasileiro. Fecharam-se, igualmente, as cortinas para 

um estilo de cultura organizacional baseado quase que exclusivamente na tradição, 

liderança e carisma de seus dirigentes. Por sobre essa herança cultural de perfil 

weberiano constrói-se um paradigma ideológico que motivou empresas 

remanescentes, entre as quais o Carrefour, o Magazine Luiza e a Lojas Renner, a 

restabelecer um mínimo de previsibilidade diante das incertezas da pós-

modernidade e conduzir suas locomotivas ao status de líderes no ranking33 do varejo 

brasileiro. Conforme constatei em minhas investigações, o novo modelo de negócio 

é baseado na diversidade e no RH estratégico onde são institucionalizadas regras 

visando a tratar as pessoas de acordo com a perspectiva de “capital humano”, 

buscando seu comprometimento com os objetivos da empresa. 

 Percebi que por esse modelo as pessoas têm seus passos guiados de forma 

semelhante à dinâmica das peças em um tabuleiro de xadrez, ou seja, dependendo 

do momento, alguns peões viram reis e vice-versa. Por exemplo, na época da 

inflação alta em que o dinheiro tinha que ser protegido dia e noite nos bancos, 

alguns “bispos” da área financeira eram tratados quase como “papas” dentro das 

empresas, mas com a estabilização econômica, o cliente virou rei e o vendedor 

passou a dar xeque-mate. O desafio maior era como e onde encontrar vendedores 

capacitados e treinados que soubessem como entrar e sair de um contato face a 

face bem-sucedido com o “rei” ou “rainha” posicionados do outro lado do balcão, o 

cliente, conforme eu deduzi a partir de entrevistas com executivos do Instituto 

Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), funcionários e 

diretores das empresas pesquisadas, além da leitura de textos institucionais e de 

conteúdos de áudios gravados em vídeos disponibilizados nas websites das 

companhias. 

 Como bem diz Foucault (2010), o poder disciplinar exerce nas instituições a 

função maior de “adestrar”, ou seja: 

                                                           
33

 De acordo com dados do IBGE, constantes no Estudo Papel do Varejo na Economia Brasileira março/2015, realizado pela 

 SBVC, o consumo das famílias em 2013 (principal referência do volume de negócio do varejo no Brasil) totalizou  R$ 
 3.033.694 milhões, valor equivalente a 51,71% do PIB. Desse montante, o varejo de bens de consumo representou 26,29%; 
 serviços, 23,16%; e veículos e combustíveis, 6,26%. 



53 

 

 

Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las 
e utilizá-las como um todo. [...] A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a 
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 
como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder que, a 
partir de seu próprio excesso, pode se fiar em seu superpoderio; é um poder 
modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, 
mas permanente (FOUCAULT, 2010, p. 164). 

 

 Ao analisar a evolução e os reflexos socioculturais das práticas de negócios 

no mundo corporativo pós-globalização, Gaulejac (2007) observa uma transição nas 

empresas em que o poder disciplinar referido por Foucault se transforma em poder 

gerencialista. Para o autor, essa mudança resultou do desenvolvimento no âmbito 

corporativo de novas formas de controle e de como submeter os homens aos 

interesses econômicos das empresas. Com isso, segundo ele, as organizações 

hipermodernas ampliaram e tornaram mais sofisticadas as formas de dominação 

institucional. Busca-se agora não apenas controlar o corpo, mas, sobretudo, a mente 

dos indivíduos, como ele explica. 

 

O poder gerencialista mobiliza a psique sobre objetivos de produção. Ele 
põe em ação um conjunto de técnicas que captam os desejos e as 
angústias para pô-los a serviço da empresa. Ele transforma a energia 
libidinal em força de trabalho. Ele encerra os indivíduos em um sistema 
paradoxal que os leva a uma submissão livremente consentida 
(GAULEJAC, 2007, p.37-8). 

 

 Diante dos acertos e desacertos do mercado varejista, o Magazine Luiza foi 

a primeira dentre as empresas pesquisadas onde “caiu a ficha”, despertando a nova 

gestação para colocar em prática um formato de negócio focado em pessoas. Ao 

assumir o comando da empresa, em 1991, Luiza Helena Trajano já tinha em mente 

que esse seria o diferencial em comparação aos demais varejistas, pois ficou mais 

difícil obter lucro. Todo mundo vendia a mesma coisa, fogão, geladeira, máquina de 

lavar roupa, sofá, televisão etc., e a prática de um engolir o outro com o sobe e 

desce de preços perdeu o frisson no mercado. Usar computador para agilizar o 

serviço no crediário e atrair mais clientes, foi bom só por um tempo, pois com as 

sobras de caixa, qualquer empresa pôde adquirir o que na época se chamava de 

cérebro eletrônico. 

 Descoberto o “ovo de Colombo” para se diferenciar dos concorrentes, a 

questão agora era como criar a arquitetura institucional visando trazer a equipe para 

o seu lado, como Luiza Helena Trajano sempre fez questão de afirmar. Sem isso, 



54 

 

segundo ela, a empresa seria incapaz de chegar aonde ela pretendia. Havia a 

intenção, por exemplo, de deslocar o foco da venda do produto parar o cliente, 

buscando aproximação com o ator mais importante do processo de venda (SILVA, 

2014). Para isso, além das institucionalidades capazes de relativizar o viés coercitivo 

das regras entre capital e trabalho, a empresa precisava ter em seus quadros 

pessoas que levassem a comunicação ao pé da letra e, sobretudo, gostassem de 

lidar com gente e tivessem paixão pelo varejo. 

 Mas, na época era difícil encontrar esse perfil, pois segundo me relatou a 

diretora de gestão de pessoas, muitos colocavam o pé no varejo, mas a cabeça 

estava em outro lugar, pensando que trabalhar no comércio só servia para “sujar” a 

carteira profissional. Em pouco tempo, pediam as contas, devolviam a vaga e o 

dinheiro gasto pela empresa em treinamento virava passivo a descoberto, como se 

diz na Contabilidade. Para reverter esse placar, a empresa centralizou o RH nas 

mãos de uma representante do time de base, no caso uma funcionária com mais de 

30 anos de casa. O desafio era priorizar a capacitação de campeões, reconhecer e 

premiar os vencedores, para que os melhores exemplos se multiplicassem. O 

objetivo era reforçar e manter a equipe sempre treinada e motivada, além de 

preparar novas gerações, como enfatiza a letra do hino da empresa (SILVA, 2014). 

 Fora do ambiente corporativo, o ator principal dessa grande sacada do 

varejo, ou seja, o termo capital humano, visto sob a ótica sociológica não goza de 

boa reputação, principalmente entre os críticos da vertente humanística. Para 

Gaulejac, o fato de as empresas atribuírem às pessoas praticamente o mesmo 

status dispensado a outros fatores da produção (finanças, matérias-primas, 

tecnologia e estoque) evidencia que as teorias que fundamentam o capital 

privilegiam a dimensão econômica em comparação com a vida de homens e de 

mulheres (GAULEJAC, 2007, p. 178). 

 Em certos casos essa visão racionalista e, ao mesmo tempo, reducionista do 

ser humano, visto como um ativo da empresa comparável a outros que integram seu 

patrimônio contábil, torna-se ainda mais repudiada pelos críticos. Tal fato ocorre, por 

exemplo, quando, diante de um acidente de trabalho, o chamado fator humano é 

sempre visto como a parte vulnerável em comparação com a máquina. Na 

perspectiva de Dejours (2014), essa visão enfatiza a confiança absoluta na ciência e 

na técnica em detrimento da capacidade humana. Em sua opinião, o trabalho deve 

ser visto como uma atividade coletiva que compreende normas, regras e valores, 
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logo não decorre apenas da racionalidade técnica. O autor também critica Marcel 

Mauss, por entender que ele deu respaldo antropológico a essa abordagem através 

de seus estudos sobre técnica do corpo (DEJOURS, 2014, p. 7, 23 e 61). 

 Mesmo em outras circunstâncias, a chamada força de trabalho parece ser 

vista quase sempre como engrenagem de uma máquina. Por exemplo, no Magazine 

Luiza, a ideia de comprometimento, identificar-se com a equipe e vestir a camisa da 

empresa – exigências da nova estratégia de recursos humanos – tem como 

contrapartida brilho no olho e disposição para ganhar o jogo sempre. Dúvidas, 

reivindicações, problemas de relacionamentos ficavam por conta dos Conselhos de 

Representantes de Funcionários que funcionam em cada uma das filiais. 

 Trata-se de uma instância de poder eleita anualmente pelos próprios 

funcionários com o aval dos gestores, através da qual eles participam de decisões 

que, normalmente são de competência de lideranças da empresa, como 

desempenho, promoções, admissões e demissões. O Código de Ética disciplina 

condutas e estabelece que a comunicação “é aberta e direta com todos”, mas cabe 

às lideranças a obrigação de divulgar esta prática que garante, formalmente, o 

direito aos funcionários falarem com qualquer pessoa na empresa, independente do 

cargo que ocupa. O Código acrescenta que ninguém será punido ou retalhado por 

denunciar ou testemunhar práticas de má fé ou lesão ao patrimônio da empresa 

(SILVA, 2014). 

 Parte dessas regras foi comentada e exposta por um instrutor do Magazine 

Luiza a um grupo de recém-contratados para trabalhar em novas lojas, durante um 

Rito de Integração que eu assisti, em Franca, em 2010, quando iniciei os estudos de 

cultura organizacional junto à empresa fazendo observação participante de 

cerimônias e rituais de treinamento. De acordo com o que eu observei, o conteúdo 

das regras apresentado deu uma ideia quase precisa sobre os comportamentos e 

atitudes considerados bem-vindos e que ainda hoje são disseminados e reforçados 

junto aos quadros de recursos humanos através de treinamentos baseados em 

rituais simbólicos. 

 

O processo de integração representa um momento em que as pessoas ali 
presentes estão na expectativa de iniciar uma nova etapa de suas vidas. 
Significa que elas são tiradas de um mundo para entrar em outro. Mais uma 
vez, portanto, corta-se o cordão umbilical. Começa-se um novo período em 
que o passado deve ficar esquecido (Depoimento gravado de um instrutor 
de vendas). 
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 Pelo que observei no rito, a empresa busca de várias formas internalizar na 

mente e no espírito dos recém-chegados seus valores e visão de mundo como parte 

de uma cultura que parece distante da realidade social como um todo (SILVA, 2014). 

Da mesma forma, deixa transparecer a noção de que ser empresário significa 

apropriar-se de um dom de perfil religioso que estaria por trás do slogan decorativo, 

em muitos casos, denominado missão. Trata-se de uma expressão canonizada e 

cultuada tanto no discurso como em textos institucionais das empresas pesquisadas. 

Essa ideologia dá a impressão de que a empresa usufrui de um status no campo 

social semelhante à posição ocupada por Deus na filosofia de Leibniz34. Ou seja, um 

universo da perfeição infinita, como bem diz o sociólogo e filósofo francês Maurizio 

Lazzarato (2006). Portanto, ao fazer parte desse cosmo, o funcionário teria que 

passar uma borracha no seu passado, despir-se inclusive de sua bagagem 

sociocultural para se entregar, de corpo limpo, aos cânones da organização, como 

sugeriu o instrutor do Magazine Luiza. 

 Em empresas onde parentes se revezam no comando e permeiam as 

hierarquias, dirigentes estranhos à família nem sempre são bem-vindos. Mas fugindo 

dessa tradição, em 1990, pessoas de fora que bateram à porta da Lojas Renner com 

um plano de mudanças na bagagem, junto com as boas-vindas receberam sinal 

verde para ocupar cargos-chave. Além disso, receberam carta branca para colocar 

em prática uma estratégia de substituição do vínculo sanguíneo por capacitação e 

experiência na contração de pessoal do primeiro escalão e ressignificar o trabalho 

de quem tinha por incumbência engordar o caixa da empresa, ou seja, os 

vendedores. O conteúdo dessa história aqui relatada, em segunda mão, faz parte de 

uma entrevista dada pelo CEO das Lojas Renner, a um programa de televisão de 

Porto Alegre, em dezembro de 2014, onde ele conta sua própria experiência como 

primeiro estranho a ser acolhido pela empresa. 

 O poder e a gestão das empresas concentrados nas mãos de proprietários e 

de suas respectivas famílias tem um tempo de validade. Para o desenvolvimento de 

empresas brasileiras, segundo Piscitelli (2006) foi uma estratégia adequada e válida 

somente nos primórdios do capitalismo. Com a expansão econômica e o 

consequente crescimento das empresas, segundo a autora, a administração em 

bases familiares teve que ceder espaço à racionalidade e eficiência burocráticas, 

                                                           
34 A harmonia é uma variável bem ordenada. É a maneira de existir no mundo, o resultado da ação de um Deus sábio: como na 
 matemática, Deus ordena as séries – da alma e do corpo, das substâncias individuais – de modo que elas se desenvolvam 
 harmonicamente (LACERDA, 2006, p. 21). 
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que aconteceu no Brasil, principalmente na década de 1950. Contudo, mesmo com 

a ascensão do gestor profissional desprovido de qualquer relação de parentesco 

com os empresários tradicionais, “o papel central da família nas micro e pequenas 

empresas brasileiras é positivamente avaliado até os dias de hoje” (RATTNER, 1985 

apud PISCITELLI, 2006, p. 25). 

 Costa (2002) concorda com esses autores justificando que a empresa 

familiar é, ao mesmo tempo, uma fonte de emprego e de produção de riqueza, além 

de revelar constantemente novos dirigentes e empreendedores (COSTA, 2002, p. 

154). De acordo com estimativas citadas por este autor, a proporção de empresas 

varia entre 65% e 80% do total de empresas existentes no mundo e chegam a 40% 

das 500 maiores listadas pela revista Fortune. Mas o autor diz que não existe 

consenso sobre a denominação e as características atribuídas a essa categoria de 

empresas, devido à existência de outras estatísticas mostrando que 70% das 

empresas familiares não chegam à segunda geração. 

 Quando o CEO – na época consultor de empresas – fez uma proposta de 

modernização aceita pelos antigos donos da Lojas Renner, eles já estavam 

inclinados não só a profissionalizar a gestão, como sair do negócio, segundo ele. A 

transição aconteceu, de fato, em 1998, quando a varejista norte-americana JC 

Penney, comprou a empresa e levou adiante a restruturação. Com a saída da 

família, permaneceram os arquétipos dos fundadores internalizados na cultura, mas, 

os novos dirigentes perceberam que a empresa carecia de uma energia nova, 

alguma coisa que mexesse mais profundamente na subjetividade das pessoas. Essa 

inquietação parece ter mergulhado no espírito dos dirigentes, tanto que em um 

brainstorming de executivos, surgiu o que todos buscavam, a partir de um episódio 

ocorrido anteriormente na empresa, ou seja, uma alavanca para motivar as pessoas. 

O CEO sintetiza a expectativa da empresa sobre encanamento, a palavra mágica 

que se transformou em missão. 
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Acreditamos que todo ser humano deve, independentemente do cargo que 
ocupa, encontrar um sentido para seu trabalho. A partir do momento em que 
nosso vendedor não se sente como um mero vendedor, mas sim um 
encantador de clientes, certamente ele terá encontrado esse sentido e será 
um ser humano feliz. Vejo que a nossa missão maior é fazermos as 
pessoas, cada uma na sua função, serem felizes. Tenho certeza de que 
pessoas felizes, que encantam clientes, produzirão resultados que 
encantarão acionistas e a sociedade em que vivemos [...] enquanto 
encantarmos, continuaremos a crescer, a apresentar bons resultados e a 
ser uma empresa lucrativa e forte (CEO das Lojas Renner).

35
 

 

 Em seu calendário de eventos e rituais a empresa criou, em 2010, o Dia do 

Encantamento, com o objetivo de colocar o pessoal da área administrativa em 

contato com a rotina de negócios das lojas, tendo também um contato mais íntimo 

com os clientes. Nesse dia, que coincide com a data de aniversário da empresa, 

quem ocupa cargo administrativo troca de função, ou seja, torna-se vendedor e 

passa todo período tralhando em uma das filiais, apoiado pelos que são vendedores 

efetivamente. O aprendizado envolve pessoas de todos os níveis hierárquicos, 

incluindo diretores e o próprio CEO, para o qual “poder é ter uma ideia e a 

capacidade de fazer com que um grupo de pessoas a transforme em realidade”, 

conforme simpatizou ao jornalista que o entrevistou durante o programa de televisão 

referido anteriormente. 

 É bem provável que por trás dessa representação da troca de funções entre 

funcionários e dirigentes na Lojas Renner exista a intenção de reforçar a dominação 

simbólica, relativizando a coerção manifesta pelas regras institucionais. Como bem 

diz Chanlat (2007, p. 65), autoridade e poder andam juntos e ambos são legitimados 

por meio de regras. Mas a aplicação pura e simples das referidas regras não garante 

os resultados esperados, pois na maioria das vezes, implica estresse, tensões e 

conflitos, cujos desdobramentos podem levar a um efeito contrário, ou seja, à 

desobediência. 

 Refletindo com o autor, conclui-se também que, ao apostar somente na 

aplicação das regras como forma de controle das relações internas, as empresas 

correm o risco de comprometerem o clima organizacional, pois nos bastidores das 

reações podem haver disputas entre grupos por espaços profissionais ou até mesmo 

envolvendo identidades e credos políticos etc. Não por acaso, o autor afirma que o 
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 Em uma avaliação divulgada no relatório anual de 2011, a empresa afirma que “o encantamento impulsiona a criação de 
 novos negócios, o trabalho diário, o atendimento aos clientes, o desenvolvimento dos colaboradores, o relacionamento 
 interno, as parcerias com fornecedores e o compromisso de geração de valor para os acionistas e a sociedade”. Disponível 
 em: <https://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/Lojas_Renner_Relatorio_Sustentabilidade_2011.pdf.>. Acesso em: 9 setembro 
 2016. 

https://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/Lojas_Renner_Relatorio_Sustentabilidade_2011.pdf
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poder se manifesta nas empresas pelas práticas disciplinares, que “definem as 

possibilidades, as impossibilidades e ações correlatas.” (CHANLAT, 2007, p. 65). 

 Tendo em mente seu conceito de poder, o CEO começou a trabalhar na 

Lojas Renner, nos anos de 1990, para colocar em prática as ideias que ele havia 

proposto e aceitas pelo Conselho de Administração, onde a representação familiar já 

não era maioria. A partir desse momento, veteranos e novatos que compunham o 

quadro de pessoal da empresa tiveram que se adaptar às regras do novo técnico, 

conforme ele deixou claro durante a entrevista: “ser obstinado; ter a propensão para 

se apaixonar pelo que faz, iniciativa própria e boa formação”. Mas, mesmo tendo 

liberdade para atuar e fazer o que fosse necessário visando a transformar a loja na 

maior empresa nacional de varejo, no segmento de vestuário, ele reconhecia seus 

próprios limites. Um deles era não poder estar presente em todos os lugares ao 

mesmo tempo para fiscalizar seus subordinados. 

 A solução, como ele mesmo disse, foi criar uma estrutura mais ou menos fiel 

ao que dizem os manuais de administração, formada por uma equipe de pessoas, 

incluindo líderes impregnados com os princípios e valores que compõem a visão de 

mundo de quem está no comando e ter disciplina. Mas ao invés de recorrer a 

adjetivos inspirados em algum teórico como Morgan (2009), para definir as 

características da estrutura que estava em seu imaginário ou guiar-se por algum 

guru iniciado em administração como é de praxe no mundo corporativo, ele preferiu 

juntar o sagrado e o profano como inspiração. 

 

Eu costumo fazer uma analogia com a igreja católica, onde você tem o 
Papa, os cardeais, os bispos e os padres. O Papa não fala com os fiéis na 
igreja porque existe uma hierarquia. Eu não posso estar presente no 
processo de seleção de todas as pessoas, mas participo de um evento 
denominado café da manhã com o presidente, e abro sempre os principais 
treinamentos para falar sobre a cultura da empresa. (Trecho da entrevista 
do CEO para a TV Record, de Porto Alegre). 

 

 Para serem efetivamente bem-vindos e acolhidos pela empresa, os 

funcionários das Lojas Renner passam por um ritual de integração que inclui etapas 

online e presencial, as quais funcionam como um ensaio para a internalização da 

cultura organizacional. Uma das etapas desse rito descrita pela empresa no 

Relatório de Sustentabilidade de 2011 é o chamado ponto de partida que consiste 

em uma reunião entre os funcionários de cada equipe, realizada todos os dias, nas 

trocas de turno das lojas. O objetivo é discutir e informar sobre os resultados do dia, 
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incluindo as metas de venda a serem alcançadas. Na área administrativa, os 

encontros são semanais, mas existe a possibilidade de maior aproximação entre 

funcionários e lideranças, por meio do café com a diretoria. Nesse evento, grupos de 

15 pessoas se encontram com um diretor convidado, quando fazem perguntas e 

trocam ideias com os executivos. 

 Esse processo contempla também a entrega do código de ética e conduta 

aos recém-chegados, os quais assinam um documento confirmando o recebimento. 

Posteriormente (máximo 90 dias) participam de um curso online, onde tomam 

conhecimento dos detalhes sobre como devem proceder no seu dia a dia para se 

relacionar com colegas e com as instâncias de poder que constituem a hierarquia da 

empresa. O código descreve os princípios e valores que fundamentam as práticas 

de relacionamento da empresa com clientes, funcionários e com os públicos 

externos, além de orientar as atitudes e comportamentos profissionais, conforme 

sintetizado abaixo. 

 

Os colaboradores são representantes da companhia junto a seus diversos 
públicos. Devem tomar decisões, solucionar problemas, criando, inovando e 
aperfeiçoando seu negócio. [...] devem estar preparadas para exercer suas 
funções da melhor maneira possível. As lideranças têm um papel de 
destaque, como referência e exemplo de comportamento, exercendo uma 
gestão que se apoia em incentivo, motivação e reconhecimento dos 
colaboradores, promovendo seu desenvolvimento profissional e humano [...] 
dirigentes e colaboradores comprometem-se a exercer sua autoridade de 
forma ética; devem abster-se de dar ou receber presentes e participar de 
eventos sociais que possam afetar decisões, facilitar negócios ou 
condicionar a relação comercial com terceiros, à exceção de brindes.

36
 

 

 Às vezes, acontecem algumas supressas, o que obriga os funcionários a 

não esquecer o dever de casa, no que diz respeito aos treinamentos recebidos para 

trabalhar alinhados com as metas da empresa. Periodicamente, quando os 

vendedores menos esperam, avaliadores percorrem as lojas, sem se identificar, a 

fim de avaliar o desempenho deles, que estão na linha de frente do atendimento aos 

clientes. Oficialmente, essa prática denominada de “cliente oculto” tem como 

objetivo confirmar ou não se os aprendizados recebidos nos treinamentos de vendas 

estão, de fato, sendo colocados em prática na hora certa e da forma como a 

empresa espera. Os vendedores que seguem fielmente o que foi recomendado, 
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 Disponível em: <http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/Codigo_de_Etica_e_Conduta_Lojas_Renner_e_suas_controladas-
 2013.pdf>. Acesso em: junho 2016. 

http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/Codigo_de_Etica_e_Conduta_Lojas_Renner_e_suas_controladas-2013.pdf
http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/Codigo_de_Etica_e_Conduta_Lojas_Renner_e_suas_controladas-2013.pdf
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principalmente no que diz respeito ao encantamento do cliente, são premiados, 

segundo a lógica da empresa de reconhecer e consagrar os melhores. 

 A meu ver essa modalidade de controle funciona também como uma forma 

de regular as condutas na empresa, enfatizando o poder disciplinador vigente na 

organização, referido por Foucault (2010). Na prática, trata-se de vigiar e punir os 

vendedores que não seguem os ensinamentos obtidos nos treinamentos, desviando-

se da conduta esperada. Há também uma segunda leitura sobre o “vendedor oculto”, 

visando a reforçar a cultura da empresa. Neste sentido, ao reconhecer o 

desempenho do vendedor fiel às regras, dando-lhe um prêmio,37 a empresa indica 

para os demais funcionários que esse é o padrão a ser seguido e, sobretudo, 

mantido na organização (FREITAS, 2007). 

 Normalmente, segundo a empresa, os treinamentos de educação continuada 

consistem em cursos presenciais ou online visando a desenvolver habilidades 

técnicas específicas, reforçar a cultura da empresa e contribuir para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos vendedores e demais funcionários. O 

planejamento ocorre em Porto Alegre, junto à diretoria de recursos humanos e, 

posteriormente, o conteúdo é disseminado por meio das regionais de RH que 

supervisionam as filiais distribuídas em várias cidades do Brasil. Os conteúdos são 

inspirados em estudos da Academia Renner de Varejo voltada ao aprendizado dos 

funcionários, e nos da Universidade Corporativa Renner, com foco na capacitação 

de analistas, lideranças e executivos da companhia. 

 A Academia consiste em uma instância de estudos e desenvolvimento de 

recursos humanos para o varejo, especificamente, a qual oferece cursos online e 

presenciais focados em habilidades técnicas visando ao melhor atendimento do 

cliente. Já a Universidade é uma instituição de apoio à diretoria de recursos 

humanos que funciona através de convenio com a Fundação Getúlio Vargas, 

buscando reforçar a formação e a capacitação em áreas como cultura, governança e 

geração de valor. Atua pedagogicamente como agente de desenvolvimento da 

trajetória profissional dos funcionários, estimulando inclusive o processo de 

autodesenvolvimento. 

 Refletindo com Barbosa (2006), boa parte dos fundamentos que alimentam a 

construção dos conteúdos pedagógicos da educação continuada na Lojas Renner 
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 O Relatório de Sustentabilidade de 2011 no qual eu me baseei, não especifica o tipo de prêmio concedido ao funcionário que 
 segue fielmente o aprendizado obtido nos treinamentos. 
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representa uma condição essencial para a implantação de critérios de avaliação de 

desempenho das pessoas baseados na meritocracia. Dentre os fatores alinhados 

com essa ideologia destacam-se a proatividade, iniciativa própria e flexibilidade à 

adoção de critérios de aferição de resultados baseados em desempenho individual e 

não coletivo. A autora considera, porém, que, salvo exceções, boa parte das 

empresas brasileiras terá que enfrentar uma longa caminhada para tornar 

efetivamente viável o itinerário de ascensão meritocrática. 

 

No Brasil de ontem e de hoje, apesar das muitas mudanças observadas, 
continuamos a professar uma modernidade e um individualismo seletivos. 
Queremos os resultados materiais da eficiência, da produtividade, da 
competitividade, mas, ao mesmo tempo, não queremos os seus custos, 
principalmente os pessoais. Queremos a igualdade, mas aceitamos múlti-
plas lógicas hierárquicas quando elas nos beneficiam. A meritocracia é um 
valor que rejeita a mobilidade organizacional advinda de critérios outros que 
não sejam o desempenho individual, definido no interior de um 
enquadramento institucional específico. Isso significa um impacto na zona 
de conforto de todos, e não apenas de alguns. (BARBOSA, 2006, p. 85). 

 

 Por esses e outros motivos, segundo a autora, o discurso antimeritocrático 

continua impondo uma forte resistência a mudanças que impliquem quebrar velhos 

esquemas de relacionamento, os quais favorecem a ascensão de alguns poucos, 

não tanto por mérito, mas por favores, paternalismo, apadrinhamentos etc. Em sua 

opinião, paralelamente às resistências existentes no Brasil, inclusive culturais, à 

implantação de um novo paradigma na mobilidade vertical dos funcionários nas 

empresas, a concorrência global opera como um fator de pressão permanente por 

melhoria dos indicadores de produtividade do trabalho. Esse movimento tem 

causado, inclusive, outras mudanças no mundo do trabalho, a exemplo da perda de 

significado do diploma como critério de aferição da capacitação profissional (PAIVA, 

2001). O espaço foi ocupado, segundo essa autora, por qualificações de caráter 

intangível, como virtudes pessoais, características de personalidade e capacidade 

para aplicar conhecimentos de forma criativa e inovadora. Em síntese, o intelecto 

torna-se o diferencial top para a força de trabalho demandada pela sociedade da 

informação, inclusive para o setor de varejo. (PAIVA, 2001, p. 185). 

 A interface mais visível da interlocução do Carrefour com os mais de 70 mil 

funcionários que constituem seu quadro de pessoal no Brasil, parece estar na 

interatividade obtida por meio de canais virtuais, rituais de motivação e nas práticas 

de voluntariado, as quais serão analisadas na sequência. Por hora, é importante 
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esclarecer que o programa de voluntariado do Carrefour é supervisionado pela área 

de responsabilidade social da empresa, conforme entrevistas que obtive com seus 

gestores, em 2015 e em 2016. Deduzi que, em tese, a forma como o programa é 

gerido sugere que seus resultados são percebidos estrategicamente, ou seja, os 

desdobramentos interferem na empresa de forma mais ampla e não apenas sobre o 

comportamento e atitudes específicas das pessoas. Tal impacto é observado mais 

precisamente nas pesquisas de clima organizacional, cuja análise será detalhada 

nos capítulos 3 e 4 desta tese. 

 Parte dos signos que traduzem os significados do conteúdo de textos e 

imagens contidos nos espaços reservados à “nossa gente” da website que foi ao ar 

no segundo semestre de 2016, oferece, talvez, uma primeira leitura da visão de 

recursos humanos da nova vice-presidência da Gestão de Gente que assumiu o 

cargo em 2015. Vinda da área de marketing do próprio Carrefour, ela trouxe na 

bagagem conhecimentos de cultura organizacional adquiridos no Pão de Açúcar, 

onde integrou a equipe do empresário Abílio Diniz, acionista do Carrefour e cultuado 

como uma espécie de “guru” do varejo brasileiro. Foi por intermédio da área de 

Gestão de Gente que iniciei a pesquisa de campo no Carrefour, mas em face a 

mudanças institucionais, as investigações foram interrompidas em março, por 

determinação da empresa, e retomadas em outubro de 2016. 

 Pelos dados que eu já tinha levantado virtualmente percebi que o Bom Dia 

Carrefour se mantém como ritual de reforço dos elementos da cultura organizacional 

disseminados pelos líderes, segundo relato postado na website. O evento antecede 

a jornada de trabalho de cada um dos três turnos da organização e funciona também 

como uma via de mão dupla, já que o líder tanto transmite informações que vão 

nortear as tarefas confiadas aos subordinados como também escuta o que eles têm 

a acrescentar. Outra via de mão dupla é Informe RH, veículo através do qual os 

gestores de recursos humanos levam informações, a cada três meses, aos líderes 

de lojas e esses, por sua vez, as retransmitem aos demais funcionários. O efeito 

multiplicador desse processo também contribui para disseminar, internalizar e 

reforçar a cultura corporativa usando uma linguagem simples, segundo a avaliação 

da própria empresa. A comunicação interna também sugere pauta ao Bom Dia 

Carrefour, a qual tem como uma de suas funções tentar neutralizar os tambores da 
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chamada “rádio peão”, onde normalmente ecoam os ditos e os não ditos que 

alimentam desvios e divergências nas relações entre capital e trabalho. 

 Técnicas de treinamento como “O bom dia” que também deram resultados 

em outras empresas, acabam se consagrando quase como paradigmas de 

integração entre atores sociais do mundo empresarial, conforme constatei em meus 

estudos sobre cultura organizacional. São respaldadas também pelo conceito de 

cultura organizacional de Edgar Schein, o mais seguido pelas empresas brasileiras e 

que, em síntese, diz o seguinte: “conjunto de pressupostos que um grupo 

desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e 

integração interna e que funcionou bem.” (BARBOSA, 2002, p.18). Por outro lado, o 

bom humor e a chamada “cultura da gentileza” tão difundidas nas empresas 

pesquisadas, espelham-se também no Wal-Mart, considerado quase um mito tanto 

na literatura de negócio como entre alguns empresários do comércio. Quem quer 

trabalhar nessa empresa, onde o culto à família e à moral protestante integram o 

negócio, literalmente, “tem de sorrir e dirigir a palavra a qualquer um que esteja a 

pelo menos três metros de distância.” (LETHBRIDGE; NAIDITCH, Exame, 2005). 

 Mas nem sempre os discursos de maior apelo institucional que sustentam as 

culturas organizacionais encontram ressonância nos contatos mais diretos entre 

chefes e subordinados. Ex-funcionários do Carrefour, demitidos no decorrer de 

2016, saíram dando tiros para os dois lados, conforme uma série de depoimentos a 

que eu tive acesso através de fontes virtuais. Dentre os casos pontuados, alguns 

parecem caracterizar um descompasso entre a percepção dos ex-funcionários em 

relação ao que dizem os manuais das empresas e o que eles presenciaram na 

prática, quando trabalhavam na organização, conforme suas falas transcritas abaixo. 

 

Era bem tratado e tive a chance de aprender uma profissão. A empresa é 
ótima, tem uma equipe que, apesar de às vezes não se entender, procurava 
fazer sempre o melhor [...] dá total liberdade para aprendizagem; uma 
verdadeira escola. Em relação à gerência, infelizmente deixa a desejar na 
questão do profissionalismo. Sempre tinha alguém que não entendia dando 
palpites [...] quase tudo que aprendi nesses três anos veio de colegas. Mas 
não tive chefes excepcionais, pois havia muita discrepância de tratamento 
entre os colegas de equipe.

38
 

 

 Analisando o conteúdo de suas falas, observa-se que o foco dos 

descontentamentos está no contato direto com os chefes, cuja conduta parece não 
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corresponder às expectativas dos ex-funcionários, baseadas tanto em seus próprios 

valores como nos textos institucionais. O código de ética e de conduta do Carrefour 

é claro, quando afirma que “os gestores devem constituir modelo de conduta para 

sua equipe.” O documento define ainda o seguinte: 

 

Todos devem ser tratados com respeito no ambiente corporativo e terem 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Não é 
permitido fazer uso do cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a 
subordinados. Não poderá haver envolvimento de funcionário em qualquer 
negociação ou operação quando houver parente deste participante no outro 
polo. Funcionários com envolvimento afetivo ou parentesco não poderão ser 
lotados na mesma Diretoria. Espera-se que todos os funcionários 
desempenhem suas responsabilidades com esmero, cuidado e dedicação, 
bem como tenham trato cordial e respeitoso com todas as pessoas que os 
cercam, quais sejam, funcionários, clientes, prestadores de serviços, entre 
outros, dentro ou fora das instalações da instituição.

39
 

 

 O Carrefour considera fundamental defender bens intangíveis como sua 

própria marca e imagem, conhecimentos, valores e princípios através dessas 

normas. Por trás desse discurso de proteção está implícita a ideia de que 

determinadas condutas de funcionários podem colocar em risco esses capitais, 

social e intelectual. Por esse raciocínio, a institucionalização de padrões de 

comportamentos se traduz em uma forma de melhor regular as relações internas e 

externas protagonizadas por funcionários em suas interações com a própria 

empresa, chefias, colegas, concorrentes, fornecedores e com representantes de 

governos. Para a empresa, os interesses pessoais de funcionários não devem se 

sobrepor aos seus, o que a levou a estabelecer mais de 15 itens sobre como evitar 

conflitos resultantes de divergências neste sentido, os quais, segundo ela, seriam 

prejudiciais à imagem do grupo, incluindo suas coligadas. 

 A outra face dessa moeda institucional remete à análise da apropriação da 

diversidade pelas empresas pesquisadas, através de políticas de recursos humanos 

também com enfoque holístico, visando a criação de diferenciais competitivos. Por 

meio dessa estratégia que representou uma reação das empresas à crescente 

diversificação do perfil sociocultural da mão de obra, cria-se um ambiente 

organizacional que, em tese, possibilite a todos o pleno desenvolvimento de seu 

potencial na realização dos objetivos da empresa (FLEURY, 2000). Dentre os 

formatos institucionais visando à sua internalização, que acessei através das 
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websites das empresas, a cartilha do Carrefour me pareceu a mais didática, por 

facilitar a localização dos temas abordados, tais como diversidade racial, religiosa, 

estética, sexual etc. 

 Para a empresa, a diversidade não representa um vale tudo; há limites e 

possibilidades. Em relação às pessoas, vale a capacidade de respeitar umas às 

outras, entendendo as diferenças e semelhanças de cada um. Internamente, as 

decisões orientam-se pelos valores e princípios, normas e políticas da empresa; fora 

dela os funcionários devem ter em mente que “racismo é crime; incluir a pessoa com 

deficiência é uma exigência legal, não apenas questão de boa vontade e que não 

faltar com o respeito aos outros é básico na vida em sociedade”. Ao final da cartilha 

com 16 páginas há um resumo sintetizado nos seguintes princípios: 

 

Há muitas situações que geram conflitos e exigem uma postura de 
compromisso com a valorização da diversidade. Naturalidade, 
nacionalidade, egressos ou apenados, entre tantas outras questões, devem 
merecer atenção, para evitar problemas e acolher a oportunidade de 
melhoria contínua; jamais podemos passar a ideia de conivência com 
práticas de discriminação; não fique calado, haja com elegância, respeito e 
acolhimento do ponto de vista de alguém que está lhe ofendendo, 
desrespeitando ou humilhando, procedendo ou não o motivo; nada justifica 
o desrespeito; o importante não é apenas punir, mas evitar que ocorra um 
problema; o diálogo é a melhor maneira de chegar a uma solução.

40
 

 

 Contudo, é provável que as imagens estáticas que ilustram o resumo da 

cartilha sintetizem uma caricatura do cotidiano das relações corporativas, onde o 

institucional dialoga com o social, sem que essa relação formal implique, 

necessariamente, interação social que contemple a bagagem sociocultural de cada 

um dos atores. A página mostra um desenho onde estão representados homens e 

mulheres, cuja aparência física e estética me permitiram visualizar traços em alguns 

integrantes do grupo que revelam diferentes etnias, além de pessoas com 

deficiência visual e de mobilidade. Pelo ordenamento das pessoas no grupo – uma 

ao lado da outra – deduz-se que a empresa quer transmitir a ideia de que as 

diferenças foram conformadas e que as diferenças ali representadas interagem 

mediadas por relações internas, aparentemente consensuais, traduzindo assim 

como funciona a diversidade na empresa. 

 No mesmo endereço eletrônico da cartilha há um vídeo em que o áudio e 

ilustrações com imagens de desenhos animados simulam a interação com 
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portadores de deficiência. Inicialmente, o locutor diz que a falta de informação pode 

induzir a julgamentos e atitudes erradas. E exemplifica: “o portador de uma 

deficiência não é um deficiente; tem uma deficiência e isso não faz ninguém mais ou 

menos competente. Mas não faça de conta que a deficiência não existe, pois se fizer 

isso, estará ignorando uma característica muito importante da pessoa”. Na 

sequência, o vídeo apresenta situações hipotéticas e ensina como o funcionário 

deve agir ao se defrontar com uma delas. Por exemplo, “em caso de dúvida sobre se 

uma pessoa com deficiência visual precisa de ajuda, se identifique, para que ela 

perceba que a conversa é com ela, e ofereça ajuda. Para se comunicar com quem 

tem uma deficiência auditiva, se posicione na frente da pessoa e fale pausadamente 

a fim de facilitar a leitura labial. Enquanto estiver falando, não desvie o olhar, senão 

ela pode achar que a conversa acabou.” 

 Conceitualmente, segundo Fleury (2000), a diversidade representa um mix 

de pessoas com identidades diferentes, interagindo em um mesmo sistema social, 

onde os segmentos em maioria são representados por pessoas, cuja atuação lhes 

proporcionou vantagens econômicos e políticas em relação aos demais que, 

teoricamente, seriam as minorias. Em sua opinião, as identidades interagem com 

uma gama de fatores individuais, grupais e organizacionais que precisa ser 

administrada, pois causa impactos variados na organização. 

 O não-gerenciamento da diversidade, segundo a autora, pode causar 

conflitos de relacionamentos interno nas organizações, reduzindo os resultados 

efetivos do trabalho. De outro lado, a adoção de práticas que contemplem as 

diferenças reduz o turnover nas empresas, melhora o atendimento e a produtividade 

do trabalho. Individualmente, os resultados se manifestam pela satisfação, 

pertencimento organizacional, envolvimento e bom desempenho no trabalho, 

incluindo melhoria de performance e de mobilidade no cargo (FLEURY, 2000, p. 20). 

 Para Alves e Galeão-Silva (2004), originalmente, o conceito de diversidade 

que emergiu nos Estados Unidos, se apoia em dois argumentos: o primeiro sustenta 

que por serem baseadas na meritocracia e não no favorecimento, as políticas de 

gestão da diversidade implementadas pelas empresas são mais justas que as ações 

afirmativas instituídas pela legislação em defesa dos direitos civis, durante os anos 

de 1960 e 1970; o segundo ponto fundamenta-se na ideia de que um bom 

gerenciamento da diversidade conduziria à criação de vantagens competitivas nas 
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empresas. Em tese, esse diferencial elevaria o desempenho da organização no 

mercado em face da criação de um ambiente interno multicultural. Alguns autores, 

inclusive Fleury, entendem que o Brasil, por abrigar fortes injustiças sociais, seria 

beneficiado pelo potencial de inclusão que a diversidade se propõe a oferecer. 

Dizem ainda que as poucas políticas de ação afirmativa existentes no país têm 

eficácia duvidosa. Neste contexto seriam bem-vindas as práticas empresariais 

inovadoras, baseadas na diversidade por empresas – brasileiras ou não – que 

atuam no território nacional. 

 Mas, frente a esses argumentos favoráveis à diversidade, Alves e Galeão-

Silva (2004) levantam uma série de indagações. Primeiro, se por esse itinerário seria 

possível criar soluções para a exclusão de grupos tradicionalmente discriminados? 

Perguntam também se não seria a gestão da diversidade uma forma 

ideologicamente articulada visando a esconder conflitos a partir da existência de 

preconceitos contra grupos sociais marginalizados? Por fim, indagam se a gestão da 

diversidade seria capaz de reaver os direitos desses grupos por meio de uma ação 

afirmativa? No entendimento desses autores, o determinismo técnico inserido no 

discurso da gestão da diversidade reproduz a lógica da máxima eficiência 

econômica. 

 É provável que a dimensão economicista tenha impulsionado a diversidade 

no Magazine Luiza, onde, em 2014, houve uma elevação de 80% nas contrações de 

portadores de deficiência, totalizando mais de mil pessoas, graças a uma 

mobilização em torno do slogan “cultura inclusiva”, que recebeu apoios específicos. 

Além de uma campanha de comunicação veiculada semanalmente na TV Luiza, 

exemplificando o bom desempenho de funcionários portadores de deficiências, 

houve distribuição de prêmios de motivação a lideranças que decidiram diversificar o 

perfil da mão de obra. A empresa não divulgou dados sobre o impacto econômico 

desses resultados, mas diz que o objetivo da mobilização foi “quebrar o paradigma 

de que as pessoas com deficiência devem ser tratadas de forma diferente”, seguindo 

o Código de Conduta. 

 Contudo, o documento parece enfatizar mais a punição aos que discriminam 

e o que não deve ser feito do que especificar as atitudes compromissadas com a 

diversidade. Dentre as violações estabelecidas, destacam-se práticas 

discriminatórias em relação à raça, idade, gênero, deficiência física ou posição 

social; atitudes desrespeitosas e grosseiras com as pessoas podem caracterizar 
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assédio moral ou sexual. No que diz respeito às condutas, todos devem observar o 

que o documento sanciona, principalmente os líderes a quem é atribuída uma 

responsabilidade adicional. Ou seja: 

 

Os líderes têm uma responsabilidade adicional em relação ao Código. Eles 
são responsáveis por promover a cultura de honestidade e integridade, 
criando um ambiente de trabalho positivo no qual as pessoas sejam 
tratadas com respeito e dignidade. Esse ambiente é construído a partir do 
correto entendimento e aplicação de tudo o que se encontra descrito nestas 
Definições de Essência. No Magazine Luiza, isso é parte fundamental do 
trabalho de todo líder (Trecho extraído do Código de Conduta: o que é 
esperado dos líderes). 

 

 Pensando com Barbosa (2002), conclui-se que tanto os códigos de ética e 

conduta das empresas pesquisadas como suas ações práticas neutralizam, em 

parte, o discurso ideológico que marcou a atuação política dos movimentos sociais 

em favor da diversidade como fator de inclusão de grupos minoritários. Com isso, 

elas ressignificam o conceito de minorias em comparação com sua dimensão 

globalizante, visando a ajustá-lo aos padrões locais de segmentação social. Em 

síntese, “estabelece-se um debate simbólico entre as categorias da diversidade e as 

categorias nativas acerca de como a sociedade se auto-segmenta e quais são os 

grupos considerados minoritários.” (BARBOSA, 2002, p. 215). Para a autora, na 

gestão da diversidade, o econômico, o social e o cultural se misturam 

caracterizando-a como “uma das tecnologias gerenciais mais quentes da atualidade 

(2002, p. 214)”, como parte de uma nova cultura de negócio, conforme descreve 

abaixo.  

 

Cultura de negócios pode ser definida como uma série de fluxo culturais, 
que permeiam o discurso e a atividade gerencial das empresas 
transnacionais, multinacionais e/ou globalizadas. Tais fluxos, que começam 
a chegar também ao setor público e às organizações não-governamentais, 
designam: mecanismos e relações sociais que as pessoas julgam que 
predominam ou devem predominar nas grandes organizações; estilo 
gerencial mais adequado para fazer frente às demandas de um mundo 
globalizado; diferentes retóricas utilizadas para descrever o mundo dos 
negócios das grandes corporações e suas práticas e políticas gerenciais; 
processos de transmissão e disseminação do conhecimento dentro das 
organizações (BARBOSA, 2002, p. 213). 

 

 Mas a evolução dessa nova cultura de negócio varia de empresa para 

empresa. Examinando relatórios, vídeos e textos institucionais postados 

principalmente na website do Instituto Lojas Renner, percebi, por exemplo, que a 
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gestão da diversidade, nessa empresa, manifesta-se de maneira difusa, junto com 

projetos de responsabilidade social. Entre elas, pude destacar duas iniciativas, cujo 

perfil se aproxima, conceitualmente, de diversidade: mulheres negras contempladas 

em projetos sociais, por meio da criação de alternativas de trabalho e geração de 

renda para mulheres em geral, assentadas no entorno de filiais; jovens negros entre 

os candidatos do Projeto Pescar, cujo objetivo é recrutar e formar adolescentes 

residentes em periferias urbanas, para compor os futuros quadros de pessoal da 

empresa. 

 É possível que haja na empresa outras iniciativas sobre diversidade, sendo 

estudas ou executadas, porém, não divulgadas através dos canais virtuais a que eu 

tive acesso durante a pesquisa de campo. Levanto essa hipótese a partir da leitura 

de um trecho do Código de ética e conduta que descreve o seguinte: “faz parte da 

política de recursos humanos da Companhia a contratação de aprendizes e pessoas 

com deficiência”. Da mesma forma, uma notícia41 divulgada na website do Instituto, 

sobre a edição 2016 do Projeto Pescar, informa que “pessoas com deficiência são 

bem-vindas em nossa equipe.” 

 O Código também deixa transparecer a ideia de que a gestão da 

diversidade, na Lojas Renner, se restringe à algumas poucas categorias de 

excluídos, mas não as define formal e numericamente. Foi o que eu concluí ao 

constatar, inclusive, que a expressão diversidade é citada apenas trezes vezes no 

Código, sendo uma no trecho que segue: “os gestores e colaboradores, 

independentemente da posição hierárquica, assumem o compromisso de respeitar a 

diversidade, exercendo suas funções baseados no comportamento ético, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de 

discriminação.” 

 De certa forma, essa temática se manifesta, mais objetivamente, através de 

signos previamente escolhidos e representados por imagens de pessoas negras 

expostas tanto na propaganda institucional de ações sobre geração de renda para 

mulheres, como em um vídeo que retrata as atividades do Projeto Pescar. Mas, 

esses conteúdos de comunicação são insuficientes para indicar se existe ou não na 

empresa um conjunto de ações sistemáticas de inclusão social focalizadas na 

gestão da diversidade. 
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 Reforçando a denominação de “tecnologia gerencial” dada à diversidade, por 

Barbosa (2002), talvez possamos, também, lhe atribuir o status de mito da 

competividade, na perspectiva de Balandier (1999). A hipótese fundamenta-se na 

reflexão do autor, segundo a qual, com o fim das grandes narrativas históricas do 

século XVIII até os anos de 1970, o mundo atual clama por novos mitos, diante de 

uma pós-modernidade marcada por fragmentações e pelo frenesi do mercado de 

consumo, inclusive de pseudomitos frágeis e ilusórios. O objetivo dos novos mitos é 

preencher o vazio das ideologias do passado, como a noção de perfeição das leis de 

mercado sintetizadas pelo laissez-faire, e da própria “obsolescência que alimenta um 

imaginário empanturrado e cansado de inúmeros bens de produção de massa, os 

quais desaparecem assim que seu efeito enfraquece (1999, p. 13 e 25).” 

 A meu ver, esse raciocínio ilumina o significado que as empresas em geral 

e, em particular as pesquisadas, vêm dando à diversidade, semelhante à de um 

milagre capaz não apenas de preencher a incompletude da racionalidade 

econômica, mas, sobretudo, operar como uma receita milagrosa para elevar os 

lucros e garantir a sobrevivência das empresas ameaçada pelos desafios da 

economia globalizada. Observa-se também no imaginário corporativo que a 

diversidade se travestiu no discurso do comportamento politicamente correto, como 

se fosse uma energia sagrada com potencial para exorcizar discriminações, 

preconceitos e fundamentalismos, além de relativizar a desigualdade social.42 

 

2.3 Global, local e familiar 

 

 Arranjos culturais inovadores e corajosos tiveram que ser colocados em 

prática pelo Carrefour, Lojas Renner e Magazine Luiza na virada do século XX e 

início do século XXI, para abrir fronteiras e viabilizar sua entrada na região 

metropolitana de São Paulo, o mais híbrido e disputado mercado varejista do país43. 

A estratégia baseou-se em ações visando a tornar suas culturas mais flexíveis e 

permeáveis para absorver os fluxos culturais que permeiam as geografias globais e 

sedimentar seu itinerário no novo mapa de consumo, sem perder suas identicidades. 

Para isso recorreram a suas respectivas bagagens culturais, com forte ascendência 
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 Em 2008, o potencial de negócios realizado pelo varejo, em São Paulo, alcançou R$ 10,5 bilhões, ou seja, mais de três 
 vezes o faturamento registrado pelas 400 lojas do Magazine Luiza, naquele ano (Época Negócios, setembro de 2008). 
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da tradição e experiência empreendedora das famílias fundadoras. O arranjo 

garantiu um certo equilíbrio na convivência com o local e o global, além de facilitar a 

criação de redes socioculturais de apoio ao novo pertencimento fora de seus 

respectivos domicílios de origem, como ilustra o conteúdo da entrevista feita com um 

executivo de varejo de São Paulo. 

 

Tem uma frase que costumo sempre usar: a cultura representa o solo e a 
estratégia, a semente. Não queira colocar no solo uma estratégia ruim. E 
por melhor que seja a semente, ela também não vai germinar em um solo 
pouco fértil. Ou seja, tudo tem que estar afinado. O conjunto formado pelas 
crenças, valores, as pessoas e a visão de mundo tem que estar em sintonia 
com a estratégia. E existem várias maneiras de observar a cultura de forma 
crítica. Sua eficácia depende da disseminação na empresa como um todo. 
(Entrevista com dirigente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC). 

 

 Tomando-se essa metáfora como ponto de partida, conclui-se que as 

empresas pesquisadas tiveram que trabalhar, talvez, com sementes híbridas. Ou 

seja, cruzaram o seu melhor, em termos de aprendizado e de experiência sobre o 

varejo com o feeling extraído dos novos mapas de consumo para compor a 

estratégia, ou melhor, a semente capaz de proporcionar boas colheitas. Traduzindo, 

aparentemente as empresas não abdicaram de suas tradições para conviver com os 

processos globalizadores, mas tiveram que ressignificar certos slogans e princípios 

institucionais para se fixarem em novos territórios. Por exemplo, diferentemente da 

religiosidade, do espírito comunitário e do apego à família que, segundo Candido 

(2003), sustentam a cultura caipira, por meio da qual o Magazine Luiza criou raízes 

e ampliou sua rede de relacionamentos e de negócio no interior de São Paulo, na 

capital predominam o multiculturalismo e, sobretudo, “a técnica, a mercadoria e o 

espetáculo”, como sintetiza Balandier (1999, p. 53). 

 Não por acaso, antes de deslocar a matriz de Franca para a capital paulista, 

onde também inaugurou 50 lojas, em 2008, o Magazine Luiza fez uma incursão 

etnográfica por determinadas regiões da cidade, comparando a estratificação social 

das populações residentes com o perfil sociocultural e econômico de seus clientes. 

O objetivo da pesquisa era levantar dados que facilitassem a aproximação da 

narrativa preconizada pelos seus slogans, construídos a partir do imaginário 

sociocultural de ascendência interiorana, com a alteridade dos consumidores 

potenciais da empresa (SILVA, 2014). Mas para Luiza Helena Trajano, a bagagem 

cultural trazida de Franca não conflita com os valores paulistanos e, além disso, teria 
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ajudado a fortalecer a identidade corporativa, da qual a empresa não pretende abrir 

mão.  

 

A cidade do interior dá base de vizinhança, de amizade, onde todo mundo 
se cumprimenta. Há menos preocupação com poder e mais trabalho. Sou 
muito grata a nossa cultura. Há pessoas que têm vergonha de sua cultura; 
nós, não. Isso ajudou muito o Jeito Luiza de Ser. Meus filhos ficaram no 
interior até os 14 anos e isso ajudou muito na formação deles. O mais 
importante é que nós quisemos manter essa cultura. Aqui temos um 
restaurante, onde o cozinheiro é de Franca e a comida é mineira; pensamos 
globalmente e agimos localmente. Diz o poeta que se você quer ser 
universal, cante sua aldeia. É o que nós fazemos. (Trecho da entrevista 
realizada com Luiza Helena Trajano). 

 

 Talvez a atitude do Magazine Luiza de cantar sua aldeia, inspirada na 

citação do escritor russo Liev Tosltoi, se justifique44 em face do temor de Luiza 

Helena Trajano diante da probabilidade de a empresa perder a “alma”45 como 

resultado de um choque entre a ascendência caipira de sua cultura corporativa com 

outras formas de convivência socioculturais e até mesmo de fazer negócios. Essa 

preocupação havia sido manifesta por ela durante os estudos de viabilidade para a 

entrada da empresa na capital, quando se examinou o risco de estranhamento dos 

novos fluxos culturais que permeiam as relações socioculturais em uma aldeia global 

como São Paulo, bem como em outras capitais do país, porém, com menor 

intensidade. Mas pelo que já vem ocorrendo, o processo de aculturação parece 

irreversível. 

 Traços regionais, inclusive linguísticos, manifestos por subculturas que 

compõem a chamada identidade nacional, temática sobre a qual há tantas 

discordâncias46, já tiveram que ser assimiladas pelas filias da empresa localizadas 

de norte a sul do Brasil. Durante a entrevista com Luiza Helena Trajano ela se 

referiu, por exemplo, à importância do treinamento, inclusive cognitivo, para 

compreender e conviver com os contrastes culturais manifestos por clientes e 
                                                           
44

 Quanto maior e mais diversificada for a organização mais difícil é criar uma cultura única e coesa que fará sentido para 
 todos. Uma forte cultura local se conecta mais diretamente às responsabilidades diárias dos funcionários e fortalece o senso 
 de responsabilidade e envolvimento na unidade de negócios. Da mesma forma como as dicas de apresentação, uma cultura 
 de apresentação local pode ser extremamente detalhada no que se refere aos comportamentos do elenco – equipe. (O 
 JEITO DISNEY DE ENCANTAR OS CLIENTES, 2011, p.78). 
45

 A “alma da empresa” é representada por um conjunto de valores contidos no discurso e no Jeito Luiza de Ser, os quais a 
 empresa procura enfatizar em suas relações internas e externas, como honestidade, respeito à pessoa humana, 
 transparência, verdade, inovação e ousadia (SILVA, 2014). 
46

 Para o romancista Mário de Andrade, Macunaíma, o herói brasileiro sem caráter, que já teria nascido preguiçoso, representa 
 a figura do malandro, do carnaval, do samba e do futebol. Oliven (1999), por sua vez, diz que essas categorias compõem a 
 identidade nacional, mas Ianni (2004), entente que não é possível definir a cultura brasileira a partir da tipificação de “modos 
 de vida e trabalho, pensar e sentir, fazer e falar. Ortiz (2006) discorda de Sérgio Buarque de Holanda, que buscou as Raízes 
 do Brasil na “cordialidade”, Paulo Prado, na “tristeza”, e Cassiano Ricardo, na “bondade”. Em sua opinião, usar esses 
 artifícios corresponderia a “atribuir-lhe, um caráter imutável, à maneira de uma substância filosófica”. Em sua opinião, por ser 
 uma construção, a essência da brasilidade não pode ser encontrada. (SILVA, 2014).  
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funcionários dada a singularidade de suas respectivas culturas e estilos de 

linguagem. A essência permanece, mas convive com subculturas atraídas pelo 

chamado Ciclo Digital, conforme deduzi da entrevista realizada, em São Paulo, no 

início de setembro de 2016, com a gerente de cultura e gestão da mudança. 

 São Paulo, assim como Londres, Paris, Nova Iorque etc. está entre as 

metrópoles de grande porte, em torno das quais surgem os contornos das novas 

geografias globais, assim denominadas por Sassen (2010) ou etnopaisagem,47 

segundo Appadurai (2006). São espaços resultantes de processos globalizadores, 

que atraem pessoas de várias identicidades, bens materiais, dinheiro e fluxos de 

comunicação, compondo uma cultura híbrida, como define Canclini (2008). Nesse 

ambiente fluido e de fronteiras porosas, como bem diz Bauman (2012), brotam 

inclusive traços culturais singulares, fruto de diásporas que, apesar de rechaçadas 

pelo universalismo ocidental, tornam-se estruturantes de signos e marcas comerciais 

transnacionais. 

 A dinâmica global também reposiciona frente a frente o local e o global e a 

articulação entre ambos, segundo Hall (2004). Constroem-se novas identificações 

globais e locais, porém, diferente das velhas identidades. Para Sassem, essas 

categorias se originam em ambientes sociais densos, onde elementos nacionais e 

não nacionais se misturam, formando redes e entidades transfronteiriças que 

conectam diversos processos e atores sociais (2010, p.10-1). São interseções 

vindas sempre de uma raiz local, diz Santos (2005), pois o processo social que 

articula o global com função hegemônica nas relações de trocas, é o mesmo que 

cria o local, como satélite. Diante dessa geografia, o autor conclui: “vivemos tanto 

em um mundo de localização como de globalização” (2005, p. 63). 

 O impacto de parte dessas tensões e bifurcações pude presenciar em junho 

de 2016, quando, a convite de Luiza Helena Trajano, participei, como observador, do 

Rito da Comunhão realizado na matriz da empresa em São Paulo – ritual que 

sempre representou um termômetro da religiosidade da empresa, mas que parece 

mais frio. Após a projeção de imagens e sons ilustrando os hinos nacional e do 

Magazine Luiza, em um telão do Windows, trainees de recursos humanos, roteiristas 

daquele ritual, usaram música como tema de uma dinâmica de treinamento focada 

                                                           
47

 “Por etnopaisagem designo a paisagem de pessoas que constituem o mundo em deslocamento que habitamos: turistas, 
 imigrantes, refugiados, exilados, trabalhadores convidados e outros grupos e indivíduos em movimento constituem um 
 aspecto essencial do mundo e afetam a política das nações (e entre as nações) a um grau sem precedentes. Não quero com 
 isto dizer que não haja comunidades e redes de parentesco, amizade, trabalho e lazer; bem como de nascimento, residência 
 e outras formas de filiação relativamente estáveis.” (APPADURAI, 2006, p.51). 
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em comunicação e memória. Na introdução, sons e imagens de um potpourri com 

hits de sucesso no passado trouxeram a memória dos participantes para o presente, 

simbolicamente, através do imaginário sobre a evolução de suas respectivas 

trajetórias de vida. Na sequência, houve um ensaio de liderança por intermédio da 

simulação de um programa de TV, onde um funcionário jovem imitou o apresentador 

Sílvio Santos, proprietário da rede SBT, ao desafiar gerentes a serem voluntários e 

subir ao palco. Cada um teve que lembrar a letra de uma música “do fundo do baú”, 

escolhida, previamente, cuja introdução era executada pelo computador. Depois de 

entrar no ritmo, o gestor pegava o microfone e cantava a música, tentando motivar a 

plateia a segui-lo, inclusive batendo palmas. Concluída essa parte do roteiro, uma 

voz forte de mulher surpreendeu os participantes ao pronunciar, ao microfone, a 

palavra oração, que também apareceu escrita na tela, em letras garrafais. Havia 

chegado a hora da devoção ao Absoluto, quando todos deveriam rezar o Pai-nosso, 

de mãos dadas e formando uma corrente de fé, última cena do Rito. 

 Analisando todas essas representações, cheguei à conclusão de que o Rito 

foi mais recreativo que vocacional, em parte, trazendo à tona a questão da 

secularidade na pós-modernidade, amplamente discutida na sociologia da religião e 

que também será abordada nesta tese. Além do comportamento “mais frio do 

paulistano”, referência feita por Luiz Helena, na entrevista referida anteriormente, as 

características do ambiente – uma ampla sala de reuniões em link com o 

ciberespaço – expuseram outra versão do ritual. O Jeito Luiza de Ser, que já 

contava com uma grande rede de comunicação (SILVA, 2012), pareceu ter 

assimilado traços da “era da videoesfera”, estágio avançado da cultura de massa, 

dominada pelo visual, segundo Balandier (1999). 

 Para o autor, nesse cenário, o flash, o spot e o clip traduzem a relação com 

o tempo em imagens e ritmos, convertendo brevidade em intensidade. Tempo e 

espaço são reduzidos, qualquer que seja o percurso, enquanto os tempos sociais 

passam a ser governados por três componentes: cidade, técnica e comunicação 

(BALANDIER, 1999, p.59-60). Os signos representados no Rito também me 

remeteram ao informacionalismo, um constructo sociocultural idealizado por Castells 

(2005) a partir de suas reflexões sobre o impacto das tecnologias da informação 

decorrentes da globalização na sociedade contemporânea48. Ainda segundo o autor, 

                                                           
48

 Nesse contexto, a interação entre as descobertas e as aplicações da tecnologia da informação criou um paradigma, com três 
 características: a primeira estabelece que a informação é uma matéria-prima; a segunda diz que todos os processos da 
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“em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a busca da 

identidade, coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de 

significado social.” (CASTELLS, 2005, p. 41). 

 No caso das Lojas Renner, uma mistura entre elementos da memória 

histórica dos fundadores, como disciplina e persistência, aliada a um perfil de 

liderança aberto a novas culturas são responsáveis pelo modelo que a fez absorver 

impactos globais e crescer, sem sair de casa, ou seja, de Porto Alegre. Quem a 

observa só através da lente do passado, desde meados dos anos de 1960 até a 

virada do século, talvez não entenda como ela deixou de ser familiar, passou o 

comando para terceiros, foi comprada por uma multinacional, vendeu as ações da 

Bolsa e mesmo assim preservou a identidade como um capital de mudança. Parte 

desta trajetória está descrita em entrevistas, vídeos, notícias de jornais e textos 

institucionais a que eu tive acesso através de sua website. 

 Analisando esses dados, identifiquei um forte parentesco simbólico entre as 

ideias dos fundadores e os fatos que se sucederam a partir dos anos de 1990. De 

loja de departamentos, a empresa migrou para boutique, com produtos ao gosto de 

consumidores de renda alta. Na sequência, especializou-se em artigos de moda, 

com preços ajustados ao bolso de segmentos diversificados. Com isso buscava-se, 

inclusive, engordar o caixa e investir em crescimento regional, depois nacional, 

definindo o estilo e a performance da marca que abriu espaços no mapa do 

consumo brasileiro. 

 Esse constructo uniu passado e presente, resgatando traços culturais da 

tradição familiar e me leva a acreditar que o imbricamento da trajetória recente da 

Lojas Renner com seu passado a diferencia das concorrentes em termos de arranjo 

cultural. Ao incorporar parte das tradições e valores familiares, suas ações 

modernizantes contribuíram também para relativizar o impacto da fragmentação da 

cultura global e das sociedades complexas, em particular. Tal fundamento baseia-

se, segundo Velho (1999), na noção de projeto como princípio organizador para 

atingir finalidades especificas, desenvolvida por Schultz (1979)49 e que inspira a 

construção de identidades pessoais e sociais. 

                                                                                                                                                                                     
 existência individual e coletiva são moldados pelas tecnologias da informação; a terceira focaliza a lógica de redes, seguida 
 pela flexibilidade. Destaca também que a crescente convergência de tecnologias de alta performance para integração de 
 redes, permitiu que a dinâmica da sociedade formatasse linguagens, corpos, comportamentos e identidades. (CASTELLS, 
 2005, p. 41). 
49

 Herdeiro da tradição weberiana, mas um crítico da ação social de Max Weber, o sociólogo Alfred Schutz, nascido em Viena, 
 construiu sua trajetória acadêmica na New School for Social Research (Nova Iorque). Desenvolveu uma sociologia sobre 
 bases fenomenológicas, focada no estudo dos mecanismos e processos do mundo da vida cotidiana e das noções de senso 
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A consciência e valorização de uma individualidade singular, baseada em 
uma memória que dá consistência à biografia, é que possibilita a condução 
de projetos. Portanto, se a memória permite uma visão retrospectiva mais 
ou menos organizada de uma trajetória e biografia, o projeto é a 
antecipação do futuro dessas trajetória e biografia, na medida em que 
busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a organização de 
meios pelos quais esses poderão ser atingidos. A consistência do projeto 
depende, fundamentalmente, da memória que fornece os indicadores 
básicos de um passado que produziu as circunstâncias do presente, sem a 
consciência das quais seria impossível ter ou elaborar projetos [...] Projeto e 
memória associam-se e articulam-se ao dar significado à vida e as ações 
dos indivíduos, em outros termos, a própria identidade. Ou seja, na 
constituição da identidade social dos indivíduos, com particular ênfase nas 
sociedades e segmentos individualistas, a memória e o projeto individuais 
são as amarras fundamentais (VELHO, 1999, p. 101). 

 

 Para Balandier (1999), espaço, tempo e lugares são categorias que se 

constroem ao longo da trajetória do homem por seu trabalho atual e pelas gerações 

anteriores. Na perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty (2011), citado por 

Balandier, esse lugar imaginário resulta um “espaço existencial”, onde se efetua, “na 

relação com meio”, uma “experiência de relação com o mundo”. Balandier recorre 

também à filosofia kantiana para a qual o espaço é um princípio de entendimento e 

de conhecimento, uma ferramenta de produção teórica tanto quanto o tempo, ao 

passo que os antropólogos o definem como um produto da sociedade e produtor do 

social. É nesse cosmo que sujeitos e atores realizam suas obras materiais e 

práticas, inclusive de representações, constituindo, assim a formação da memória 

coletiva. Os lugares são fruto da socialização contínua e da relação com o espaço, 

como explica o autor. 

 

Os lugares são objeto de um conhecimento imediato, sensual, emocional e 
imaginário, de uma relação que se faz por afeição e com a duração por 
enraizamento. Para os lugares, o espaço revela alianças das quais é o meio 
e também o efeito, à medida que traz a marca social. Alia a natureza, a 
história transformadora, a obra atual dos homens, inscrita na ordem da 
materialidade, na ordem da simbólica e das configurações mentais. É este 
conjunto de produtos e relações que o qualifica. (BALANDIER, 1999, p. 62). 

  

 Tomando-se o tempo como referência da trajetória humana, alguns 

acontecimentos são “vividos por tabela”, segundo Pollak (1989), o que talvez ilustre 

e nos ajude a entender melhor a celebração realizada, em 2012, pelas Lojas 

                                                                                                                                                                                     
 comum: movimentação dos indivíduos no dia a dia, suas ações, relações e representações e o modo de pensar que os 
 orienta no mundo da rotina. Criou um quadro conceitual que lhe permite lidar com o problema da intersubjetividade do mundo 
 a partir de suas raízes. (TEIXEIRA, 2000, p 9, 14 e 20). 
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Renner, na inauguração de uma de suas filiais em um antigo prédio onde funcionou 

a sede extinta da Livraria do Globo, em Porto Alegre. A empresa parece ter se 

apropriado, simbolicamente, do estoque de memória histórica da Livraria, 

reverenciado como representação cultural do Rio Grande do Sul e até do Brasil50. 

Pensando com Nora (1993), esse lugar tanto pode ser rememorado como parte da 

memória da Livraria como das Lojas Renner e ao revisitarmos, como eu mesmo fiz 

em Porto Alegre, em 2016, temos a impressão de que presente e passado se 

confundem. Com isso evidencia-se também a noção de que o presente não se limita 

a um instante isolado que ficou para trás, como bem diz Le Goff (1990). Para esse 

autor, a distinção entre passado e presente constitui-se em um elemento essencial 

da concepção do tempo e, da mesma forma, uma referência importante para 

desvendar a história. 

 Ao que parece, no imaginário dos atuais dirigentes, os fundadores da Lojas 

Renner continuam dando as cartas simbolicamente na organização, através do jogo 

de relações entre história e memória, embora no papel a empresa pertenca à J. C. 

Penney, desde 1988, uma das maiores redes de lojas de departamentos dos 

Estados Unidos, e a um grupo de acionistas de identidade desconhecida. Dentre as 

tantas representações do passado cultuadas pelo presente destacam-se o acervo 

que compõe uma espécie de museu corporativo51 e referências simbólicas das 

instalações da loja número 1, no centro histórico de Porto Alegre. Um incêndio 

ocorrido na década de 1970 destruiu o prédio antigo, mas não extinguiu a memória 

do local, a qual é reverenciada como patrimônio invisível do prédio construído 

posteriormente. 

 “A cultura da empresa está nas paredes do prédio”, segundo disse o diretor-

presidente, em uma entrevista a um canal local de televisão já referido, quando o 

jornalista indagou sobre como manter a cultura frente às mudanças globais. Essa 

análise responde, em parte, a segunda pergunta sobre por que a Lojas Renner abriu 

28 lojas em São Paulo, no vácuo deixado pelo Mappin, Mesbla e G. Aronson, mas 

                                                           
50 As cenas da inauguração registradas em textos e imagens dão a impressão que a empresa transformou o fato em uma 

 celebração de seus valores, conforme o discurso do diretor-presidente da empresa feito na ocasião e transcrito parcialmente 
 na reportagem. A fachada do prédio construído em 1928 tornou-se uma espécie de bricolagem, misturando as cores 
 vermelha da Lojas Renner com o tom bege da pintura externa. No seu interior, peças do vestuário masculino, feminino e 
 infantil  compartilham o espaço com o Memorial Livraria do Globo. Disponível em: <https://goo.gl/mqglnW>. Acesso em: 15 
 detembro 2016  
51

 Durante entrevista realizada com a diretora de recursos humanos da empresa, em Porto Alegre, tive acesso à sala onde 
 funciona o museu composto por vários objetos expostos à visitação pública de convidados. Entre os artefatos preservados 
 estão peças antigas do vestuário masculino, como capas e trajes, além de documentos históricos sobre a empresa e seus 
 fundadores, representantes da família Antonio Jacob Renner, conhecido como A. J. Renner. 
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manteve a matriz no Sul, onde, na época, tinha só oito lojas no Estado. Assistindo o 

vídeo com a entrevista, tive a impressão de que a pergunta ficou no vazio, já que o 

executivo a devolveu ao jornalista da seguinte forma: “Por que a matriz do Wal-Mart, 

maior rede de varejo do mundo, funciona até hoje em Bentoville, cidade norte-

americana com menos de 50 mil habitantes?”52 

 Mesmo vindo da França, berço da cultura ocidental, o Carrefour precisou de 

algum tempo para se sentir em terra firme no Brasil, onde desembarcou em 1975. A 

priori, seu novo pertencimento foi sendo construído aos poucos. A inauguração do 

hipermercado, em São Paulo, foi o primeiro passo, representando também um rito 

de passagem ou sua primeira iniciativa para integrar-se à cultura brasileira. Na 

sequência, convivendo com subculturas regionais através da inauguração de filiais 

fora da capital paulista, criou novos itinerários no País, apesar de o layout de suas 

lojas conflitar, às vezes, com traços da paisagem urbana brasileira.53 

 Mas em sua website, encontrei indícios de que aos poucos a empresa 

assimilou o gosto e o estilo de freguesias locais, tanto no perfil de sua infraestrutura 

logística como no jeito de se comunicar com segmentos sociais diversificados, 

abandonando de vez o estilo Le Corbusier, apelidado por Balandier (1997b), como 

“o inventor da máquina de morar.”54 O Carrefour Bairro, desenvolvido em 2005, 

parece exemplificar esse novo momento da empresa no Brasil de aproximar-se das 

identidades culturais locais, porém, saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo. É um 

tipo de comércio cujo imaginário relembra pequenos e bem-sucedidos negócios 

interioranos, como a saga do caixeiro-viajante e a balconista, que narra o percurso 

dos fundadores do Magazine Luiza (SILVA, 2014). O discurso institucional do 

Carrefour justifica a inovação textualmente da seguinte forma: “Com a nova geração 

                                                           
52

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GqiE_GLa1GY>. Acesso em: 28 junho 2016.  
53

 Em sua dissertação de mestrado apresentada, em 2006, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio 
 Grande do Sul, o arquiteto André Lapoli inclui a construção de um hipermercado Carrefour projetado pelo arquiteto 
 racionalista franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) entre os processos de destruição das 
 características de uma área de patrimônio cultural urbano, em Porto Alegre. Trata-se de um tradicional conjunto habitacional 
 denominado Vila do IAPI, construído entre os anos de 1942 e 1954, considerado pelo mestrando como “lugar da memória e 
 identidade” da cidade e da própria classe operária. A dissertação está disponível em: <https://goo.gl/Y0eiwM> Acesso 
 em: 15 junho 2016. 
54

 De acordo com o autor, Le Corbusier se situa em uma corrente do imaginário ordenador que tem sua fonte nas ideologias e, 
 sobretudo, nas utopias do século passado. Ele se amplia. Exalta a racionalidade do progresso, o produtivíssimo industrial, a 
 organização indeferida pela ciência, a normalização do indivíduo segundo os cânones do Homem ideal. Ele é “o inventor da 
 máquina de morar” em uma época onde a imaginação tecnicista aparece cada vez mais vitoriosa; ele urbaniza dando 
 prioridade à lógica funcional e instrumental em detrimento da lógica simbólica [...] é o criador de um espaço da modernidade, 
 quis “fixar em um mundo o sentimento de uma época” e explorar todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia e a 
 padronização. (BALANDIER, 1997b, p. 246). 

https://www.youtube.com/watch?v=GqiE_GLa1GY
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de lojas, queremos criar a "Experiência Carrefour" para que você possa sentir-se em 

casa.”55 

 Pelo que observei, ao assimilar elementos de culturas locais visando a fazer 

parte do que a empresa denomina “nossa gente”, ela parece ter sido orientada pelo 

significado de moradia desenvolvido por DaMatta (2000), ou seja, um espaço de 

interação e convivência com a cultura local. A intenção era tornar-se bem-vinda e 

não estranhar sua própria casa em comparação com a rua. Para isso a empresa 

teve que misturar seus pertences culturais com valores tropicais, traduzindo, 

simbolicamente, os sentimentos, as paixões e as cores da nova geografia física, 

social e econômica onde abrigou-se. O autor explica o que isso quer dizer na prática 

das relações interpessoais.  

 

Pode-se dizer que o espaço não existe como uma dimensão social 
independente e individualizada, estando sempre misturado, interligado ou 
“embebido” – como diria Karl Polanyi – em outros valores que servem para 
orientação geral [...] A casa do Seu Chico fica ali “em cima”.... do lado da 
mangueira…é uma casa com cadeiras de lonas na varanda... tem janelas 
verdes e telhado bem velho... fica logo despois do armazém do Seu 
Ribeiro....” Aqui, como vemos, o espaço se confunde com a própria ordem 
social de modo que, sem entender a sociedade com suas redes de relações 
sociais e valores, não se pode interpretar como o espaço é concebido 
(DaMATTA, 2000, p.30). 

 

 Em parte, o novo modelo da loja do Carrefour56 também resgata a noção de 

comunidade, relativizada pelas diásporas, deslocamentos de pessoas e culturas 

reificados pela globalização (BAUMAN, 2010, 2011, 2012). Da mesma forma, se 

apropria de representações sociais ligadas a novas práticas de consumo, 

mediatizadas pela imaginação ou inovação e publicizadas pelas mídias. Por sua vez, 

Cuche (2002) chama atenção para o fato de as empresas em geral não operarem de 

forma isolada do ambiente que as cerca e como tal, sua cultura não pode ser 

reduzida a uma simples cultura organizacional, devido aos impactos econômicos, 

sociais e culturais externos a que estão sujeitas. O autor destaca ainda que 

pesquisas comparativas demonstram que empresas idênticas instaladas fora de 

seus domicílios funcionam segundo sistemas culturais diferentes. 

 

                                                           
55

 Disponível em: <https://www.carrefour.com.br/institucional/lojas/carrefour-bairro>. Acesso em: 17 setembro  2016. 
56

 De acordo com a empresa, o Carrefour Bairro, é “menor e estrategicamente localizado, desenvolvido para ser uma ótima 
 opção para quem quer comodidade e atendimento diferenciado”. Disponível em: 
 <https://www.carrefour.com.br/institucional/grupo-carrefour/trajetoria-antiga>. Acesso em: 28 fevereiro 2016. 

https://www.carrefour.com.br/institucional/lojas/carrefour-bairro
https://www.carrefour.com.br/institucional/grupo-carrefour/trajetoria-antiga
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Michel Crozier (1963)
57

 foi um dos primeiros a colocar em evidência a 
existência de um modelo cultural francês de organização de empresa, 
marcado pelo formalismo burocrático e pela extrema centralização das 
estruturas e correspondendo a uma tendência profunda da sociedade 
francesa [...] as culturas nacionais não são imóveis, imutáveis e por outro 
lado, elas não determinam, de maneira absoluta as culturas de empresa. A 
relação entre as duas é também função de circunstancias histórias da 
situação social e política. (CUCHE, 2002, p.219-20). 

 

 Mas o autor discorda da associação de cultura empresarial com casa 

propriamente dita por entender que essa transposição de conceitos carrega uma 

ideologia adjacente. Ou seja, a da harmonia familiar, do consenso, ignorando as 

contradições inerentes ás relações entre capital e trabalho; apaga ou relativiza as 

diferenças de classe. Cuche (2002) ressalta ainda, com base na realidade 

sociocultural francesa de onde o Carrefour é originário, que “a exaltação do espírito 

de casa” caracterizou, por longo tempo, o patronato francês profundamente marcado 

pelo paternalismo e por uma concepção familiar de autoridade. (CUCHE, 2002, p. 

211). 

 Observando-se o panorama sociocultural do varejo, no mercado de consumo 

brasileiro, o Carrefour saiu-se melhor que outros concorrentes que vieram para o 

Brasil, como o Wal-Mart, por exemplo. Fragmentos da memória histórica do setor 

preservados no Ibevar, por meio de documentos, estória e estudos estatísticos, 

mostram que a empresa assimilou bem as mudanças, inclusive o jeito de fazer 

negócio no Brasil, marcado por instabilidades e incertezas que demandam 

motivações focadas em fatores socioculturais. 

 Outro ponto a seu favor é a experiência europeia de como lidar com a 

volatilidade dos fluxos econômicos globais e com as diferenças culturais e seus 

impactos na organização. Em nível global, segundo Hannerz (1997), esses fluxos 

econômicos e culturais vêm redefinindo, de forma cada vez mais intensa, tanto o 

rumo dos negócios como o clima organizacional. Com isso, eles forçam as empresas 

a serem protagonistas na criação de narrativas, através das suas estratégias de 

negócio façam sentido diante do novo cenário sociocultural que ele sintetiza abaixo.  
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Nos últimos tempos, em vez de buscarmos a confortadora intimidade da 
vida provinciana, temos debatido a distância cultural que separa navio e 
terra firme, e as maneiras de atravessá-la. Fluxo, mobilidade, recombinação 
e emergência tornaram-se temas favoritos à medida que a globalização e a 
transnacionalidade passaram a fornecer os contextos para nossa reflexão 
sobre a cultura. (HANNERZ, 1997, p. 8-9). 

 

 Santos (2005) concorda com Hannerz sobre a intensificação de fluxos 

transfronteiriços de bens, capital, trabalho, pessoas, ideias e informações, por 

endentecer que esse movimento originou convergências, isomorfismos e 

hibridizações entre as diferentes culturas nacionais, sejam elas estilos 

arquitetônicos, modas, hábitos alimentares ou consumo cultural de massa. Mas ele 

não aceita a ideia de que os processos globais possam conduzir a uma cultura 

homogênea, justificando que “a cultura é construída socialmente sobre a intercepção 

entre o universal e o particular.” (SANTOS, 2005, p. 47). Atuando neste contexto 

para acessar às novas geografias globais, visando a conquistar mais espaço no 

mapa do consumo, as empresas pesquisadas foram desafiadas a abrir canais de 

diálogo e a absorver subculturas locais e globais, ao mesmo tempo. Essa interseção 

exigiu que elas abdicassem de algumas regras e valores, levando em conta que, 

quando o foco da mudança são os fluxos culturais, “ganhar em um lugar não 

significa necessariamente perder na origem”, como diz Hannerz (1997, p. 12). 

 

2.4 Valores, estórias e pressupostos 

 

 Hoje em dia, sobra pouco tempo nas empresas para reuniões que não sejam 

sobre metas, atendimento de clientes, relacionamento com fornecedores e 

funcionários, ao invés de espaço para comemorar conquistas ou a passagem de 

alguma data que traga boas lembranças. Mas pelo que constatei através de 

depoimentos em vídeos, as representações sobre eventos desse tipo têm agregado 

valor à trajetória da Lojas Renner, do Magazine Luiza e do Carrefour no setor de 

varejo. Sem perder o foco estratégico, elas se deram conta de que comemorar 

grandes conquistas, aniversários de funcionários e acontecimentos internos 

importantes também dá resultados. Às vezes, os dados são invisíveis, mas podem 

ser mensurados, basta observar a melhoria do clima organizacional, seus efeitos 

sobre a motivação das pessoas e o como isso contribui para reforçar os capitais 

econômico e social das empresas. 
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 Em síntese, as comemorações, as estórias e as tradições que integram as 

culturas organizacionais dessas empresas, também estão por trás do esforço bem-

sucedido para superar os desafios da globalização e ganhar novos mercados. Logo, 

não foi por acaso que às vésperas do Natal de 2014, a Lojas Renner, do centro de 

Porto Alegre, fez uma festa-relâmpago para comemorar R$ 1 bilhão de faturamento, 

da mesma forma que os 40 anos do Carrefour no Brasil, completados em 2015, e os 

50 anos do Magazine Luiza, junto com sua chegada à capital paulista58, em 2011, 

também foram comemorados. As consequências de rituais desse tipo estão 

repercutindo inclusive no desenvolvimento de técnicas de treinamento e de 

motivação simbólicas de funcionários. Essa tendência está registrada tanto em meus 

estudos anteriores sobre culturas organizacionais (SILVA, 2012), como nos textos 

institucionais, imagens, ações e discursos internalizados no dia a dia das empresas 

pesquisadas para esta tese. 

 Cito como exemplo a justificativa do diretor-presidente da Lojas Renner para 

ritualizar o aumento de faturamento da empresa, fato que, às vezes, passa “a 

galope”, de acordo com os dialetos inclusive literários cultuado pelos gaúchos. “Uma 

empresa vive de celebrações; as conquistas precisam ser celebradas; os heróis 

precisam ser reconhecidos.”59 Ele próprio surpreendeu alguns funcionários, ao sair 

do escritório e andar pela loja, de megafone em punho, convocando todos para 

festa. Muita gente já sabia que o prédio seria evacuado para uma comemoração 

especial no térreo, tão logo o registro eletrônico de vendas atingisse um patamar 

que estava sendo esperado desde que a empresa passou por grandes mudanças, 

em 1990. Ou seja, R$ 1 bilhão de faturamento. Como sempre acontece nos 

corredores de empresas, a notícia boca a boca foi motivando os funcionários a se 

juntarem à comunidade de cerca de 800 pessoas que, na época, compunha o 

quadro de pessoal da loja. Todos pareciam dispostos a não deixar passar em branco 

aquele momento especial para o qual contribuíram, direta ou indiretamente. 

 Ao observar o vídeo, percebi que quando muita gente já estava a postos na 

recepção, o diretor-presidente começou a discursar e, pelos gestos, deduzi que ele 

estivesse, talvez, agradecendo ao grupo pelos resultados alcançados, mesmo em 
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 A entrada em São Paulo começou em 2008, com inauguração de 44 de uma só vez, noticiada por jornais e revistas 
 especializados em economia, apoiada por uma campanha publicitária com veiculação nacional, protagonizada pelo Faustão. 
 Mas só em 2011 a empresa inaugurou o escritório de negócios em São Paulo, quando transferiu sua matriz de Franca para a 
 capital paulista. Disponível em:<https://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/index.asp>. Acesso em: 29 julho 2016. 
59

 A frase foi citada pelo diretor-presidente da Lojas Renner durante entrevista a um programa de televisão local referido 
 anteriormente nesta tese. 

https://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/index.asp
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uma conjuntura econômica e social pouco favorável. O barulho parecia proporcional 

ao tanto de gente, o que tornava impossível ouvir o que estava sendo dito 

oralmente. Mas naquele exato momento é bem provável que as atitudes e 

representações visuais, o não dito e as próprias imagens do vídeo institucional a que 

tive acesso pela internet estivessem transmitindo mais do que as vozes pudessem 

traduzir em palavras. 

 Embora a coesão social não seja unanimidade nas organizações conforme o 

discurso institucional e o senso comum tentam transparecer, no geral aceita-se a 

ideia de que brincadeiras, happy hours, convites para almoço, jantares e quaisquer 

atividades inclusivas que sugiram ou reforcem a interação e o pertencimento dos 

funcionários à empresa podem fazer parte do cardápio de elementos da cultura 

organizacional. Mas a descrição formal desses elementos exige um olhar teórico 

mais cuidadoso sobre o que eles traduzem conceitualmente a respeito de cultura 

organizacional, conforme sintetizo abaixo, a partir da leitura de Freitas.  

 

Os elementos que constituem a cultura organizacional, as formas como eles 
funcionam e as mudanças comportamentais que eles provocam são 
maneiras de dar ao assunto um tratamento mais concreto e possibilitar o 
seu reconhecimento mais facilmente [...] frequentemente, esses elementos 
fornecem uma interpretação ou uma mensagem para os membros da 
organização a respeito do que se considera importante e válido [...] os 
rituais e os ritos são atividades planejadas que manifestam o lado concreto 
da cultura organizacional. Eles comunicam as maneiras como as pessoas 
deve se comportar, sinalizam os padrões de intimidade e decoro, 
exemplificam as maneiras como os procedimentos são executados, liberam 
tensões etc. (FREITAS, 2007, p. 15 e 19). 

 

 Essa perspectiva teórica parece elucidar alguns aspectos da festa da Lojas 

Renner, assim como das demais que serão analisadas na sequência. Boa parte dos 

significados latentes e manifestos durante a comemoração ficou por conta do 

imaginário sobre algumas ações e da performance dos corpos em movimento, 

exemplificando um fenômeno de comunicação, cuja linguagem se expressa pelo 

comportamento humano e pelas representações sociais. Sorrisos, abraços, mãos 

levantadas, algumas com punhos fechados e outras portando copos servidos com 

champanhe60 para um brinde coletivo, compunham o cenário festivo. Outras cenas 

mostravam pessoas carregando cartazes com o slogan da empresa, inclusive um 

que batizou a festa de “Show do bilhão”. Ao mesmo tempo, “fotógrafos” 
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 A informação sobre o tipo de bebida servida durante a festa da Lojas Renner foi dada pelo próprio diretor-presidente da 
 empresa, durante sua fala no vídeo a que tive acesso pela internet. 
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improvisados tentavam capturar cenas inéditas através de celulares, para 

compartilhar com amigos e familiares através de redes sociais. 

 Pensando com Mauss (2008), sobre a capacidade de os corpos em 

movimento produzirem significados, pude compreender melhor não só o que as 

pessoas transmitiam indiretamente na festa através de suas performances e gestos, 

mas também o motivo pelo qual a Lojas Renner costuma incluir técnicas de teatro e 

de ballet em cursos de treinamento de jovens aprendizes. Esse aprendizado, que A 

princípio parece desnecessário, ajuda a desinibir os jovens que mais tarde vão 

integrar os quadros de pessoal da empresa. Por meio de diversas técnicas, segundo 

o autor, o corpo proporciona ao homem uma capacidade que o diferencia dos 

animais, na perspectiva social, mágica, simbólica e religiosa. 

 Para Mauss (2008), as técnicas se constituem em normas de adestramento 

capazes de elevar a destreza e o conhecimento do ser humano sobre suas próprias 

capacidades inatas. É através delas, por exemplo, que após o desmame, a criança 

aprende a comer, beber e andar. Da mesma forma, por trás das ações de empurrar, 

puxar, levantar algum objeto está a compreensão humana sobre força muscular 

(MAUSS, 2008). Aderindo ou não a padrões e códigos socioculturais que o 

condicionam, o comportamento humano sempre transmite mensagens como as que 

observei na festa da Lojas Renner que expressam a natureza do sistema social, 

explica o antropólogo José Carlos Rodrigues em seu livro Tabu do corpo (2006). 

Para ele, estudar a apropriação social do corpo é importante, por ser: 

 

“...o ponto de convergência de fenômenos singulares, que põem em relação 
íntima o orgânico e o social, onde a cultura e a natureza dialogam, enquanto 
o grupo e o indivíduo se interpenetram.” (RODRIGUES, 2006, p. 50). 

 

 Às vezes, em meio a contextos diversos, resultantes de relações de 

trabalho, os contrastes socioculturais, inclusive manifestos por performances 

corporais, parecem conviver harmoniosamente, relativizando tensões, conflitos e 

desigualdades. Foi o que observei em vários vídeos postados na website do 

Carrefour, com imagens simulando episódios que marcaram os 40 anos da empresa 

no Brasil, como uma espécie de mergulho no túnel do tempo. As estórias pautadas e 

produzidas jornalisticamente buscam resgatar o factual e o lúdico sobre a trajetória 

da empresa, guardados na memória coletiva, e retratá-los através de imagens e 

entrevistas gravadas por funcionários. Os atores e protagonistas dessas histórias 
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são os próprios funcionários e clientes capturados pelas câmaras em filiais 

distribuídas em várias regiões do Brasil, onde a narrativa se completa por meio do 

visual, do verbal e do oral, os quais se misturam compondo uma bricolagem. 

 O ponto de partida ocorreu em um hipermercado, na zona sul de São Paulo, 

simbolizando a porta de entrada da empresa no Brasil, durante os anos de 1970. A 

câmara mostra uma mulher branca, de cabelos grisalhos, vestida informalmente que 

afirma, sorridente: “sou jovem e cliente há 40 anos”, enquanto em outra cena 

gravada, em João Pessoa, uma mulher morena, de meia idade, usando chapéu de 

couro estilo nordestino diz: “me sinto da família Carrefour”. De novo em São Paulo, 

mas desta vez em uma filial de Aricanduva, observa-se uma sucessão de imagens 

gravadas separadamente, mas, ao serem postadas, parecem um diálogo. Na 

primeira cena, um grupo de funcionários (homens e mulheres) entoa, em coro, a 

palavra “patrimônio”, ao se referir a uma colega negra que, segundo o texto do 

vídeo, é assistente administrativa, com 28 anos de empresa. “O segredo dela é o 

sorriso e a espontaneidade”, ementou uma cliente. Na sequência, a funcionária 

responde, sorrindo: “para mim o cliente é muito importante. Se eu não o respeitar, 

ele não me respeita.” 

 Depois desse episódio, a câmara se desloca e focaliza dois funcionários, um 

em Goiânia e outro novamente em São Paulo, os quais relembraram suas 

respectivas trajetórias na empresa. Na entrevista, o primeiro afirma que, desde que 

entrou na empresa, se dedicou muito ao trabalho como açougueiro. Na tomada 

seguinte, ele aparece de novo ensinando práticas de melhoria de cortes de carne a 

colegas de setor, como se estivesse na função de consultor interno. O segundo 

personagem é um ex-auxiliar de serviços gerais, que dá entrevista sentado em uma 

mesa, com vários computadores e afirma. “Sempre sonhei em trabalhar em um lugar 

assim”. Logo depois, uma mulher identificada como secretária o elogia e cita as 

funções que ele exerceu anteriormente. E ele finaliza: “eles veem quando a pessoa 

é dedicada. Agora sou especialista em contabilidade.” 

 Viajando pelo interior de São Paulo, a equipe estaciona em São José do Rio 

Preto, onde a câmara aponta um gerente de loja, em cuja entrevista ele elogia a 

equipe pela “dedicação e o atendimento diferenciado” que possibilitou atingir a meta 

de superar os concorrentes em vendas locais. Na passagem por Curitiba, o 

entrevistado foi um funcionário com 21 anos de casa, no hipermercado. “O Carrefour 

mudou a paisagem a cidade”, afirmou. “Eu compro tudo aqui, desde fogão, micro-
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ondas, geladeira, computador, roupa de cama, mesa e banho”, completou uma 

cliente. Hortaliças, legumes e verduras compunham o pano de fundo da cena 

seguinte, em que um cliente compara: “aqui eu me sinto como se estivesse em uma 

feira livre, é tudo fresquinho”. Por fim, uma sequência de imagens semelhante a um 

filme, mostra pessoas brindando e cantando o hino do Carrefour, como se 

estivessem encerrando a festa. 

 Pelo que observei, as representações sobre os 40 anos do Carrefour, 

retratam diversos segmentos sociais, ressaltando pertencimento, interação interna e 

externa, meritocracia, diversidade e sustentabilidade – ambiental e social. Trata-se 

de uma produção midiática que, segundo release da empresa, sintetizou 40 

reportagens produzidas por funcionários que vieram da França, orientados para 

fazer um tour pelo Brasil, seguindo uma programação festiva que incluiu a 

apresentação de shows musicais com artistas brasileiros em várias localidades do 

País. É provável que a intenção fosse retratar um processo de evolução 

sociocultural, tendo a empresa como protagonista desse constructo social. Porém, o 

trabalho está mais para ficção, constituindo-se como uma abordagem de segunda 

mão, como bem diz Geertz (1989), ou seja, “algo construído, modelado” (1989, p. 

11). Para o autor, os próprios textos antropológicos são de segunda ou de terceira 

mão; “somente os nativos fazem interpretação em primeira mão” (1989, p. 11). Isso 

não quer dizer que o autor desconsidere o trabalho do antropólogo que, da mesma 

forma que eu estou fazendo nesta tese, usa métodos de pesquisa para compreender 

os significados de determinados artefatos, ações e fenômenos socioculturais que 

envolvem a trajetória humana. 

 Sob a ótica da cultura organizacional, as manifestações retratando 

movimento de pessoas ou de grupos em contextos institucionais específicos 

também devem ser espontâneas, para se caracterizadas como resultado da 

produção de significados. Em outras palavras, para serem consideradas narrativas 

legitimadas socialmente, devem ser apoiadas em fatos concretos. Nesse caso, elas 

não apenas solidificam os comportamentos que orientam as relações internas nas 

organizações, como também indicam pistas sobre sua atualização, em caso de 

mudanças institucionais. Da mesma forma, contribuem também para manter as 

pessoas focalizadas em um objetivo comuns da empresa, como explica Freitas. 
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As estórias são narrativas baseadas em eventos reais que informam sobre 
a organização, reforçam o comportamento existente e enfatizam como esse 
comportamento se ajusta ao ambiente organizacional desejado [...] As 
estórias operam de forma que os participantes tenham as suas ações 
coordenadas para um objetivo comum, ao mesmo tempo, que elas 
fornecem sugestões suficientes sobre as formas de agir; como elas são 
simbólicas e flexíveis, podem ser mudas de acordo com a situação que 
devem ser aplicadas. (FREITAS, 2007, p. 23 e 24). 

 

 Em seu livro denominado The creation of company cultures: the role of 

stories and human resources systems – Alan Wilkins diz que as empresas bem-

sucedidas dispõem de um conjunto de exemplos que lhe dão respaldo, tornando os 

princípios de gestão mais compreensíveis. Nesse caso, as estórias exercem papel 

relevante na disseminação de valores, de comportamentos e de atitudes que devem 

ser seguidos, buscando consolidar a cultura organizacional. Para Wilkins, as estórias 

funcionam também como mapas e roteiros que orientam as pessoas na empresa 

sobre as práticas operacionais respaldadas institucionalmente (1984 apud FREITAS, 

2007, p. 24). 

 Assim como os mitos, rituais, comportamentos e artefatos61 ligados à 

memória, as estórias fazem parte da dimensão simbólica da organização, 

complementa Fleury (1987). Um estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade de Harvard, em 1980, que resultou uma tipologia sobre estórias 

continua sendo usado como referência, tanto que foi citado por ela. Em sua opinião 

os autores focados nessa questão buscam discutir o mito da singularidade da cultura 

de cada organização, mostrando como a recorrência de certos tipos de histórias 

define alguns padrões culturais comuns às organizações (FLEURY, 1987, p. 11). 

 Pelo meu olhar, a festa dos 50 anos do Magazine Luiza não deixa de ser 

também uma dessas estórias que contribuem para rememorar fatos e personagens 

marcantes relacionados tanto à fundação quanto à trajetória da empresa. Cenas 

selecionadas desse ritual gravadas em vídeo, ao qual tive acesso através da própria 

empresa, mostram imagens de uma grande arena decorada em que o passado 

parece se misturar com o pressente. Ambos são protagonizados através de ações 

lúdicas dramatizadas por funcionários que se esforçam no palco para reconstituir o 

percurso, que começou em 1957, em Franca. Desde o início da gravação, é possível 

ouvir o coro de uma grande plateia que, ao mesmo tempo em que se movimenta, 
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 Um exemplo é a fachada da primeira loja do Magazine Luiza, em Franca, e das antigas capas masculinas desenhadas por 
 A. J. Renner, fundador da Lojas Renner. Na sede da empresa, em Porto Alegre, vi algumas peças dessas capas guardadas 
 em uma espécie de memorial da empresa, quando estive entrevistando a diretora de recursos humanos. (SILVA, 2014).  
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entoa o hino da empresa, criando um clima semelhante ao de uma cerimônia 

religiosa cantada. Cada verso contribui para reforçar o significado da própria 

narrativa em curso, cuja representação mostra como o sonho da balconista e do 

caixeiro-viajante de serem empresários tornou-se realidade (SILVA, 2014). 

 As cores – verde, amarelo, azul, branco e vermelho – estampadas em 

camisetas igualmente comemorativas dos 50 anos distinguem as equipes de várias 

lojas, ao mesmo tempo em que ressaltam as performances praticadas pelos 

funcionários – alguns sentados e outros dançando em pequenos grupos, em forma 

de ciranda. Uma das cenas, em primeiro plano, mostra o casal fundador – dona 

Luiza e o marido Pelegrino – sentados, apagando a vela do bolo de aniversário da 

empresa. Na sequência, ambos entram na cadência do hino, sorrindo e batendo 

palmas, acompanhando os demais integrantes da plateia, que parece movimentar-

se com a câmera. 

 Às vezes, o vídeo introduz imagens de pessoas andando no interior de lojas 

enquanto outras carregam produtos. Em seguida, a câmara retorna ao cenário 

principal, focando elementos da decoração da arena, entre os quais observa-se a 

fotografia da celebrada fachada da primeira loja, em Franca, artefato da memória 

histórica que às vezes aparece em peças de propaganda e marketing da empresa. 

As falas, os sons das dinâmicas cirandadas e os discursos dos líderes estão em off, 

e – sempre ao som do hino da empresa – a câmera passeia pelo meio da multidão, 

pontuando gestos de animação e de emoção, inclusive com lágrimas. No palco, 

destacam-se, em vários momentos, imagens da presidente do Conselho, Luiza 

Helena Trajano, ora discursando aos presentes, ora abraçando funcionários e 

sempre de microfone em punho62, como acontece em rituais de motivação e de 

reforço do Jeito Luiza de Ser. 

 Como podemos observar, são muitos os valores e pressupostos manifestos 

nessa narrativa, cada qual contribuindo de alguma maneira, tanto para o controle 

das relações sociais como evidenciando determinadas atitudes e comportamentos 

sancionados institucionalmente pela organização. Refletindo com Barbosa (2002) 

sobre as virtudes individuais aqui representados e que podem ter fomentado os 

resultados econômicos da empresa, destacam-se o empreendedorismo e a ambição 

dos fundadores, que a empresa busca internalizar via cultura organizacional. Esses 
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 Seus atributos como “comunicadora” já lhe valeram o apelido de “Silvio Santos de saia”. (SILVA, 2014). 
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elementos são ressaltados e reforçados pela presença ostensiva das imagens deles 

no vídeo, cujas ações esperam-se que sejam lembradas e sirvam de exemplo aos 

funcionários. Quando apresentados como heróis, é certo que os fundadores 

exercem influências internas, como explica Freitas. 

 

A corrente dos pesquisadores que partilha o pressuposto da unicidade 
cultural coloca toda a responsabilidade das definições culturais nos 
fundadores e no grupo dirigente. E serão sempre eles que terão a 
exclusividade sobre a criação, o desenvolvimento e a manutenção desse 
fenômeno na organização. Vimos também que a corrente contrária, ou seja, 
a que defende a multiplicidade cultural, assume a importância dos 
fundadores nos estágios iniciais da organização, mas atribui aos grupos 
diversos a construção cotidiana da cultura, ainda que alinhada com 
definições que emanam do alto escalão. (FREITAS, 2007, p. 47). 

 

 Tanto Edgar Schein como seus discípulos também atribuem protagonismo 

aos fundadores, ao considerarem a cultura como formas de pensar, visão de mundo 

ou estilo de governança de seus líderes e que, por serem bem-sucedidos, tornam-se 

referência. Nessa perspectiva, eles são vistos como pioneiros no desenvolvimento 

de fórmulas próprias visando a resolver problemas e inovar, consagrando-se como 

elementos-chave na produção de significados (FLEURY, 1987). Sobre a 

representação de empresa como uma grande família, conforme transparece várias 

vezes no hino do Magazine Luiza, a autora diz tratar-se de uma herança cultural 

capaz de criar símbolos que relativizam conflito nas relações sociais, além de 

mostrar a empresa como “mito integrador”. (1987, p. 8). 

 Ao que parece há também a intenção das empresas de forjar o 

comprometimento, a motivação e o engajamento dos funcionários através de suas 

culturas organizacionais, complementa Freitas (2007). Mas na prática, o brasileiro vê 

a empresa mais o locus do emprego e em segundo plano como trabalho, diz 

Barbosa (2006). Pode-se concluir, que, ao contrário do Japão e dos Estados Unidos, 

no Brasil, a empresa não interfere na identidade das pessoas, a qual se constrói a 

partir de outros significados produzidos a partir de suas relações com amigos, 

família e redes socioculturais. 
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3 SOCIOLOGIA DOS NOVOS MODELOS RELACIONAIS 

 

 A interatividade, responsável por laços afetivos, políticos e comerciais que 

vem revolucionando tanto a sociedade global como o mundo dos negócios parece 

ter ofuscado a memória não só dos hieróglifos, mas de outros signos que 

registraram a genealogia de povos antigos através do legado de sua cultura. Esse 

fato talvez se explique pelo meteórico salto das comunicações ocorrido entre 1439, 

com a invenção da impressão por Johannes Gutenberg, e a era da internet prevista 

pelo educador, filósofo e teórico canadense da comunicação, Herbert Marshall 

McLuhan, no século passado, como um prenúncio da “aldeia global”, conceito criado 

por ele na década de 60. (BRIGGS; BURKE, 2006). 

 Nesse interregno emergiu uma nova realidade sociocultural onde o correio 

eletrônico, o webjornalismo, o sistema bancário informatizado e o comércio online 

compõem um uma inteligência coletiva e, ao mesmo tempo, competitiva que 

caracteriza “o ambiente do homo mediaticus.” (PAIVA, 2012, p. 150). Mas ao 

analisar os canais e as formas de relacionamento colocados em prática pelas 

empresas pesquisadas para se comunicarem com o público externo, tive a 

impressão de que elas se inspiraram na representação, inclusive simbólica, do 

diálogo tête-à-tête sintetizado no chamado capital relacional. Em parte, esse modelo 

de comunicação foi resgatado da memória histórica da G. Aronson, Mesbla e 

Mappin, que faliram na virada do século, mas deixaram como lição a ideia de que o 

contato direto com o cliente é capaz de fazer a diferença em termos de 

competitividade, conforme analiso neste capítulo. 

 Ao que parece, o fundamento desta iniciativa baseou-se no que Goffman 

(2011) denomina como deferência. Trata-se de uma devoção especial através da 

qual um ator, no caso do varejo, um vendedor, celebra sua relação com um receptor, 

que seria um cliente, como uma espécie de ritual de boas-vindas. Pequenas 

saudações, elogios, desculpas e até mesmo tapinhas nas costas sintetizam essa 

relação de intimidade socialmente construída que o autor classifica também como 

rituais interpessoais ou de estatuto. 
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Essa atividade, por mais informal e secular que seja, representa uma forma 
pela qual o indivíduo precisa proteger e projetar as implicações simbólicas 
de seus atos enquanto estiver na presença imediata de algo que tenha um 
valor especial para ele. (GOFFMAN, 2011, 60). 

 

 Nada mais natural, na perspectiva de Balandier (1997 e 1999), em um 

universo que se assemelha a um quebra-cabeça, com algumas peças misturadas e 

outras faltando, que fabrica ilusões, gera crenças, mitos e desejos. Vista por este 

ângulo, a modernidade à qual o autor se refere abrigaria um imaginário coletivo 

maciçamente aprisionado e estimulado pela eficácia da mercadoria, tendo a mídia 

como pano de fundo, produzindo e reproduzindo imagens, inclusive sobre sua visão 

de mundo. Os industriais da mídia, segundo ele, “oferecem esse mundo ao consumo 

através do olhar e à vida através de uma relação emocional de curta duração.” 

(BALANDIER, 1999, p. 22). 

 Diga-se de passagem, as diversas frentes por meio das quais as empresas 

pesquisadas vêm construindo socialmente o capital relacional, também se prestam 

ao desenvolvimento de novos negócios, como disse um entrevistado do Ibevar. 

Levando em consideração esta tendência observada através dos dados empíricos 

analisados nesta tese, dividi o capítulo 2 em três blocos: mito do eterno retorno, 

retratando histórias que sustentam a crença das empresas de que cliente satisfeito 

sempre volta à loja; pedagogia da sedução, onde analisei situações motivadas pelas 

empresas visando a manter o cliente preso ao que se poderia chamar de “teia de 

significado do consumo”; e comunicação e relacionamento em que analiso não só a 

profusão de canais e meios de comunicação usados pelas empresas pesquisadas 

na relação com seus pares, mas, sobretudo, que o real e o virtual se misturam em 

uma simbiose visando a fomentar emoções, sonhos e desejos. 

 

3.1 Mito do eterno retorno 

 

 É comum no dia a dia do comércio varejista que um cliente volte à loja com o 

objetivo de trocar algum produto adquirido anteriormente, fato a que as empresas 

pesquisadas dispensam atenção especial, para que seja mantida a boa impressão 

que ele teve quando fez a compra. A expectativa maior, claro, gira em torno dos 

“imprescindíveis”, parafraseando o dramaturgo e poeta alemão Bertold Brescht. Ou 
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seja, os que buscam novas compras. Por fim, há os que jamais serão esquecidos, 

entre os quais se incluem os que causam surpresas capazes de enriquecer o caixa e 

a memória da empresa. Foi o que aconteceu na Lojas Renner, no final da década de 

1980, em Porto Alegre, causando uma revolução em sua estratégia de negócio, 

segundo relatou o diretor-presidente, na entrevista a que me referi anteriormente. 

 Em um dia aparentemente normal de trabalho, em 1989, às vésperas de um 

período em que empresa passou por grandes mudanças administrativas, um cliente 

retornou em busca de uma peça de roupa que havia deixado para ajuste, em 1984. 

Depois de tanto tempo de espera, além do produto não ter sido localizado na loja, 

não havia peças de reposição em estoque ou à venda, para restituí-lo. Por tratar-se 

de um traje masculino clássico apropriado a cerimônias especiais, ou seja, um 

smoking, usado normalmente por um segmento social de renda mais elevada do que 

a média salarial da maioria de seus clientes, a empresa havia decidido suspender a 

comercialização desse produto. 

 Se o cliente fosse tratado de acordo com os padrões normais de 

relacionamento comercial, talvez ele não saísse tão satisfeito, por ter que pagar o 

preço pelo seu próprio desleixo, ao retornar para pegar o traje cinco anos depois da 

compra. Mas, na prática, não foi o que aconteceu, já que o final dessa história foi 

alterado por uma iniciativa não menos inusitada. Um ousado funcionário resolveu 

inovar, respaldado por seu chefe imediato e pela empresa, inclusive 

financeiramente. Pegou dinheiro no caixa, foi em uma loja concorrente, comprou um 

smoking novo e deu-lhe de presente. Certamente o cliente ficou surpreso e 

agradecido e a cena poderia ter sido a última desse episódio, mas a história teve 

grandes reprises. 

 Tempos depois, ao tomar conhecimento do fato, o diretor-presidente da 

Lojas Renner disse ter considerado “fantástica” a iniciativa do funcionário. Por isso 

resolveu adotar esse tipo de proatividade como regra na empresa, encorajando 

todos os vendedores a seguir o exemplo de “encantar” os clientes de alguma forma, 

para que eles se sentissem satisfeitos e com vontade de retornar às compras. A 

inovação vem dando resultado até hoje, comprovada pela existência de mais de 700 

mil histórias de “encantamento” relatadas por funcionários, em duas versões de 
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livros editados pela empresa, as quais serão analisadas, mais para frente, na 

perspectiva da religiosidade. 

 O uso do aprendizado proporcionado por um episódio como esse, assim 

como de outras histórias e fatos organizacionais cujo significado venho analisando 

tanto nesta tese como em meus estudos anteriores sobre cultura organizacional 

(SILVA, 2014) indicam que o campo simbólico está cada vez mais presente nas 

empresas. É interessante observar como a apropriação dessa categoria se 

caracteriza como um movimento que alimenta a institucionalização de novos 

comportamentos e condutas sociais sancionados pelas empresas, tendência 

referenciada inclusive por autores como Chanlat (1996), Barbosa (2002), Fleury 

(1987) e Freitas (2007). 

 Dentre os objetivos dessa migração do racional para o simbólico, enquanto 

itinerário para mediar a relação entre o social e econômico nas empresas, 

respaldada por esses autores, destaca-se, por exemplo, a aplicação de saberes 

multidisciplinares visando a neutralizar conflitos entre capital e trabalho. Busca-se 

também a construção de formas de controle das práticas e das ações voltadas para 

o lucro, sem coerção manifesta, ou seja, via poder simbólico. E mesmo sendo pouco 

provável que a representação social de si própria permita antecipar comportamentos 

de terceiros, a crença da Lojas Renner de trazer de volta o cliente “encantado” 

parece inspirar-se no “Mito do eterno retorno” (ELIADE, 1991), transformando-o, 

simbolicamente, em uma “tecnologia gerencial”, capaz de operar como paradigma 

“mágico” da previsibilidade, alinhado a um de seus rituais de treinamento que será 

analisado nesta tese. 

 Por esse raciocínio, da mesma forma que o homem da sociedade 

tradicional, o cliente pós-moderno orientaria suas ações e condutas como se 

estivesse reproduzindo os chamados “arquétipos e repetição". A ideia parece 

desenvolvida sob medida para explicar as atitudes de consumidores pós-modernos 

mediadas pelos signos da sociedade de consumo. Mas, sob a ótica das culturas 

tradicionais ou pré-modernas, os arquétipos nada mais são, segundo o autor, do que 

um paradigma aceito com base nas crenças de que o nativo apenas repetia 

comportamentos previamente determinados, conforme explica abaixo: 
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Devemos acrescentar aqui que, para as sociedades tradicionais, todos os 
mais importantes atos da vida eram revelados ab origine, pelos deuses ou 
heróis. Os homens limitam-se a repetir esses gestos exemplares e 
paradigmáticos ad infinitum. Um objeto ou um ato torna-se real apenas 
enquanto serve para imitar ou repetir um arquétipo. Assim, a realidade é 
alcançada unicamente por intermédio da repetição ou da participação 
(ELIADE, 2013, p. 35). 

 

 Embora esses códigos expressos através de símbolos, mitos e rituais façam 

parte da era pré-moderna, alguns autores consideram que o mito ou os mitos 

integram a realidade sociocultural na pós-modernidade. Para Balandier (1999), “a 

desordem ideológica” característica do século XX e XXI levanta a questão do status 

do mito e do imaginário nas sociedades atuais. Ainda segundo o autor, “os grandes 

mitos do passado acompanham a história das civilizações.” (1999, p. 38). Por outro 

lado, mesmo estando distante da racionalidade moderna, segundo Goody, “mito e 

ritual são atuais, enquanto linguagem, por expressarem a criatividade do ser 

humano.” (2012, p. 9). Barthes concorda: “o mito é uma fala, mas não uma fala 

qualquer. É um sistema de comunicação.” (2010, p. 199) como explica abaixo: 

 

Cada objeto do mundo pode passar de uma existência fechada, muda, a um 
estado oral, aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma lei, natural 
ou não, pode impedir-nos de falar das coisas. Uma árvore é uma árvore. 
Sim, sem dúvida. Mas uma árvore, dita por Minou Drouet

63
, já não é 

exatamente uma árvore, é uma árvore decorada, adaptada a um certo 
consumo, investida de complacências literárias, de revoltas, de imagens, 
em suma, de um uso social que se acrescenta à pura matéria (BARTHES, 
2010, p. 200). 

 

 Por estarem inclusas nesse cosmo social, as organizações também 

produzem significados, principalmente através do campo simbólico, conforme referi 

acima. Mas tenho observado, inclusive com base no exemplo da Lojas Renner, que, 

quando baseados em erros e acertos do dia a dia, histórias com final feliz 

representam mais do que um fato socialmente construído; se constituem em 

essência da prática cotidiana do trabalho de qualquer vendedor varejista com 

pretensões de se transformar em líder, multiplicador, facilitador ou até mesmo em 

um “herói”, como costumam classificar algumas culturas organizacionais. Ressalto 
                                                           
63

 Minou Drouet, poeta lírico-sentimental, francesa que aos nove anos escrevia poemas, transformando-se em mito da 
 juventude, celebridade internacional e fica rica. Destaca-se na erotizada arte jovem de meados dos anos 1950. Também 
 nessa época envolve-se em uma controvérsia, segundo à qual, alguns de seus poemas teriam sido escritos por sua mãe. 
 Mas o mal-entendido foi desfeito depois que ela provou sua capacidade como escritora. Desde criança é admirada por 
 Roland Barthes que escreve artigo sobre o enigma de sua recepção, “A Literatura segundo Minou Drouet”.  Disponível em: 
 <http://revistacult.uol.com.br/home/2011/05/geracoes-coca-cola/>. Acesso em: 25 setembro 2016. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2011/05/geracoes-coca-cola/
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que o aprendizado que essas histórias ou significados traduzem é peça-chave das 

culturas organizacionais, tanto que são institucionalizadas através de regras em 

manuais e códigos de conduta, como vimos anteriormente. 

 Mas embora nada ocorra por acaso no mundo corporativo, já que o objetivo 

maior das empresas é o resultado econômico, não há entre as empresas 

pesquisadas um princípio único e geral baseado no mito capaz de indicar o caminho 

sobre como desenvolver uma estratégia específica e bem-sucedida para garantir 

que o cliente retorne sempre. O que existe, segundo constatei tanto nesta tese como 

em estudos anteriores sobre culturas organizacionais, são tradições internalizadas 

através de práticas de treinamento de pessoas, principalmente de vendedores, 

dramatizadas por meio de rituais simbólicos, onde os slogans, o uso de metáforas, o 

lúdico e as representações sociais se constituem em valores que às vezes rompem 

a fronteira do profano. Busca-se com esses recursos institucionais construir um 

discurso que reifique o consumo como uma prática social saudável, relativizando o 

efeito perverso de certas ações que criam necessidades artificiais, apenas para 

manter o frenesi do mercado, alimentado pela obsolescência planejada da produção. 

 Tanto nesta como em pesquisas anteriores identifiquei que, para acertar o 

alvo na disputa por clientes e mantê-los motivados a retornar, o Magazine Luiza 

conta basicamente com duas armas que sempre soube manejar assertivamente, a 

julgar pela sua visibilidade midiática, em termos de resultados econômicos e de 

relacionamento sociocultural. Trata-se de um discurso formatado institucionalmente 

através de um conjunto de regras que orienta comportamentos e atitudes de 

vendedores, denominado Diretrizes do padrão 12 de atendimento, e o slogan “Vem 

ser feliz!”. Dentre essas diretrizes, destacam-se as seguintes: 

 

Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Não deixe que 
nenhum cliente saia da loja sem ser atendido. Busque a fidelização e 
satisfação dos clientes pelo encantamento proporcionando por experiências 
que os levem a dizer “uau!” Mantenha a loja sempre limpa, organizada e 
promocional, onde o cliente sinta prazer em estar. Se houver reclamação, 
agradeça ao cliente pela oportunidade que ele está nos dando em 
melhorarmos nosso atendimento, produtos e serviços prestados e, ainda, 
conquistar sua satisfação (Síntese das diretrizes do padrão 12 de 
atendimento, SILVA, 2014). 

 

 A intenção contida nessas diretrizes é fruto de ideias que inspiraram uma 

verdadeira virada na relação da empresa com clientes, a partir dos anos 2000, 

conforme constatei em dados e textos institucionais obtidos no site acadêmico, um 
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espaço da website disponibilizado a pesquisadores. Tanto na época como ainda 

hoje busca-se incutir estímulos na mente do cliente para que ele se lembre sempre 

do Magazine Luiza como sua primeira opção de compra atraído não apenas por 

apelos tradicionais como preços e promoções especiais. Sua memória deve guardar 

a lembrança de que no ambiente de compra ele também pode encontrar dicas e 

conselhos capazes de melhorar sua autoestima, tais como essas mensagens 

escritas em um dos textos: “tenha coragem de mudar; faça amigos; compartilhe as 

coisas boas e acredite na sua felicidade.” 

 A ideia de criar o slogan “Vem ser feliz!”, surgiu, na virada do século, como 

uma aposta feita pela empresa, visando a transformar o marketing em uma artilharia 

pesada para atrair e reter clientes. Seu fundamento baseia-se no potencial de 

ferramentas de sedução com foco na subjetividade, tendência que despertou os 

varejistas depois da chama da década perdida, entre os anos de 1980-1990, 

segundo o Ibevar. A priori, não se sabe se os resultados corresponderam 

exatamente às expectativas da empresa, mas há indícios de que em muitos casos, 

ao fazer suas escolhas, o cliente sente-se sensibilizados por fatores que fogem de 

seu controle, como diz Baudrillard. 

 

A escolha racional tornou-se a escolha conforme, a escolha da 
conformidade. As necessidades visam mais os valores que os objetos e a 
sua satisfação possui em primeiro lugar o sentido de uma adesão a tais 
valores. A escolha fundamental, inconsciente e automática do consumidor é 
aceitar o estilo de vida de determinada sociedade particular. Portanto, deixa 
de ser escolha. (BAUDRILLARD, 2007, p. 69-70). 

 

 É bem provável que, com seus apelos lúdicos mediados pela semiótica, 

conforme referido pelo autor, o consumo preencha, em parte, a incompletude 

humana, agravada pelo desencantamento e pela supremacia da racionalidade 

econômica. É uma hipótese plausível à luz da reflexão de Douglas e Isherwood 

(2013), para os quais, até hoje, tanto os economistas quanto a teoria utilitarista, 

baseada na lei da oferta e procura, não conseguiram responder por que as pessoas 

querem bens (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 51). Nesse caso, o sonho de ser 

feliz não deve ser descartado como resposta, a julgar pela reação de Walter 

Benjamin (1982b apud Featherstone, 1990, p. 43), “diante de imagens oníricas que 

evocavam associações e ilusões parcialmente esquecidas como alegorias, em lojas 
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e galerias parisienses, no limiar do século XIX.” Pelo olhar de Benjamin, segundo o 

autor, a profusão de mercadorias em exposição, transmitia-lhe a sensação de um 

“mundo dos sonhos”. 

 O Brasil voltou a sonhar com as representações do consumo através de 

lojas de departamentos, com a chegada do Carrefour, em 1975, depois da 

derrocada do Mappin e da Mesbla, pioneiras nesse segmento no País, conforme 

referido anteriormente. Ao acessar a website do Carrefour, entre 24 a 26 de agosto 

de 2016, onde vasculhei dados sobre sua trajetória, constatei que graças ao 

conceito de autosserviço praticado em vários países da Europa, a empresa iniciou o 

percurso no Brasil motivada pelo slogan “é mais barato mesmo”, respaldado pela 

missão de “reinventar-se diariamente para oferecer a melhor experiência de 

compra.” 

 Chegando em São Paulo, onde marcou seu território e pertencimento com a 

construção do primeiro hipermercado do Brasil, a empresa introduziu aqui o gosto 

pela variedade de produtos e estilo marcado pela sofisticação, inclusive estética. 

Além desses atributos, os clientes eram bombardeados com mensagens buscando 

convencê-los a desistir de perder tempo e dinheiro perambulando pela cidade à 

procura de preços e ofertas mais em conta, pois no hipermercado ele poderia 

encontrar tudo de que necessitava em sua casa, pagando menos do que na 

concorrência. Esse chamamento, simbolicamente formalizado em cartório, em 1981, 

estabelece que empresa devolve o dinheiro aos clientes, caso uma loja concorrente 

ofereça cotação mais baixa. 

 Para entender o que está por trás de algumas práticas do Carrefour sobre 

sua inserção comercial no Brasil, recorro a Balandier (1996) e Guiddens (1991) os 

quais, ao analisarem a globalização, caracterizam algumas de suas consequências 

no cenário socioeconômico como desordem e descontrole, respectivamente. 

Iluminado por esses autores, concluí que, ao usar seu poder de barganha para 

intervir no que os economistas chamam de preços relativos (equilíbrio produzido 

através da lei de oferta e procura), o Carrefour cria uma desordem ou um 

descontrole no ambiente de varejo, para impor uma lógica de preços de acordo com 

seus interesses, desconstruindo o laissez-faire. Como os custos dessa estratégia 

precisam ser amortizadas de alguma forma, caso contrário a empresa quebra, só as 

grandes redes, como o próprio Carrefour, que geram economias de escala em 

outras fases da cadeia de mercado, conseguem sobreviver. 
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 Talvez por isso, no início, a empresa parecia não dar muito crédito à 

competência administrativa local, tanto que sua estrutura de negócio e, inclusive de 

comunicação, eram totalmente subordinadas à matriz europeia. Só em 1978, “as 

lojas passam a formar seus gerentes e chefes de seção, ou seja, esses cargos 

começam a ser gradativamente ocupados por brasileiros”, como diz um comunicado 

com o título “prata da casa” em seu website. A partir desse processo de integração 

tardia, a empresa reforçou suas baterias para agir de forma mais proativa 

culturalmente, treinando os nativos que ficavam em contato mais direto com os 

clientes para que eles assimilassem os valores e as técnicas que deram certo no 

mercado global, no sentido de atrair e reter consumidores. 

 Textos institucionais a que tive acesso deixam transparecer, por exemplo, 

que, ao realizar suas tarefas e cumprir suas responsabilidades sociais e éticas, os 

funcionários devem ter presente o sonho do Carrefour de ser reconhecido pelos 

clientes com base na qualidade dos serviços prestados. Aos gestores é 

recomendado que eles façam tudo que for necessário para que isso aconteça na 

prática, como por exemplo assumir o papel de multiplicador de princípios que a 

empresa julga essenciais ao contato face a face com os clientes, tais como cortesia, 

dignidade, igualdade, justiça e respeito. Eles devem, igualmente, motivar suas 

equipes para que sempre façam mais e jamais se acomodem a partir do que foi 

realizado. A empresa parece não ignorar a possibilidade de conflito resultante dessa 

prática de dominação, tanto que recomenda como os gestores devem proceder: 

“devem agir com naturalidade e sentimento, para que as pessoas se convençam de 

que todos têm a ganhar com os bons resultados alcançados.” 

 Está claro que, para atrair e manter os clientes fiéis aos interesses, as 

empresas pesquisadas utilizam-se de um arsenal de recursos que envolvem desde 

crenças mitológicas, rituais simbólicos, metáforas e representações, diante das 

quais o consumidor pode se sentir “como dono passivo de uma carteira de dinheiro 

que foi esvaziado por forças poderosas” como sintetizam Douglas e Isherwood 

(2013, p.53). Dentre essas forças destaca-se a profusão de técnicas midiáticas que, 

além de transformarem os bens em símbolos de felicidade, de sonho e de prazer, 

abstraem do consumidor a possibilidade de escolha soberana. Suas necessidades 

são permanentemente ampliadas por um fluxo de imagens que infesta seu 
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imaginário com ilusões a respeito de bens produzidos em massa, inspirados sempre 

na última moda, a qual os constroem e desconstroem, ao mesmo tempo, como 

observa Balandier (1999). 

 Sintetizando com Featherstone, a partir da noção semiótica de Baudillard 

sobre o consumo, observa-se que o signo e a mercadoria se juntam para compor um 

terceiro elemento, a “mercadoria-signo”. O signo, que anteriormente era uma 

referência, ou seja, o significante, adquiri autonomia por meio de sua manipulação 

midiática e publicitária (FEATHERSTONE, 2007, p. 33). Com isso o consumidor fica, 

literalmente, à mercê de uma inversão de valores instituída pela cultura de consumo. 

Ou seja, o valor de uso de uma mercadoria, acaba sendo substituído, 

simbolicamente, pela sua reputação social que, por extensão, condiciona a 

necessidade do consumidor-cliente, às vezes, carente de autoestima ou excluído 

pela desigualdade. 

 

3.2 Pedagogia da sedução 
 

 Quatro vezes por ano, sempre em um domingo, um grupo de pessoas 

integrado por clientes-ouro é convidado a comparecer a uma das unidades do 

Magazine Luiza, pisam em tapetes vermelhos e são aplaudidos pelos vendedores. 

Na sequência tomam café da manhã, recebem um encarte com ofertas especiais, 

acesso a tratamento de beleza e, ao sair, ganham um brinde. No Carrefour, onde 

diariamente circulam mais de dois milhões de clientes em suas lojas, uma operação 

de guerra entra em ação para informá-los sobre promoções, de acordo com o perfil 

de consumo desse contingente. Para isso, a área de marketing conta com o apoio 

de especialistas com formação multidisciplinar capacitados para pesquisar gostos e 

tendências regionais, nacionais e internacionais de consumo. Já na Lojas Renner, 

imagens ao vivo sobre o atendimento nas mais de 240 lojas distribuídas pelo Brasil 

chegam, em tempo real, na sala do diretor-presidente, em Porto Alegre. Além disso, 

periodicamente, ele também monitora os vendedores através de visitas-surpresa às 

filiais, onde observa in loco se, de fato, eles colocam em prática atitudes e padrões 

de interação capazes de encantar, efetivamente, os clientes. 

 A partir desta síntese construída com base nos dados pesquisados através 

de entrevistas presenciais e virtuais, textos institucionais e imagens de vídeos 

disponibilidades pelas empresas pesquisadas, em suas respectivas websites, esta 
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pesquisa me permitiu compreender o que está por trás dos rituais, dos slogans e do 

repertório de linguagem que sustenta o discurso usado pelas empresas para atrair 

um dos visitantes mais esperados, ou seja: "sua excelência: o cliente". Pelo que 

observei, o lúdico, a imagem e a representação comandam o que ouso chamar de 

“pedagogia da sedução” que orienta, simbolicamente, o ato de vender mercadorias e 

serviços nas empresas pesquisadas. Depois do cliente, claro, o vendedor é o 

principal ator desse espetáculo, pois além de lhe ser exigido carisma e proatividade, 

ele precisa também ter a habilidade para atuar como catedrático no uso da 

gramática do jogo relacional quando está frente a frente com o cliente. 

 Para ser bem-sucedido, algumas regras básicas ele precisa ter sempre em 

mente, embora pareçam fruto do senso comum. Por exemplo, “se virar nos trinta” – 

expressão usada por uma vendedora do Magazine Luiza – traduz, na linguagem de 

vendas, encontrar soluções preferencialmente rápidas, criativas e inovadoras para 

situações difíceis como vender acima da média e enfrentar questões embaraçosas 

com clientes; “entregar resultados” – expressão que virou moda no jargão 

corporativo – significa superação e desempenho elevados para “bater” as metas de 

vendas que são confiadas ao vendedor. As duas locuções não têm parentesco 

semântico com o verbo encantar, usado nas Lojas Renner, nem com os slogans 

“Vem ser feliz!”, do Magazine Luiza, ou com “Faz conta. Faz Carrefour”, mas fazem 

parte do contexto da chamada “magia do atendimento”64 e estão intrinsicamente 

ligadas com sonho, emoção e felicidade, que simbolizam a cultura do consumo 

colocada em prática nas lojas pesquisadas. Logo, se o significado dessas metáforas 

não fizer parte do repertório linguístico das equipes de venda, o sonho pode se 

transformar em pesadelo. 

 Mas quem são, por que e como foram escolhidos os clientes especiais que o 

Magazine Luiza convida? Conforme constatei por meio de dados pesquisados na 

memória histórica da empresa, em seu acadêmico, os chamados Clientes-ouro 

foram identificados em 1998. A descoberta resultou de uma pesquisa de marketing 

que, na época, buscava saber quem era fiel à empresa, quais eram suas aspirações 

em termos de gostos e desejos, com base nos produtos adquiridos, e como definir 

ações capazes de cativar esse grupo, oferecendo-lhes um atendimento diferençado. 

                                                           
64

 A expressão faz parte de vocabulário usado nas relações entre funcionários e clientes da Disney (Disney Institute,  2011). 



102 

 

Em sua conclusão, a pesquisa mostrou um perfil de consumidores que costumava 

comprar muito, pagava em dia e sempre retornava em busca de novidades, como a 

personagem da entrevista que segue resumida abaixo, cujo conteúdo foi extraído de 

vídeo que eu localizei na website da empresa. 

 

Quando vi na televisão que o Magazine Luiza vinha para São Paulo, meu 
coração disparou. Logo pensei, quando abrir a loja quero ser uma das 
primeiras a entrar. E assim eu fiz. Entrei, pisei com o pé direito e pensei: 
vou comprar umas taças para brindar. Já comprei outros produtos antes: 
duas geladeiras, três telefones sem fio, duas televisões, um jogo de cozinha 
e máquina de lavar louça. Uma manhã me surpreendi com a notícia de que 
havia um envelope para eu pegar na recepção do meu prédio. Quando abri, 
me surpreendi; era um cartão-ouro. Meu coração bateu mais forte. Eu 
pensei: nossa, antes eu era simples, agora sou ouro! Jamais vou deixar de 
comprar no Magazine Luiza. (Depoimento acessado na website).

65
 

 

 Dona Angelina, como é identificada no vídeo, representa um dos chamados 

clientes-ouro do Magazine Luiza, os quais recebem essa distinção por serem fieis66
 à 

empresa, sendo por isso recompensados com algumas regalias, entre as quais o 

Dia de Ouro, citado anteriormente. Os dados sobre o histórico de compras 

acompanhado pela empresa, desde 1998, indicam que eles gastam acima da média, 

em comparação com os demais clientes do Magazine Luiza67
. Quitam suas compras 

por meio de carnê, cartão de crédito com bandeira da própria empresa ou à vista. 

Não costumam atrasar pagamentos, logo têm nome limpo e, talvez por isso, 

compram com frequência. Na época do primeiro levantamento, o montante de 

dinheiro resultante das compras efetuadas por esse segmento correspondia a 15% 

do faturamento anual da companhia. 

 Ao refletir com Barbosa e Campbell (2007) sobre o que leva algumas 

pessoas a se destacarem pelo volume de compras efetuado, como é o caso dos 

clientes-ouros do Magazine Luiza, além da necessidade, do prazer ou da busca de 

status, concluo que, talvez, eles queiram também suprir alguma outra lacuna não 

manifesta objetivamente. Algo que se situe no campo da subjetividade, cumprindo 

uma função mais significativa ou metafísica, ao invés de simplesmente satisfazer 

motivações materiais ou socioculturais, conforme o autor explica a seguir. 

                                                           
65

 Disponível em: <http://especiais.magazineluiza.com.br/dia-de-ouro/>. Acesso em: 2 outubro 2016. 
66

 O cliente-ouro precisa comprovar sua fidelidade com um histórico de pelo menos cinco compras anuais, com gastos de no 
 mínimo R$ 2.200,00. Além disso, nos últimos três anos, suas contas têm que ter sido pagas usando a estrutura financeira da 
 empresa, ou seja, carnê ou cartão Luiza, e, claro, ser ficha limpa. Quem se enquadra nesse perfil, recebe presente na 
 primeira compra, tem tratamento exclusive através de um canal de relacionamento via linha telefônica 0800. (Síntese 
 extraída de textos institucionais disponibilizadas na website da empresa). 
67

 De acordo com a revista Exame (2008), 75% dos clientes do Magazine Luiza são constituídos por famílias que tem renda 
 mensal de até R$ 1.500. 

http://especiais.magazineluiza.com.br/dia-de-ouro/
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Em outras palavras, é possível que o consumo tenha uma dimensão que o 
relacione com as mais profundas e definitivas questões que os seres 
humanos possam se fazer, questões relacionadas com a natureza da 
realidade e com o verdadeiro propósito da existência – questões do “ser e 
saber”. Assim sendo, esta é a tese que abordo (BARBOSA; CAMPBELL, 
2007, p. 47). 

 

 Mesmo admitindo a existência de motivações latentes que caracterizam ou 

impulsionam o consumo moderno, como emoção, desejo, individualismo etc., o autor 

atribui às vontades um peso maior do que às necessidades. Sua tese – eu compro, 

logo sei que existo – tem como fundamento a ideia de que as necessidades podem 

ser estabelecidas objetivamente. Já as vontades dependem, segundo ele, de 

aspectos subjetivos para serem identificadas (BARBOSA; CAMPBELL, 2007, p. 49). 

Douglas e Isherwood (2013) propõem uma via alternativa para problematizar o uso 

dos bens por meio do que eles classificam como “prática etnográfica padrão”. Pelo 

olhar desses autores, ao invés de atribuirmos aos bens a função de subsistência ou 

de competitividade, prioritariamente, seus fins deveriam ser subordinados a um certo 

padrão cultural, conforme explicam: 

 

Em todo estudo de tribo faz-se um relato das partes materiais da cultura. 
Como nós, os membros de uma tribo dispõem de equipamentos fixos como 
casas, jardins, celeiros e têm, igualmente, coisas duráveis e não duráveis. O 
antropólogo em geral dedica algum espaço a reunir a evidências para 
decidir, a partir do ponto de vista da tecnologia, o seguinte, por exemplo: se 
o cruzamento do gado é eficiente; se o conhecimento do camponês sobre o 
solo e estações do ano é preciso; se as preocupações higiênicas e a 
quantidade de comida são adequadas etc. As posses materiais fornecem 
comida e abrigo. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que os bens têm outro 
uso importante: também estabelecem e mantêm relações sociais 
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 103). 

  

 Para esses autores, por estar baseada em uma tipologia de partilha de uso 

dos bens, social e culturalmente sancionada pelos hábitos de um grupo específico, a 

abordagem proposta por eles seria, talvez, mais inteligível sob a ótica material da 

existência. Da mesma forma, segundo eles, a noção de uso dos bens definida a 

partir do mesmo grupo, no caso uma tribo, se tornaria mais rica em termos de 

significados sociais do que a mera competitividade individual característica da 
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sociedade capitalista68. Bauman (2010) parece discordar dessa visão evolucionista, 

ao afirmar que o consumismo na sociedade contemporânea “é um produto social, e 

não um veredicto inegociável da evolução biológica.” 

 

Ele é mais, muito mais que mero consumo. Serve a muitos propósitos; é um 
fenômeno polivalente e multifuncional, uma espécie de chave mestra que 
abre todas as fechaduras, um dispositivo verdadeiramente universal. Acima 
de tudo, o consumismo tem o significado de transformar seres humanos em 
consumidores e rebaixar todos os outros aspectos a um plano inferior, 
secundário, derivado. Ele também promove a reutilização das necessidades 
biológicas como capital comercial. Ás vezes, inclusive, como capital político 
(BAUMAN, 2010, p. 17). 

 

 Enquanto protagonista dessa diversidade referida pelo autor, o Carrefour 

tornou-se, no Brasil, uma espécie de fábrica de sonhos, interagindo de forma cada 

vez mais intensa com o imaginário de um verdadeiro exército de clientes que busca 

satisfazer necessidades e desejos diferenciados de consumo, conforme deduzi dos 

dados da entrevista com seu diretor de marketing corporativo referida anteriormente. 

Solução, facilidade, melhor experiência de compra etc. compõem o jogo de 

metáforas que figuram por trás da narrativa construída através de imagens, textos e 

áudio como representação de produtos de cozinha, por exemplo, tais como louças, 

talheres e taças. Na gramática do consumo, esses bens são despidos, 

simbolicamente, de seu valor uso e ganham o status de elementos de uma 

decoração capaz de “inspirar e surpreender amigos em um jantar”, conforme 

constatei na seção compras online da website da companhia. 

 Quando o assunto descrito é esporte, o corpo parece transferir suas funções 

orgânicas para um complexo de extensões representadas por signos como bike, 

pilates, energéticos, dando a impressão de que, sem eles, não há outra alternativa 

para enfrentar a tensão permanente da vida moderna. O script quase sempre 

oferece também acessórios para performances capazes de tornar a vida saudável, 

ou melhor, “mais fitness”. Pelo que observei virtualmente, inclusive em uma 

entrevista do diretor-superintendente do Carrefour no Brasil, o e-commerce é um 

convite para que consumidor “navegue por diversos mundos e aproveite todas as 

nossas ofertas”, como descreve o texto do anúncio postado na internet. O portfólio 

                                                           
68

 Os autores referenciados citam como exemplo os laços de parentesco que, segundo o antropólogo Evans-Pritchard, 
 orientam e determinam as regras de propriedade do gado entre os Nuer. O uso do rebanho é submetido a esses laços, os 
 quais são regulados por regras de exogamia, uma prática comum entre as comunidades representativas desses povos 
 (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 104). 
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inclui produtos e serviços, além de informações/conteúdo69
 que reforçam o “convite”, 

com um texto como esse: “caminhando ou correndo, esteira emagrece”. 

 Quando se observa o consumo sob a ótica do processo de classificação e 

da diferenciação social, como ocorre nas práticas de comércio online do Carrefour 

estudadas nesta pesquisa, em que os produtos são caracterizados como signos, 

nunca se consome os objetos em si, enquanto valor de uso. Por meio desse 

processo de representação, segundo Baudrillard (2007), manipula-se os objetos 

através dos signos para que esses promovam a distinção dos indivíduos, no caso os 

consumidores, destacando-os, simbolicamente, dentro de seu próprio espaço de 

referência ou até mesmo em um grupo de status com maior prestígio social (2007, p. 

60). O autor acrescenta que nesta perspectiva, o consumo pode ser analisado, 

buscando-se determinar o seu peso específico na distribuição de valores na 

hierarquia social, a partir de outros significantes como saber, poder e cultura. Mas a 

apropriação desses valores pelos indivíduos em sua prática social pode ser 

relativizada, de acordo com o jogo de forças que determina a interação deles na 

sociedade. 

 A mediação do consumo por processos culturais, sob a ótica da identidade, 

tornou-se uma realidade crescente no contexto da globalização em face da 

descoberta até certo ponto óbvia da estreita relação entre cultura e consumo na pós-

modernidade. Pode-se afirmar que, com isso, romperam-se praticamente duas 

narrativas teoricamente consagradas até então, ou seja: de um lado, a convicção 

sustentada pela racionalidade econômica, segundo a qual há uma relação 

determinante entre consumo e necessidades físicas e biológicas, movida pela lógica 

de custo-benefício; de outro, a ideia inspirada na vertente marxista de que o 

consumo é função da imposição do mercado sobre o consumidor. Nas relações 

cotidianas de negócios, há um processo de cumplicidade entre cultura e consumo, 

como explica Barbosa. 

 

 

 

 

                                                           
69

 De acordo com dados da entrevista do diretor-superintendente do Carrefour, no Brasil, o e-commerce foi lançado em 2008, 
 com 15 mil itens e em 2010 esse número passou para 80 mil. 
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Todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultura. Ninguém 
consome, veste, dorme, bebe e compra de forma genérica e abstrata. Toda 
atividade, das mais triviais e cotidianas às mais excepcionais e específicas, 
ocorre sempre em um determinando esquema simbólico que lhe dá sentido 
e significado. Do mesmo modo, todos os objetos, bens e serviços são 
partes integrantes de sistemas de práticas e representações que os tornam 
significativos e, portanto, “reais” para determinados grupos e indivíduos. 
São essas estruturas de atribuição de sentido que ordenam o mundo a 
nossa volta e criam condições para que se estabeleçam critérios e 
distinções do que é ou não, por exemplo, uma mercadoria; do que é ou não 
comestível; do que é ou não vendável, entre outros; e porque é assim, 
dessa maneira, e não de outra (BARBOSA, 2006, p. 108). 

 

 Contudo, existe certo consenso entre os autores referenciados na 

problematização desta temática que o uso da cultura como forma de atribuir valor 

socialmente construído ou status aos produtos e serviços que integram o portfólio do 

comércio varejista não esgota as motivações individuais ou coletivas do consumo. 

Conforme abordado nesta pesquisa, há uma gama de significados por detrás de 

desejos e necessidades, desde a compra de uma determinada mercadoria, 

passando pelo descarte, em face do desgaste ou substituição por versão mais 

atualizada, seguindo a lógica da obsolescência programada que orienta a produção 

capitalista. Da mesma forma, pelo que observei nos dados pesquisados, as 

classificações e princípios culturais, como bem diz Barbosa: 

 

Não se reproduzem sempre, direta e rigidamente na ação social. Existe 
relação complexa entre ambos, já que a própria prática desse sistema 
classificatório, é constitutiva e constituinte dele.” (BARBOSA, 2006, p. 109). 

 

 As representações de produtos esportivos transmitidas através de signos, 

veiculados pelo e-commerce, me reportaram ao significado de formato citado pelo 

filósofo Michel Serres (2008), ao referir-se à necessidade de o atleta se submeter a 

um treinamento, em obrigar-se a seguir regras como condição para se tornar em 

forma. Para o autor, o princípio que fundamenta o condicionamento do atleta se 

constitui, na verdade, em uma espécie de disciplina geral que orienta atitudes e 

comportamentos sociais em várias situações do cotidiano, enquadrando o próprio 

corpo. 
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A classificação das ciências e disciplinas, dos artigos e teses, das notas de 
rodapé, do índice e da bibliografia, a citação conscienciosa e humilde por 
ocasião do debate [...] são exigências universitárias que disciplina a 
pesquisa e o pensamento. Conforme-se à força coercitiva da formatação [...] 
obedeça ao formado-pai que, invisível e ausente, reina sobre o saber 
absoluto. Se seu desejo, porém é inventar-se, arrisque-se, livre-se do 
formato. (SERRES, 2008, p. 23). 

 

 Essas regras disciplinares a que se refere o autor, transformaram-se em 

uma espécie de poder que, na concepção de Foucault “penetrou o corpo e encontra-

se exposto no próprio corpo.” (2010, p. 146). Os antecedentes históricos dessa 

abordagem remontam o século XVII, quando o corpo do rei desempenhava um 

papel essencial no sistema político, não como uma metáfora, mas como realidade 

política: “sua presença física era necessária ao funcionamento da monarquia.” 

(2010, p. 145). A partir do século XVIII, na Europa, a sexualidade torna-se objeto de 

preocupação e de análise, como algo de vigilância e de controle. Mas a apropriação 

econômica, e talvez ideológica, da revolta do corpo à repressão originou novo 

investimento ao qual o autor se refere como controle-estimulação, que ele sintetiza 

com essa frase: “Fique nu...mas seja magro, bonito, bronzeado!” (FOUCAULT, 2010, 

p. 147). 

 É bem provável que a representação do corpo e da sexualidade referida por 

Foucault e Serres integre o imaginário coletivo da Lojas Renner, projetando um 

arquétipo que levou a criação do slogan "Você tem um estilo, a Renner tem todos”, 

através do qual a empresa busca não apenas encantar, mas sobretudo “seduzir” a 

sensibilidade das mulheres, que representam 80% de seus clientes. Pelo que deduzi 

das falas do CEO e do conteúdo de textos institucionais do Relatório de 

Sustentabilidade de 2011, é para esse público-alvo que são canalizadas suas 

energias, as quais se manifestam no contato face a face com os clientes ou pela 

tentativa de influência simbólica. Por exemplo, os formatos curvos que, pela 

percepção cognitiva da Lojas Renner, chamam mais a atenção do gênero feminino, 

compõem o layout dos balcões de seus caixas, passagem obrigatória de todos que, 

após concluir suas compras, fazem o acerto de contas. Esse olhar diferenciado em 

relação às pessoas, o CEO disse ter adquirido a partir de seus estudos sobre 

ciências humanas, em sua passagem como estudante e professor de administração 
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na FGV, em São Paulo, e, principalmente nos contatos presenciais com seus 

subordinados. 

 

O reconhecimento que obtive de veículos de comunicação como um dos 
melhores executivos brasileiros é fruto do meu aprendizado, da dedicação e 
do gosto que eu tenho pelo varejo. Ser destacado serve para incentivar 
outras pessoas a fazer isso também. Há uma carência muito grande de 
profissional de varejo. Para trabalhar nessa área, tem que gostar muito de 
mercado e de gente; tem que ter paixão. Muitas vezes eu ouço que a 
grande responsabilidade do presidente de uma empresa é definir 
estratégias, mas se ele não conhecer bem a operação, vai traçar estratégias 
irreais. O bom executivo é aquele que tem visão estratégica, mas que está 
sempre com o pé na operação. Onde é que eu aprendo mais? É na loja; e 
quando vou à loja, eu falo com o gerente, mas falo muito mais com o 
vendedor. Sabe por quê? Porque ele está muito mais próximo do cliente. O 
conhecimento do varejo está nas lojas e nós temos que ter a capacidade e 
a humildade de buscar esse conhecimento (Trecho da entrevista dada à TV 
Record, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2015). 

 

 Ao analisar esse depoimento, me reportei ao conteúdo de algumas 

narrativas de vendedores sobre o encantamento de clientes e conclui que o 

chamado atendimento inteligente pode ter sido resultado da percepção do CEO de 

que, sem “reza” no ouvido do vendedor, o encantamento não faz milagres. Pelo que 

observei em um vídeo com imagens e áudio de um ritual de motivação abordando 

essa temática, a gravação realizou-se em uma filial, na Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro, onde algumas atitudes de funcionários pareciam desviantes em relação do 

discurso. Pensou-se, portanto, em um reforço institucional, que busca reenquadrar o 

vendedor, a fim de que “saia da paralela”, se coloque à disposição do cliente e lhe 

ofereça ajuda, principalmente quando ele demostrar indecisão diante do que 

comprar. Em uma das cenas, um funcionário jovem, sorridente, de peruca e blazer 

branco, simula a voz da diretora de recursos humanos, como se ela estivesse na 

sede, em Porto Alegre, falando em um estúdio e buscando motivar os funcionários, 

através de um dos canais de comunicação interna. No improviso, “ela” diz que os 

concorrentes têm o mesmo produto e enfatiza como os funcionários devem fazer a 

diferença: 

Muitas vezes nós deixamos o cliente por conta, perdido na área. E nós estamos 
onde? Conversando na paralela. Vocês ficam conversando muito. É por isso que se 
diz: é preciso evitar a conversa paralela. Mas não é para vocês ficarem 
simplesmente circulando. É preciso perceber o cliente, abordar o cliente, oferecer-
lhe uma sacola. Isso é muito importante. O cliente satisfeito se torna fiel; sempre vai 
retornar e, melhor ainda, indicará a Renner a outras pessoas. Vamos buscar o 
cliente oculto! Vamos manifestar nosso inconformismo; vamos ter atitude. São vocês 
que fazem a loja (Síntese do conteúdo do funcionário).

70
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6SS3uG67hqc>.Acesso em: 7 outubro 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SS3uG67hqc
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 Na cena seguinte, outro funcionário, igualmente jovem e vestido a caráter, 

de gravata e paletó bege, emita o CEO, quando ele agradece a gerência da loja por 

ter criado uma comissão para virar o jogo, “manifestar o inconformismo diante das 

dificuldades e fazer mais através do atendimento inteligente. Parabéns pela atitude, 

pelo senso de urgência em verificar o problema e agir.” Na sequência, um jovem 

com aparência despojada, que aparece andando rapidamente em um corredor, para 

por alguns segundos e se apresenta: “oi gente, lembram de mim? Estou aqui 

novamente para falar sobre o atendimento inteligente. Ele acontece realmente 

dentro da loja e se não acontece por que isso ocorre.” A cena seguinte, mostra duas 

situações opostas. Na primeira, uma cliente igualmente jovem com algumas peças 

de roupas no braço, se desloca até uma gôndola, talvez para observar mais roupas, 

mas ao ver uma vendedora colocando produtos em ordem, em um cabide, desiste. 

Na cena seguinte, a câmara volta atrás e mostra a vendedora abordando a cliente, 

em um atendimento inteligente. 

 

Vendedora: Boa tarde. Tudo bem? A senhora gostaria de uma sacola? 

Cliente: Boa tarde. Sim. Obrigada. 

Vendedora: A senhora já possui nosso cartão Renner? 

Cliente: Já. 

Vendedora: Tá bom então. Fique à vontade. Qualquer ajuda, meu nome é 

Natália. Boa tarde. 

Cliente: Boa tarde, Natália. Obrigada. 

 

 Após esse diálogo, o jovem locutor do início desta última cena retorna e 

alerta os expectadores para a importância do comportamento “fora da caixa”, capaz 

de dar outra vida ao atendimento. Pelo que deduzi a partir de suas palavras e de 

todo o conteúdo do vídeo, a intenção é tirar o vendedor da zona de conforto para 

que, através de sua capacidade de imaginação, crie uma empatia com o cliente, 

viabilizando o clímax, ou seja, o momento psicológico do olho no olho, visando à 
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concretização do ato final, a venda. Em outras palavras é o “bote certeiro”71, 

expressão que melhor traduza, talvez, a pedagogia da sedução praticada no varejo. 

 Tais fatos nos dão a impressão de que estamos, sem dúvida, diante da 

chamada “ditadura do cliente-rei”, como bem diz Gaulejac (2007). Mas a julgar pelas 

ameaças que o cercam no contexto da pós-modernidade, onde tudo gira em torno 

dimensão econômica, esse mesmo “rei” parece estar nu. 

 

Os interesses dos consumidores são levados em conta apenas à medida 
que favorecem a compra de bens ou serviços. As práticas do marketing 
procuram a satisfação subjetiva de sua necessidade, “esquecendo”, ao 
mesmo tempo, seus interesses reais, seu bem-estar final. É assim que 
procuramos torná-los cativos por meio de políticas de abono, vender-lhes 
produtos até quando se verificam nocivos para sua saúde, criar produtos 
novos, que tornam obsoletos os antigos, sem trazer progresso evidente 
(GAUDELJAC, 2007, p. 49). 

 

 O contexto de mercantilização onde emerge o paradoxo referido pelo autor é 

movido por categorias incessantes, como necessidades e desejos, capazes de 

impulsionar um dinamismo irreversível, regido pelo que o próprio Gaudeljac define 

como “a regra de ouro do lucro” (2007, p. 49). Esse mito do progresso “tornou-se 

uma ideologia desbotada”, segundo Balandier (1997), mas o consumismo, enquanto 

seu apêndice, parece mais vivo do que nunca. Nesse processo de ordem e 

desordem, o cliente/consumidor ganhou o status de ator e protagonista, ao mesmo 

tempo, mas seu poder de barganha vem sendo cada vez mais relativizado. Entre as 

empresas pesquisadas, por exemplo, ele é a personagem mais aguardada em um 

palco repleto de signos, visíveis e invisíveis. Mas neste espaço busca-se apreender 

e manipular, simbolicamente, suas demandas através de uma verdadeira teia de 

significados para manter e reproduzir o ciclo vicioso do consumo, como explica 

Bauman. 

 

A sociedade de consumidores não pode dispensar essa sedução mais do 
que a sociedade de produtores a podia dispensar, graças à vigência da 
regulamentação normativa. Por essa mesma razão, não pode permitir-se 
declarar guerra, menos ainda combater, à tendência do mercado de elevar 
os sonhos e desejos dos consumidores a um estado de frenesi e alçá-los às 
nuvens – por mais prejudicial que essa tendência possa revelar-se à forma 
de ordem e em que se radica. (BAUMAN, 1998, p. 54). 

 

                                                           
71

 Tendências, inovação, dicas. Disponível em:<http://ogerente.com/tid/2009/08/fechamento-vend/>.  Acesso em: 1º março 
 2016. 

http://ogerente.com/tid/2009/08/fechamento-vend/
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 Mas, ao contrário do que propagam os integrantes do palco ideológico 

ocidental, o sol não nasceu para todos na sociedade de consumo. Nela, segundo o 

próprio Bamaun, “a responsabilidade pela situação humana foi privatizada e os 

instrumentos e métodos de responsabilidade foram desregulamentados.” (1998, p. 

54). Diante dessa constatação, chega-se à conclusão de que a sedução do 

mercado, que estimula as empresas pesquisadas a invadirem o imaginário do 

consumidor com a promessa de sonhos e desejos, independente de classificação ou 

status social, leva não ao caminho do sucesso, mas da baixa autoestima, reificando 

a desigualdade social. Em outras palavras, de acordo com a lógica do consumo, os 

jogadores incapazes de gerar os meios à altura de seus próprios desejos, ficam fora 

do jogo, engrossando a categoria dos excluídos. 

 

3.3 Comunicação e relacionamento 
 

 No passado, quando uma empresa de varejo quebrava, sobravam alguns 

poucos bens imóveis, já que muitas funcionavam em instalações alugadas, os 

estoques de mercadorias, as contas a pagar e os créditos a receber, compondo a 

massa falida. Os ativos invisíveis praticamente inexistiam, pois, as marcas eram 

pouco valorizadas e o comércio não dispunha de patentes, conhecimento 

sistematizado ou qualquer outro registro de inteligência competitiva, caracterizado 

pelo uso estratégico da informação. Por fim, restavam apenas as lembranças como 

parte da memória histórica de quem saiu de cena, como a G. Aronson, Mesbla e 

Mappin, citadas anteriormente. Mas ao revisitar a memória dessas empresas através 

de dados colhidos em entrevistas com executivos do Ibevar e da SBVC, visando a 

compor um inventário simbólico de seu patrimônio invisível, para compreender as 

relações sociais entre os atores do segmento de varejo, constatei que elas deixaram 

também uma herança valiosa. Não ficou escrita em livro, mas é uma lição para as 

gerações futuras de empresários que, na economia globalizada, vem se 

transformando, cada vez mais, em diferencial competitivo indispensável a qualquer 

empresa. Trata-se do que se poderia chamar de capital relacional, composto 

basicamente pelo vínculo com clientes, fornecedores, representantes de governo e 

das comunidades existentes no seu entorno, que pode ser usado para melhor 
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controlar e ampliar a dominação social e vender mais, conforme depreendi da 

entrevista descrita abaixo. 

 

 

O varejo tem essa característica que eu considero singular, se comparamos 
com os valores culturais de empresas de outros setores, que é a 
proximidade, o relacionamento construído com o público externo ao longo 
da trajetória de cada companhia. É um ativo invisível importante resultante 
basicamente do elo entre a empresa e consumidor. Em geral, as empresas 
aproveitam esse diferencial para difundir outros produtos e dessa forma 
buscam diversificar suas atividades comerciais. Essa relação subjetiva com 
o cliente não deixa de ser também uma forma de capital humano, pois 
depende exclusivamente da relação do vendedor com cliente (Síntese de 
entrevista com executivo do Ibevar). 

 

 Pelo que eu constatei nessa e em outras entrevistas realizadas, em São 

Paulo, com representantes do setor, através de relatórios de pesquisas setoriais 

acessados virtualmente e de reportagens publicadas em veículos especializados, 

voltados para economia e negócios, aos poucos as empresas se deram conta de 

algo que nos dias atuais parece óbvio no comércio varejista. Ou seja, a importância 

do relacionamento para manter o consumidor preso à teia do consumo, a julgar pelo 

potencial das redes de comunicação que foram montadas para institucionalizar esse 

processo. Nas empresas pesquisadas, o capital relacional vem sendo construído, 

socialmente, em diversas frentes e, como bem disse o entrevistado do Ibevar, com 

desdobramentos internos e externos, como a criação de novos negócios a partir do 

contato permanente com vários segmentos de consumidores. Mas, é notório que 

para a estratégia ser eficaz, o aprendizado teria que começar internamente, 

eliminando certos tabus e formas de poder que deixaram de ser úteis aos negócios. 

Com isso, instituiu-se uma ideologia favorável à transparência, flexibilidade nas 

relações, diálogo e humildade etc. mediada pelas culturas organizacionais. 

 Foi mais ou menos esse princípio que inspirou Luiza Helena Trajano, logo 

que assumiu o comando do Magazine Luiza, em 1991, a iniciar um processo de 

mudança com o qual algumas pessoas ficaram assustadas, principalmente as que 

detinham seus feudos, devido ao status conquistado na hierarquia da organização. 

Visando a tornar o clima interno mais saudável, inclusive para o bem dos negócios, 

ela se propôs a facilitar os contatos face a face e a ampliar o relacionamento, dentro 

e fora da empresa, através da mudança do layout do escritório central em Franca. 

Agindo desta forma, ela sinalizou como seria o perfil do Jeito Luiza de Ser criado em 
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2002, no que diz respeito à comunicação e relacionamento com os públicos interno 

e externo. 

 Na prática, houve a remoção física do “muro” que separava alguns chefes, 

os quais trabalhavam em salas fechadas, dos funcionários que não detinham esse 

privilégio e compartilhavam espaço coletivo. No dia em que essas barreiras internas 

começaram a ser removidas, os próprios funcionários da área administrativa se 

envolveram com a tarefa de desmontar as divisórias, possibilitando, assim, a livre 

circulação de pessoas em um ambiente onde quase todos passaram a trabalhar em 

uma mesma sala (VASSALO, 2003). É claro que a maior ou menor interação entre 

pessoas dentro e fora da empresa, principalmente de níveis hierárquicos ou status 

diferentes, não depende só de gestos simbólicos e de regras instituídas pela cúpula, 

mas, sobretudo, de atitudes que resultem em ações sociais e culturais predispostas 

a um tipo de relacionamento de portas abertas. 

 Portas fechadas não condiz, de fato, com a realidade atual, onde observa-se 

que as empresas convivem, no dia a dia, com dois mundos interligados, o global e o 

local, conforme já referido nesta tese. Neste contexto, segundo Freitas (2007), é 

imperativo que as companhias que almejam compromissos sólidos e duradouros 

com seus mais variados públicos busquem redesenhar seu próprio papel, 

incorporando vivências interculturais no relacionamento com seus pares. Essa 

estratégia justifica-se pelo fato de que tanto as organizações como os indivíduos e a 

própria sociedade mudaram, alterando as expectativas e o jogo de forças no campo 

social. Há alguns anos, complementa Barbosa (2006), seria pouco provável que o 

imaginário corporativo tivesse condições de estabelecer qualquer previsibilidade que 

se aproximasse de um cenário onde as tradições locais se misturassem com os 

fluxos globais, provocando novas interseções, ou seja: “os fluxos globais se anulam 

mediante metabolismos locais, processos híbridos e sincréticos, inimagináveis.” 

(BARBOSA, 2006, p. 124). 

 Paralelamente às mudanças internas, Luiza Helena Trajano fez da 

comunicação um dos grandes pilares do processo de difusão da cultura 

organizacional do Magazine Luiza. A infraestrutura é formada por três canais de 

comunicação interna (Rádio Luiza, Portal Luiza e a TV Luiza), além do Conselho de 

Colaboradores, instituído em 1994, em cada loja, colocando em prática a gestão 
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participativa (SILVA, 2012). Em entrevista realizada, em São Paulo, em setembro de 

2016, com uma jornalista responsável pela área de relações institucionais da 

empresa, percebi que essa estrutura de comunicação e de relacionamento vem 

sendo ampliada, com o uso mais intenso da internet. Por exemplo, a vendedora 

virtual Lu, criada em 2009, recentemente tornou-se a "persona" da marca Magazine 

Luiza. Por meio dessa “vendedora” que pode ser acessada na seção atendimento, 

da website da companhia, o internauta obtém dados e informações sobre produtos, 

além de um “Fale com a gente” e do chat Missão Digital, ambos online. 

 Pelo que deduzi também, ao entrevistar a gerente de cultura e mudança, em 

São Paulo, na mesma época, a empresa planejava ampliar essa estratégia e usufruir 

da força da imagem, da forma e do conteúdo da comunicação digital para 

aprofundar o controle social do cliente, apoiando-se na tecnologia como um signo da 

cultura de consumo. É o caso de um projeto para intervir no seu modus operandi e 

trazê-lo, simbolicamente, mais para dentro da loja. A narrativa baseia-se em 

simplificar suas rotinas de trabalho, ajudando-o a explorar melhor o potencial de um 

smartphone, por exemplo. Para isso seria escolhido um “voluntário” integrante de 

uma família, previamente selecionada, que se prontificasse a embarcar nessa 

aventura tecnológica. A trajetória dessa personagem, uma espécie de avatar do 

consumo pós-moderno, será monitorada pela empresa que já dispõe, inclusive, de 

um chip lançado em parceria com uma operadora, que disponibiliza ofertas 

especiais de produtos das lojas, recarga de celular e acesso grátis a redes sociais. 

 Com base nesses dados, constatei que a comunicação e o relacionamento 

da empresa com os clientes apresentaram uma mudança qualitativa, tanto no que 

diz respeito ao uso de técnicas avançadas de transmissão de dados e de novas 

mídias como na abordagem face a face. Por exemplo, no passado, a simplificação 

de processos visando a agilizar o atendimento, reduzindo o tempo de espera do 

cliente, se traduzia diminuir o número de clicks necessários no teclado do 

computador para finalizar uma operação de crediário (SILVA, 2014). Agora, com 

alguns touchs na tela do celular corporativo o vendedor acessa um mundo de 

negócios, sintetizada pela chamada venda mobile, cujo portfólio inclui produtos 

tradicionais e bens digitais como o chip Luiza, além de seguro, cartão de crédito 

etc.72 Trata-se de uma mudança significativa, quando comparada ao estágio das 
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 Rompendo fronteiras em meio às novas geografias globais, o Magazine Luiza tem transformado relacionamentos em 
 oportunidades de negócios desde que se deslocou de Franca para São Paulo, principalmente. Através de entrevista com a 
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vendas por internet iniciado pela empresa em 2003, e que vem evoluindo através do 

uso dessas tecnologias digitais.73 

 A meu ver, a busca no mercado de um eventual cliente que concorde em 

aprender como usar a tecnologia digital, pelo Magazine Luiza, significa uma forma 

de adestramento, na perspectiva de Foucault (2010). A intenção é impor ao cliente 

uma regra disciplinar, através da qual o indivíduo poderá cair em uma armadilha, ou 

seja, a predisposição para consumir mais, por conta de necessidades e desejos 

criados subjetivamente. Isto porque, segundo o autor, “a disciplina fabrica indivíduos, 

enquanto uma técnica específica de um poder que torna-os, ao mesmo tempo, 

objetos e instrumentos de seu exercício.” (FOUCAULT, 2010, p. 164). 

 Esse arranjo institucional se constitui também em parte de uma dramaturgia 

que, valendo-se de linguagens e de meios de comunicação diferenciados, se 

expressa através de rituais que visam a flexibilizar elementos da cultura 

organizacional da empresa, enquanto instrumentos de poder e convencimento. No 

dia a dia do mundo corporativo, os rituais manifestam o lado concreto da cultura 

organizacional, ditando padrões de comportamento, sinalizando níveis de intimidade 

e como os procedimentos devem ser executados (FREITAS, 2007). Nessa 

perspectiva, tanto a cultura como a própria organização exigem um falar 

permanente, buscando reforçar valores e sua própria visão de mundo, além de dar-

lhes sustentação ideológica como bem diz Girin (1996). Na opinião do autor, a 

informação ou as produções culturais enquanto bens imateriais, estão suplantando 

os produtos. (GIRIN, 1996, p. 24). 

 Ao analisar os dados sobre como a Lojas Renner se comunica com seus 

públicos internos e externos, constatei que o virtual e o digital se misturam visando a 

estreitar o relacionamento da empresa com os clientes, os quais costumam se 

                                                                                                                                                                                     
 gerente de cultura e mudança, eu identifiquei que, sob o comando do novo CEO, o acesso mais intenso ao conhecimento do 
 mercado e o domínio de tecnologias digitais vêm facilitando a implantação de uma estratégia de venda denominada 
 multicanal que consiste em ofertar mercadorias nas lojas, via celular, redes sociais etc. A iniciativa resulta da aproximação 
 com segmentos de consumidores cujo perfil sociocultural demanda produtos e serviços diferenciados. 
73

 Em 2013, o Magazine Luiza inaugurou uma filial no Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que conta 
 com um mostruário interativo, criado pela Omni Labs, o qual possibilita a exposição dos produtos de uma forma inédita no 
 Brasil. É a mais avançada em tecnologia usada na empresa, dentre as 780 filiais distribuídas em várias cidades do Brasil. 
 Disponível em: <http://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/>. Acesso em: 2 setembro 2016. Em 2016, esta loja 
 passou por algumas reformas, e hoje tem o mesmo nível de digitalização das outras filiais, oferecendo wifi aos clientes, 
 conforme dados que eu obtive durante entrevista realizada, em São Paulo, com uma jornalista da empresa encarregada pela 
 área de relacionamento institucional. 
 

http://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/
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manifestar sobre o atendimento recebido, através do encantômetro74. Trata-se de um 

painel eletrônico com três opões de resposta, instalada na saída das lojas por meio 

do qual a empresa registra quantos foram para casa satisfeitos, muito satisfeitos ou 

insatisfeitos. Quando alguém é percebido ao expressar sua insatisfação no aparelho, 

pode receber uma ficha para justificar sua queixa ou é questionado por algum 

funcionário como aconteceu, por exemplo, em uma filial de Santa Maria, interior do 

Rio Grande do Sul. Lá, “uma mulher muito brava, apertou no insatisfeito”, mas, “será 

cliente para sempre”, relata o funcionário que presenciou seu gesto, conforme 

sintetizo abaixo. 

 
Notei que sua expressão era de indignação. Perguntei qual o motivo de sua 
insatisfação? “Fui pagar uma conta, mas as filas estão muito grandes e 
estou sem tempo”, respondeu dona Maria. Dinheiro ou cheque, perguntei e 
me prontifiquei a fazer o pagamento. Ela pareceu desconfiada, mas eu 
disse que poderia confiar. Ela preencheu o cheque e disse que buscaria o 
carnê outro dia. Penando em surpreender a cliente, consegui seus dados e 
autorização da chefia para obter também seu endereço. Depois providenciei 
a entrega de um botão de rosa junto com cartão com desculpas, para 
amenizar a situação. No dia seguinte, a visitei e quando ela me reconheceu, 
sorriu, ficou sem palavras por alguns instantes e com os olhos cheios de 
lágrimas. Disse que estava impressionada, pois nunca alguém de uma loja 
tinha se preocupado tanto com ela. Passados alguns dias, dona Maria nos 
visitou e disse que queria apertar o botão do Encantômetro. Apertou o 
“muito satisfeito”, por três vezes. (JLC, fiscal de loja, Santa Maria, RS). 

 

 É bem provável que a dona Maria esteja entre as mais de 22 milhões de 

pessoas que opinaram sobre o atendimento da Lojas Renner, desde a implantação 

do encantômetro, em 1996 até 2011, das quais 96% manifestaram-se satisfeitas, 

segundo a empresa. Os dados coletados todos os dias são transferidos para a 

intranet e analisados mensalmente, na área de marketing, onde é feito um ranking 

das lojas mais bem colocadas, considerando o grau de muito satisfeito e a nota do 

cliente oculto, referido anteriormente. As que ficarem em primeiro lugar três meses 

consecutivos ou cinco alternados, no mesmo ano, são premiadas financeiramente. 

Mas há controvérsias sobre a consistência desses dados, pois de 2007 a 2011, o 

número de opiniões elevou-se de 17,3 milhões para 22,3 milhões, devido a ação de 

um funcionário que passou a convidar os clientes a se manifestarem. Essa 

intervenção pode ter motivado um viés em suas respostas, conforme hipótese 
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 Os dados sobre o encantômetro encontram-se disponíveis na seção institucional da website da Lojas Renner e em seus 
 relatórios de sustentabilidade relativos aos anos de 2011 e 2012, que também podem ser acessados via internet. 
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levantada em abril de 2016 em um blog75 especializado em informações relativas a 

pesquisas sobre satisfação de clientes. 

 Pelo que eu observei tanto no Magazine Luiza como na Lojas Renner, o uso 

de ferramentas tecnológicas nas comunicações e relacionamento com clientes, bem 

como as representações que delas transparecem, em termos de modernização, 

facilitam controlar e captar aspetos subjetivos manifestos muitas vezes através de 

atitudes específicas de clientes. Em determinadas circunstâncias, inclusive 

socioculturais, esses comportamentos podem influenciar e impulsionar motivações e 

desejos, categorias estruturantes do consumismo moderno, segundo Barbosa e 

Campbell (2007). A identidade pessoal, em termos de gênero, perfil socioeconômico 

e cultural são igualmente determinantes de novos hábitos de consumo, mas as 

subjetividades manifestas de forma mais ampla através de relacionamentos e 

contados diversos com os clientes falam mais alto como o autor explica. 

 

O processo de querer e desejar está no cerne do fenômeno do consumismo 
moderno. Isso não quer dizer que questões referentes a necessidades 
estejam ausentes, ou que outras questões, como estruturas institucionais e 
organizacionais significativas não sejam importantes. Quero apenas afirmar 
que o dínamo central que impulsiona tal sociedade é o da demanda do 
consumidor, e que isso, por sua vez, depende da habilidade do consumidor 
de exercitar continuamente seu desejo por bens e serviços. Nesse sentido, 
são nossos estados emocionais, mais especificamente nossa habilidade de 
“querer”, “desejar” e “ansiar por alguma coisa”, sobretudo nossa habilidade 
de repetidamente experimentar tais emoções, que na verdade sustentam a 
economia das sociedades modernas desenvolvidas. (BARBOSA; 
CAMPBELL, 2007, p. 48). 

 

 Canclini (2008) rejeita a ideia de que, diante da onipotência da mídia, os 

indivíduos tenderiam a se tornar dóceis, manipulados e propensos “a efetuarem 

gastos inúteis e compulsões irracionais” (2008, p. 59), cedendo às pressões do 

consumo. Emissores e receptores de mensagens de comunicação de massa seriam 

mediadores da hegemonia cultural, tanto quanto a família, os vizinhos do bairro e os 

colegas de trabalho da empresa, segundo ele. Nessa perspectiva, o consumo seria 

a ponta de um iceberg, ou seja, o ciclo do capitalismo onde se completa a produção 

e a reprodução da força de trabalho. Mas a percepção do consumo como fruto da 
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 Disponível em: <http://satisfacaodeclientes.com/encantometros-as-pesquisas-de-satisfacao-das-lojas-renner-e-da-droga-
 raia/>. Acesso em: 3 novembro 2016. 
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racionalidade econômica não esgota a problematização dessa temática como ele 

próprio justifica: 

Uma teoria mais complexa sobre a interação entre produtores e 
consumidores, entre emissores e receptores, tal como a desenvolvem 
algumas correntes da antropologia e da sociologia urbana, revela que no 
consumo se manifesta também uma racionalidade sociopolítica interativa. 
Quando vemos a proliferação de objetos e de marcas, de redes de 
comunicação e de acesso ao consumo da perspectiva dos movimentos de 
consumidores e de suas demandas, percebemos que as regras - móveis - 
da distinção entre os grupos, da expansão educacional e das inovações 
tecnológicas e da moda também intervêm nestes processos (CANCLINI, 
2008, p. 61). 

 Na tentativa de reforçar as interfaces socioculturais que impulsionam o 

consumo através da moda, conforme pontua o autor citado acima, a Lojas Renner 

disponibiliza outros canais de relacionamento com acesso virtual visando a ampliar a 

interatividade e obter o feedback dos clientes sobre sua performance varejista, 

conforme constatei em sua website. Por exemplo, quem quiser transmitir alguma 

queixa ou sugestão, acessa a página Atendimento, entra em “Faça Contato”, 

seleciona envie e-mail, redige o texto e despacha o conteúdo via correio eletrônico. 

Pelo que observei em seus textos institucionais, incluindo o relatório de 

sustentabilidade de 2011, a empresa costuma monitorar, pari passu, o itinerário 

percorrido internamente pelas sugestões e reclamações de clientes. 

 Para isso rastreia o número das ocorrências, a que áreas foram 

encaminhadas e quanto tempo foi gasto desde a chegada até a postagem do retorno 

ao cliente. Respaldada por esse controle sobre o ritmo e o desempenho da 

burocracia organizacional, a companhia se compromete a responder os internautas 

em no máximo 72 horas. Em 2012 e 2013, ela conquistou o status de uma das 

empresas com maior engajamento em redes sociais, como Facebook e o Twitter, 

dentre as dez posicionadas no topo do ranking Index Social. 

 Comunicação e consumo são destaque no novo contexto da globalização, 

onde a geografia se expande e o mercado deixa de ser apenas um local de troca de 

mercadorias. Extrapolando a ótica puramente econômica, conforme Castro e 

Baccega (2009), transforma-se em território de múltiplas interações, ou seja, um 

espaço de escolhas e de diálogos entre sujeitos de diferentes perfis indentitários, de 

gênero e de status sociais. É neste amplo espectro de relações e de interesse, 

igualmente identificado como espaço do consumo, que ocorrem os embates pela 

satisfação de necessidades humanas através de bens materiais e simbólicos, como 

explica a autora. 
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A inter-relação comunicação e consumo aparece como marca destacada. 
Ambos se interdependem, uma vez que na contemporaneidade o transitório 
tomou o lugar do permanente: o tempo de existência de cada produto, 
material ou simbólico, reduziu-se rapidamente. Hoje, obrigatoriamente, a 
produção volta-se, permanentemente, para outros produtos, novos ou 
renovados, os quais precisam ser rapidamente consumidos para que se 
apresse a substituição. Fala-se em produção, fala-se também em consumo: 
ambos operam conjuntamente. (CASTRO; BACCEGA, 2009, p. 239). 

 

 Seja onde for que a produção se materialize, sua deslocalização é menos 

importante que a necessidade de as empresas se tornarem cada vez mais 

competitivas, disputando territórios, estados e continentes distantes, mediadas por 

um processo de comunicação que se amplia através redes, complementa Cerbino 

(2009). Nessas redes, a difusão das tecnologias de digitalização reduz as distâncias 

e aproxima as metrópoles globais, que abrigam os novos mapas do consumo, 

conforme já me referi nesta tese. Da mesma forma, a “integração entre o real e o 

virtual possibilita ao cidadão um acesso mais amplo a esses espaços via internet - 

disponível em quase todos os lugares e a qualquer hora em redes wireless.” 

(CERBINO, 2009. p. 19). 

 Usufruindo fortemente do potencial comunicacional dessas novas mídias, o 

Carrefour vai além do discurso de humildade manifesto através do seu “precinho”, 

slogan disseminado por celebridades midiáticas, logo na virada do século, visando a 

construir um padrão de relacionamento com clientes baseado no simbólico. Pelos 

dados coletados em sua website através de imagens, textos institucionais e vídeos 

percebi que o objetivo principal de sua comunicação talvez seja despertar o 

imaginário de clientes para as representações do consumo, como uma mistura de 

realidade, sonho e emoção, como sintetizou seu diretor de marketing corporativo, 

em entrevista virtual a uma rádio de São Paulo.76 

Parte desse cenário glamoroso manifesta-se através de receitas do chef 

Carrefour transmitidas virtualmente, cujo conteúdo visa a transformar a cozinha em 

um espaço lúdico na produção de alimentos caseiros. Ao analisar um desses 

vídeos, me deparei com uma pedagogia alimentar, cujo repertório linguístico baseia-

se no discurso da gentileza e gostos diferenciados. Na voz e nos gestos do chef, o 

fazer doméstico transmitido através de áudio e imagens torna-se uma aventura 
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 Disponível em: <http://jovempan.uol.com.br/videos/noticias/comunicacao-marketing/37257-rodrigo-lacerda-marketing-do-
 carrefour.html>. O diretor permaneceu no Carrefour até janeiro de 2015. Acesso em: 29 setembro 2016. 

http://jovempan.uol.com.br/videos/noticias/comunicacao-marketing/37257-rodrigo-lacerda-marketing-do-carrefour.html
http://jovempan.uol.com.br/videos/noticias/comunicacao-marketing/37257-rodrigo-lacerda-marketing-do-carrefour.html
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agradável a quem se propõe a transformar produtos como leite condensado, ovos, 

chocolate, entre outros, em “gostosuras” da mesa, tais como pavês, brigadeiros, 

pão feito em casa, ovos de páscoa etc. Essa interatividade com donas de casa 

funciona como um convite ao consumo, inclusive de outros produtos, fortalece o 

vínculo comercial com a empresa e valoriza sua logomarca, como detalha o diretor. 

 

A web é uma plataforma importante de relacionamento com o consumidor. 
A ideia do portal foi exatamente para fortalecer essa interatividade e criar 
um ambiente que fosse capaz de colher todo o conteúdo relevante para os 
clientes e para a marca. No portal, os consumidores terão dicas, receitas, 
novidades, entre outras informações que auxiliem a economizar e buscar a 
melhor compra. (Entrevista do diretor de marketing corporativo do 
Carrefour).

77
 

 

 Uma das plataformas virtuais do Carrefour alinhadas a esse objetivo é o blog 

“eu uso a cuca”, que significa “comunidade de consumidores unidos”. A iniciativa 

resultou de pesquisa realizada junto a consumidores que têm o hábito de fazer as 

chamadas “compras inteligentes”, ajustando o gosto e as necessidades às 

disponibilidades de seu bolso. Entre os dados disponibilizados nesse espaço, 

destacam-se textos e imagens com conteúdo que auxilia clientes sobre como 

localizar determinados produtos e o melhor lugar para comprar, em termos de preço, 

serviços ou de atendimento. Logo que foi ao ar, na virada do século, a empresa 

registrou 100 mil acessos em doze dias, durante uma campanha promocional. 

 As formas de comunicação virtual e presencial da empresa com os clientes 

ajuda inclusive a subsidiar decisões sobre sua estratégia de negócio. Por exemplo, a 

partir do intercâmbio de informações a companhia aprofundou o conhecimento sobre 

o perfil sociocultural brasileiro, o que lhe permitiu diversificar as áreas de venda, 

criando o conceito multicanal. Pelo que deduzi tanto da entrevista do diretor de 

marketing corporativo referida anteriormente como de dados levantados em outras 

fontes virtuais da empresa, esse modelo de negócio visa a satisfazer desejos e 

necessidades diversificadas e mais imediatas dos consumidores. Para a compra do 

mês, cujo volume geralmente é maior, a rede dispõe do hipermercado; aos que 

apenas precisam repor seus estoques antes do final do mês, há opções mais ágeis; 

quem trabalha com revenda, compra no atacado; e, se na saída, quiser abastecer o 

carro, vai no posto que conta também com loja de conveniência. 

                                                           
77

 A entrevista na íntegra está disponível em: <http://www.dci.com.br/shopping-news/clientes-sao-protagonistas-de-projeto-
pioneiro-do-carrefour-id134912.html>. Acesso em: 29 setembro 2016. 

http://www.dci.com.br/shopping-news/clientes-sao-protagonistas-de-projeto-pioneiro-do-carrefour-id134912.html
http://www.dci.com.br/shopping-news/clientes-sao-protagonistas-de-projeto-pioneiro-do-carrefour-id134912.html
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 Ancorado em conhecimentos desenvolvidos por Roland Barthes e Jean 

Baudrillard, Castells (2005) considera que todas as formas de comunicação são 

baseadas na produção e consumo de sinais, o que o leva a concluir que realidade e 

representação simbólica fazem parte de um mesmo contexto. Em todas as 

sociedades, indistintamente, segundo o autor, seus representantes sobreviveram em 

um ambiente simbólico e atuaram por meio dele. O que muda é a construção da 

realidade virtual, conforme ele explica. 

 

Explicarei com a ajuda do dicionário, segundo o qual, “virtual é o que existe 
na prática”, embora não estrita ou nominalmente, e “real é o que existe de 
fato”. Portanto, realidade, como é vivida, sempre foi virtual porque sempre é 
percebida por intermédio de símbolos formadores da prática com algum 
sentido que escapa à sua rigorosa definição semântica. É exatamente esta 
capacidade que todas as formas de linguagem têm de codificar a 
ambiguidade e dar abertura a uma diversidade de interpretações que torna 
as expressões culturais distintas do raciocínio formal/lógico/matemático. É 
por meio do caráter polissêmico de nossos discursos que a complexidade e 
até mesmo a qualidade contraditória das mensagens do cérebro humano se 
manifestam. (CASTELLS, 2005, p. 459). 

 

 Na perspectiva de Casltells, a realidade é pré-codificada por símbolos que 

compõem uma espécie de código resultante do que ele denomina “tela 

comunicadora da experiência humana”. É essa referência que nos permite interagir 

com uma multiplicidade de dimensões da realidade, “algumas explicitas, outras 

implícitas” (2005, p. 459). O simbólico na acepção de Geertz (1989), subjacente ao 

conceito semiótico de cultura que permeia esta narrativa sobre a realidade, parece 

pautar também a comunicação do Carrefour com seus clientes. Desta forma, a 

análise dos dados sobre as aspirações, hábitos e necessidades desses 

consumidores manifestas no relacionamento com a companhia permite desvendar a 

“teia de significados” (1989, p. 4) que os orienta na vida cotidiana, bem como a 

própria a cultura do consumo. 

 Neste caso, entendo que o consumo resulta não apenas de sua conotação 

econômica, enquanto parte do ciclo produtivo que se completa com sua 

materialização, mas também como fruto de um conjunto de ações e de relações 

sociais que lhe atribuem significado simbólico. Neste estágio, o valor de uso dos 

produtos e serviços torna-se menos importante do que sua representação enquanto 

símbolo de distinção social ou que, refletindo com Bourdieu (2008), os identificam 
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com o habitus de algum grupo de status diferenciado no campo social. Os conteúdos 

de comunicação veiculados pelas empresas pesquisadas, mesclando o virtual com o 

real, reforçam e algumas vezes até reificam as dimensões socioculturais de seus 

produtos, principalmente quando os relacionam com seus respectivos slogans. Não 

há como ignorar, por exemplo, conforme já foi dito nesta tese, o peso da 

comunicação como ferramenta de internalização de mensagens capazes de 

estabelecer um elo entre o real, o virtual e o imaginário coletivo. 
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PARTE 2 

FUNDAMENTOS DA NOVA ÉTICA SIMBÓLICA 

 

 O exame até aqui realizado sobre a apropriação da religiosidade dos 

funcionários, pela cultura organizacional do Carrefour, da Lojas Renner e do 

Magazine Luiza, permite inferir que esse processo viabilizou a construção de um 

novo ethos, o qual impulsionou os negócios dessas empresas, assim como a ética 

protestante propiciou condições socioculturais para a emergência do capitalismo, na 

Europa, entre os séculos XIX e XX. Ao analisar os dados obtidos por meio de 

entrevistas, relatórios e textos institucionais, além vídeos acessados virtualmente 

sobre essas empresas, observa-se, a partir da releitura de Weber (2007), por 

Boltanski e Chiapello (2009), que a internalização da religiosidade pelas empresas 

pesquisadas criou um modus operandi que vem exercendo papel semelhante ao que 

foi protagonizado pelo ascetismo calvinista, ao influenciar o comportamento 

econômico de empresários e trabalhadores da época, retratado em “A ética 

protestante e o espírito do capitalismo.” 

 A meu ver, o neo-ascetismo latente resultante da ressocialização dos 

funcionários, mediatizada pelo uso ideológico da religiosidade pelas empresas 

pesquisadas, opera através de vários processos, tanto de controle social quanto de 

motivação e engajamento dos funcionários aos objetivos das empresas, conforme 

analisado nos capítulos III e IV. Dentre esses processos, destacam-se as práticas 

simbólicas crescentes, através de metáforas e da manipulação de significados, 

como observa Wood Jr (2000). Por meio dessas “tecnologias gerenciais” 

(BARBOSA, 2002), busca-se relativizar tensões e conflitos resultantes das relações 

entre capital e trabalho, criando um clima organizacional favorável ao desempenho 

do trabalhador, com o consequente aumento de produtividade. Da mesma forma, a 

coerção ostensiva de comportamentos e atitudes não alinhadas aos interesses 

corporativos é substituída por regras aparentemente flexíveis de “vigiar e punir” 

(FOUCAULT, 2010). 

 Observa-se, também, uma forte tentativa das empresas pesquisadas de 

ressignificar sua identidade, tanto frente ao vazio da pós-modernidade quanto do 

imaginário social moderno. As sociedades modernas se constituem a partir de 
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processos socioculturais em constantes mudanças, rápidas e permanentes, como 

bem diz Hall (2004). Por outro lado, o próprio imaginário organizacional conforma, 

igualmente, a arquitetura estética, social e cultural das organizações, as quais vêm 

abrindo portas e janelas ao sagrado (FREITAS, 2007), como é o caso das empresas 

pesquisadas, na tentativa de apreender as dimensões subjetivas de seus 

funcionários. Pelos dados analisados até aqui, a religiosidade vai sendo aos poucos 

revelada como fator estruturante do novo espírito do capitalismo – principal hipótese 

dessa tese - conceituado na Introdução. 

 A evolução da religiosidade me reporta à leitura de “Modernidade religiosa”, 

em que o mestre em ciências da religião Victor Barrozo (2014) faz um recorte da 

obra de Danièle Hervieu-Léger, uma das pesquisadoras mais importantes da 

atualidade sobre essa temática. Na pós-modernidade, segundo ela, paralelamente à 

fragmentação das crenças, emergem novas religiosidades, demonstrando que a 

secularização, por si só, é incapaz de apreender a complexidade da religiosidade na 

sociedade contemporânea. 

 Essa perspectiva talvez explique o fato de, às vezes, a religiosidade se 

manifestar como sinônimo de espiritualidade nas empresas pesquisadas – essa 

menos apegada a doutrinas e instituições de perfil religioso. A pesquisa aponta, 

ainda, uma tendência favorável à cultura do consumo, sancionada pela Teologia da 

prosperidade. Com isso, os chamados prazeres mundanos, agora são legitimados 

por essa teologia, segundo à qual, o bem-estar social pode e deve ser almejado e 

materializado pelos novos fiéis. Entende-se que “antes de irem viver eternamente ao 

lado de Deus no paraíso”, como ressalta Mariano (2012), seus adeptos têm 

merecido acesso ao “mundo dos bens” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013). A 

construção social desse paraíso terrestre imaginário, cultuada em dinâmicas 

motivacionais e rituais de reforço da cultura organizacional das empresas 

pesquisadas torna-se, assim, um salvo-conduto para o consumo. 
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4 REENCANTAMENTO E RELIGIOSIDADE 

 

 Seguindo a tradição da cultura brasileira, representações de matrizes 

religiosas diversificadas se manifestam na Lojas Renner, no Magazine Luiza e no 

Carrefour, cujos impactos socioculturais e econômicos são analisados neste 

capítulo. Em sua maioria católica e evangélica, conforme pesquisei em fontes reais e 

virtuais, a crença e a fé parecem resignificar a estratégia comercial e de marketing 

dessas empresas, ao permear dinâmicas e rituais simbólicos de treinamento de 

pessoas. Na Lojas Renner, eu percebi que a sedução do consumidor se inspira em 

um tipo de misticismo definido, institucionalmente, como “encantamento” do cliente. 

Esse mesmo personagem é cultuado através do slogan “Vem ser feliz!”, durante o 

Rito da Comunhão, do Magazine Luiza, enquanto o Carrefour busca “ser do bem”, 

através de ações de caridade, realizadas por funcionários voluntários, em entidades 

conveniadas com a companhia. 

 Pelos dados coletados, o misticismo inserido no slogan “encantamento” se 

manifesta no dia a dia da Lojas Renner, principalmente através de narrativas de 

vendedores sobre seus contatos face a face com clientes. O objetivo dessa 

interação, cujo conteúdo também subsidia cursos e treinamentos, é tentar tornar a 

venda um fato inusitado e sempre com final feliz. No Magazine Luiza, o culto ao 

“Absoluto” realizado todas às segundas-feiras, durante o Rito da Comunhão, se 

constitui em um evento emblemático na internalização da religiosidade em sua 

cultura organizacional. Ao mesmo tempo, busca homogeneizar, simbolicamente, 

comportamentos e atitudes, fortalecendo a unidade como um valor corporativo. Esse 

discurso também se materializa no Carrefour, após os contatos periódicos dos 

voluntários com crianças, adolescentes e idosos carentes localizadas no entorno das 

lojas e cadastradas como parceiras. Nessas reuniões, na maioria das vezes 

recreativas, eles acabam sendo treinados sobre como se superar diante de 

situações limites, como falta de material ou de paciência para entender e lidar com 

realidades socialmente complexas. Quando retornam à empresa, parece que tudo 

fica mais fácil, conforme observei através da análise de dados obtidos em 

entrevistas com voluntários, em São Paulo. 
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 A meu ver, a apropriação de toda essa efervescência religiosa manifesta 

pelos funcionários das empresas pesquisadas, através de fenômenos 

organizacionais analisados neste capítulo, conduz à reflexão sobre a emergência do 

reencantamento ou de uma nova versão do desencantamento do mundo, que 

iluminou a ascensão do capitalismo ocidental nos séculos XIX e XX (WEBER, 2007 

e 2010), fenômeno sociocultural abordado por vários autores. Entre eles, destaca-se 

Pierucci (1997), para o qual a reversibilidade dos processos históricos, tal qual o 

desencantamento, é inexorável, mas o autor considera que a “fermentação religiosa 

e o chamado retorno do sagrado não jogam na lata do lixo a teoria da 

secularização.” (1997, p. 112). Em sua opinião, ele relativiza os vínculos formais da 

crença com intuições religiosas propriamente ditas, criando uma pluralidade. Ao 

mesmo tempo, abre espaço para uma espécie de “mercado espiritual”, onde o 

consumidor religioso faz sua escolha. 

 Ao concordar com essa perspectiva, Prandi (1996) afirma que os elementos 

da modernidade já se encontram incorporados à sociedade moderna e que essa 

realidade impõe, de certa forma, uma barreira ao reencantamento. O autor ressalta 

que, o surgimento de novas religiões no Brasil dá a impressão de que o 

desencantamento ainda não se completou e que em razão da pluralidade referida 

por Pierucci, esse fenômeno é colocado em questão (PRANDI, 1996, p. 104). 

Quanto ao reencantamento “científico”, Mocellin (2015) considera que não há 

correlação com o chamado reencantamento religioso. Trata-se, segundo ele, apenas 

de um questionamento do cartesianismo, já que, para a epistemologia, a 

causalidade não É mais tida como certa na ciência. Da mesma forma, as leis gerais 

perderam a hegemonia como via para a compreensão da natureza (MOCELLIN, 

2015, p. 50), concepções que, segundo ele, são compartilhadas por Edgar Morin e 

Ilya Prigogine em “A sociedade em busca de valores”. 

 Diante dessas reflexões, presume-se, com Siqueira e Spers (2003), que a 

aproximação das empresas pesquisadas com a religiosidade ou espiritualidade 

talvez resulte da própria necessidade de as organizações modernas se tornarem 

mais flexíveis. Com isso elas vêm abrindo mão de regras operacionais mecanicistas 

que não mais se coadunam com suas novas demandas sociais de apreender a 

subjetividade dos funcionários, visando a se tornar mais competitivas, bem como 

adquirir uma roupagem mais humana, como observa-se nas análises feitas nesta 

tese. Tanto nessa perspectiva quando à luz da gestão da diversidade cultural 
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(FLEURY, 2000), observa-se que as antigas formas de controle social e de poder 

organizacional se tornaram pouco eficazes, geradoras de tensões sociais e 

incapazes de serem absorvidas ou relativizadas pelo status quo vigente. Em outras 

palavras, o que está em discussão no Magazine Luiza, na Lojas Renner e no 

Carrefour é o movimento da “nova igreja” a serviço da “excelência operacional”. 

 
4.1 Encantamento e religião 
 

 É bem provável que o visitante atento que se deparasse com uma pedra, 

quase da sua altura, à esquerda da porta principal de entrada da empresa que o 

aguardava, ficasse bastante surpreso e um tanto intrigado, talvez. Essa foi a 

primeira reação que tive, em 2014, quando cheguei na sede da Lojas Renner, em 

Porto Alegre, para uma entrevista presencial com a diretora de recursos humanos. 

Meu estranhamento começou a se desfazer depois que me aproximei da pedra 

amarronzada, de formato irregular e com cerca de um metro e meio de altura, na 

qual observei que havia uma identificação em uma de suas extremidades. Tratava-

se de uma placa de granito, preta, de formato retangular, aparentando um 

centímetro e meio de espessura, afixada em uma das laterais da pedra voltada para 

os visitantes, com uma mensagem grafada em letras maiúsculas. O texto de duas 

linhas, que parecia ter sido esculpido na superfície da placa através de alguma 

técnica semelhante à xilogravura, expressava o seguinte conteúdo: “que as paredes 

deste prédio ecoem encantamento.” 

 Ao fotografar a pedra e tocá-la com a mão direita, me veio à cabeça a 

lembrança de uma cena inicial do filme de ficção científica “2001 Uma Odisseia no 

Espaço” que retratava, de certa forma, a evolução humana. Era o momento em que 

membros de uma tribo de primatas apresentados como representantes de nossos 

ancestrais, protagonizavam seu estranhamento diante de um monólito que parecia 

ter surgido do nada diante deles, invadindo seu território, em uma região da África78. 

Esse mergulho na memória de Hollywood me ajudou a recompor o roteiro da 

                                                           
78

 O filme é uma produção anglo-americana produzida e dirigida, em 1968, em parceria com Stanley Kubrick e Arthur C. 
 Clarke. Inspirado no paradigma evolucionista, a película aborda o homem, o avanço tecnológico e a vida extraterrestre. A 
 cena a que me refiro acima, foi rodada no deserto africano e capta o estranhamento de membros de uma tribo de primatas, 
 quando se deparam com um monólito preto deixado, talvez, por habitantes de outras galáxias. Desconfiados, eles se 
 aproximam e tocam o objeto com as mãos, gesto que teria despertado a inteligência deles, conforme mostrado nas cenas 
 seguintes. Ao que parece, eles teriam deduzido que um pedaço de osso da carcaça de um dos seus, encontrado no local, 
 poderia ser usado como arma de guerra ou de caça, exemplificando analogia ao desejo humano de conquistar e dominar 
 novos territórios. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey>. Acesso em: 8 março 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey
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entrevista, buscando desvendar uma possível relação entre a representação de 

religiosidade simbolizada pela pedra da Lojas Renner e as ações sociais e de 

negócio praticadas pela empresa. Mas, na tentativa de descartar, talvez, essa 

aproximação, a entrevistada disse, logo no início, que a pedra era uma amostra de 

parte do que restou do entulho minerário removido durante a escavação e 

terraplenagem de parte do terreno que abriga a matriz, localizada a cerca de sete 

quilômetros do centro da capital gaúcha. 

 Ao falar sobre o “encantamento” em sua entrevista, a diretora de recursos 

humanos da Lojas Renner contou como a ideia surgiu: 

 

O encantamento resultou da reflexão sobre o direcionamento que a nova 
gestão pretendia dar à organização e à nossa cultura organizacional. A 
partir das discussões e reuniões que realizamos, nos ocorreu então essa 
ideia, cujo significado se constitui em um dos nossos mais importantes 
valores. As histórias de encantamento que constam nesses dois livros 
citados aqui são uma demonstração de que estávamos certos e que a ideia 
se transformou em uma estratégia bem-sucedida. As narrativas de 
vendedores sobre o encantamento representam um material muito rico, que 
subsidia nossos treinamentos e nos orienta sobre como continuar 
capacitando pessoas e crescendo, colocando o cliente sempre em primeiro 
lugar. (Trecho da entrevista com a diretora de recursos humanos). 

 

 Analisando o conteúdo obtido através da entrevista com a diretora de 

recursos humanos da empresa e os do cenário com o qual eu me deparei na 

chegada à empresa, conclui, a priori, que estava diante de representações típicas de 

um misticismo sem Deus, que transparece no conceito de religiosidade elaborado 

por Simmel (2010). Por esse raciocínio do autor, pode-se inferir, a priori, que o não 

dito pela minha entrevistada revela-se tanto pelo significado social de colocação da 

pedra onde ela está, enquanto um monumento de “culto à natureza”79, como mais 

claramente pelo texto da mensagem veiculada através da placa de granito. A 

analogia entre o comportamento social da empresa e o religioso expressa por suas 

ações e atitudes, inclusive em relação ao significado da construção de sua nova 

sede administrativa, se torna mais clara com a leitura do que diz o autor sobre 

religiosidade. 

                                                           
79

 Dentre os sistemas religiosos, existem duas formas de representação distintas e ao mesmo tempo correlacionadas, 
 segundo Durkheim (2003). Uma dirige-se às coisas da natureza, inclusive pedras, e aos seres espirituais,  caracterizando-se 
 como agentes animados e conscientes como o homem, porém distintos em relação à natureza dos poderes que lhe são 
 atribuídos e, particularmente, por não afetarem os sentidos do mesmo modo: normalmente não são perceptíveis a olhos 
 humanos. De acordo com as reflexões do autor, para uns, o animismo seria a religião primitiva, tendo o naturismo como 
 forma secundária e derivada, enquanto outros sustentam que o culto da natureza representa o ponto de partida da evolução 
 religiosa. As origens do pensamento religioso estariam, portanto, relacionadas a essas duas teorias, sendo que a 
 constituição dos traços essenciais da teoria animista deve-se ao  antropólogo britânico Edward Burnett Tylor. (DURKHEIM, 
 2003, p. 34-5). 
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A categoria religiosa é um modo psíquico de viver e experimentar o mundo, 
uma fonte de energia pensante, ativa e sensível que assume o comando 
dos conteúdos da existência. Assim, ela adquire a possibilidade de modelar 
para si um mundo objetivo: a religião, que se justapõe à religiosidade, a qual 
é essencialmente um estado sem objeto, ou um ritmo da interioridade. Entre 
esses conteúdos, que a religiosidade atravessa ou dos quais se apropria, 
estão as formações sociológicas, cuja estrutura as predestina a serem a 
matéria-prima ideal para o desenvolvimento da vida religiosa. (SIMMEL, 
2010, p. 46). 

 

 A representação do transcendente que pode estar simbolizado na pedra, 

enquanto síntese da religiosidade cultuada pela Lojas Renner, tal como define 

Simmel, parece vir ao encontro das reflexões de Eliade (2013), quando ele aborda a 

interação humana com o cosmos, traduzida especialmente pelo comportamento 

religioso versus habitação. A meu ver, tal ideia reforça a hipótese levantada por mim 

ao associar o simbolismo da pedra com o prédio que abriga a sede da Lojas Renner. 

O autor admite que a sociedade pós-moderna se tornou dessacralizada, por força do 

fenômeno estudado por Weber centrado no exercício de entender o 

desencantamento do mundo e da secularização. Contudo, Eliade entende que 

coexistem, no tempo e no espaço, diferentes formas de religiosidade, compondo 

uma espécie de cosmos dentro do grande cosmos que é o mundo, enquanto uma 

criação divina. A habitação faz parte desse ambiente: 

 

Instalar-se num território, construir uma morada pede, conforme vimos, uma 
decisão vital, tanto para a comunidade como para a o indivíduo. Trata-se de 
assumir a criação do “mundo” que se quer habitar [...] em todas as culturas 
tradicionais, a habitação comporta um aspecto sagrado pelo próprio fato de 
refletir o mundo [...] na própria estrutura da habitação revela-se o 
simbolismo cósmico. (ELIADE, 2013, p. 49-51). 

 

 Ao comungar com as ideias aqui expostas a partir da abordagem de Simmel 

e de Eliade sobre as manifestações do sagrado no campo social, Bastide (2006) 

recorre à perspectiva filosófica, buscando compreender e clarificar o conteúdo das 

representações que dão sentido à religiosidade, a qual se expressa de forma 

diferenciada em relação aos cânones da tradição religiosa. Após discorrer sobre o 

domínio do natural e do sobrenatural ancorado nas ideias de filósofos como Mozart, 

Descartes, Delacroix, entre outros, Bastide (2006) sustenta que algumas vertentes 

do misticismo sem Deus, como a do filósofo neoplatônico Plotino, se apoiam em 

uma categoria de êxtase que aponta para um Deus. Mas não ao Deus-pessoa de 
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parentesco teológico tradicional, e sim a um ser de linhagem filosófica. Neste 

sentido, ele conclui que “a experiência de Plotino exemplifica um misticismo, se não 

irreligioso, pelo menos arreligioso.” (BASTIDE, 2006, p. 13 e 25). 

 O cerne das religiões, segundo o autor, se faz presente tanto nas formas 

mais complexas de vida mística como nas mais simples, embora nem sempre a 

experiência mística se manifesta associada a um fenômeno religioso stricto sensu. 

Pode estar presente em uma pré-disposição do ser humano de tentar sair de si 

mesmo, no intuito de estabelecer uma comunicação mística com certas 

interpretações metafísicas a respeito de coisas, fatos e episódios da vida cotidiana 

que, de acordo com suas crenças, apontam para o sobrenatural. É o caso, por 

exemplo, “da intuição estética, do sentimento de contemplação panteísta diante da 

natureza, de um momento de êxtase filosófico etc.” (2006, p. 14-5). O autor traduz o 

termo da seguinte forma: 

 
O misticismo é uma transformação da personalidade, que se esvazia de seu 
ser próprio, de seus instintos, de suas tendências distintivas, para, de certa 
forma, sair de si mesma e comungar com o objeto de sua adoração. Essa 
experiência vivida pode igualmente se traduzir em termos intelectuais: se 
todo o conhecimento supõe uma relação entre um sujeito e um objeto, o 
sujeito conhecedor e o objeto conhecido, o misticismo irá eliminar o primeiro 
desses dois termos; o sujeito que contempla se identifica plena e 
inteiramente com a coisa contemplada (BASTIDE, 2006, p. 14). 

 

 A apropriação e o uso desse misticismo o qual foi observado por mim, já na 

porta de entrada da empresa, manifestam-se, com frequência, no dia a dia da Lojas 

Renner, por meio de práticas relacionais internas e externas, envolvendo 

funcionários, clientes e fornecedores. Foi o que observei através de conteúdos 

institucionais veiculados em texto e imagens divulgados em vídeos, na internet. 

Dentre eles, destacam-se alguns episódios mapeados virtualmente, com foco em 

rituais, dinâmicas de treinamento, solenidades especiais como a reinauguração de 

lojas, além da constante tentativa dos vendedores de transformar cada contato com 

o público externo, dentro das lojas, em uma oportunidade de “encantamento”. 

 O conteúdo dessa interação específica entre vendedor e cliente é descrito 

pelos próprios vendedores e usado pela empresa em treinamentos, como modelo 

para os demais funcionários, até da área administrava. O contato com cliente é 

considerado pela empresa como uma oportunidade, não só de fazer negócios, mas, 

sobretudo, surpreendê-lo, na tentativa de apreendê-lo por meio da “teria de 
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significados” (GEERTZ, 1989), em que se transformou o “encantamento” como pode 

ser observado no relato abaixo da vendedora da filial Shopping Iguatemi RJ, com 

base na sua própria experiência sobre “encantamento”. 

 

A satisfação de um cliente é algo que nos renova, principalmente quando 
temos a oportunidade de fazer parte da solução de seu desejo [...] a 
essência da vida é perceber que a felicidade pode ser alcançada com 
pequenos gestos: quando sorrimos, quando fazemos alguém se sentir 
especial. “Encantar” é um grande círculo (HISTÓRIAS DE 
ENCANTAMENTO, 2012, p. 17). 

 

 A julgar por esse ponto de vista, sobre como “encantar” clientes, 

complementado pela narrativa de um colega seu, da filial Shopping Neumarkt, 

Blumenau, Santa Catarina, deduz-se que, de fato, o “encantamento se transformou 

em círculo, onde a roda imaginária que o representa se movimenta ao mesmo tempo 

em que é reinventada. É como se cada momento fosse visto como único no dia a dia 

do funcionário que está em contato direto com o consumidor, interagindo e 

aprendendo a melhor forma de puxá-lo para dentro do círculo ou da “teia”. 

 O seja, ao se ver diante do cliente o vendedor deve concentrar suas 

energias em torno de um poder de sedução que vai além do aprendizado obtido nos 

treinamentos. A meu ver, a narrativa descrita abaixo deixa transparecer nas 

entrelinhas que a tentativa de apreender os clientes leva em conta, sobretudo, a 

capacidade de o vendedor de, ao observá-lo olho no olho, captar seu desejo de 

compra. Daí conclui-se que na hora do “vamos ver o que acontece”, cada um 

reelabora a ideologia do “encantamento” de acordo com seus valores e crenças 

pessoais, buscando se superar, conforme escreve o texto intitulado “Uma história de 

anjo”80. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
80 De acordo com a herança religiosa judaico-cristã, os anjos são considerados mensageiros e filhos de Deus, 

 responsáveis pela mediação entre o sagrado e o profano (SCHOLEM, 2012). Talvez a cliente tenha revisitado esse 
 imaginário místico, em sua memória, para expressar artisticamente sua religiosidade, ao comparar a atitude do 
 vendedor da Lojas Renner com a de um anjo. 
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Era dezembro e o movimento, intenso. De repente, uma senhora com o filho 
de 12 anos me chamou a atenção. Ofereci ajuda e dona Marta solicitou que 
eu contasse um saquinho cheio de moedas e perguntou se com elas daria 
para comprar uma camiseta para o filho. Notei que, infelizmente, faltavam 
R$ 4,00. Na hora, o filho encheu os olhos de lágrimas. Este ano era a vez 
deste filho, pois ela não conseguia comprar presentes para todos. Tive uma 
ideia e pedi que ela retornasse mais tarde, pois tentaria ajudá-la. Uma 
cliente que ouviu a conversa perguntou o que eu iria fazer. Contei que 
compraria um cartão-presente de Natal

81
. A cliente se encantou com minha 

atitude e disse que me ajudaria. Comprou mais dois cartões-presente e 
deixou para que eu entregasse. Quando dona Marta retornou com o filho, 
entreguei-lhe os três cartões e disse que este ano toda a família ganharia 
presente. Muito emocionada, ela me abraçou bem forte. No dia 23 de 
dezembro, retornou à loja e trouxe um pano de prato feito especialmente 
para mim, com o desenho de um anjo. Fiquei muito emocionado e 
encantando por ter feito daquele Natal uma data especial para eles. 
(HISTÓRIAS DE ENCANTAMENTO, 2012, p. 45). 

 

 Não parece haver dúvida de que a cena protagonizada pelo funcionário, 

tanto na relação com dona Marta como com a cliente que ouviu a conversa entre 

ambos, foi impulsionada por razões comerciais e, ao mesmo tempo, socioculturais. A 

ambivalência dessa ação praticada pelo vendedor se deve, talvez, ao fato de a data 

do nascimento de Cristo ter sido relativizada em face do consumismo associado à 

secularização ou dessacralização. Com isso, o Natal perdeu o status de locus do 

sagrado, enquanto um sistema cultural, segundo perspectiva construída por Geertz 

(1989) a partir de seu olhar sobre as dimensões simbólicas da ação social 

weberiana. Coincidentemente ou não, enquanto para Weber (2004) a ação só se 

torna social se tiver significado simbólico, na Lojas Renner, o valor da atitude do 

vendedor é medido pelo resultado econômico que ela acrescenta ao negócio. Isso 

talvez explique uma regra informal difundida interna e externamente pelo CEO, 

seguida à risca na empresa: “fazer acontecer”. Essa determinação ajudou a 

implantar e internalizar o “encantamento”, segundo ele: 

 

Não foi fácil. Alguns não acreditavam; outros achavam que não seria tão 
importante. Mas a determinação, a persistência e a prática no decorrer do 
tempo mostraram que essa era a fórmula certa, a fórmula imbatível do 
crescimento. E isso se encorpou de uma forma tão importante que passou a 
ser a visão da empresa. “Encantar todos é a nossa realização”. Observem: 
não é nossa obrigação, é a nossa realização. (Trecho da apresentação de 
Histórias de encantamento, 2006, p. 3). 

 

                                                           
81

 O Cartão Presente funciona de forma semelhante a um cartão de crédito. É recarregável no caixa de qualquer uma das 
 filiais das Lojas Renner com um valor entre R$ 15 e 1000. Entre as vantagens destacam-se: facilita a escolha do 
 presente; o cliente ganha uma embalagem com espaço para dedicatória etc., porém, não é válido para o pagamento  de 
 fatura, parcelamento de compras, produtos financeiros ou troca por dinheiro. 
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 Dentre os dados que analisei a partir de manifestações como essa, e 

discursos, entrevistas e apresentações feitas pelo CEO da Lojas Renner, 

disponibilizadas virtualmente, raras vezes houve menção à religião especificamente. 

Mas, pelo que observei, suas mensagens sempre se destacaram pelo uso de um 

repertório linguístico singular, cujas palavras expressam, de certa forma, significados 

que, a meu ver, situam-se, às vezes, próximo da fronteira entre o sagrado e o 

profano. Entre elas destaca-se a disciplina, considerada por ele como um valor 

herdado dos fundadores, assim como confiança. Ambas são referidas por 

representações religiosas, da mesma forma que paixão, que segundo ele, 

representa uma característica indispensável no perfil de quem pretende se dedicar 

ao comércio varejista. Já a expressão obstinação expressa a busca da empresa por 

resultados. 

 Pensando com Weber (2007), paixão e obstinação relacionadas a trabalho e 

riqueza podem reportar à discussão sobre o protestantismo ascético, movimento que 

protagonizou o desenvolvimento do capitalismo na Europa, no século XIX. 

Seguidores do dogma da predestinação, segundo Weber, eles acreditavam que com 

sua dedicação extremada ao trabalho, poderiam se tornar os escolhidos por Deus, 

garantindo assim, a vida eterna. De acordo com a tradição católica, complementa 

Betto (2014), a metodologia ascética também é usada como sinônimo para “malhar” 

o espírito que, ao contrário do fitness, significa “afinar” a alma, ou seja, colocá-la em 

forma de acordo com princípios sagrados. 

 Para o autor, esse tipo de misticismo pode ser usado no mundo moderno 

tanto como prática de concentração e, portanto, de purificação interior, como fazem 

os orientais, quanto enfrentar desafios. É a famosa filosofia zen que também vem 

ganhando espaço no meio empresarial, no contexto da religiosidade no trabalho, a 

qual tende a um entrecruzamento de valores místicos e esotéricos, como destacam 

Silva e Siqueira (2009). A Monsanto, segundo eles, é uma das que aderiram ao 

Budismo como prática de meditação para funcionários auxiliares e até gerentes. 

 Ao utilizar-se do “encantamento” como um fator de motivação de 

funcionários, uma das maiores preocupações da Lojas Renner, conforme observa-se 

em seu discurso institucional, é criar fatos que façam sentido para o negócio da 

empresa, o que se constitui em constante desafio aos vendedores, como descrito 
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acima. Foi o que percebi também através da análise de outras narrativas 

disponibilizadas tanto em sua website quanto nas duas edições de livros com esses 

conteúdos, visando internalizar o “encantamento” na cultura organizacional da 

empresa. Neste sentido, comparando a realidade vivida pelos funcionários com as 

reflexões de Weber (2004) e de Geertz (1989), referidas acima, pode-se deduzir 

que, com ou sem representação religiosa stricto sensu, o que vale no comércio é 

manter sua estratégia de “venda inteligente” para ganhar clientes, como a narrativa a 

seguir. 

 

Em uma quarta-feira, percebi uma cliente experimentando roupas com a 
filha, mas parecia preocupada. Ela contou que havia encomendado um 
vestido para a filha ir ao casamento de um parente, no sábado, mas a roupa 
tinha vários defeitos que não poderiam ser corrigidos a tempo. Comentei 
que eu poderia emprestar-lhe um vestido meu, muito bonito que ficaria 
ótimo com o bolero que ela tinha gostado. Ela concordou. Na terça-feira, ela 
veio devolver o vestido e na mesma sacola me trouxe uma caixa de frutas 
de presente. Fiquei surpresa e agradeci, falando que não precisava. Ela 
respondeu dizendo que as frutas eram apenas para adoçar a minha vida, 
porque Deus já havia me dado o que eu realmente precisava, pois somente 
uma pessoa iluminada poderia ter um gesto tão bonito quanto o meu. Fiquei 
muito emocionada e feliz. (HISTÓRIAS DE ENCANTAMENTO, 2006, p. 36). 

 

 Colocando-me, simbolicamente, no lugar da vendedora, imagino que ela 

teve pouquíssimo tempo para pensar, exercitar sua criatividade e selecionar os 

elementos que fariam parte da narrativa a partir da qual montou seu argumento para 

tentar “encantar” a cliente. É bem provável que enquanto funcionária de uma loja de 

varejo ela acreditava estar capacitada e treinada82
 para colocar em prática seu 

conhecimento e poder de comunicação visando a “vender” à cliente a ideia de que 

ela deveria aceitar o empréstimo de seu vestido. Talvez apostasse também na 

possibilidade de que sua interlocutora racionasse com ela e concluísse que uma 

vendedora de moda sabe o que está dizendo, quando afirma que uma determinada 

peça de roupa combinaria com tal acessório. Além disso, de tanto lidar com clientes, 

aprendeu sobre como contribuir para satisfazê-los em seus anseios de consumo e 

de status social, em termos de gostos e estilos de moda feminina. 

 Refletindo com Certeau (2014) sobre a eficácia da comunicação de 

empresas como a Lojas Renner, diante da capacidade de percepção e crítica do 

consumidor, conclui-se, a priori, que é preciso relativizar o efeito “mágico” do 
                                                           
82

 De acordo com informações obtidas através da internet, a empresa oferece mais de 500 cursos lançados desde 2001, sendo 
 140 em ambiente virtual. Destina, em média, 152 horas de treinamento por ano aos funcionários,  representando três vezes 
 mais do que o padrão predominante em organizações do segmento de varejo. Disponível em http: 
 <www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727>. Acesso em: outubro de 2016. 

http://http:%20%09%3cwww.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727
http://http:%20%09%3cwww.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727
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“encantamento”. Para o autor, a invenção do cotidiano evidencia que, de certa 

forma, o consumidor reage diante do turbilhão de mensagens comerciais que o 

bombardeiam, fazendo uma releitura das representações que o mundo real e o 

virtual produzem e reproduzem praticamente sobre tudo que é passível transformar 

em mercadoria. A partir dessa perspectiva, cria-se uma espécie de contracultura que 

desconstrói ou pelo menos coloca em questão a visão de que o consumidor é 

sempre dócil e passivo, conforme explica o autor abaixo. 

 

A presença e a circulação de uma representação (ensinada como o código 
da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por 
vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. 
É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a 
fabricam. Só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança 
entre a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos 
processos de sua utilização [...] suponho que os usuários “façam uma 
bricolagem” com e na economia cultural dominante, usando inúmeras e 
infinitesimais metáforas da lei, segundo seus interesses próprios e suas 
próprias regras. Dessa atividade de formigas é mister descobrir os 
procedimentos, as bases, os efeitos, as possibilidades. (CERTEAU, 2014, p. 
39-40). 

 

 Os argumentos do autor iluminam, talvez, a compreensão do uso de certas 

“mágicas” ou ambiguidades na comunicação comercial das empresas, buscando 

seduzir consumidores. No caso específico da Lojas Renner, em razão de sua cultura 

operar como se fosse uma variável manipulável, na perspectiva de Edgar Schein, o 

”encantamento”, às vezes, se manifesta na fronteira entre dois pares distintos de 

representação social: sagrado e profano e simbólico e lúdico. A meu ver, essas 

categorias orientam o comportamento do vendedor quanto à manipulação correta do 

slogan, de acordo com o contexto e com o jogo relacional entre os dois atores 

sociais. Dependendo da capacidade do vendedor de discernir para que lado deve 

chutar a bola, ele parte para o ataque certeiro. Em certos casos, seu protagonismo 

fundamenta-se no simbólico e no lúdico, como interface de uma técnica de 

(marketing) de convencimento, conforme exemplificado na narrativa a baixo. 
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A cliente Nathalia estava em busca de uma roupa para seu casamento no 
civil, que seria em poucos dias e ainda não tinha encontrado o vestido. 
Lembrei que tínhamos recebido uma peça branca de uma nova coleção, 
que ficaria perfeita para a ocasião. Após a escolha, falei que era necessário 
irmos para os calçados, pois o vestido e o momento pediam um sapato à 
altura. Senti que poderia fazer algo a mais por aquela cliente e perguntei 
sobre a maquiagem. Um pouco sem graça, Nathalia disse que ela mesma 
iria fazer. Falei que eu também sabia e poderia ir até sua casa fazer a 
make. Ela aceitou na hora, mas ficou encantada mesmo quando liguei, no 
dia do casamento, dizendo que estava perto da sua casa. Ela só acreditou 
quando cheguei lá. Nathalia foi casar bem vestida e com uma maquiagem 
linda. (Vendedora TBDN, filial regional Nordeste). 

 

 Ciente, talvez, da pedagogia da sedução referida acima, é provável que, 

para alcançar seus objetivos, a vendedora que atendeu Nathalia tenha optado por 

mergulhar de cabeça no lúdico, mais especificamente, na “cultura do mundo-

espetáculo”. Através dessa negocia-se, comercialmente, com foco na beleza 

feminina representada por meio de uma gama de mimos e signos expostas na 

vitrine, real e virtual, de ofertas do varejo de moda. Tal ousadia, cuja eficiência 

parece ter sido comprovada através do chamado “poder encantador das mulheres”, 

fundamenta-se no sonho da Lojas Renner de satisfazer sempre os mais variados, 

senão todos, os gostos e estilos presentes no imaginário de suas clientes. Além de 

orientada por novas tendências de marketing, essa pretensão da companhia parece 

ter sido construída sob medida para preencher, psicologicamente, o vazio e as 

incertezas típicas da pós-modernidade, através da cultura do consumo. A narrativa 

analisada na sequência, denominada exatamente “poder encantador das mulheres 

Renner” exemplifica até onde pode ir esse poder, como descreve uma vendedora da 

filial Shopping Rio Sul (RJ): 

 

Estava na área de vendas quando observei uma moça grávida, que parecia estar 
tendo problema para encontrar o que desejava. Quando me ofereci para auxiliá-la, 
ela disse que estava procurando roupas para gestante que pudessem ser usadas 
como uniforme na empresa onde trabalhava. Tentei ser mais simpática possível, 
pois sei que nessa situação a maioria das mulheres fica com autoestima baixa e 
nada lhes cai muito bem. Começamos a procurar juntas algumas peças, mas nada 
era de seu agrado. Eu não podia deixar de ajudá-la, então pedi alguns dias, e 
sabendo que ela trabalha no shopping, fiquei de avisá-la quando encontrasse 
alguma peça para a finalidade que ela procurava. De fato, eu não consegui nada, 
mas tive uma ideia: escolhi uma calça Oxford e fui até a sala de costura. Falei com a 
Geni, nossa costureira, a fim criarmos uma peça nova para a cliente. Antes de 
começarmos, pedi autorização ao supervisor Eduardo que, prontamente, nos 
incentivou. Liguei para a Jaqueline e pedi para ela comprar na loja uma calça 
tamanho 46. Após ela nos entregar a peça, tiramos os nós originais e aplicamos 
uma sobra de malha no elástico. Quando Jaqueline experimentou a peça, disse que 
estava se sentindo linda e confortável. Me senti realizada. (HISTÓRIAS DE 
ENCANTAMENTO, 2012, p. 120). 
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 Além de adaptar-se ao conteúdo da analise feita acima, o episódio retratado 

por essa narrativa parece um típico exemplo de como a Lojas Renner vem 

procurando se adaptar ao novo cenário criado pela pós-modernidade, onde as 

organizações buscam, de certa forma, preencher o vazio social do qual alguns de 

seus clientes se sentem vítimas. Não por acaso, uma das dinâmicas de treinamento 

de pessoas analisadas nesta tese focaliza o interesse da empresa de reforçar o 

significado da chamada “venda inteligente”, em que o vendedor procura acompanhar 

de perto cada passo do comprador dentro da loja e a qualquer sinal de dúvida sobre 

o que comprar, entre em ação. O cenário externo impulsionado por uma torrente de 

mudanças em vários campos oferece riscos, mas também oportunidades ao 

comércio, onde predomina a tendência de consumo de produtos de ciclo de vida 

cada vez mais curtos, elevando a circulação de mercadorias e a demanda. Nesse 

contexto, os tempos se misturam com vistas a construir uma identidade sociocultural 

para esses tempos mutantes, sustentados pelos “novos dédalos”, sintetizados nas 

“mito-lógicas”, descritas por Balandier (1999): 

 

Aqueles (mitos), cuja relação foi possível desde os anos 50 e 60 [...] desde 
quando o imaginário, que se pode dizer ordinário e maciçamente 
aprisionado pelo mercado, foi religado às fontes principais. Uma o 
transformando em mercadoria no sentido mais extensivo da palavra -, outra 
o transformando em espetáculo. As duas só agem na superfície [...] no 
primeiro caso aparece tudo o que contribui para transfigurar o universo do 
dinheiro, das coisas, dos serviços, dos diversos meios de escapar da 
existência estatística ou banalizada, pelo acesso aos signos que distinguem 
e designam o grau de sucesso. As figuras do ganhador, do ostentador e os 
palcos sobre os quais agem e se realizam, produzem esses efeitos de 
mitificação frágil. No segundo caso efetua-se a tradução do real em formas 
especulares de alimentam continuamente um imaginário enfraquecido por 
ser tão solicitado (BALANDIER, 1999, p. 22). 

 

 A meu ver, não seria heresia epistemológica afirmar que a “canção do 

encantamento” elucida os mitos e fantasias sobre os quais o autor se refere acima. 

A exemplo do hino do Magazine Luiza (SILVA, 2014), ela busca animar os rituais de 

motivação como uma espécie de ensaio sobre como seduzir clientes e reforçar, 

simbolicamente, os valores, crenças e pressupostos que integram a cultura 

organizacional da Lojas Renner. Constitui, igualmente, uma das representações 

mais expressivas dos significados que a empresa produz e reproduz interna e 

externamente, para se diferenciar da concorrência. A letra compõe a síntese de um 
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vocabulário específico, com uma série de palavras-chave, simbolizando o código 

semântico que orienta o repertório linguístico do endomarketing e da comunicação 

com os clientes, no dia a dia, tais como: dedicação, alegria, sentimentos, magia, 

religião etc. conforme íntegra descrita abaixo. 

 

Vem chegando um novo dia, deixe de lado as tristezas, esqueça o lado 
negativo, abra o seu coração. Não esconda a sua alegria, quando superar 
as fraquezas e descobrir que não está sozinho, não. É preciso ter 
sentimentos, gostar do que se faz, saber viver e aprender a amar. Viva cada 
momento em busca da paz em sua mente, esteja pronto para encantar. 
Encantar é fazer o que não se espera; é ver o que ninguém enxerga; 
mostrar muita vontade; vida com humildade. É fácil ser contagiado, lembra 
um a filosofia, parece uma região. É nosso jeito de atender. Encante que 
será encantado; é como uma magia, trata todos como irmãos sem ver para 
crer. Quem trabalha com dedicação tem sempre uma lembrança; quem ama 
tem brilho no olhar. Use a comunicação como se fosse uma canção. E não 
se arrepende do que faz. Nunca deixa de encantar. Encantar é fazer o que 
não se espera; encantar é ver o que ninguém enxerga; é mostrar muita 
vontade. 

 

 A linguagem e o conteúdo do hino parecem expressar a intenção da 

empresa de que seus vendedores demonstrem criatividade e inovação para 

desenvolver e colocar em prática uma dramaturgia que comunique de forma 

impecável sua narrativa de venda. Para isso, sugere que eles atuem não apenas 

como empregados, mas que sejam capazes de incorporar o espírito e o entusiasmo 

de “donos das unidades de negócios”. Nas entrelinhas, o texto também propaga o 

discurso do empreendedorismo, sugerindo as atitudes e os comportamentos 

desejados: “Não somos meros colaboradores; somos encantadores de clientes; 

surgiu um problema, resolva-o imediatamente”. Pressupõe também que os 

vendedores não apenas corram atrás, mas, sobretudo, sejam proativos e capazes 

se antecipar às intenções de compra dos consumidores, ao afirmar: “Devemos nos 

colocar no lugar de nossos clientes; entender seus desejos e necessidades, exceder 

suas expectativas e, assim, encantá-los.” 

 A mensagem do hino não fala em religião, mas pelo que observei, o 

vendedor deve se comportar e agir quase como se fosse um sacerdote, usando o 

dom da palavra como sua principal arma contra eventuais tiros no escuro dados na 

comunicação com o cliente. Isto porque, segundo Berger e Luckmann (2004), no 

contato cara a cara, como ocorre em uma negociação comercial, o processo de 

interação é compartilhado, logo espera-se que o vendedor faça acontecer, sendo o 

mais assertivo possível no alvo. Na prática, significa que o comunicador deve usar 
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corpo, alma e coração, ao formatar uma linguagem capaz de encher os olhos e os 

ouvidos do interlocutor do outro lado do balcão. 

 Para que isso ocorra, recomenda-se ao vendedor, através do hino, o uso de 

todos os recursos de oratória, fruto de sua experiência de relacionamento com 

pessoas, para “encantar’ e, sobretudo, seduzir o cliente. Mas as histórias de 

“encantamento” a que tive acesso relatam somente as relações dialógicas bem-

sucedidos. É provável que por trás dos fracassos não revelados esconde-se a 

intenção de manter a motivação fetichizada de funcionários, com o objetivo, talvez, 

de vender uma imagem glamorosa da artilharia pesada de marketing, inclusive 

religioso, na caça ao cliente. 

 

4.2 Jeito Luiza de encantar 

 

 Observando-se as características estéticas e o aparato de comunicação do 

auditório onde Magazine Luiza costuma realizar reuniões de alinhamento 

estratégico, dinâmicas, treinamentos de pessoal e rituais, em seu escritório, em São 

Paulo, parece não haver qualquer parentesco entre o profano e o sagrado que 

permeiam as práticas de negócios na empresa, cuja essência é constituída pelo 

Jeito Luiza de Ser. Mas à medida que agucei o olhar, inspirado na própria memória 

da empresa, tornou-se possível perceber a mistura de culturas que o prédio 

representa através da identificação dos espaços, da comunicação visual que orienta 

o deslocamento das pessoas, internamente, e no ambiente físico como um todo, 

onde observam-se significados impregnados de valores e tradições de perfil caipira. 

 Boa parte dessas representações que agora compõem a identidade 

institucional da empresa também na capital paulista veio na bagagem sociocultural, 

trazida de Franca. Por exemplo, o nome de batismo do auditório, denominado Praça 

Nossa Senhora da Conceição, é o mesmo que identifica o local que marcou o clímax 

da saga analisada e relatada por mim sobre o caixeiro-viajante e a balconista. Trata-

se da primeira loja da rede, no interior de São Paulo, fruto da trajetória do casal de  
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Empreendedores e protagonistas do processo comercial que culminou com a 

fundação da empresa em 1957. (SILVA, 2014)83. 

 Sem querer retroceder na história, mas ressignificar e, ao mesmo tempo, 

preservar símbolos que foram integrados a sua trajetória, a empresa trouxe não só 

funcionários de Franca como também tomou emprestado os nomes de algumas das 

principais vias da cidade, os quais identificam os corredores de acesso do novo 

ambiente administrativo. Por exemplo, um deles é chamado de Rua Campos Sales, 

localizada no centro da cidade e que abriga o Museu Histórico Municipal José 

Chiachiri. Uma das paredes internas do prédio, vizinha ao auditório e de frente a um 

corredor com vistas para o interior da loja, no térreo, transformou-se em um grande 

mural. Talvez o objetivo seja manter viva a “alma” da companhia expressa através 

de seus valores internalizados pelo discurso institucional. Quem passa pelo local, 

tem a oportunidade de observar e ler um trecho da letra do hino da empresa: “o 

prazer de fazer é tão grande, que o medo de errar se esvanece, e a cada 

conquista se cresce um pouco mais.” 

 Detalhe: as palavras prazer, fazer, conquista e cresce estão assim mesmo, 

grifadas no texto reproduzido na parede, destacando e, ao mesmo tempo, 

chamando a atenção para o conteúdo do “credo da empresa”84. 

  

Acreditamos em um ser supremo, independente de religião, bem como nas 
pessoas, na empresa, no nosso País. Nos guiamos pelo espiritual, 
buscando trazer sabedoria e o melhor discernimento a nossas ações e 
decisões. Nos orientamos pelo amor, que é o princípio básico, a essência 
de tudo e que leva sempre aos melhores resultados para todos. (Luiza 
Helena Trajano).

85
 

 

 Ao revisitarmos a memória do Magazine Luiza, após a leitura dessa 

pregação, parece nítida a interseção entre os pressupostos de sua cultura 

organizacional e a cultura popular brasileira e católica. Nos baseamos no recorte do 
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 No escritório há também dois artefatos simbólicos da cultura da empresa: a reprodução de uma foto da primeira 
 unidade do Magazine Luiza, em Franca, construída, em 1957, no local adquirido pelos fundados da rede, Luiza Trajano (tia 
 da atual sócia e presidente do Conselho Administrativo da empresa, Luiza Helena Trajano) e seu esposo Pelegrino José 
 Donato, ambos vivos na faixa etária dos oitenta anos; e um espaço mobiliado que representa a sala especialmente para a 
 fundadora, também conhecida no grupo como Tia Luiza e que, às vezes, visita o local. 
84

 Trata-se de uma versão moderna da visão de mundo e de negócios da empresa comparada com o “Diário de bordo”,  um 
 resumo dos valores e princípios que a companhia defende, inspirada em James C. Hunter em “O monge e o executivo: uma 
 história sobre a essência da liderança”. O documento foi distribuído a um grupo de recém-contratados, durante um ritual de 
 boas-vindas, realizado em Franca, em 2010, ao qual tive acesso como observador participante. O “credo” representa também 
 uma tradução ampliada da missão da empresa, frequentemente difundido interna e externamente, cujo conteúdo extraí de 
 um vídeo em que Luiza Helena Trajano o apresenta, como parte do relatório Melhores Empresas para Trabalhar 2013. A 
 premiação ocorre durante um evento que reúne as destacadas em um ranking organizado pela Great Place to Work (GPTW), 
 consultoria internacional com escritório regional no Brasil, que busca aproximar empresas e pessoas, baseado em critérios 
 de satisfação e desempenho profissional. 
85

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0WvuZ2UnuXU>. Acesso em: 15 julho 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WvuZ2UnuXU


141 

 

 

 

modo de vida caipira, que floresceu em uma região do São Paulo, berço da 

companhia e fruto da fusão entre a herança portuguesa e a do indígena, tendo o 

bandeirismo como pano de fundo (CANDIDO, 2003). O habitante desse universo 

sociocultural é um homem de perfil rústico, porém, solidário, adepto de atividades 

coletivas, da convivência comunitária, apegado à religião e ao trabalho, 

características marcantes também da identidade dos fundadores do Magazine Luiza. 

 Dentre as tradições religiosas que compunham esse macrocosmo, na época 

em que a empresa foi fundada, em Franca, destaca-se fé em orações para intervir 

nas condições meteorológicas, tornando o ambiente mais sustentável sob a ótica da 

sobrevivência material. As narrativas regionais dão conta da existência de rezas 

capazes de trazer ou suspender chuvas e no poder medicinal de determinadas 

espécies de raízes curativas, que os moradores da vizinhança acreditavam ter sido 

herança de povos antigos, do princípio do mundo. Cuidados terapêuticos eram 

ministrados por experts, cujos saberes eram considerados sagrados e as mãos, 

abençoadas. Todas essas crenças orientavam, de certa forma, a convivência 

comunitária, como descreve Candido (2003). 

 

A terapêutica está representada em quatro níveis, que coincidem de certo 
modo com os âmbitos em que se fragmentou e ampliou a dependência 
ecológica. No primeiro, os benzedores e benzedeiras, práticos de remédios 
vegetais [...] as rezas que fazem não se dirigem apenas à saúde, mas aos 
vários problemas da vida. Assim, na Baixada, durante a minha estadia, um 
empreiteiro de roçada, cuja casa estava a pique de ruir, fez uma reza para 
impedir que chovesse à sua volta; mas a reza foi tão forte que parou a 
chuva em geral. Foi grande o aborrecimento de todos, mas ninguém ousava 
tomar medidas contrárias até que um rapaz do Morro, assumiu a iniciativa 
do ritual propiciatório – constante de um terço para provocar a chuva, que 
caiu realmente em abundância. (CANDIDO, 2003, p. 229-30). 

 

 Ao focalizar o caipira, observa-se que Candido (2003) baseou-se em estilo 

de vida e práticas significantes, que estruturam o conceito de cultura de Raymond 

Williams, apropriado por Storey (2015), em sua tentativa de apreender o sentido de 

cultura popular. A tarefa revelou-se um tanto árdua, como admite Storey, devido ao 

caráter polissêmico de cultura, tanto que ele sinaliza, desde o início, que a cultura 

popular costuma ser definida em contraste com outras categorias, como folclórica, 

de massa dominante e operária. Frente a esse desafio, o autor opta por garimpar em 
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alguma delas, elementos que lhe permita chegar a um conceito, cujas partes 

complementem o quebra-cabeça, assim descrito por ele. 

 

A cultura popular não é um grupo historicamente definido de textos e 
práticas populares, nem uma categoria conceitual historicamente definida. O 
objeto sob observação teórica é, ao mesmo tempo, historicamente variável 
e sempre construído, em parte, pelo próprio ato de engajamento teórico. 
Isso fica ainda mais complicado devido ao ato de diferentes perspectivas 
teóricas tenderem a se concentrar em certas áreas do panorama cultural 
popular. A divisão mais comum é entre o estudo de textos (ficção popular, 
televisão, música pop etc.) e culturas práticas vivenciadas. (STOREY, 2015, 

p. 38-9). 
 

 Na perspectiva teórica desse autor, a cultura popular seria então um tipo de 

cultura que contempla um determinado estilo de vida, tem amplo acolhimento das 

pessoas e não de um grupo específico, socialmente construído. Logo, origina-se na 

base na sociedade, ou seja, no povo, e rechaça qualquer tipo de abordagem que 

aponte para sinais e símbolos impostos de cima para baixo. Da mesma forma, se 

expressa através de significados de cunho estruturante e se caracteriza pela 

autenticidade e simplicidade. A relação da cultura popular com o sagrado suscita 

igualmente uma gama de elementos culturais fruto de experiências humanas 

diversificadas, complementa Brito (1996). 

 

A ambiguidade presente na fragmentação da cultura popular não só é fator 
de reprodução social, mas também de contestação, de resistência. Graças 
a ela, preserva-se um mínimo de autonomia da consciência popular. A 
cultura popular está continuamente “bricolando” um grande cabedal de 
fragmentos com a finalidade de justificar a ação para determinado momento 
e satisfazer alguma necessidade imediata. Atitude profundamente ética, que 
pode surpreender-nos, criando inversões ao passar da reprodução à 
resistência. (BRITO, 1996, p. 104). 

 

 Refletindo com esses três autores, talvez se torne mais fácil compreender e 

interpretar o que a empresa busca traduzir como representação de si mesma 

através do “credo”. A meu ver, o conteúdo desse slogan sintetize, sob a ótica da 

cultura popular e da própria empresa, um sentido ético e religioso que orienta sua 

atuação econômica, contemplando, simbolicamente, fragmentos da dimensão 

humana nas relações com terceiros. É provável também que o terreno fértil de 

significados da cultura popular tenha inspirado Luiza Helena Trajano a 
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institucionalizar o “Absoluto”86 como síntese da religiosidade, no Magazine Luiza. 

Nunca me foi revelado, verbalmente, sua opção religiosa, em termos doutrinários, 

dentre as oportunidades que eu tive de entrevistá-la para meus estudos sobre 

cultura organizacional. Mas a nova visão de mundo, de religião e de negócio 

configurada no “credo”, confirma o conteúdo dos dados mapeados por mim sobre 

suas crenças manifestas em discursos, textos institucionais, falas e entrevistas 

divulgadas por veículos de comunicação interna e externa. 

 Foi graças a essa representação do transcendente, já referida anteriormente 

nesta tese, bem como às narrativas envolvendo esse misticismo, aos negócios e às 

próprias crenças dos funcionários, que a empresa buscou ressignificar, 

simbolicamente, o trabalho e suas formas de controle social. Com isso ela quis 

transformá-lo, aparentemente, em uma fonte de vida, de prazer, satisfação pessoal, 

espiritual e, sobretudo, de desempenho profissional e de produtividade, como 

veremos de forma mais detalhada no próximo capítulo. Essa conclusão é respaldada 

pelas entrevistas com funcionários, como exemplifica a fala da vendedora 

encarregada pela organização do Rito da Comunhão, em uma filial da empresa, em 

São Paulo, ao se referir à abordagem desse ritual, recomendada pela companhia. 

 

Ela queria alguma coisa voltada para o fortalecimento da alma do ser 
humano. Por que as pessoas, às vezes, produzem melhor quando estão em 
harmonia consigo e com a equipe. Vêm trabalhar felizes; se relacionam 
melhor com as pessoas e alcançam mais facilmente seus resultados [...] é 
como a Luiza Helena Trajano costuma dizer: você tem que estar bem, 
interiormente, para poder satisfazer o cliente. É por isso que ela fala: “Vem 
ser feliz!” Então a gente tem que trabalhar para que isso se transforme em 
realidade. Ela comenta muito sobre isso nas reuniões de liderança que a 
gente acompanha (Funcionária de uma filia da rede, no bairro de Pinheiros). 

 

 Os funcionários entrevistados por mim87, após a realização do rito, 

revelaram, quase sempre espontaneamente, o que os leva a ter fé, que tipo de 

crença cultuam, se são praticantes assíduos ou meros seguidores, e se essa 
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 Teoricamente, o Absoluto pode ser uma das representações de Deus, conforme sintetizou Pierre Teilhard de Chardin, 
 teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia, no século XX. 
 Por entender que a maioria dos católicos e de outros cristãos acreditam que a ciência possibilitou uma visão do universo que 
 parece ultrapassar as imagens e conceitos de Deus, a teologia precisa avançar. O objetivo é ir ao encontro de um Deus “tão 
 vasto e misterioso como o cosmo, de uma divindade tão imediata e abrangente como a vida e de um Absoluto que seja 
 ligado (de alguma maneira) ao esforço da Humanidade.” (HAUGHT, 2013, p. 47). 
87

 Dentre os entrevistados, 57% são mulheres e 43%, homens. 75% do total tem escolaridade média; 53% são católicos 
 e 46,8%, evangélicos. Há também adeptos de candomblé e umbanda. Entre os graduandos ou formados em curso 
 superior, a maioria estuda ou já é formada em administração, tendência que se repete entre os que sonham chegar à 
 universidade. Há também universitários ou formados em pedagogia, psicologia e logística, além de marketing (SILVA, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paleontologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
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religiosidade contribui ou não para a motivação e dedicação ao trabalho. Da mesma 

forma, sempre identificaram alguma proximidade entre seus hábitos e valores 

inerentes ao convívio em família ou em outros espaços da vida social com os 

interesses econômicos e com o discurso institucional da empresa internalizados 

através de sua cultura organizacional. Essas interfaces se reproduzem tanto nas 

relações interpessoais quanto entre capital e trabalho, por meio de comportamentos 

e atitudes praticadas internamente pelos funcionários. Nesses contatos, os 

processos de interação são bastante semelhantes aos que eles seguem fora do 

ambiente de trabalho, principalmente em casa e na igreja, conforme deduzi a partir 

da análise do conteúdo das entrevistas. 

 Há casos em que a fronteira entre as duas esferas – profana e sagrada – 

parece difusa em virtude de uma verdadeira pregação por parte da empresa, para 

que os espaços sociais – trabalho, casa, igreja e rua – sejam vistos como únicos, 

embora cada um deles tenha características e funções específicas no campo social 

mais amplo. Basta observar, por exemplo, o que diz a letra dos dois últimos versos 

do hino do Magazine Luiza: “nossa casa é trabalho, é um só mundo, um só lugar”. 

Os funcionários acabam sendo enredados pela teia organizacional, tanto pelos 

motivos expostos acima quanto pelo fato de a atividade laboral permear, de certa 

forma, a identidade pessoal. Não é à toa que alguns manifestaram, abertamente, o 

orgulho de pertencer à empresa como fez um entrevistado de Porto Alegre. 

 

Isso aqui é uma família; a melhor empresa para se trabalhar. Logo que 
entrei, no primeiro dia, fiquei sabendo como funciona, que as pessoas 
rezam o Pai-nosso. Sou umbandista, uma religião como qualquer outra e 
acredito no pós-vida. Acho que tu nunca morres. Eu falo com espíritos que 
foram embora há muito tempo, mas que vivem na terra, inclusive nossos 
parentes estão à nossa volta. Claro eles não conversam contigo 
normalmente, mas estão sempre orando junto, levando para um caminho 
melhor. Todos nós temos também um anjo de guarda que nos guia. Mas 
temos que passar por uma dificuldade na vida; não é só água fresca. E 
trabalhar em busca de um direcionamento da vida. Aqui, eu rezo também o 
Pai-nosso, traz uma energia muito forte e em segundo lugar, religião é 
Deus. Sem ele, não existiria terra. Isso é fato, pode acreditar. (Funcionário 
da filial Shopping Barra). 

 

 No caso em questão, parece que a predisposição de quem acredita em 

Deus é sempre apostar na existência de uma realidade absoluta, que fala mais alto, 

como bem diz Eliade (2013). Isso contribui para que, no Magazine Luiza, diversas 

representações religiosas aparentemente comunguem o mesmo objetivo. Ou seja, 
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toleram as condições impostas pelo mundo do trabalho, principalmente o apelo da 

empresa à subjetividade para que os funcionários se envolvam cada vez mais com 

seus interesses, pois remar é preciso, conforme transparece no depoimento acima. 

Trata-se, pois, de uma realidade que coloca no mesmo barco todos aqueles que não 

detêm o controle dos meios de produção, haja vista a necessidade de reprodução da 

vida e da força de trabalho. Mas, mesmo diante dos desafios a que está submetido 

no cotidiano, prevalece como valor máximo do homem religioso a convicção no 

sobrenatural, como descreve o autor. 

 

Como repetimos em várias ocasiões, o homem religioso assume um modo 
de existência específica no mundo, e, apesar do grande número de formas 
histórico-religiosas, este modo específico é sempre reconhecível. Seja qual 
for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosus acredita 
sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que transcende este 
mundo, que aqui se manifesta, santificando-o e tornando-o real. Crê, além 
disso que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana 
atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa, ou 
seja, participa da realidade. (ELIADE, 2013, p. 164). 

 

 Pelo raciocínio do autor, pode-se concluir que, para os católicos, 

protestantes, umbandistas, kardecistas e evangélicos que configuram a matriz da 

religiosidade vigente na companhia, a crença em si, ou seja, o que cada um acredita 

especificamente é diferente, mas a fé os torna únicos, enquanto sujeitos e atores 

sociais que aceitam as regras de interação e os pressupostos do Jeito Luiza de Ser. 

Pensando com Croatto (2010) sobre os comportamentos e atitudes dos funcionários 

do Magazine Luiza, é possível deduzir que eles sejam orientados, espiritualmente, 

pelo fato de que a essência da experiência religiosa é sempre igual do ponto de vista 

tipológico. O que muda é a percepção e a forma de expressá-la, as quais podem 

ocorrer através de “símbolos, mitos, ritos, figuras divinas, animais, plantas, seres 

humanos etc.” (CROATTO, 2010, p. 59). 

 A meu ver, nada impede que essas representações simbólicas do 

transcendente sejam interpretadas como sinônimo do “absoluto”, que no repertório 

institucional do Magazine Luiza corresponde a um ser supremo, o qual orienta todas 

as suas ações, conforme expresso no “credo”. Busca-se, desta forma, aprofundar a 

compreensão sobre o sentido de suas práticas religiosas, inclusive à luz do 

pensamento idiossincrático de Simmel (2010) a respeito de religiosidade. Às vezes, 
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segundo Vandenberghe (2010), ela é percebida pelo autor como uma atmosfera que 

brota das profundezas da alma, como se fosse uma intencionalidade emocional e, à 

semelhança de um laser, atravessa todas as ações do sujeito, conferindo-lhes uma 

tonalidade especifica, conforme o interpreta abaixo. 

 

Como expressão da alma, a religiosidade é uma atitude espiritual que busca 
Deus e unifica o mundo – conecta as aparências empíricas a algo mais 
profundo e sublime que as transcende; liga as aparências a algo mais 
essencial de que participam e que integra a multiplicidade do mundo numa 
totalidade de significado. Ao estabelecer uma conexão mística entre a 
aparência e a essência, o fragmento e a totalidade, o empírico e o 
metafísico, o contingente e o necessário, a religiosidade transforma o kaos 
de impressões num kosmos bem ordenado. (VANDENBERGHE, 2010, p. 
IX). 

 

 Essa aparente harmonia entre subjetividade e mundo real referida no texto 

acima e reproduzida na empresa, conforme se deduz da fala dos entrevistados e do 

discurso institucional da própria companhia, não acontece por acaso. Em primeiro 

lugar, entre os funcionários entrevistados acredita-se que, além de a religião 

alimentar o lado espiritual do ser humano, ela é capaz também de contribuir para 

uma melhor condição de vida em termos de saúde e de conquista de bens materiais 

em geral, inclusive culturais. Para que essas expectativas se concretizem, alguns 

entrevistados manifestam, claramente, a necessidade de que haja coerência entre o 

que cada um prega com base no aprendizado religioso e o que coloca em prática 

em suas ações e relações interpessoais cotidianas, inclusive no trabalho. O exemplo 

vem de um funcionário de uma filial da empresa em Campinas: 

 

Eu sou católico de família, de cultura mesmo. Mas como minha mulher é 
protestante, posso dizer que sou meio católico e meio protestante, ao 
mesmo tempo. Mas no fundo, estou querendo dizer mesmo que eu acredito 
em Deus. É nele que eu tenho fé e isso me motiva, dá sustentação e me 
impulsiona para fazer muita coisa. Por exemplo, eu tenho vontade cursar 
faculdade de química ou alguma atividade nessa área, independentemente 
de estar trabalhando aqui ou em outra empresa. Então, sinto motivação 
para trabalhar e me esforçar a fim de merecer e alcançar essa conquista. 
Ter algo melhor para minha família, também me motiva. Quando eu acordo 
todos os dias e olho para minha mulher, eu penso que ela precisa de mim. 
Isso é outra coisa que me encoraja a trabalhar juntamente com meus 
sonhos e minhas aspirações por coisas melhores na vida. (Vendedor de 
móveis em uma loja de Campinas). 

 

 Mas, como nessa vida tudo tem um preço ou, talvez, um propósito, como 

acreditam alguns fieis, como o próprio entrevistado acima, trabalhar no Magazine 
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Luiza implica ter o perfil pessoal que ela considera apropriado e propenso a seguir 

os mandamentos descritos em seus textos institucionais, inclusive rezar. Embora, 

formalmente, a empresa diz não obrigar os candidatos a revelar sua opção religiosa 

nos currículos, a seleção e o recrutamento representam uma prévia do ritual de 

passagem, em que os novatos se submetem a várias etapas que antecedem a 

iniciação para o pertencimento, como a que eu assisti em Franca. É sabido que no 

mundo globalizado empresa alguma pode abrir mão de competências que as 

diferenciam dos concorrentes e no Magazine Luiza, além da habilidade técnica, o 

candidato é instado a manifestar seus valores e convicções pessoais. Esses 

atributos não devem conflitar com as crenças que a empresa defende e propaga 

através de sua cultura organizacional, conforme revelou um de seus executivos. 

 

Quando acessam o site da empresa e preenchem o cadastro com seus 
dados pessoais, todos os candidatos devem escrever uma cartinha sobre 
sua opção pelo Magazine Luiza e o motivo é levado em conta na triagem. 
Há, inclusive, uma lista de valores, dos quais a pessoa escolhe cinco que 
norteiam sua vida. Durante a seleção, temos também a fase de entrevista e 
dinâmica de grupo além de outras em que é possível confirmar nossa 
impressão sobre os mais qualificados. Nós não queremos só contratar o 
melhor candidato, a pessoa com mais experiência, mas sim a que 
demonstra jeito e valores semelhantes aos da empresa. (Coordenador de 
cultura e clima organizacional). 

 

 O funcionário não detalhou a lista com base na qual os candidatos são 

estimulados a fazer uma autoanalise, comparando seus valores com os da empresa, 

mas a julgar pelo conteúdo do “credo” do Magazine Luiza referido anteriormente, é 

provável que a religiosidade se faça presente, ainda que de forma oculta no 

processo de seleção de pessoal. Durante o rito de iniciação a que me referi acima, 

observei, por exemplo, que os novos funcionários foram aconselhados, através do 

“Diário de bordo”, a “acreditar na energia que nos impulsiona rumo à realização da 

vida e ser sempre útil à comunidade da qual faz parte.” O texto não especificava, de 

forma objetiva, o significado de energia, mas, refletindo com Eliade (2013), parece 

não haver dúvida de que se trata de uma representação do sagrado. 
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[...] sendo toda criação uma obra divina, e, portanto, irrupção do sagrado, 
representa igualmente uma irrupção de energia criadora no Mundo. Toda 
criação brota de uma plenitude. Os deuses criam por um excesso de poder, 
por um transbordar de energia. A criação faz-se por um acréscimo de 
substância ontológica. É por isso que o mito que conta essa ontofania 
sagrada, a manifestação vitoriosa de uma plenitude de ser, torna-se o 
modelo exemplar de todas as atividades humanas: só ele revela o real, o 
superabundante, o eficaz. (ELIADE, 2013, p. 86). 

 

 O autor quer nos dizer também que a própria percepção do mundo como 

cosmos só se torna possível à medida que se revela como sagrado, ou seja, uma 

obra concebida pela habilidade, sabedoria e perfeição dos deuses que, por se 

traduzir em um mito, transparece também seu lado místico transfigurado em várias 

representações. Na tentativa de serem vistas como se fossem uma extensão desse 

universo de magia, muitas empresas se apropriam de categorias antropológicas 

para ressignificar, tanto suas ações quanto seus impactos sociais, internos e 

externos. No Magazine Luiza, especificamente, observa-se que o objetivo dessa 

aparente transformação simbólica mediatizada pela religiosidade é relativizar o efeito 

das agruras que ocorrem no seu interior. Ou seja, nas cercanias da fronteira entre o 

sagrado e o profano convivem, lado a lado, amor e ódio, poder e submissão, 

harmonia e desordem, meritocracia e paternalismo, individualismo e espírito de 

equipe, como é próprio do mundo corporativo, na pós-modernidade. 

 
4.3 Voluntariado e altruísmo 
 
 Estar sempre de bem com a vida, sorridente e predisposto a satisfazer as 

expectativas de terceiros sobre tolerância, agilidade, assertividade e confiança 

parece ser o comportamento padrão que todos esperam do caixa-registrador de um 

hipermercado como o Carrefour, que se propõe a ser moderno, competitivo e manter 

a posição de liderança no segmento de varejo, no mercado globalizado. Talvez seja 

por isso que a empresa vem utilizando práticas de voluntariado como motivação 

indireta de funcionários, se apropriando de sua subjetividade e religiosidade, em 

busca de diferenciais em treinamento e desenvolvimento de novas competências em 

termos de recursos humanos. Em geral, esses atributos os estimulam a “ser do 

bem”, slogan que sustenta, ideologicamente, o programa de voluntários, conforme 

observei em entrevistas, textos e documentos institucionais da companhia. 

 A iniciativa de solidariedade através de ações de responsabilidade social no 

Carrefour, partiu da vontade manifesta pelos funcionários, em 2001, a qual foi 
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abraçada como um presente promocional, pela empresa. Atualmente, segundo 

dados apresentados pela gerente de responsabilidade social, a estrutura conta com 

1.200 voluntários distribuídos entre sua rede de lojas em todo o Brasil, incluindo a 

matriz, em São Paulo, os quais atuam em grupo de 15 a 30 pessoas, em instituições 

de assistência parceiras da empresa88. Para a gerente de responsabilidade e social, 

a adesão ainda é baixa, considerando-se os 15 anos de história do programa e o 

universo de 45 mil pessoas que compõem o quadro de pessoal da companhia. 

Contudo, os efeitos positivos se multiplicam e têm um peso significativo na interação 

social, na produção de significados e de novos valores socioculturais, segundo 

palavras da executiva: 

 

O programa é cíclico; já teve representação em 100% da rede; hoje tem 
menos. O percentual de adesão é pequeno, mas muito contagiante. Os 
voluntários comentam: “eu achava a minha vida um horror, mas mudei de 
ideia após visitar pessoas carentes. Agora acho que ela é boa” [...] “eu 
achava minha relação com as pessoas complicada, depois que fui ver os 
idosos, aprendi a ser mais paciente”. No passado, nós registrávamos esses 
relatos, mas optamos pela divulgação das histórias em nossa revista 
bimestral e também temos um site interativo, com acesso mediante senha, 
onde os funcionários podem comentar e curtir as atividades sociais dos 
voluntários. Aqui na matriz, onde o perfil do voluntário é diferente, a 
estrutura do programa também é diferenciada e temos o apoio de uma 
consultoria

89
. Nas lojas e nos centros de distribuição, a gestão é delegada 

aos embaixadores sociais, com o nosso apoio. (Depoimento da gerente de 
responsabilidade social do Carrefour). 

 

 Um dos principais objetivos dessas bondades simbólicas coordenadas pela 

área de responsabilidade social é tornar os clientes mais fiéis através do aumento da 

interação com as comunidades que vivem no entorno das lojas, transmitindo-lhes 

uma imagem de empresa solidária. Da mesma forma, a empresa busca concretizar o 

que ela classifica como benefício de “mão dupla”, pois ao retornar aos seus locais de 

                                                           
88

 Conforme constatei através de entrevistas e fontes virtuais, o Carrefour oferece infraestrutura e cede quatro horas de 
 trabalho por mês ao voluntário que se dispõe a realizar atividades de assistência social. Cada loja cadastra e adota uma 
 instituição parceira, a qual recebe assistência por um ano, com algumas exceções, coordenadas pelo embaixador de 
 responsabilidade social. O pessoal, a maioria mulheres, acompanha idosos, crianças e adolescentes em atividades de lazer, 
 práticas esportivas e de recreação e trabalhos de reciclagem. Também organiza campanhas de coleta de alimentos, roupas 
 etc. As atividades em geral são anotadas e reportadas pelos embaixadores à  Gerência Nacional de Responsabilidade 
 Corporativa. 
89

 Pelo que eu deduzi da entrevista com a gerente de responsabilidade social, além de os funcionários da matriz serem  mais 
 escolarizados, já que atuam em áreas administrativas, de inteligência e de apoio ao negócio – a escolaridade média na 
 empresa é segundo grau – o perfil das funções é diferente. Provavelmente, por estarem no topo da hierarquia e, talvez, 
 da pirâmide social, eles tenham outro olhar em relação à assistência, em geral dirigida aos excluídos. E mais: o pessoal da 
 matriz tem que recuperar o trabalho que deixa de fazer no escritório, quando sai para atividades filantrópicas. Nesse caso, a 
 atividade social vira uma espécie de jornada dupla, já que eles não têm substitutos, como acontece em caixas, por exemplo, 
 onde o trabalho não para. Por isso eles são menos proativos como voluntários e só realizam o que for previamente definido 
 pela empresa, ao contrário dos demais que sugerem e organizam atividades. 
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trabalho, os funcionários se mostram mais pacientes e propensos a suportar o 

estresse do dia a dia. Ou seja, sendo dóceis e tolerantes, eles se tornam ascéticos 

em relação ao trabalho, contribuindo para a melhoria do clima organizacional. Além 

disso, permanecem por mais tempo na empresa e dessa forma reduzem os índices 

de turnover, trabalham melhor em equipe, elevam seu desempenho profissional e a 

produtividade da empresa. 

 Talvez a iniciativa se justifique também pela necessidade de a empresa 

preparar os funcionários para agir de forma politicamente correta diante de eventuais 

críticas e condutas inesperadas de clientes. Pelo que constatei junto aos 

entrevistados, poucos dentre os mais de dois milhões de consumidores que circulam 

diariamente nas lojas do Carrefour em todo Brasil, silenciam diante de falhas 

operacionais ou deixam de reclamar, quando chega sua vez e o atendente de caixa 

interrompe o serviço para substituir a bobina de papel na máquina, por exemplo. Já 

os que não costumam conviver com a diversidade, lançam olhares desconfiados, 

como se estivessem manifestando descontentamento ou dúvida sobre a 

competência e a qualidade do trabalho de funcionários, cuja característica étnica, 

cultural ou de gênero lhes parecem estranha. Alguns desses estigmas são 

constatados também internamente, na relação interpessoal entre funcionários e seus 

colegas, quando a diversidade deixa de ser gerida como diferencial competitivo, 

causando tensões que prejudicam o clima e o desempenho profissional. 

 Em certos casos, os efeitos de alguns desses desvios internos são 

contornados em consequência da mudança de atitude dos voluntários, ao 

presenciarem a realidade social fora da empresa, conforme deduzi a partir do 

diálogo com uma entrevistada, negra, que há 18 anos é recepcionista de caixa de 

uma loja do Carrefour, na capital paulista. Além de embaixadora social e repórter 

local, uma espécie de facilitadora e promotora da cultura organizacional em seu 

ambiente de trabalho, ela lidera 28 voluntários em ações sociais em benefício de 

crianças carentes, em uma instituição de assistência, na mesma comunidade. 

Comunicativa, ex-kardecista e católica praticamente, ela confirma em seu 

depoimento que os voluntários aprendem a lidar com a emoção e valorizar, como 

um aprendizado, o envolvimento pessoal em seus contatos face a face, com colegas 

e clientes, pois as resistências neste sentido foram quebradas fora da empresa. 
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Quando chegam na creche, alguns voluntários têm dificuldade para 
interagir. Se assustam com a espontaneidade das crianças. A maioria é 
branca e mais para moreno, negro. Todas são bem assistidas, então nossa 
missão é levar e dar carinho. Para fazer isso tem de estar bem interiormente 
e se superar. Ensinei muita gente a abraçar, pegar e beijar crianças. Os 
voluntários mais antigos até brincam que gostariam de ficar lá com elas, 
enquanto outros que não estavam tão bem quando chegaram ao abrigo, 
voltam melhor. Existem os que vão assimilando a mudança aos poucos e se 
dão conta de que podem melhorar também as relações no trabalho. Essa 
atividade nos engrandece e preenche; nos tornamos um ser melhor, 
inclusive na família e na sociedade. (Trecho da entrevista com uma 
funcionária de hipermercado da zona sul de São Paulo). 

 

 Voluntários religiosos são mais vocacionados a esse tipo de ação social, 

conforme um estudo realizado pelos sociólogos norte-americanos John Wilson e 

Marc Musick, da Universidade Duke90, no final do século XX.91 A religiosidade 

prepara as pessoas para a participação em trabalho voluntário, embora não haja 

diferenças marcantes em termos quantivos e qualitativos no trabalho prestado por 

religiosos e não religiosos, como referem esses autores. 

 

Frequentemente são apresentados motivos religiosos para a realização de 
trabalho voluntário. Isto sugere que a cultura da benevolência é 
institucionalizada em igrejas (mais do que em locais de trabalho ou 
escolas). Se isso for verdade, a prática religiosa deve aumentar a 
probabilidade de adesão ao voluntariado. Assim, tratamos a religiosidade 
como um indicador do capital cultural necessário para o voluntariado [...] 
nossa previsão era que o capital cultural aumentaria a probabilidade de 
prestação de trabalho voluntário [...] ela está relacionada com o voluntariado 
formal, mas não com a ajuda. (MUSICK; WILSON, 2016, p. 697). 

 

 O impacto da religiosidade na filantropia praticada pelas empresas 

pesquisadas, hipótese sustentada, igualmente, nesta tese, parece evidente diante 

de sua representatividade estatística92 bem como de variáveis simbólicas como 

vontade de ajudar, doação, benemerência etc., citadas em entrevistas no Carrefour. 

A meu ver, a análise do conteúdo dessas categorias remete à essência da caridade 

cristã referida por Santo Agostinho93
 como base para a construção das relações 

                                                           
90

 American Sociological Review, Indiana, v. 62, p. 694-713, Oct. 1997. Tradução Luiz Otávio Ferreira. 
91

 Esses dados subsidiaram uma pesquisa recente, no Brasil, sobre crenças e motivação de voluntários, na Pastoral da 
 Criança, da CNBB, publicado na Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v.16, n.1, jan.-fev. 2015, p 124-56. 
92

 Dentre as motivações mais citadas na pesquisa nacional Voluntários Brasil 2011, realizada pelo Ibope, destacam-se, as 
 seguintes: ser solidário e ajudar os outros (67%); fazer a diferença e melhorar o mundo (32%); e motivação religiosa (22%). 
 Os resultados da pesquisa revelaram ainda que, dentre as instituições nas quais os entrevistados realizam a atividade 
 voluntária, 49% têm motivação religiosa.. Disponível em: https://goo.gl/DG9dqW. Acesso em: 2 abril 2016. 
93

 A Associação Santo Agostinho tornou-se um dos símbolos da tradição agostiniana enraizada no cotidiano das atividades 
 voluntárias no Brasil, há mais de 70 anos. Essa filosofia vem inspirando o trabalho da Associação Santo Agostinho (Asa), 
 criada em 1942, voltada para atendimento assistencial de crianças, adolescentes e idosos. Disponível em:<http://asa-
 santoagostinho.org.br/>. Acesso em: 4 abril 2016. 

https://goo.gl/DG9dqW
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humanas. Esse princípio parece ter se tornado hegemônico na filosofia cristã da 

história e como ponto de inflexão também na história mundial, desde Agostinho a 

Hegel, como destaca Arendt (2015). Mas a autora chama atenção para o fato de que 

essa premissa é válida apenas para os fiéis cristãos e que a tentativa de transformar 

esse argumento em unanimidade perante a humanidade, soa como “qualquer outro 

mito que pregue a pluralidade dos princípios e dos fins.” (ARENDT, 2015. p. 98). 

 Associados à crença judaico-cristã que parece ser a tônica da motivação do 

trabalho voluntário, existem outros fatores, até de ordem psicológica, que também 

entram em jogo, demonstrando que não há unanimidade quanto às razões que 

levam algumas pessoas a se engajarem em atividades cuidadoras, individualmente, 

ou em alguma instituição filantrópica, conforme pontua Araújo (2008). Sob o enfoque 

psicológico, segundo o autor, predomina a vontade do voluntário de compensar, de 

certa forma, inquietudes interiores resultantes de situações de miséria social que 

ocorrem no seu entorno. Dentre essas destacam-se a fome, a falta de abrigo e o 

desamparo, normalmente rotuladas como carências sociais ou “vagabundagem”, 

expressão ou estigma que exime o status quo de responsabilidades por tais 

desequilíbrios. Às vezes, segundo o autor, a vontade de ajudar por parte desses e 

de outros inconformados com as desigualdades sociais, manifesta-se “despojada de 

conhecimentos das tensões existentes entre os determinantes econômicos, políticos 

e sociais.” (ARAÚJO, 2008, p. 36). 

 Em parte, a vocação e a própria disposição de alguns funcionários para 

atuar como voluntários parecem que “vêm de berço”, como disse a embaixadora 

social acima referida, e do espírito de solidariedade internalizado por eles, ao 

aderirem ao discurso de inserção social da empresa, que permeia as relações 

internas através de treinamentos, dinâmica e rituais visando a fortalecer sua 

representação como empresa-cidadã. Essa dominação simbólica é alimentada, 

inclusive ideologicamente, por manuais e textos institucionais, falas e apresentações 

específicas de executivos, da área de responsabilidade social, focalizando 

conteúdos reveladores de significados, sintetizados em expressões como “ajudar o 

próximo” e “fazer o bem”, as quais advêm de bases religiosas inconfessas e não 

doutrinárias. 

 Essa religiosidade aparentemente invisível, destaca-se também em 

abordagens da empresa sobre o comportamento dos “agentes de transformação”, 

ou seja, dos voluntários, quando eles retomam suas atividades cotidianas no 
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ambiente de trabalho. Analisando essas narrativas virtuais sob ótica específica da 

religiosidade, concluí que, de certa forma, alguns funcionários se sentem 

confortados, espiritualmente, ao perceberem em si mesmos aspectos existenciais 

que dão sentido e enriquecem o valor da vida, mas que não faziam parte de suas 

vivências, antes de serem voluntários. Pensando com Betto e Boff (2014), 

pressupõe-se que a satisfação interior dos voluntários justifica-se pela sua 

descoberta, fruto da tentativa de encontrar respostas para indagações sobre os 

mistérios que envolvem a existência humana, iluminada pela crença em um ser 

supremo. 

 

Cresce dia a dia o número daqueles que se entendem dentro de uma 
perspectiva holística e integral da existência humana. Procuram descobrir 
em si as várias dimensões do mistério da vida e os níveis de profundidade 
da indagação humana. Identificam aí os grandes sonhos e visões de um 
novo mundo e de relações humanas e sociais mais benevolentes e 
amorosas que povoam nosso imaginário que, de tempos em tempos, 
incendeiam os corações. Nesse contexto, ganha sentido falar-se de 
espiritualidade e de Deus, não como realidades pensadas em si mesmas, 
mas como referências presentes nos embates, nas grandes decisões, nos 
avanços e recuos, enfim, no drama humano e histórico. (BETTO; BOFF, 
2014, p. 46). 

 

 A comunhão entre esses dois mundos de natureza diferente referidos pelo 

autor se concretiza, talvez por não existir uma homogeneidade estanque entre o 

sagrado e profano, conforme pontua Eliade (2013). Na perspectiva desse autor, ao 

entrar em sua igreja, por exemplo, o crente ultrapassa a linha que os separa e 

adentra, simbolicamente, o campo sagrado. Por esse raciocínio, pode-se afirmar 

que, no imaginário do voluntário, a creche talvez seja percebida como uma 

representação semelhante à da igreja. Ao compartilhar com as crianças, nesse 

espaço, valores de perfil social, como caridade e solidariedade, ancorados em sua 

espiritualidade, ele teria se deslocado, igualmente, do plano material para o sagrado. 

 Essa reflexão também abre espaço para a compressão da religiosidade 

como capital cultural, na perspectiva de Bourdieu (2008), fruto da mudança de 

comportamento dos voluntários em suas relações sociais no ambiente de trabalho, o 

que, para o Carrefour, representa um diferencial competitivo. Faz parte também 

dessa competência comportamental a sensibilidade adquirida pelos voluntários para 

trabalhar em equipes, ocupando inclusive cargos de liderança, o que vem ao 
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encontro tanto de seus interesses quanto dos da empresa. O próprio processo de 

escolha dos embaixadores sociais, os quais coordenam as equipes de voluntários 

nas lojas e nos centros de distribuição, funciona como um ensaio para que, no 

futuro, eles transformem essa experiência em habilidades que facilitem sua 

ascensão vertical na empresa, conquistando distinção e status mais elevado na 

hierarquia da organização, como constatei através de entrevistas. 

 Foi mais ou menos assim que aconteceu com uma funcionária de um 

hipermercado da zona norte de São Paulo, maranhense de 22 anos, frequentadora 

de cultos da Assembleia de Deus, formada em recursos humanos e que diz ter 

migrado para a capital paulista “de teimosa” na família. Como embaixadora, ela 

lidera um grupo de 30 voluntários em atividades assistenciais a idosos, em uma 

instituição vizinha do hipermercado. 

 

Entrei no Carrefour como operadora de caixa, fui para recursos humanos e 
depois, eles viram que eu sou muito comunicativa, me convidaram para ser 
repórter local e embaixadora social. Por ser uma coisa nova, aceitei o 
desafio. Não tenho vergonha de falar em público e minha vontade de ajudar 
vem desde criança. Sempre fui católica e, durante a missa, fazia a primeira 
e segunda leituras; agora vou na Assembleia de Deus, porque aceitei 
Jesus, mas não sou batizada. Nós optamos pelos idosos porque aqui tem 
muitos clientes nessa faixa etária e o atendimento exige paciência. Levamos 
alegria e eles nos retribuem com sua experiência. Eles também são muito 
religiosos. Às vezes, na hora de vir embora – digamos que sempre – eles 
nos convidam para rezar, de mãos dadas. Tem uma senhorinha que 
começa com a Ave-maria e um senhorzinho que reza o Pai-nosso. É muito 
bonito. Eu penso que quando a pessoa cresce sem ir à igreja, sem escutar 
as coisas boas, as práticas do bem e do mal, fica sem referência. É meio 
complicado falar isso porque cada pessoa pensa de um jeito. (Depoimento 
da funcionária de uma unidade na zona norte de São Paulo). 

 

 Ao relatar a troca de experiências com os idosos, inclusive através de sua 

religiosidade, a funcionária destacou um episódio em que, uma portadora de 

Alzheimer, fixou o olhar no rosto de um dos voluntários, de 25 anos, e depois de 

alguns minutos, surpreendeu a todos, ao compará-lo com um de seus filhos, com o 

qual havia deixado de se comunicar, em todos os sentidos, desde que perdera a 

memória em consequência da doença. O próprio funcionário relatou o que sentiu na 

hora, já que, coincidentemente, no momento em que eu estava ouvindo a 

embaixadora social, ele passou na frente da sala onde fui recebido e ela o chamou. 

 Como o tempo de todo mundo no Carrefour é cronometrado e eu não tinha 

hora reservada com ele, a entrevista foi curta e grossa, bem ao estilo dele. Seu 

nome, Tafarel, me remeteu a um herói do futebol brasileiro, categoria igualmente 
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recorrente no repertório corporativo, atribuída a atores sociais de perfil proativo e 

carismático, semelhante ao do entrevistado. Tafarel, o do Carrefour, ganhou 

visibilidade na empresa, ao compartilhar com os colegas de trabalho, inclusive de 

outras unidades, um sentimento familiar em dose dupla. Foi o que ele experimentou 

como voluntário, ao despertar a memória adormecida de uma idosa com traços 

semelhantes aos de um parente seu, muito próximo e, em face desse 

acontecimento, ter de recorrer à memória de sua própria família, para encontrar-se 

consigo próprio, diante do inusitado fato narrado por ele. 

 

Eu confesso que, na hora, fiquei sem chão. Mas refleti por alguns segundos 
e logo lembrei da minha família, principalmente da minha avó, pois fazia 
algum tempo, também, que eu não falava com ela. Na época, ela ainda era 
viva, mas hoje só me recordo dela também através de memória. Sempre 
tive muito carinho por ela e gostava muito de ouvir as histórias e as 
lembranças que ela me proporcionava. Eu gosto muito de ser voluntário 
também; me traz muitas alegrias. (Depoimento do Tafarel). 

 

 As duas narrativas acima são um prato cheio para a cultura organizacional 

das empresas, considerando-se a tendência observada por mim, de elas migrarem, 

pelo menos teoricamente, de uma conformação tipicamente racional e econômica 

para um modelo híbrido, conforme abordado anteriormente. A análise de ambas me 

levou a refletir sobre a subjetividade, face à intenção das empresas de apreender e 

se apropriar, simbolicamente, das dimensões holísticas dos recursos humanos. 

Trata-se de uma das principais riquezas das empresas e, talvez, a de maior prestígio 

no mundo corporativo, atualmente, dado o seu potencial de mudar, qualitativamente, 

o perfil das organizações, conforme esta tese vem demonstrando, com foco nas 

empresas pesquisadas. 

 Valores tradicionais cultuados por elas, pareciam ter sido descartados pela 

modernidade e jogados na lata do lixo da história pós-iluminista, junto com o 

desencantamento do mundo. A lista inclui as crenças, inclusive as de perfil religioso, 

e o apego a valores tradicionais, como os ligados à família, manifestos na entrevista 

com Tafarel. Mas ao revisitarmos a memória da pós-modernidade, observa-se que 

eles estão onde sempre estiveram, ou seja, no imaginário das pessoas que estão 

dentro das organizações. É a esse imaginário que empresas como o Carrefour 

recorrem para lucrar e se ressignificar como bem diz Freitas (2000). 
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A racionalidade definidora dos tempos modernos é, ela mesma, repleta de 
um imaginário e de um simbolismo que não encontram referências em 
nenhuma outra sociedade. E o imaginário das organizações modernas 
busca responder à problemática atual de fragilidade no processo de 
identificação dos indivíduos. (FREITAS, 2000, p. 7). 

 

 Múltiplas implicações e variáveis diversificadas disputam espaço na 

construção social desse novo universo “bricolado” em que as empresas buscam se 

reposicionar. O campo é vasto e nele estão imbricados o econômico e o tecnológico, 

sob o rótulo da inovação; o social, o cultural e o político, compondo a dimensão 

sociocultural; e a religiosidade, como revanche do sagrado, relativização da 

secularidade ou modernidade religiosa (BARROZO, 2014). Como a palavra-chave 

atualmente, tanto no mundo dos negócios como do pensar cientificamente, é 

complexidade, essas variáveis não atuam isoladamente no mundo corporativo, como 

se fossem tipos puros a “la Weber”, mas fervem em um caldeirão de significados. A 

meu ver, esse terreno tem todos os ingredientes de fertilidade onde pode florescer o 

que Wood Jr (2000) atribui o conceito de “simbolismo intensivo”. 

 

O conceito de organização de simbolismos intensivo [...] pode ser definido 
como o processo de assegurar convergência e coerência mínimas em um 
ambiente caótico, complexo e ambíguo, tanto em sua dimensão objetiva 
quanto subjetiva [...] são ambientes organizacionais onde a liderança 
simbólica constitui estilo gerencial [...] mais aberta [...] controles e normas 
são amenizados [...] símbolos, artefatos e retórica passam a ser 
amplamente utilizados (WOOD Jr., 2000, p. 21-3). 

 

 Para o autor, a construção social da nova retórica gerencialista das 

empresas passa por “um contrato” entre os representantes do capital e trabalho, 

baseado em comprometimento e participação, bem ao estilo dos documentos 

institucionais do Carrefour sobre o que é o programa de voluntários, quem pode 

participar, como deve agir e o que fazer junto às entidades parceiras. Um desses 

códigos de conduta é dirigido especialmente aos abnegados embaixadores sociais, 

os quais desempenham as funções de articuladores, gestores, zeladores e 

divulgadores das práticas e dos resultados do programa, nos veículos de 

comunicação interna da companhia, inclusive virtual. Paralelamente, eles também 

exercem as atividades normais dos cargos remunerados que ocupam na empresa, 

conforme entrevista com uma funcionária de outro hipermercado também da zona 

sul da capital paulista. 
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 Com 19 anos de casa, a estudante de engenharia civil e agente de 

prevenção de perdas, também negra, destacou-se nessa atividade, por sua 

capacidade profissional e iniciativa própria, e comanda um grupo de 15 voluntários 

que assistem crianças, em uma parceira, nas proximidades da empresa. As 

atividades são bem variadas, incluindo estímulo a hábitos saudáveis de higiene, 

onde o lúdico e o simbólico invadem o mundo infantil, em forma de brincadeiras. 

Quando elas resistem a escovar os dentes, entra na roda o “doutor bactéria”, como 

relatou a funcionária, que já aos 14, manifestou sua vocação pedagógica para 

simular dinâmicas a fim de divertir idosos. A religiosidade é outra característica 

marcante de sua personalidade introspectiva, tendo passado pela Assembleia de 

Deus e, posteriormente, se convertido ao catolicismo. Comunicativa e com fortes 

traços de liderança, ela também orienta trainees em boas práticas de varejo na loja, 

compartilhando com eles um pouco de seu aprendizado sobre o sagrado e o profano 

que permeiam a cultura organizacional da empresa. 

 

Alguns saem e outros permanecem, pois, a vontade de ajudar fala mais 
alto. As pessoas do grupo sempre comentam que gostam de ser voluntárias 
porque se sentem confortados fazendo o bem a quem precisa. Elogiam o 
Carrefour por lhe proporcionar algumas horas que são dedicadas a pessoas 
carentes, principalmente crianças. É bom mudar de ambiente e conviver 
com públicos diferentes. As crianças ficam muito alegres com nossa 
chegada e logo perguntam qual é a surpresa do dia. Para elas, é sempre 
hora de diversão e essa disposição acaba nos contagiando também. Às 
vezes, elas nos surpreendem com abraços, sorrisos, brincadeiras etc. A 
maior parte dos voluntários é católica, mas também há evangélicos no 
grupo. Todos acham que se doar a alguém faz parte da religião, da 
caridade. De certa forma é uma maneira de ser abençoado por Deus. Na 
volta, eu percebo que eles se sentem gratificados. (Depoimento da 
embaixadora social). 

 

 É possível inferir a partir das entrevistas analisadas acima, que o 

voluntariado corporativo, nos termos abordados nesta tese, se insere no espectro da 

responsabilidade social, como foi desenhado o programa do Carrefour, tornando-se 

uma variável de negócio, ou seja, um diferencial competitivo. Nesse caso, trata-se 

de mais uma das chamadas tecnologias gerenciais usadas como estratégia de 

treinamento de recursos humanos, representada por ações de perfil filantrópico, com 

uma embalagem de inserção social, voltada para segmentos carentes da sociedade. 

Em certos casos, opera também como um discurso ideológico para legitimar, 
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simbolicamente, ações de marketing que buscam fortalecer comercialmente a marca 

da empresa, por meio da representação de empresa-cidadã ou solidária, como 

enfatiza Cunha (2010). 

 

As ações empresariais entendidas como de responsabilidade social são 
justificadas pelos benefícios que trazem ao funcionário, à empresa e à 
comunidade a que a empresa pertence, geralmente, entendida como a 
população que reside em suas proximidades [...] ao tornar a comunidade 
um lugar melhor para viver, o empresariado está fazendo com que seja 
também um lugar melhor para se fazer negócios [...] o voluntariado [...] do 
lado social, permite reduzir problemas que aflijam verdadeiramente a 
comunidade, resultando em melhorias na qualidade de vida, ajudando a 
construir uma sociedade mais saudável e trabalhando, em última instância, 
em favor da perpetuação das atividades da empresa. (CUNHA, 2010, p. 45 
e 47). 

 

 Não há como negar também que a solidariedade cidadã, individual ou 

corporativa, protagoniza uma falsa inclusão social, ao tentar amenizar os efeitos da 

desigualdade, sem questionar o status quo. A meu ver, neste sentido, o voluntarismo 

apenas se alinha à concepção doadora, facilitando a execução de assistência 

paternalista e, às vezes, tutelada pelo estado aos destituídos de renda e de proteção 

social, como observa Araújo (2008). Além disso, a ação voluntária individual 

encarrega-se também pela mediação de demandas sociais entre Estado e 

sociedade civil, tarefa historicamente ancorada pela a filantropia cristã ou laica 

(ARAÚJO, 2008, p. 45-8). Mas desde os anos de 1980, esse “mercado da 

benevolência” vem se expandindo no Brasil, ao mesmo tempo em que cresce o 

interesse das empresas de ocupar espaço nesse mapa social da desigualdade. As 

chamadas empresas-cidadãs, embora pareçam estar ainda tateando na compressão 

do real significado de suas ações de responsabilidade social, querem ampliar sua 

presença neste universo. A solidariedade doadora melhora a reputação e produz 

capital social para as empresas. 
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5 CULTURA E O NOVO ETHOS COMERCIAL 
 

 Ao mapear os fatores socioeconômicos e os processos culturais de perfil 

simbólico que conduzem ao que se pode denominar como o “coração” da tese, 

abordado neste capítulo, observam-se três artérias robustas que o alimentam, 

representadas pelas seções Igreja e religião, Crenças e ideologia e Prosperidade 

e autoajuda. Iluminado por autores como Balandier (1999), Bourdieu (2005) e 

Boltanski e Chiapello (2009), entre outros, constatei através de entrevistas, relatórios 

e textos institucionais, além de áudio e imagens de vídeos disponibilizados 

virtualmente, que esses subitens perseguem caminhos aparentemente 

independentes. Mas os três mantêm vasos comunicantes entre si, os quais se 

entrecruzam no final, constituindo um sistema estruturado que põe de pé O novo 

espírito do capitalismo. 

 Sobre esses subitens, os dados analisados apontam, primeiramente que, em 

face do cenário no qual as empresas pesquisadas estão inseridas, abriu-se um 

espaço para que elas se reconfigurassem a partir do imaginário social e 

organizacional moderno. Atuando como instituição (CASTORIADIS, 1982) elas 

buscam, talvez, preencher o vazio da pós-modernidade, marcado pelo fim das 

grandes narrativas, na tentativa de se constituir em fator de identidade cultural para 

seus membros e, ao mesmo tempo, agregar capital social à sua reputação. Com 

isso, o ambiente corporativo se flexibiliza para apreender dimensões subjetivas do 

ser humano, o que as leva a construírem uma representação de si mesmas como 

“novos templos” (FREITAS, 2007). 

 Onde antes só se falava em trabalho, desempenho e resultado econômico, 

agora permite-se até mesmo manifestações religiosas, desde que essas se alinhem 

à visão de mundo das empresas e, sobretudo, contribuam de alguma forma com a 

“cultura do novo capitalismo” (SENNETT, 2006). Não por acaso, a crença e a fé dos 

funcionários do Magazine Luiza, das Lojas Renner e do Carrefour foram apropriadas 

pela cultura organizacional dessas empresas, conforme deduzi a partir da análise de 

dados obtidos através de várias fontes, já referidas. Ao usar religiosidade como 

ideologia, elas buscam relativizar as tensões e conflitos inerentes às relações entre 

patrões e empregados, na tentativa de tornar o ambiente organizacional mais 

harmônico, aparentemente, o que pode elevar, talvez, a produtividade do trabalho. 
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 Ainda sob a ótica ideológica, a análise dos dados sobre a estrutura de 

controle social das empresas pesquisadas me leva a concluir que se criou, 

internamente, uma grande rede de poder simbólico (BOURDIEU, 2004), que opera 

por meio das chamadas “tecnologias gerenciais” (BARBOSA, 2002), representadas 

por dinâmicas de treinamento e rituais de motivação. Através desse Big Brother, 

viabiliza-se a internalização de comportamentos e atitudes que busquem obter o 

comprometimento ainda maior dos funcionários com os objetivos das empresas 

pesquisadas. Esse processo é interligado por elos da cadeia de comunicação 

organizacional, na tentativa de homogeneizar os discursos e reforçar a cultura 

organizacional. 

 Pelo que percebi, essa estrutura de poder ganhou também o reforço da 

autoajuda, alternativa usada pelo próprio Weber (2007), para compreender o efeito 

terapêutico da literatura puritana no combate da ansiedade dos calvinistas ante as 

incertezas sobre a salvação (MARQUES, 2015). Nas empresas pesquisadas, a 

autoajuda representa sinônimo de bons fluidos voltados para a ascensão social. Boa 

parte do conhecimento absorvido pelos funcionários que consomem essa literatura, 

ensina como usar o poder da mente para se tornar bem-sucedido, o que na prática 

se traduz em ganhar mais dinheiro, símbolo que, segundo Sahlins (2003), é 

controverso e sem limites. 

 Talvez a autoajuda tenha representando também um sopro favorável ao 

novo espírito do capitalismo que, a meu ver, é fruto do uso simbólico da religiosidade 

como ideologia, na perspectiva de Bourdieu (2004) e de Boltanski e Chiapello 

(2009). Os dados analisados apontam ainda que essa superestrutura de valores 

“compartilhados” permeia o Rito da Comunhão, no Magazine Luiza, a celebração do 

“encantamento” de clientes, na Lojas Renner, e a caridade filantrópica, no Carrefour, 

através das ações voluntárias. A receita usada por essas empresas para resignificar 

sua cultura organizacional e reconfigurar seu modelo de negócio não tem nome nem 

religião específica. Mas, a julgar pelo capital social e econômico acumulado por elas 

e analisado nesta tese, o novo espírito do capitalismo parece ter demonstrado que 

tem força e poder “sagrados” suficientes para promover o “milagre” da multiplicação. 
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5.1 Empresa e religião 

 

 A chamada “economia de mercado” parece ter transformado o dinheiro na 

última fronteira do sucesso, o que encorajou as empresas pesquisadas a almejarem 

o status de refúgio da felicidade eterna, como suas concorrentes. Com isso, onde 

antes só se pensava em trabalho, resultado econômico e lucro, agora há espaço 

também para orações, desde que sejam em nome do ainda “todo poderoso” 

dinheiro. É mais ou menos essa a realidade que os dados dessa tese retratam, 

através dos quais também se observa que o Magazine Luiza, o Carrefour e a Lojas 

Renner vêm construindo uma representação de si mesmas com traços socioculturais 

semelhantes aos de uma instituição religiosa. Esse movimento, além de dar as boas-

vindas a toda e qualquer representação do sagrado, contribui para que essas 

empresas transmitam uma roupagem mais ética e humana de seus negócios. A meu 

ver, o trabalho também se transformou, simbolicamente, em um ato fé, através do 

qual busca-se mercantilizar a subjetividade de perfil religioso a fim de mediar ações 

que levem à motivação e ganhos de produtividade. 

 Nesse contexto de “empresa como nova igreja”, é bem possível que a 

tradição católica brasileira aliada à intenção do Carrefour de fortalecer seu 

pertencimento aqui, tenha pesado na decisão da companhia francesa aqui 

desembarcada em 1975, de acolher, de bom grado, a ideia de se engajar na 

caridade filantrópica em seu novo território. A sugestão dada por funcionários 

“nativos” interessados em desenvolver atividades voluntárias, na virada do século, 

logo foi aceita pela empresa que, na época, não dispunha de uma estrutura de 

responsabilidade social e suas ações nesse sentido eram incipientes. É provável 

que a decisão nesse sentido tenha sido apressada também em face da necessidade 

de a empresa reagir frente às novas dimensões culturais da globalização, ajustando-

se, particularmente, ao imaginário social e organizacional moderno. 

 Nesse contexto, a meu ver, a aproximação dos funcionários do Carrefour 

com o transcendente, além de ser uma consequência desse movimento, busca 

preencher também o vazio característico da pós-modernidade. Esse resulta do fim 

das grandes narrativas pós-iluministas, fenômeno que vem impactando, 

negativamente, as identidades individuais e coletivas, como bem diz Balandier 
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(1999). A tentativa das empresas pesquisadas é serem elas próprias a completude, 

o que parece ficar evidente diante da apropriação da religiosidade dos funcionários. 

A meu ver, há também a intenção de amenizar as disputas e conflitos provenientes 

das relações entre patrões e empregados, tornando o ambiente organizacional um 

provedor de sentido, de ordem e de sociabilidade, abordagem compartilhada por 

Freitas (2007). 

 

Se o dinheiro representa o valor de todas as coisas, o mundo do “tudo se 
vende e tudo se compra” se institucionaliza, o sucesso é o único fim a ser 
almejado para que os homens “transcendam” sua existência frágil, opaca e 
mortal. Assim, as empresas são guindadas à categoria de novos templos, 
lugar onde também, o “religioso” pode se manifestar. (FREITAS, 2007, 
p.120). 

 

 Para Castoriadis (1982), as instituições assumiram, historicamente, a função 

legitimadora do status quo, cumprindo uma ou várias tarefas que lhes foram 

atribuídas pela própria sociedade, para que essa continuasse existindo. Dentre elas, 

destaca-se a criação de meios para garantir a sobrevivência e gestão da 

coletividade, tais como produção e educação. O autor ressalva, porém, que a 

funcionalidade se materializa de forma entrelaçada com o simbólico, sem o qual a 

própria instituição não sobreviveria (1982, p. 142). Esse papel foi por longos anos 

monopolizado por instituições religiosas, as quais, viram sua hegemonia se esvaziar 

em face de novas circunstâncias sociais, complementa Silva (2008). Em 

contrapartida, segundo ele, as empresas sentiram a necessidade de se abrir 

socialmente visando a incorporar outras dimensões do setor humano, “o que 

significa entendê-lo e responder às suas necessidades materiais e não-materiais.” 

(SILVA, 2008, p. 772). Silva e Siqueira (2009) complementam esse raciocínio, ao 

afirmar que a procura das empresas por religiosidade está associada também à 

construção de novas competências em termos de recursos humanos. O sagrado 

contribui para o desenvolvimento pessoal mais intenso, autoconhecimento, utilização 

da intuição e de valorização da criatividade. 
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Espiritualidade no trabalho refere-se, destarte, à valorização de um axioma 
que promove a experiência de transcendência por meio dos processos de 
trabalho, facilitando o senso de se sentir conectado aos colegas, à empresa, 
à sociedade e ao transcendente, por meio da valorização de sentimentos de 
totalidade, alegria, direção, significado e sentido [...] trata-se de se ter um 
claro sentido no trabalho e legitimá-lo por meio do suporte social e do 
compartilhamento de valores com outros colegas, possibilitando a 
construção de uma comunidade organizacional em que se pode superar o 
senso individual, o que permite maiores significado e satisfação. (SILVA; 
SIQUEIRA, 2009, p. 562). 

 

 De acordo com a linha de raciocínio desses autores, a espiritualidade, por sua 

vez, não respalda rituais tipicamente religiosos nem vínculos doutrinários, quando se 

manifesta como dimensão transcendente no trabalho. Resume-se a uma nova 

perspectiva de humanização e de autorrealização no ato de trabalhar, assentada em 

alguns princípios básicos. Entre eles destacam-se a transformação da consciência, 

favorecendo o bem-estar emocional, a construção e a reconstrução de orientações, 

valores e práticas não associados ou representados por religião ou mesmo 

religiosidade. Inclui uma mistura de valores místicos, esotéricos, humanistas e 

terapêuticos, que tendem a negar vínculos com instituições religiosas. 

 Ainda segundo eles, a espiritualidade pode assegurar a incorporação de 

questões existenciais acerca do propósito da vida, do trabalho e do próprio 

sofrimento no ambiente organizacional. Quanto ao trabalho especificamente, institui 

um paradigma organizacional de envolvimento emocional e espiritual do trabalhador. 

Com isso proporciona vantagens às empresas de natureza não apenas financeira, 

mas também coletiva e social, tais como comprometimento e satisfação no trabalho 

e fortalecimento do vínculo com a organização. (SILVA; SIQUEIRA, 2009, p. 559 e 

563). 

 Talvez, por inconsciência ou interesse não revelado, o Carrefour não perceba 

a religiosidade invisível que permeia ações sociais de perfil filantrópicos executadas 

por voluntários, conforme deduzi da entrevista feita em São Paulo com a gerente de 

responsabilidade social. Sobre essa questão especificamente, aconteceu até um 

episódio inusitado durante a entrevista realizada na matriz da companhia, quando a 

gerente quis saber detalhes da minha pesquisa. Quando expliquei meu objeto de 

estudo e disse que considerava o trabalho voluntário como uma porta de entrada da 

religiosidade na companhia, ela fez a seguinte afirmação. “Não sei se vamos poder 

confirmar sua hipótese”. Mas após essa reação eu logo percebi pelos dados da 
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entrevista que a empresa sabe pouco sobre a repercussão desse assunto em seus 

quadros de pessoal, tanto que o grupo de voluntários da matriz conta com uma 

consultoria externa. Mesmo assim, observei que o assessoramento não contempla a 

análise do impacto das atividades dos voluntários no ambiente organizacional, bem 

como nos negócios da empresa como um todo, conforme a entrevista abaixo. 

 

Até há dois anos, costumávamos registrar as narrativas de voluntários. Mas 
na medida em que o programa foi crescendo, o acompanhamento tornou-se 
mais remoto. Em pesquisas de clima, a questão de ser solidária ou não, faz 
diferença. Atualmente, uma vez por semana, todas as lojas realizam um 
café de “bom dia especial”, durante o qual, os voluntários falam sobre as 
ações realizadas no programa, bem como de outros assuntos relativos ao 
engajamento de equipe. Na matriz, nós realizamos uma pesquisa online 
com as entidades de assistência, das quais tivemos um retorno positivo 
sobre nossas ações (Trecho da entrevista com a gerente de 
responsabilidade social). 

 

 Tanto a reação da gerente sobre o papel da religiosidade na empresa 

quanto a falta de pessoal especializado a quem eu pudesse recorrer visando a obter 

dados sobre essa e outras questões relativas ao desenvolvimento de ações 

voluntárias me levaram a aprofundar o estudo de documentos, textos institucionais, 

manuais, relatórios e vídeos disponibilizados na internet e na própria website da 

empresa. Depois de analisar esse corpus observei que a pedagogia colocada em 

prática também não leva em cota a hipótese sobre religiosidade, mas o assunto 

transparece nas entrelinhas de algumas regras de conduta dos voluntários. Uma 

delas recomenda que eles trabalhem com “energia” e “crença em um futuro melhor”. 

Já na relação direta entre os voluntários e os sujeitos beneficiados por suas ações, a 

crença e a fé, pelo menos de matriz católica, se manifestam de acordo com o jeito 

que cada um cultua sua religiosidade. 

 Pelo que percebi nas entrevistas com os voluntários, o vínculo imaginário 

com a população carente permanece, mesmo após o término das visitas quinzenais 

ou mensais às entidades de assistência. Durante o retorno dos voluntários à 

empresa, alguns trocam ideias entre colegas sobre o que fizeram, o que deixaram 

de fazer e o que cada um aprendeu. Pelo que deduzi das entrevistas, algumas 

dessas lições alegram corações e mentes, outras nem tanto, mas todas são motivo 

de reflexão, conforme a síntese de entrevistas descrita abaixo. 
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No caminho, alguns já vêm falando: “foi legal, da próxima vez vou fazer isso 
ou aquilo”. Voltam com o pensamento de que devem tratar melhor as 
pessoas, pois um dia todo mundo chegará nessa fase do idoso [...] esse 
trabalho emociona muitas pessoas. Algumas não estão bem quando vão; 
parecem meio desestabilizadas. Mas quando voltam, muda tudo [...] é fácil 
ver a diferença. Alguns comentam até que o trabalho na empesa se tornou 
mais produtivo. A pessoa trouxe uma grande alegria, fruto do contato com 
crianças e quando retorna, devolve o que recebeu [...] se sentem com mais 
vontade, com aquele pique e muita garra. Isso é visível; até o gerente 
percebe. (Trechos de entrevistas com embaixadores de responsabilidade 
social). 

  

 Analisando o conteúdo dessas entrevistas parece ficar claro que a 

solidariedade social doadora manifesta pelos voluntários deixa subentendida uma 

conotação ligada à fraternidade de perfil religioso. Refletindo com Araujo (2008), 

deduz-se que tais atitudes apontam, de certa forma, valores judaico-cristãos 

inspiradores dessa solidariedade, algo como um idealismo que parece ignorar a 

alienação que algumas ações desse tipo implicam. Observa-se, também, indícios de 

um apaziguamento dos conflitos e injustiças que alimentam a desigualdade social, 

além dos interesses que há também por trás dessa “ajuda” aparentemente 

descompromissada. São as ambiguidades sobre as quais o autor se refere. 

 

A solidariedade social doadora é percebida como sinônimo de fraternidade 
e justiça benfeitora, que sempre estiveram presentes na Igreja [...] assim 
relacionados, esses princípios, pode-se inferir que, até certo ponto, as 
doutrinas encontram-se: uma de ordem humano-espiritual e a outra de 
natureza materialista. São princípios que, de alguma forma, deram à 
assistencial social – e assim permanece – uma certa ambiguidade, 
agregando ainda, segundo seus seguidores, desejos, interesses e 
necessidades. (ARAUJO, 2008, p. 33). 

 

 Não deixa de ser curioso também o fato de que a solidariedade doadora 

patrocinada por empresas, como é o caso do Carrefour, no bojo das ações de 

responsabilidade social, leva à questionar sobre o impacto das mudanças internas e 

externas a que as empresas estão submetidas no cenário globalizado. Ao mesmo 

tempo em que há correntes de pensamento que veem a empresa como uma “caixa-

preta”, isolada da realidade social, como observa Azais (2002), existem outras que 

alimentam o contraditório, ao questionar as funções que são próprias das empresas, 

porém, a partir do lugar em que elas se encontram socialmente. 

 Contudo, ao que parece, o politicamente correto que norteia, em boa parte, 

as ações de responsabilidade social das empresas, fez uma releitura do social de 
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acordo com seus interesses, conforme contrapõe Cesar (2008). Na perspectiva 

dessa autora, a chamada “nova” agenda social do empresariado brasileiro, em 

particular, evidencia que “as ações desenvolvidas pelas empresas ´socialmente 

responsáveis estão relacionadas com a redefinição das condições dos lucros na 

nova dinâmica capitalista.” (CESAR, 2008, p. 270). 

 Isso talvez justifique o fato de o Carrefour esclarecer aos voluntários, em 

seus manuais, que a empresa é “um parceiro da vida local”. Mas cabe a eles apenas 

ajudar e ouvir, sem questionar, como percebi e deduzi das entrevistas realizadas 

com embaixadores de responsabilidade social. Em um trecho do manual sobre 

recomendações para os voluntários lidarem com idosos e crianças carentes 

constatei, textualmente, os seguintes alertas: “prepare-se para ouvir histórias tristes 

[...] e tente voltar a assuntos mais leves e alegres, se puder [...] saiba se distanciar 

[...] diante de assuntos sensíveis como ‘tio, me leve para sua casa’ [...] explique que 

você é um “amigo” que veio para brincar” e que retorna no mês seguinte. 

(CADERNO DE ATIVIDADES SUGERIDAS, p. 4). 

 Em outras circunstancias, às vezes os conceitos de religiosidade e de 

espiritualidade se manifestam quase como sinônimo nas empresas pesquisadas, 

como observei no Magazine Luiza, ao analisar os dados que contribuíram para a 

institucionalização do “Absoluto”, como representação do transcendente, logo que 

Luiza Helena Trajano assumiu o comando da organização, em 1991. A partir daí, 

segundo constatei através de dados obtidos em entrevistas presenciais e textos 

institucionais disponibilizados em uma website voltada a estudos acadêmicos e 

acessada mediante senha, introduziu-se uma liturgia no exercício do poder, fruto da 

mistura entre o sagrado e o profano, implicando uma visão de mundo mediada pela 

religiosidade. Pelos estudos etnográficos que realizei na empresa, entre 2009 e 

2012, complementados a partir de 2013 até 2016, por meio de observação 

participante, entrevistas, vídeos e documentos institucionais, constatei que houve um 

choque cultural decorrente da abertura de novas filiais em outros pontos do mapa de 

consumo brasileiro. 

 Observei, também, que esse movimento obrigou a empresa a flexibilizar 

regras e padrões de conduta com o objetivo de absorver novos hábitos, buscando 

integrar-se a culturas regionais, tendência que se acelerou em face do deslocamento 

da matriz da empresa, de Franca para a capital paulista, em 2011, conforme 

analisado anteriormente. Dados obtidos através de novas entrevistas, realizadas 
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entre setembro e outubro de 2016, com funcionários e executivos, incluindo a 

própria Luiza Helena Trajano, mostraram que o impacto do choque foi relativizado 

por meio de uma série de arranjos culturais. Para isso utilizou-se a religiosidade 

como uma espécie de amortecedor, baseado no chamado “Credo”, que reforça 

slogans como Jeito Luiza de Ser e Vem ser feliz!, ou ainda a “alma” da empresa. 

 Os dados mostram que os executivos da empresa acreditam tanto na 

eficácia do Rito da Comunhão, em termos de resultados econômicos, que um deles 

desenvolveu, informalmente, até uma fórmula capaz de comparar a motivação dos 

funcionários pós-Rito da Comunhão com seu desempenho no trabalho e a 

consequente realização ou não das metas de vendas ao final do mês, conforme me 

relatou. O modelo é aparentemente matemático e estabelece que a probabilidade de 

alcançar as metas varia, para mais ou para menos, de acordo com a maior ou menor 

participação deles no rito, tamanha sua força de mobilização e motivação, segundo 

ele. O autor do modelo, que já exerceu várias funções na empresa, disse que “se a 

frequência dos funcionários no Rito da Comunhão é fraca, o desempenho nas 

vendas será igualmente baixo”. Tal hipótese pode ser comprovada pelo faturamento 

mensal da loja, pois, segundo ele, o rito motiva e mobiliza a equipe em torno da 

estratégia de negócios da empresa. (SILVA, 2012, p. 139). 

 Fora do eixo caipira, ou seja, interior de São Paulo e de Minas Gerais, 

registrou-se um episódio marcante, no Rio Grande do Sul, resultante da compra pelo 

Magazine Luiza, de uma rede local de lojas. A empresa temia que o Rito não fosse 

aceito, mas a comunhão entre gaúchos e caipiras foi selada com a inclusão do 20 de 

setembro, Dia da Revolução Farroupilha, no calendário cultural da empresa. O 

roteiro do Rito também incluiu o hasteamento da bandeira do Estado junto com a 

nacional e a da empresa, no “altar”. Da mesma forma, o hino rio-grandense é 

reproduzido e cantado na sequência com os hinos nacional e do Magazine Luiza. 

(SILVA, 2014). Graças, talvez, a processos de aculturação como esse a 

religiosidade continua mediando o discurso institucional da companhia, enquanto o 

rito difunde seus valores, embora em uma versão mais profana, conforme deduzi 

desta entrevista com a presidente do Conselho de Administração da Empresa. 
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Quando viemos para a cidade, diziam que as pessoas não iriam gostar do 
Rito da Comunhão. Nada disso, todo mundo gosta de interação, de estar 
junto. Isso não muda. Mudam alguns costumes e até a língua. Temos que 
nos adaptar, melhorar. Vejo que algumas pessoas se tornaram guardiãs 
dessa ética, da nossa cultura. Quando alguém presencia algo estranho, 
logo nos procura para denunciar ou relatar o que está acontecendo. Nós já 
registramos episódios por conta de pessoas que nos ligam dizendo: “olha, 
aqui não está de acordo com a cultura da empresa. Manda alguém da 
equipe, uma psicóloga ou um gerente, para averiguar o que está ocorrendo. 
Recebemos também comunicados por escrito fazendo relatos desse tipo. 
Mas eu acredito que as mensagens das pessoas que nos procuram 
demostram também que a nossa cultura se consolidou (Trecho da entrevista 
com Luiza Helena Trajano). 

 

 Ao que me pareceu, a empresa não ignora a dinâmica sociocultural da 

sociedade, particularmente, nas regiões e cidades que acolhem suas filiais, como 

me disseram a gerente de cultura e a própria Luiza Helena Trajano, em suas 

respectivas entrevistas realizadas no escritório da companhia, em São Paulo. De um 

lado, aproveita-se o potencial dos grandes centros para ampliar o portfólio de 

produtos e serviços como relatou a gerente. De outro, deduzi que a cota de 

“pregação” dos gerentes de lojas e gerentes regionais pode ter aumentado visando a 

compensar, talvez, um eventual gap de fé em suas “paróquias” e “dioceses”, 

respectivamente, a exemplo do que ocorre na matriz, em setores emergentes como 

tecnologia da informação e digital. 

 De acordo com os dados das entrevistas, conclui que os funcionários dessas 

duas áreas convivem, mas não se alinham com o comportamento-padrão de seus 

colegas. Têm um habitus característico e manifestam distinção no gosto e no estilo 

de se vestir (BOURDIEU, 2008), semeando subculturas e alimentando estranhezas, 

inclusive por serem menos adeptos a tradições corporativas de perfil religiosas. O 

Seminário de Alinhamento Estratégico, em que os executivos locais e regionais 

participam junto com integrantes da alta direção, que era anual, agora é semestral. 

Como o Rito da Comunhão ocorre na abertura de cada um desses eventos, conclui-

se, de acordo com a lógica de resultados da empresa, que seus efeitos “pastorais” 

se multipliquem, igualmente. Mas, a “frieza” comportamental dos paulistanos parece 

não assustar a presidente. 

 Mediados pela cultura organizacional da empresa, eventos desse tipo 

parecem fortalecer a obediência, a motivação e a pregação de ideias que facilitem e 

aglutine valores compartilhados, o que na prática se traduz por concordar, adotar e, 

sobretudo, comprometer-se com os objetivos da empresa. Nesse caso, compartilhar 
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não significa questionar, dividir opiniões e conhecer outras visões, mas aceitar a 

homogeneidade vinda de cima para baixo. Vista dessa forma, a cultura 

organizacional se processa como uma imposição que “descobre”, “cria” ou seleciona 

o conjunto de valores que são ou deverão ser compartilhados, que se presta à 

manipulação não só de conceitos, mas de suas próprias práticas, como explica 

Barbosa. 

 

A cultura se torna assim uma dimensão da realidade substantiva e 
estritamente instrumental, uma variável cujo comportamento pode afetar a 
organização. Daí a preocupação constante de construir tipologias como 
“culturas fortes” e “culturas fracas”, “culturas estrategicamente bem 
ajustadas” e “culturas não ajustadas”, seguida da discussão teórica sobre 
sua conveniência e eficácia para a organização. (BARBOSA, 2006, p. 136-
7). 

 

 Ao contrário de Barbosa, Wood Jr (2000) parece ter uma visão mais 

conciliadora do que crítica sobre o simbólico, ao afirmar que a gestão se torna ainda 

mais eficaz pelo fato de lideranças com esse perfil conseguirem compartilhar 

significados e estruturar a experiência coletiva de forma consensual. Em sua opinião, 

líderes propensos a práticas simbólicas, como Luiza Helena Trajano, criam pontos 

de referência que facilitam a intepretação sobre como definir e encaminhar as 

decisões de forma mais adequada. Executivos com esse perfil, segundo ele, são 

capazes também de extrair melhores resultados de ferramentas administrativas e de 

gestão, exercitando de forma mais intensa suas competências como criatividade e a 

imaginação. Na perspectiva da chamada economia de comunhão94, em que 

organização associa a lógica administrativa a princípios religiosos, a gestão segue 

princípios mais flexíveis, como explicam Siqueira e Spers (2003): 

 

As empresas onde se faz presente, economia de comunhão constrói, de alguma 
forma, uma lógica administrativa própria, ainda que incorpore ações já existentes, 
mas agora em um corpo filosófico que lhe dá sentido. Propõe que os bens sejam 
colocados ativamente em circulação no corpo social, de modo a produzir outros 
bens. Passa-se de uma comunhão de bens a uma economia de comunhão que diz 
respeito a investimentos, lucros, distribuição de riquezas, geração de empregos. 
Este novo modo de agir econômico pressupõe homens novos. (SIQUEIRA; SPERS, 

2003. p. 59). 

                                                           
94

O berço da economia de comunhão foi o movimento focolare, fundado por Chiara Lubich, depois da Segunda Guerra 

 Mundial, em Trento, na Itália. O princípio que rege este movimento sugere colocar em prática o que dizem as escrituras: “Dai 
 e vos será dado”. As fundadoras, Chiara Lubich e suas companheiras, ficaram conhecidas como focolarinas, de focolare, 
 palavra traduzida normalmente do italiano como lareira ou fogo no lar. O movimento chegou ao Brasil em 1967 e atualmente 
 conta com 90 empresas; no mundo são 800. (SIQUEIRA; SPERS, 2003. p. 59- 60). 
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 O discurso da doutrina social da Igreja Católica é um dos fundamentos 

desse movimento, o qual, além da ética nos negócios, preconiza respeito à 

legislação, democratização do capital, da gestão etc. Essas ideias começaram a 

chegar no Brasil nos anos de 1960 e até agora foram incorporadas por setores 

importantes da economia, entre os quais o do vestuário. Mas, ao que parece, a 

Lojas Renner, que é uma das líderes nacionais nesse segmento, focalizada em 

moda, demonstrou ter mais afinidade com a Disney, pelo que deduzi a partir da 

análise de dados extraídos de documentos, textos institucionais e de entrevistas, 

presenciais e virtuais, com diretores e funcionários. 

 A inspiração para aderir ao “encantamento” e institucionalizar esse slogan 

em sua cultura organizacional, emergiu no rastro da Disney, em cujas trilhas 

simbólicas os adultos se encantam, rememorando seu passado em representações 

do mundo infantil. Mas sendo as mulheres o alvo de consumo da Lojas Renner, a 

empresa “quebrou cabeça”, refletindo sobre como atraí-las, ao perceber que não 

bastava estar em sintonia com certos signos representativos dos últimos estilos de 

moda. Concluiu-se que era preciso uma mensagem que transcendesse o próprio 

slogan, razão pela qual o significado atual do encanamento que transparece em 

rituais e dinâmicas de treinamento parece transitar entre o sagrado, o profano e o 

místico. Talvez seja por isso que as narrativas de vendedores sobre o contato face a 

face com cliente, deixem transparecer a ideia de que o “encantamento” é fruto 

também de uma energia transmitida através da chamada “Magia Renner”, 

treinamento abordado na sequência. 

 Mas, ao analisar os dados obtidos de uma entrevista do CEO à imprensa 

local, acessada virtualmente, percebi que por trás do encantamento transita também 

um imaginário social e organizacional, cuja memória remete tanto aos valores 

defendidos pelos fundadores da Lojas Renner, como confiança e disciplina, quanto a 

uma plêiade de representações empresariais representativas de marcas com 

reputação internacional. Cada uma dessas marcas é associada a metáforas, 

buscando traduzir características como qualidade, confiança, tradição etc., atribuídas 

aos seus produtos e serviços. Essas representações também são citadas, às vezes, 

pelo executivo, como exemplos bem-sucedidos e admiradas pela Lojas Renner. 

Dentre as empresas em questão, destaquei as que seguem abaixo, com as 

respectivas metáforas referidas pelo CEO. 
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Temos a visão de um estaleiro, conforme Collins P. Huntington, fundador de 
Newport News. "Construir aqui bons navios, com lucros se pudermos; com 
prejuízo, se preciso. Mas sempre bons navios". Da Boeing: "orgulhamo-nos 
de fabricar aviões nos quais nossas famílias possam voar". Da rede de hotel 
cinco estrelas, Ritz Carlton: "Damas e cavalheiros servindo a damas e 
cavalheiros". A visão da Disney é criar um mundo em que todos possam ser 
crianças. O target da empresa não são crianças, mas ela quer que todos 
sintam-se como crianças na Disneylândia.

95
 

 

 Refletindo com Freitas (2007) sobre o poder organizacional e as novas 

construções simbólicas, me parece que o lugar no qual a Lojas Renner se posiciona, 

socialmente, a partir da análise feita acima, é de proximidade com organizações de 

reconhecida reputação no mundo dos negócios. Por se identificar com essas 

companhias, pode-se deduzir que a Lojas Renner reivindica para si, igualmente, 

uma imagem de organização que tem pretensões de operar quase no limite da 

perfeição, ou seja, bem próxima dos “Deuses” do mercado globalizado, 

parafraseando a filosofia de Leibniz, já referida nessa tese. Ao analisar dados 

institucionais aos quais tive acesso em sua website, observa-se que a comparação 

descrita acima corrobora com sua autoavaliação. A empresa se considera “ética, 

austera, inovadora, de fácil comunicação e transparente”, conforme me deparei em 

seu relatório de sustentabilidade de 2011. 

 A meu ver, analisando o “encantamento”, pode-se também considerar o 

perfil da empresa como fruto de um provável reencantamento, em face do refluxo do 

desencantamento do mundo, fenômeno sociocultural que, segundo Weber (2007) 

facilitou a ascensão do capitalismo moderno, entre os séculos XIX e XX. Contudo, 

ao invés de proporcionar a democratização do conhecimento e das riquezas das 

nações, conforme preconizava seu discurso, esse movimento acabou impulsionando 

a desordem social, como bem diz Balandier (1999). Além disso, não existe tanta 

certeza mais sobre o sucesso da secularização como resultado do desencantamento 

e ainda se espera o tão decantado e prometido desenvolvimento social global. Para 

Pierucci e Prandi (1996), também não se confirmou a tese do triunfo total do 

racionalismo científico em detrimento da religiosidade. 

 

 

                                                           
95

 Disponível em:<http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727>. Acesso em: outubro 2016. 

http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727
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O sagrado revigorado tem sido apresentado como um fenômeno que só 
surpreenderia aqueles que "por ideologia" embarcaram nos prognósticos 
equivocados, agora frustrados, dos racionalistas, iluministas, positivistas e 
materialistas de todos os matizes. Esses não só prediziam como pretendiam 
o "fim histórico do sagrado". (PIERUCCI; PRANDI, 1996, p. 100). 

 

 Appadurai (2006) concorda com Pierucci e Prandi (1996), ao afirmar que o 

surgimento de novas religiosidades indica a revitalização das crenças. O autor 

considera provável que atualmente a religião esteja proporcionando mais 

consequências nas políticas globais do que o esperado. Ao reiterar essa hipótese, 

Cruz (1996) diz que o discurso da secularização vem se enfraquecendo desde os 

anos de 1990. Ao mesmo tempo, segundo ele, surgem novas manifestações 

religiosas, junto com a “revanche do sagrado” (CRUZ, 1996. p. 30). Essas 

religiosidades emergiram com a fragmentação das crenças, complementa a 

socióloga Danièle Hervieu-Léger, para a quem esse movimento relativizou a 

hegemonia da secularização. A chamada teoria hervieu-légeriana sintetiza a 

modernidade religiosa como fruto da individualização e da subjetivação dos 

conteúdos religiosos, segundo a intepretação de Barrozo (2014). Em sua opinião, a 

secularização e a revanche do sagrado não explicam a totalidade da evolução da 

religião, tal como ocorre nas empesas pesquisadas. 

 Movida, talvez, pela ideia herdada da Disney de que o show não pode parar, 

como observa Wood Jr. (2000), o uso simbólico da religiosidade pelas Lojas Renner, 

através da gestão de recursos humanos, tem possibilitado a capacitação e o 

treinamento de pessoas para protagonizar o “encantamento”. Da mesma forma, 

observa-se seu impacto também na criatividade visando a fomentar novas dinâmicas 

de treinamento igualmente de perfil religioso. Conforme observei em relatórios da 

empresa já citados, o sagrado destaca-se como categoria estruturante de uma 

dinâmica batizada como “magia”. Esse treinamento é realizado anualmente, 

conforme sintetizado abaixo: 

 

Um dos momentos mais importantes para a companhia é a realização do Magia 
Renner, um treinamento focado em comportamento e valores que acontece uma vez 
por ano, desde 1992. O treinamento é dirigido a todos os colaboradores e tem como 
objetivo principal promover um alinhamento entre todas as equipes, com base na 
estratégia anual da companhia. Todos os anos, um tema central ligado ao foco 
estratégico da empresa é definido e, a partir dele, o programa é elaborado. A edição 
de 2011 teve foco no valor “donos do negócio”, abordando o tema “exterminadores 
de lacunas” (Texto extraído do relatório anual de 2011, disponível na internet). 
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 De acordo com as imagens que observei e analisei, através de um vídeo 

sobre o Magia Renner, acessado na internet, essa dinâmica de treinamento de 

pessoas colocada em prática pelos próprios funcionários explora a proatividade, a 

capacidade de imaginação e de criatividade dos funcionários. Para isso os desafia a 

reagir diante de situações específicas ligadas ao dia a dia da empresa, com foco em 

melhoria ou inovação e no “encantamento”. Como pude observar nas imagens, os 

funcionários protagonistas agem, ao que parece, de acordo com um roteiro 

previamente elaborado e simulam práticas sobre como enfrentar o desafio proposto. 

Em um palco imaginário, os “atores” interpretam ações lúdicas como se fossem 

mágicos, enquanto a plateia composta igualmente por funcionários os assiste, com 

olhar de expectativa sobre algo inusitado que possa vir a acontecer. Às vezes, 

interage batendo palmas, fazendo gestos corporais ou promovendo apupos de 

aprovação ou não, de dúvida ou talvez de surpresa. 

 Pensando com Mauss (2008), a dinâmica de treinamento de pessoas da 

Lojas Renner me pareceu uma caricatura do que o autor define como magia, ou 

seja, um fenômeno social coletivo, sintetizado em “agentes, atos e representações”. 

Essas representações, a meu ver, se traduzem como ideias e crenças relacionadas 

aos atos mágicos, a exemplo das interpretações do Magia Renner ou metáforas 

profetizadas, às vezes, por alguns “messias” do mundo corporativo e do trabalho, 

como observa Mair (2005, p. 48). Nesse caso, a intenção é motivar funcionários a 

tornar realidade certos “milagres” ou “encantamento” como ocorre com os 

vendedores da Lojas Renner. 

 A julgar pelo “jeitinho brasileiro”, o bom resultado alcançado pelo Magia 

Renner, talvez decorra da singularidade cultural e de nossas especificidades em 

termos de sagrado e profano. Apesar de relativamente dessacralizada, segundo 

Prandi (1996), nossa cultura nutre um ambiente fértil para práticas religiosas de 

caráter mágico. Ao concordar com essa diversidade, Montero (1994), argumenta que 

o pluralismo organiza novas formas de aliança entre segmentos populares, pautadas 

pelo igualitarismo, enquanto a magia mostra um país onde o arcaico reage aos 

desafios da modernidade. Em sua opinião, as religiões populares levam à 

construção social de novas identidades e visões de mundo, ao passo que a magia 

mostra um país onde o arcaico reage aos desafios da modernidade. Contudo, 
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 DaMatta (1984) sustenta a hipótese de a magia assim como outras práticas 

religiosas populares, estariam sujeitas à secularização ou à extinção, por serem fruto 

de uma herança cultural ligada ao atraso. 

 À luz dessas reflexões, penso que a Magia Renner talvez busque, também, 

rememorar o imaginário coletivo sobre o “fazedor de milagres”, ou seja, o mágico, o 

qual tem cadeira cativa na cultura de massa brasileira. Essas chamadas 

“tecnologias” de gestão são muito recomendadas, às vezes, com o pretenso objetivo 

de facilitar “mudanças comportamentais” nas empresas. Não é à toa que alguns 

gurus e consultores de recursos humanos sugerem práticas lúdicas semelhantes, 

em seus talk shows midiáticos. Mas, a meu ver, essas “soluções” se transformam, às 

vezes, em pirotecnias e modismos simbólicos inspirados nesse personagem de perfil 

circense. 

 
5.2 Crenças e ideologias 
 

 Ao analisar os dados sobre a estrutura ideológica e de poder organizacional 

até aqui delineada, nas empresas pesquisadas, conclui-se que elas construíram uma 

espécie de Big Brother que as protege e vigia, diuturnamente. Pelo que observei, 

esse ser imaginário sobrevive, em boa parte, da crença e da fé dos funcionários, 

apropriadas pela cultura organizacional do Magazine Luiza, da Lojas Renner e do 

Carrefour, e alimenta uma grande rede de poder simbólico. Por meio dessa rede 

movida por rituais, dinâmicas de treinamento e discursos, além de outras ações 

sociais que vêm sendo discutidas nesta tese, institui-se um processo de mediação 

visando a neutralizar, simbolicamente, as tensões nas relações entre patrões e 

empegados. A meu juízo, o objetivo desse processo, interligado por elos de 

comunicação organizacional, é obter maior iteração entre esses atores sociais, 

estabilizar o clima interno e, consequentemente, elevar a produtividade do trabalho. 

Cada empresa realiza ações específicas para motivar, institucionalizar e internalizar 

padrões de comportamentos e atitudes de acordo com sua visão de mundo e de 

negócio. 

 No Magazine Luiza, pelo que observei através de entrevistas, vídeos e 

textos institucionais, o Rito da Comunhão, já citado nesta tese, é o símbolo que 

melhor ilustra a construção, o perfil e o conteúdo da arquitetura ideológica de 

capilarização do poder institucional e organizacional liderado pela atual presidente 
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do Conselho de Administração, Luiza Helena Trajano. Ao assumir o comando da 

organização, em 1991, ela protagonizou uma virada na gestão da empresa de perfil 

familiar, preparando-a para romper as fronteiras do eixo caipira São Paulo-Minas 

Gerais, quando criou o rito realizado todas as segundas-feiras, nas filiais e centros 

logísticos distribuídas de norte a sul do Brasil. O evento que se destaca pela oração 

do Pai-nosso rezada pelos funcionários, de mãos dadas, formando uma corrente de 

fé, unifica e reproduz a energia emanada das representações sociais e de perfil 

religioso, apropriadas dos funcionários. Com isso, coloca em prática, talvez, uma 

afirmação ontológica da presidente, feita durante entrevista à imprensa96, dizendo o 

seguinte: “a motivação só será duradoura se atingir a cabeça, o bolso e o coração 

dos funcionários.” (SILVA, 2014, p. 30). 

 O time montado para fazer essa transição de poder, logo que ela assumiu, 

cujo clímax foi um grande ritual em Araxá, não descartou os representantes do velho 

paradigma dos fatores da produção (natureza, capital e trabalho). Contudo, 

ganharam também assento e destaque na equipe, profissionais como psicólogos, 

assistentes sociais, jornalistas e pedagogos, sob o comando de perfil weberiano e 

carismático de Luiza Helena Trajano. Os representantes desse grupo que antes 

trabalhavam em Franca, foram deslocados também para São Paulo, e são 

responsáveis por sugerir e compartilhar ideias e conhecimentos visando a tornar 

realidade a segunda parte da frase da então superintendente da empesa e hoje 

presidente do Conselho de Administração, ou seja, fazer com que a motivação 

desperte corações e mentes. Essa estratégia tornou-se conhecida no repertório 

linguístico do comércio varejista pós-falência do Mappin, Mesbla e da G. Aronson, 

como solução para captar a “subjetividade” das pessoas como parte do capital 

humano. É o que se observa na entrevista abaixo sobre como funciona o Rito da 

Comunhão. 

 

 

 

 

 

                                                           
96

 Entrevista dada ao jornal O Estado de São Pulo, em 2003. Disponível em: 
 <https://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/index.asp>. Acesso em: 15 março 2010. 

https://www.magazineluiza.com.br/seguro/academico/index.asp
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A cada semana, o rito é feito por um grupo de funcionários que inclui 
diversas representações e alguns que não seguem religião alguma. 
Escolhemos o Pai-nosso por ser uma oração mais universal e rezada por 
várias religiões. Mas, também há pessoas que trazem alguma contribuição 
de sua religião, uma mensagem espírita, uma oração evangélica e a gente 
respeita como momento ecumênico. Então, existe uma sinergia muito forte e 
não há constrangimentos; não contratamos ninguém pela sua opção 
religiosa. Temos uma diversidade grande e percebemos que quando a 
pessoa se sente acolhida ela quer participar. A adesão é grande e 
espontânea. (Trecho de entrevista com uma executiva de recursos 
humanos). 

 

 Pelo que percebi e analisei, essa matriz responsável também pelos 

conteúdos veiculados pela área de comunicação, desenvolve, produz e difunde um 

grande volume de informação estratégica, sob a ótica da comunicação 

organizacional. O fluxo desse material opera por meio de vários canais, inclusive 

virtual, e de forma presencial no Rito da Comunhão, da chamada Reunião Matinal, 

realizada diariamente, em todas as lojas, antes do expediente, bem como do 

Seminário de Alinhamento Estratégico, que duas vezes por ano reúne os executivos 

locais e regionais. Nesse encontro de avaliação dos negócios também é realizado o 

Rito da Comunhão, conforme já referido. Os textos, imagens e discursos que 

permeiam essas instâncias se constituem em peças-chave para alimentar e reforçar 

a rede como também estimular, ordenar e disciplinar as condutas socioculturais de 

acordo os objetivos da empresa. 

 Refletindo com Castells (2005), pode-se dizer que, sob a ótica 

organizacional, a estrutura de poder montada pelo Magazine Luiza busca se ajustar 

à reestruturação do capitalismo ocorrida a partir da década de 1980, quando os 

fluxos globais de riqueza, poder e imagens ganharam destaque na redefinição das 

identidades individuais ou coletivas. Da mesma forma, se alinha à revolução que as 

tecnologias da informação sofreram nesse período, o qual, segundo o autor, também 

foi marcado pela emergência da comunicação simbólica e do papel das instituições 

como reguladoras dos interesses de poder em jogo na sociedade, ante a 

complexidade do processo de produção e reprodução da organização social. 

 Na perspectiva de Bourdieu (2005), entende-se que a essência do poder 

simbólico e ideológico que transita tanto na rede como nas relações sociais no 

Magazine Luiza, se estrutura também através do que a empresa denomina de 

“Absoluto”. Ao destacar a eficácia simbólica da religião, Bourdieu (2005) a define 

como um sistema estruturado que contribui para a imposição da visão de mundo 
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dominante na sociedade capitalista. Esse processo de socialização ocorre, segundo 

o autor, por meio de um conjunto de práticas e representações baseadas em um 

princípio, cujos fundamentos derivam de uma estrutura considerada sagrada, 

enquanto parte do cosmos. Por outro lado, exerce um efeito de consagração através 

de suas sanções santificantes, as quais reforçam as representações do sagrado, 

buscando legitimar e reproduzir a estrutura das relações econômicas e sociais 

vigentes em uma determinada formação social. 

 

Graças ao efeito de consagração (ou legitimação), realizado pelo simples 
fato da explicitação, consegue submeter o sistema de disposições em 
relação ao mundo natural e ao mundo social (disposições inculcadas pelas 
condições de existência) a uma mudança de natureza, em especial 
convertendo o ethos, enquanto sistema de esquemas implícitos de ação e 
de apreciação, em ética enquanto conjunto sistematizado e racionalizado de 
normas explícitas. Por todas essas razões, a religião está predisposta a 
assumir uma função ideológica. (BOURDIEU, 2005, p. 46). 

 

 Para Croatto (2010), a experiência religiosa torna-se receptiva em face de o 

ser humano viver, através dela, um momento de transcendência. Nesse caso, a 

vivência do sagrado é tal que a plenitude acaba invocando um estado de infinidade. 

“Quando, em cada contexto religioso, configura-se o transcendente em 

determinadas representações divinas, essas tomam características que cobrem 

todos os aspectos da vida (2010, p. 130).” Em outras palavras, segundo o autor, os 

Deuses não surgem do “nada”, mas sim como representações simbólicas de 

categorias como ser, vida, força, ordem e conhecimento. O autor acrescenta que 

essa configuração simbólica do sagrado pode ser vista sob a perspectiva de distintas 

lentes culturais, variando de uma para outra. 

 

Em uma cultura determinada, as figuras divinas não são iguais entre si. Sua 
pluralidade equivale a um contrassenso. Esta se explica precisamente pela 
diversidade de experiências do sagrado em relação às diversidades das 
situações vividas pelo ser humano. Então, se o cosmo é o depósito fontal 
dos símbolos, sua própria estrutura ou conformação 
(céu/terra/mar/subterrâneo) gera os símbolos essenciais do transcendente 
(CROATTO, 2010, p. 131). 

 

 A meu ver, quando essa configuração do sagrado é transposta e apropriada 

por uma organização como ocorre entre as empresas pesquisadas, seu efeito 

consagração, parafraseando Bourdieu (2005), lhe confere uma caraterística de 



178 

 

poder ou de dominação simbólica, assimilando a estrutura hierárquica da 

organização. Talvez aí resida a essência da religião como ideologia, a qual relativiza 

os conflitos decorrentes das relações entre capital e trabalho. Não por acaso, 

constatei que, muitas vezes, os funcionários do Magazine Luiza se comportam de 

maneira quase ascética em relação às regras e práticas de gestão da empresa. Da 

mesma forma, aderem aos elementos de sua cultura organizacional como se essa 

atitude fosse recompensada por alguma dádiva. 

 Por outro lado, eles também costumam associar a dedicação como um 

agradecimento à conquista do emprego, como se esse representasse uma benção. 

Ao que parece, o poder simbólico mediado pela religiosidade tem sua eficácia 

assegurada pela adesão alienada dos funcionários. Alguns ainda raciocinam como 

se suas aspirações religiosas, pessoais e profissionais coincidissem com os 

interesses da empresa, constituindo-se uma inversão de valor impulsionada, 

igualmente, pela dominação simbólica expressa em textos, discursos institucionais e 

rituais como eu constatei, ao observar as imagens e o áudio de um vídeo 

institucional da empresa, acessado por internet97, sobre a Reunião Matinal, em uma 

filial do Rio Grande do Norte. 

 Ao analisar o conteúdo do vídeo, me deparei com algumas cenas que 

corroboram com o uso da religiosidade como ideologia. O discurso de um 

funcionário, o som de um violão e a letra de uma música em louvor a Jesus Cristo 

pareciam destacar-se como elementos de um processo evangelização. Antes do 

show, o protagonista, provavelmente evangélico, exortou os colegas a fim de que 

abrissem seus corações e mentes para uma mensagem espiritual. Na sequência, 

conclamou os presentes para que jamais declinassem de sua crença em Deus e não 

deixassem de manifestar seu amor a ele. Justificou que o Senhor nunca abandona 

seus filhos e pediu que refletissem sobre quantas vezes cada um parou para 

agradecê-lo. Depois, pegou o violão, cantou e tocou por cerca de dez minutos, 

ressaltando versos de uma melodia que também enaltecia Jesus Cristo e pedia a Ele 

que se mantivesse sempre presente. 

 No final do “rito”, os participantes reunidos em um espaço improvisado, no 

interior da loja, bateram palmas como se tivessem entendido o teor da mensagem e 

estivessem prontos para mais um dia de trabalho, de olho na realização das metas 

de vendas, recomendação que faz parte do conteúdo da Reunião Matinal. Os 
                                                           
97

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=hAxFXuoLbug>. Acesso em: 20 dezembro 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxFXuoLbug
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evangélicos também costumam pressionar para que o Rito da Comunhão siga seus 

princípios doutrinários, conforme entrevista com uma funcionária do Magazine Luza. 

 

A maior parte das reclamações que nós recebemos sobre o Rito vem de 
funcionários que não concordam com a condução religiosa que os 
evangélicos querem dar ao evento, às vezes. Agora as reclamações têm 
sido menos intensas e preferimos sempre a interação, sem exageros. Quem 
não quer rezar o Pai-nosso, no Rito da Comunhão, não reza e nós 
respeitamos. Da mesma forma, aceitamos quando, em alguma filial, os 
responsáveis pela organização do rito, trazem uma mensagem que não seja 
católica. Essa interação tem sido normal entre os funcionários, à exceção 
são alguns evangélicos. (Trecho de uma entrevista com a gerente de cultura 
e gestão de mudanças). 

 

 O objetivo do evento de perfil evangélico analisado acima, a meu ver, remete 

também à abordagem de Geertz (1989) sobre uma das funções da religião, que é 

tornar suportáveis os problemas do cotidiano. Dentre esses, o autor cita a dor física, 

a derrota frente ao mundo ou a “impotente contemplação da agonia alheia” (1989, 

p.76). Para ele, os símbolos sagrados sintetizam o ethos de um povo, compreendido 

como uma visão de mundo. Esse torna-se convincente por ser apresentado como 

representação de algo que inspira verdade e está em consonância com aquela 

abordagem. Por outro lado, a religião ajusta as ações humanas ao imaginário de 

uma ordem cósmica, cujas imagens são projetadas no plano da experiência 

humana. O autor também traduz religião como um tipo de poder. 

 

A força da religião ao apoiar os valores sociais repousa, pois, na 
capacidade dos seus símbolos de formularem o mundo no qual esses 
valores, bem como as forças que se opõem à sua compreensão, são 
ingredientes fundamentais. Ela representa o poder da imaginação humana 
de construir uma imagem da realidade na qual, para citar Max Weber, “os 
acontecimentos não estão apenas lá e acontecem, mas têm um significado 
e acontecem por causa desse significado. (GEERTZ, 1989, p. 96). 

 

 É bem provável que essa reflexão de Geertz (1989) sobre o fato de a religião 

contribuir para alinhar as ações humanas a uma ordem cósmica, possa ter inspirado 

indiretamente o Carrefour para a estruturação de sua rede de poder simbólico 

através de ações sociais executadas por voluntários. Ao analisar o programa de 

voluntários da empresa, tem-se a impressão de que a filantropia integra, igualmente, 

um contexto cosmológico, a partir do qual a empresa projeta sua visão de mundo 

entendida como “ser do bem”. 
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 De acordo com os dados obtidos em várias entrevistas realizadas na sede 

da empresa, em São Paulo, e em algumas lojas, também da capital paulista, deduzi 

que, na tentativa de tornar realidade o slogan da empresa, criou-se uma grande 

estrutura à qual se pode atribuir da designação de “rede do bem”, que tem como 

matriz a vice-presidência de recursos humanos da empresa, à qual estão vinculadas 

a diretoria e a gerência de responsabilidade social. Esse grupo, segundo 

informações da empresa, comanda os embaixadores de responsabilidade social, 

que são funcionários selecionados tanto para organizar os grupos de voluntários nas 

lojas, como liderar as visitas às entidades de assistência e prestar contas dos 

resultados através de relatórios enviados, periodicamente, à matriz e veiculados 

virtualmente, incluindo textos e imagens. 

 Para Freitas (2007), o ambiente em que atuam as organizações, na pós-

modernidade, remete à reflexão sobre o imaginário social e organizacional moderno, 

a partir do qual elas buscam construir ou reforçar sua autoimagem através de um 

simbolismo específico. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que 

práticas de voluntariado do Carrefour integram um discurso que, talvez, reforce e dê 

maior sustentação à representação como empresa-cidadã, além de agregar novos 

significados à sua reputação perante a sociedade. 

 

A pretensão dessas organizações é transformar-se na instituição social por 
excelência, no ator central da sociedade, fornecendo o modelo de 
referências predominantes para o conjunto dos comportamentos coletivos. 
Essa tentativa de ser o novo, sagrado, de absorver os mecanismos de 
regulação da sociedade, de ser não apenas uma instituição, mas a 
instituição central da sociedade, representa uma tentativa de não se 
esvaziar. Trata-se de organizar um sistema que é ao mesmo tempo cultural, 
simbólico e imaginário. (FREITAS, 2007, p. 58-9). 

 

 A meu ver, a chamada solidariedade social doadora referida por Araújo 

(2008), complementa a visão de Freitas (2007), ao contextualizar as ações sociais 

do Carrefour em um discurso de maior proximidade com o outro. Em outras 

palavras, mesmo sem questionar objetivamente as causas estruturais das 

desigualdades sociais, como é de praxe entre os voluntários da empresa, penalizar-

se passa uma imagem de senso de realidade, como explica o autor. 
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A solidariedade social doadora, em tese, caracteriza-se como a capacidade 
de que tem um agente de envolver-se em questões sociais, valendo-se da 
comunicação verbal e da não-verbal, com a pretensão de avaliar, de 
compreender as situações-problema, com o propósito de direcionar 
soluções por meio de alternativas de ação. Esse processo de pretensa 
racionalidade pode estar impregnado de princípios moralizantes, vindo a 
gerar relações sociais engenhosas, até mesmo por ser o agente social 
doador um sujeito solícito, mas que, ao agir e ao doar-se, corre o risco de 
manipular ou ser manipulador, por motivos intencionais ou não, direcionado 
pela sua verdade. (ARAÚJO, 2008, p. 32). 

 

 Pelo que eu observei em documentos e manuais a que tive acesso na 

empresa e também virtualmente, o trabalho voluntário se orienta por uma narrativa 

humanitária distinta em comparação com motivos reais da solidariedade social 

doadora da empresa, o que caracteriza, a meu ver, um viés ideológico na 

abordagem assistencial do Carrefour. Os manuais através dos quais essas ações 

são monitoras e controladas definem que ser voluntário “é doar tempo, trabalho e 

talento para causas de interesse social e comunitário e, com isso, melhorar a 

qualidade de vida da comunidade”. Os registros também estabelecem o que eles 

podem fazer, objetivamente, conforme descrito abaixo. 

 

Um voluntário pode contribuir de diversas formas, utilizando suas 
competências pessoais e profissionais: participar de doações pontuais ou 
desenvolver ações que possam contribuir para o desenvolvimento de outras 
pessoas; doar um pouco do seu tempo em visitas para desenvolver 
atividades artísticas, esportivas, recreativas ou o que mais gostar, de acordo 
com suas habilidades pessoais; incentivar e apoiar o envolvimento dos 
colaboradores em atividades a serviço da comunidade, conectando pessoas 
interna e externamente, de forma a tornar o Carrefour um parceiro da vida 
local. (Trecho extraído do manual do voluntário). 

 

 Muitas vezes, o conteúdo, a linguagem e a ideologia que permeia esses 

textos precisam ser esmiuçados em reuniões prévias, nas lojas, entre os voluntários, 

a fim transformar a teoria em prática, conforme observei através das entrevistas 

realizadas com embaixadores sociais. Por pertencerem a segmentos de baixa 

escolaridade, os funcionários das lojas do Carrefour precisam ser frequentemente 

treinados e estimulados, para lidar com o inusitado e desafios que extrapolem seu 

horizonte sociocultural. Em muitos casos, conforme observei, a lacuna de 

conhecimentos que seriam capazes de facilitar a interação em grupos com baixa 

autoestima, como crianças carentes, deficientes físicos e idosos abandonados pelos 

familiares, exige dos voluntários um grande esforço de criatividade e de superação 
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de suas próprias limitações, advindas também da desigualdade social. Eles quase 

sempre recorrem ao imaginário familiar e ao aprendizado. fruto de vivências 

anteriores, em grupos de catequese ou de assistência social em igrejas. Com isso, o 

repertório que eles colocam em prática é herança cultural também desse universo, 

cuja pedagogia e sua respectiva ideologia são reproduzidas pelos voluntários, 

conforme se observa nestas entrevistas: 

 

Sempre gostei muito de mexer com pessoas. Eu era Kardecista e 
trabalhava, ajudando pessoas. Hoje sou católica e continuo fazendo 
assistência como voluntária. A gente trabalha com sexta básica, buscando 
ajuda e sempre encontramos pessoas que colaboram [...] quando criança, 
eu já fazia trabalhos em comunidade. Aos 14 anos, eu gostava de visitar 
idosos, em asilo. Achava gratificante. Eram pessoas que não recebiam 
visitas de parentes. Então, quando a gente ia, eles choravam [...] sempre 
me identifiquei com a questão de ajudar outras pessoas. Sou evangélica e 
na igreja fazia sopão [...] minha vontade de ajudar vem desde criança. Eu 
era católica, lia muito. Hoje, vou mais na Assembleia de Deus. (Trechos de 
entrevistas com embaixadores de responsabilidade social). 

 

 Refletindo sobre o conteúdo dessas entrevistas, observa-se que não é de 

hoje que a religião contribui para manter o status quo, às vezes de forma enviesada, 

como ocorreu com sua entrada no Carrefour. Ao sensibilizar espiritualmente seus 

adeptos, ela torna-se mediadora das “atitudes bacanas”, como preconiza o áudio de 

um vídeo instrucional da empresa, conforme observei através de sua website98. A 

imagem mostra uma jovem “atriz” que se propõe a “dar dicas”, buscando incentivar 

mais funcionários a se engajarem nessas ações de responsabilidade social, “um dos 

trabalhos mais bonitos feito na sociedade”, segundo ela. A intenção, conforme o 

texto interpretado pela jovem, é “ajudar quem precisa”, tal como “crianças fofinhas, 

deficientes físicos e os idosos”. Reitera que esse segmento não pode ser esquecido, 

pois “eles trabalharam a vida toda e merecem uma ajuda”. Seguindo os manuais de 

perfil sociológico funcionalistas, o áudio não faz qualquer referência ao que está por 

trás dessa “violência simbólica”, como bem diz Bourdieu (2010), ao falar sobre 

ideologia. 

 

 

 

 

                                                           
98

 Disponível em:<https://voluntarioscarrefour.v2v.net>. Acesso em: 20 dezembro 2016. 

https://voluntarioscarrefour.v2v.net/
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Tendo a evitar a palavra “ideologia”, porque ela tem sido mal utilizada com 
muita frequência ou usada de maneira muito vaga. Parece transmitir uma 
espécie de descrédito. Descrever uma afirmação como ideológica é, muitas 
vezes, um insulto, de modo que essa própria designação se torna um 
instrumento de dominação simbólica. Procurei substituir o conceito de 
ideologia por conceitos como “dominação simbólica”, “potência simbólica”, 
ou “violência simbólica”, para tentar controlar alguns dos usos ou abusos a 
que ele fica sujeito. Com o conceito de violência simbólica procuro tornar 
visível uma forma não percebida de violência cotidiana. (BOURDIEU, 2010, 
p. 266). 

 

 A meu ver, ideologia não é um conceito central em Bourdieu, como ele 

mesmo justificou acima, mas sua reflexão ilumina o uso ideológico incutido na 

religiosidade, aparentemente invisível, que permeia as práticas de voluntariado no 

Carrefour. Sua abordagem abre portas para a revelação do não dito em relação ao 

que a empresa almeja, efetivamente, com o trabalho do voluntariado. Ou seja, mais 

do que metáforas do tipo “atitudes bacanas”, como preconiza o discurso ideológico, 

o que se busca mesmo é uma alternativa diferenciada de treinamento. Não foi por 

outro motivo que o Carrefour resolveu reforçar essa atividade, cujas ações eram 

pontuais, conforme deduzi analisando os dados da entrevista com a coordenadora 

de responsabilidade social. 

 Espera-se que as pessoas se reinventem como mão de obra, agregando 

competências aos seus currículos, alinhadas às demandas laborais do século XXI, 

principalmente como enfrentar situações-limite. Utilizando-se de sua crença e 

benevolência, os voluntários aprendem essa lição, ao conviver com a falta de apoio 

de pessoas especializadas e de dinheiro, em certos casos, para adquirir material 

aplicado no desenvolvimento de atividades educativas e de laser aos assistidos. Em 

outras palavras, se tornam proativos e se habilitam a fazer mais com menos, 

conforme observei também em entrevistas com os embaixadores sociais. O discurso 

ideológico via religiosidade, como no caso analisado, dá margens a que a 

organização se legitime socialmente, como reforçam os autores abaixo. 

 

A espiritualidade no trabalho insere-se em uma perspectiva organizacional vinculada 
a uma postura mais humanista diante do mundo, a qual, a despeito de certos 
movimentos racionalistas (redução de custos, flexibilização dos contratos de 
trabalho, terceirização, etc.), tem considerado cada vez mais a importância da 
unicidade e multiplicidade do ser humano [...] cada vez mais as empresas têm 
adotado uma axiologia transcendental, ligada a valores como paz interior, verdade, 
respeito e honestidade. Essa proliferação de princípios [...] estaria relacionada à 
busca por significado, equilíbrio, humanização e maior integração da empresa com a 
sociedade. (SILVA; SIQUEIRA, 2009, p. 561). 
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 Ao que parece, as razões colocadas por esses autores talvez justifiquem o 

fato de o Carrefour mobilizar quase 100 entidades de assistência que reúnem 

jovens, crianças e idosos carentes, os quais compõem o contingente de 

consumidores que, quinzenalmente, aguardam os bens simbólicos que lhes são 

oferecidos “gratuitamente” pelos voluntários. Esses bens são constituídos, em sua 

maioria, de atividades de recreação, lazer e bons hábitos, principalmente de higiene 

e saúde, conforme observei através de fontes virtuais, incluindo a website criada 

pela empresa especificamente para divulgar as iniciativas desenvolvidas por 

voluntários. Em geral, essas ações visam a fortalecer os valores da cultura 

organizacional da empresa, como “liberdade, responsabilidade, compartilhamento, 

respeito, integridade e solidariedade”, conforme entrevista com a coordenadora de 

responsabilidade social. Mas, produzem também capital social ou “lucros sociais”, 

como detalham Musik e Wilson (2016). 

 

As redes sociais ou laços sociais em geral são recursos para a ação 
coletiva. Esses recursos são uma forma de "capital social", que provém das 
relações entre indivíduos. Os laços sociais, incluindo as redes de amizade e 
associações organizacionais, fornecem informações, promovem a 
confiança, desenvolvem contatos e dão apoio que facilitam estabelecer 
diretrizes. Eles tornam o trabalho voluntário mais provável, ao estimular 
normas de reciprocidade generalizada, encorajar as pessoas a confiar umas 
nas outras, além de amplificar reputações (MUSICK; WILSON, 2016, p. 
695). 

 

 Refletindo com esses autores, pode-se dizer que os chamados lucros sociais 

compreendem tanto o conjunto de experiências acumuladas pelos voluntários 

quanto os significados sociais agregados à reputação da empresa perante a 

sociedade, particularmente as comunidades no seu entorno. O aprendizado dos 

voluntários, pelo que observei, se reverte na melhoria do clima organizacional, no 

seu desempenho profissional e, por consequência, nos resultados operacionais da 

empresa, conforme analisados anteriormente. Esses impactos podem ser medidos 

em termos de ganhos de produtividade do trabalho e de competitividade da empresa 

em comparação com seus competidores no mercado globalizado, embora seus 

resultados deixaram de ser mensurados, na medida em que o programa se 

expandiu, conforme informações da empresa. Quanto à sua reputação, destacam-se 

a melhoria da autoestima e a legitimação de sua representação como empresa 

voltada aos interesses coletivos e não só econômicos. 
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 Na Lojas Renner, pelo que observei, duas escolas de capacitação de 

recursos humanos, da própria empresa, têm como objetivo formar vendedores 

capazes de tornar a venda uma história com final feliz, através do “encantamento” de 

clientes. Essa rede pedagógica se projetou na empresa como uma espécie de 

“energia mística”, que se reproduz alimentando-se de um capital social 

correspondente a mais de 100 mil narrativas de encantamento, resultantes do 

contato face a face entre vendedor e cliente. Ao analisar os dados obtidos por meio 

de entrevistas, textos, documentos e vídeos disponibilizados via internet, percebi que 

os conteúdos que sustentam a rede de capacitação, incluindo textos e imagens, são 

desenvolvidos, produzidos e compartilhados por meio da chamada Academia 

Renner e Universidade Renner, comandadas pela diretoria de recursos humanos, 

em Porto Alegre, com o apoio das áreas de planejamento, gestão e de educação 

corporativa. Posteriormente, os conhecimentos são disseminados para todas as 

filiais da empresa, no Brasil, onde são aplicados e revisados anualmente, de acordo 

com as necessidades dos negócios da empresa. Nas filiais, as áreas regionais de 

recursos humanos são responsáveis pela tentativa de tornar realidade o  

“encantamento”. Com essa didática, busca-se também atribuir um significado mais 

atrativo à lição de casa dos funcionários, principalmente dos vendedores, como 

afirma o CEO: 

 

Queríamos construir uma empresa que realmente fosse diferente. Os livros 
e manuais de marketing diziam que a missão de uma empresa é satisfazer 
as necessidades e os desejos de seus clientes. Porém, nós queríamos 
superar as expectativas dos consumidores. Daí surgiu a palavra que 
simbolizava essa atitude: encantamento [...] acreditamos que todo ser 
humano deve, independentemente de cargo que ocupa, encontrar um 
sentido para o seu trabalho. A partir do momento em que nosso vendedor 
não se sente como um mero vendedor, mas sim um encantador de clientes, 
certamente ele terá encontrado esse sentido e será um ser humano feliz. 
(Texto extraído da apresentação do livro Histórias de encantamento, v. 1). 

 

 De acordo com dados da empresa, a rede de educação corporativa opera 

em três níveis, buscando alinhar o processo de ensino e aprendizado às diversas 

funções que compõem o quadro de pessoal da empresa, desde trainees até as 

lideranças. Pelo que observei nas análises sobre essa distribuição dos conteúdos, 

constatei que a Academia Renner se dedica ao desenvolvimento de habilidades e 

competências voltadas especificamente para o varejo. Entre os conteúdos 
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destacam-se, também, abordagens sobre os elementos da cultura da empresa, 

visando tanto a reforçá-los quanto internalizar valores, principalmente os que se 

referem ao “encantamento”. Constatei, ainda, que há cursos que podem ser feitos 

diretamente pela internet, onde os funcionários adquirem conhecimento sobre 

vendas, coleções de moda, comunicação e liderança. Já a universidade corporativa 

funciona em parceria com professores da Fundação Getúlio Vargas e busca 

capacitar lideranças, analistas e executivos, em nível de MBA.99 

 A implantação desse novo modelo de organização e de negócio ocorreu em 

um período de transição da empresa, quando o poder organizacional foi transferido 

da mão da família, por sua própria iniciativa, para uma nova gestão profissional, em 

1990. Essa “cruzada” foi analisada por mim, por meio de entrevistas presenciais e 

por telefone, documentos, textos institucionais e imagens disponibilizadas em sua 

website, nos quais observei que os novos diretores pareciam determinados a ganhar 

mais espaço no mapa de consumo brasileiro, se diferenciando dos concorrentes. Ao 

interpretar os dados, observa-se também que tanto a inspiração para a construção 

da estrutura do “encantamento” como da visão de mundo colocadas em prática pela 

empresa provém, em grande parte, das crenças da liderança sobre o potencial 

dessa “energia” internalizada pela cultura organizacional da empresa. 

 Essas por sua vez, são fruto da experiência, de um processo de 

conhecimento e do aprendizado multidisciplinar, incluindo gestão de pessoas e 

relações sociais, conforme observei em um vídeo com o conteúdo de uma entrevista 

dada pelo CEO a um veículo de televisão de Porto Alegre, já citada anteriormente. 

Analisando o conteúdo dessa entrevista, especificamente, constatei que, em sua 

opinião, o papel de um líder na empresa se resume basicamente a colocar em 

prática sua capacidade de se relacionar bem com seus assessores mais diretos, 

funcionários em geral e com os outros atores sociais envolvidos nos negócios da 

empresa, entre os quais destacam-se fornecedores. 

 Ao refletir, com Freitas (2007) sobre essas mudanças, observa-se que a 

globalização representou um divisor de águas em muitos aspectos no cotidiano das 

organizações, principalmente no que diz respeito aos processos que envolvem a 

gestão moderna. Em face deste cenário, algumas ferramentas de análise da 

                                                           
99

 De acordo com dados obtidos através da Internet, a Lojas Renner destina, em média,152 horas de treinamento por ano aos 
 seus funcionários. Esse número equivale a três vezes mais do que o padrão predominante em organizações do segmento de 
 varejo, segundo a empresa. Disponível em: <http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727>. 
 Acesso em: outubro 2016. 

http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1727
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realidade socioeconômica tornaram-se obsoletas e enquanto outras emergiram, 

como mais adequadas para compreender e interpretar a complexidade em que se 

tornou o ambiente de negócio. Uma das delas é multidisciplinaridade, à qual as 

empresas vêm recorrendo, como é o caso da Lojas Renner, a fim de se reposicionar 

diante do contexto cultural em que atua o capitalismo na pós-modernidade. Em 

síntese, busca-se compreender e conviver com a nova cultura do capital, como bem 

diz Sennett (2006). Em outras palavras, complementa Barbosa (2002) são as novas 

categorias simbólicas que, inseridas ao discurso e às tecnologias gerenciais, que 

vão ajudar as empresas a redefinir os caminhos e fórmulas para a obtenção de 

resultados. 

 
Lucro e resultado foram e continuam sendo os objetivos que movem 

organizações e empresas em todo mundo. Entretanto, para obtê-los, as 

ações corporativas, as políticas administrativas, a percepção e a 

organização do trabalho e as relações produtivas têm que estar revestidas 

de uma perspectiva que ultrapasse a mera geração de riqueza. É isso que 

torna a realidade organizacional de hoje um fenômeno novo e complexo 

para ser estudado. (BARBOSA, 2002, p. 48). 

 

 Wood Jr (2000) concorda com Barbosa (2002) quanto ao uso do simbólico 

pelas organizações, ao destacar dois aspectos sobre essa tendência: a realização 

crescente de rituais, como vem sendo abordados nesta tese, e histórias de sucesso. 

Em relação aos rituais, segundo ele, busca-se celebrar o comprometimento dos 

atores sociais com o processo de mudança, bem como aumentar a interação com os 

líderes que estão protagonizando as mudanças. A ritualização de seminários, 

reuniões e apresentações públicas, segundo ele, contribuem para construir 

significados compartilhados e reforçam a nova ordem. Já as histórias de sucesso 

operam como sistemas de controle institucional, além de propagar ideias dos líderes. 

“O que eles consideram relevante, a forma apropriada de apreensão e solução de 

problemas e as fronteiras aceitáveis de atuação. (WOOD Jr., 2000, p. 22). 

 Não por acaso as narrativas de vendedores da Lojas Renner parecem se 

constituírem peças-chave de sua estrutura de poder simbólico. Consideradas como 

“maior patrimônio da empresa”, conforme observei na entrevista do CEO, referida 

acima, elas resultam de um processo que envolve um acompanhamento intenso do 

cliente, pelo vendedor, desde que ele entra na loja, iniciativa e a proatividade do 
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vendedor até para as coisas mais simples como oferecer-lhe uma sacola visando a 

facilitar os produtos adquiridos, conforme observei, virtualmente, em dinâmicas de 

treinamento. É como se a interação face a face entre o consumidor e seu interlocutor 

representasse quase um rito à especial, conforme descreve esta funcionária, 

demonstradora de uma filial no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. 

 

Muito difícil saber quando realmente encantamos. Um simples gesto, um 
sorriso, um comentário gentil. Comigo aconteceu tão inesperadamente. 
Chegaram duas clientes muito educadas. Queriam comprar maquiagem. 
Elas estavam doentes e, portanto, um pouco transformadas. Mas agi 
naturalmente, incentivando a vaidade delas. Terminada a venda, me ofereci 
para maquiá-las, pois tinham um casamento para ir. Nossa! Senti que 
vibraram com a ideia. Dei tudo de mim e fiz com que se sentissem felizes 
[...] para mim, foi uma experiência fantástica poder encantar de verdade [...] 
elas me disseram: “Neiva, estamos lutando contra o câncer. E é quando 
encontramos pessoas como você que vemos que vale a pena lutar”. Jamais 
esquecerei essas palavras, porque, mais do que clientes, encontrei seres 
humanos incríveis! (HISTÓRIAS DE ENCANTAMENTO, 2006, p. 37). 

 

 Durante a análise dos dados obtidos através dessas histórias, 

complementados por entrevistas, por telefone, com funcionários da área de recursos 

humanos da empresa, constatei que existe um forte processo de difusão e 

internalização do conteúdo dessas histórias. O trabalho, neste sentido, é 

desenvolvido em parceria com a área de comunicação organizacional da empresa, 

utilizando de veículos da comunicação interna. Um dos objetivos dessa mobilização 

que se mantém durante o ano todo na empresa, é fomentar cada vez mais o 

encantamento já que esse slogan é considerado um valor da empresa, conforme se 

constada nesta entrevista. 

 

O programa de encanamento é mantido durante todo o ano pela empresa. 
Além dos livros já publicados com as melhores estórias, mensalmente, 
também ocorre uma seleção. Nesse caso, comparamos as estórias de todas 
as filiais do Brasil e as melhores são divulgadas em um encarte na nossa 
revista interna, a qual é distribuída para todos os colaboradores. O material 
também é veiculado pelo nosso canal interno de TV. No final do ano, é feito 
novo processo seletivo. O autor da melhor estória recebe uma premiação 
em dinheiro. A loja que produziu a melhor estória do ano também é 
premiada. (Trecho da entrevista com uma funcionária da Lojas Renner). 

 

 Sabe-se que as estórias, quando baseadas em acontecimentos reais ligados 

à empresa se constituem elementos de sua cultura organizacional. Ao serem 

difundidos e internalizados no cotidiano da empresa, esses eventos tendem a 

contribuir para reforçar comportamentos existentes, bem como indicar aos 



189 

 

 

 

funcionários o padrão comportamental que se alinha ao ambiente organizacional. 

Pelo que observei, as representações do “encantamento” que transparecem nessas 

narrativas de funcionários dão a impressão de que seu significado transcende o 

repertório profano. Às vezes, o slogan parece uma espécie de ideologia visando a 

legitimar a pedagogia da sedução durante a venda, conforme a letra do hino, 

referida anteriormente. Usa-se também o encantamento como uma categoria meio 

sagrada e ao mesmo tempo mística, para resignificar a função do vendedor, o qual é 

considerado na empresa como um “encantador de cliente”. 

 Pensando com Bastide (2006), sobre as representações do encantamento, 

observa-se que, na perspectiva desse autor, a oração prolongada leva o místico a se 

identificar com outras representações do sagrado, além de Deus. Dessa forma, 

constitui-se em um fenômeno que extrapola o sentido religioso. Talvez seja por isso, 

segundo Bastide, que os místicos cultuam o habito de se comportar como se 

estivessem saindo de si mesmos, na tentativa de se comunicarem com símbolos do 

sagrado que os cercam em suas manifestações (2006, p. 14). 

 Ao indagar se é possível construir homens e mulheres que exercitem um 

pensamento novo, sem levarem em conta o misticismo, Betto e Boff (2014), afirmam 

que “a mística está para a questão assim como a química do solo está para produzir 

os bons frutos” (2014, p. 106). Em sua opinião, a abordagem dessa temática não 

deve envolver preconceito, a qual deveria ser discutida livremente até em mesa de 

bar. Essa seria talvez uma condição para que as pessoas não perdessem o fio 

condutor de suas trajetórias de vida, observam os autores. Na perspectiva de 

Bourdieu (2010), o uso do simbólico de perfil religioso na educação, como acontece 

no ambiente corporativo, adquire uma conotação ideológica. 

 

Eu poderia dizer que todos os sistemas acadêmicos, todos os sistemas 
educacionais, são um tipo de mecanismo ideológico; são mecanismos que 
produzem uma distribuição desigual de capital pessoal e legitimam isso. 
Esses mecanismos são inconscientes e aceitos. Isso é uma coisa muito 
poderosa que, a meu ver, não é apreendida na definição tradicional da 
ideologia como reprodução, como falsa consciência. Penso que o marxismo, 
na verdade, continua a ser uma espécie de filosofia cartesiana, em que se 
tem um agente consciente, que é o douto, a pessoa culta, e os outros, que 
não têm acesso à consciência. (BOURDIEU, 2010, p. 267-8). 

 



190 

 

 Talvez pela inexistência de consenso em torno de uma definição sobre 

ideologia, quando essa categoria é comparada ao simbólico que transparece nas 

narrativas de encantamento da Lojas Renner, eu entendo que abrem-se portas para 

várias intepretações. Refletindo com Lowy (1985), há casos em que a ideologia que 

permeia o encantamento, traduz ideias e concepções representativas de uma visão 

de mundo ou até mesmo de uma crença de perfil religiosa e que legitimam esse 

status quo. Em outras situações, deduz-se que as ambiguidades falam mais alto que 

os fatos, podendo levar a crer que a ideologia que está por trás da narrativa é que 

consumo, felicidade e sonho integram uma mesma cultura. Em outras palavras, 

aproxima-se de uma utopia, na perspectiva de Ricoeur (2014). Ou seja, a meu ver, 

está mais para sonho mesmo que realidade, ou parafraseando o senso comum, “é 

uma viagem”. 

 
5.3 Prosperidade e autoajuda 
 

 A reação emblemática de um dos sujeitos desta pesquisa, que quando 

indagado por mim sobre autoajuda, devolveu várias perguntas ao invés de uma 

resposta única, me motivou a introduzir esta seção também com uma questão. Além 

da religiosidade, que outras subjetividades, manifestas ou latentes, influenciam os 

negócios e o comportamento socioeconômico dos atores sociais da Lojas Renner, 

do Magazine Luiza e do Carrefour? Dentre as perguntas recebidas, destaquei duas: 

“A Bíblia seria classificada como ficção, não ficção, autoajuda ou exotérico? E 

Platão, ao adotar o “conhece-te a ti mesmo” com derivação socrática?” A tese não 

responde essas perguntas, mas usei a reflexão em torno delas como um fio condutor 

para a análise dos dados sobre autoajuda, aqui entendida como subjetividade 

diferenciada de religiosidade, visando a desvendar seu impacto no comportamento 

dos agentes econômicos, bem como na expectativa de lucro e de acesso ao 

consumo de patrões e empregados, respectivamente. 

 A meu ver, para alçar voos mais altos na carreira, alguns funcionários das 

empresas pesquisadas buscam, platonicamente, conhecer a si mesmos através do 

outro, já que “não nascemos prontos”, como diz o título de um dos livros do filósofo e 

consultor Mario Sergio Cortella (2013). Um dos exemplos neste sentido vem de um 

funcionário do Magazine Luiza, líder de equipe de vendas, em uma filial, na zona 

oeste da capital paulista, o qual se tornou encarregado pelo Rito da Comunhão por 
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um período. Durante entrevista, ele me contou que, para preparar as dinâmicas 

motivacionais que constam no roteiro desse evento, costumava se inspirar na leitura 

de livros e no conteúdo de palestras de técnicos esportistas, consultores e gurus da 

administração de empresas. A intenção era ajudar, indiretamente, seus colegas a se 

conscientizarem sobre a necessidade de desenvolver habilidades para utilizar mais e 

melhor seu potencial, como ele relata: 

 
Eu já trabalhei com textos de vários autores, entre os quais Augusto Cury e 
um, muito bom, “Transformando suor em ouro”, do Bernardo Rocha de 
Resende, o Bernardino, da Seleção Brasileira de Vôlei. Primeiro, eu escolhi 
algumas palestras dele via internet, estudei bastante o conteúdo e separei 
alguns trechos. Depois, eu li também o livro dele, de onde selecionei 
algumas ideias. Esse material todo eu usei para preparar o roteiro do rito 
que eu fiz aqui e outro, em uma filial de Itapevi. Ficou muito bom; o pessoal 
gostou muito do resultado final. (Trecho de entrevista de um vendedor 
católico). 

 

 O funcionário também contou que na relação com sua equipe se apoia, 

igualmente, em autoajuda visando ao reconhecimento da dedicação dos colegas, 

elevar sua autoestima e estabelecer equilíbrio emocional no grupo. Como a 

convivência entre eles é muita pautada em metas de vendas, reposição de 

estoques, clientes e no contato com as lideranças da empresa, ele disse que para 

essa integração baseou-se muito na leitura de outro livro. Trata-se de “Dinheiro: os 

segredos de quem tem”, de Gustavo Cerbasi, autor de “Casais inteligentes 

enriquecem juntos”, que se tornou best-seller. “Este livro me ajudou muito, pois eu 

gosto de passar o que é bom às pessoas”. Em seu trabalho, ele lidera quatro 

pessoas e presta contas mensalmente sobre suas vendas individuais, mais as da 

equipe. Para enfrentar esse desafio, talvez ele siga um dos conselhos de sua patroa, 

Luiza Helena Trajano: “pensar grande”. Quando ela citou essa frase, durante 

entrevista, em São Paulo, não referiu a fonte, mas é bem provável que parte de sua 

inspiração veio de “Os segredos da mente milionária”, do norte-americano T. Harv 

Eker. 

 Não parece haver dúvida de que existe uma interface entre conteúdos de 

autoajuda e a atuação do funcionário em suas atividades cotidianas na empresa, 

principalmente quando ele se refere a transferir “o que é bom” às outras pessoas. 

Ele não traduziu o significado da frase, mas a probabilidade é grande de ter relação 

também com dinheiro, tema de um dos livros de sua preferência e que, como bem 
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diz Sahlins (2003, p. 30), é “uma categoria controversa, desprovida de limites ou 

conteúdos determinados.” Benjamin Franklin foi mais preciso: “tempo é dinheiro”. 

Esta expressão tornou-se quase uma síntese do espírito do capitalismo em “A ética 

protestante e o espírito do capitalismo”, cujo autor, Weber (2007), apoiou-se na 

autoajuda, ao recorrer à literatura produzida pelos líderes puritanos. Seu objetivo era 

compreender os efeitos terapêuticos dessa produção literária ante a ansiedade dos 

calvinistas em relação a sua sorte, à luz do dogma da predestinação, como explica 

Marques (2015). 

 

A análise weberiana reverberou na historiografia da autoajuda. Alguns dos 
autores e publicações analisados por Weber são, assim, frequentemente, 
retomados nos estudos dedicados à produção de self-help, embora o 
sociólogo não qualificasse suas fontes como produções de autoajuda, ao 
escrever no início do século XX. A doutrina da predestinação de João 
Calvino é um elemento-chave para a reflexão sobre as origens da autoajuda 
e se nos inspirarmos na interpretação de Weber sobre os efeitos práticos 
desse dogma, é possível inferir que o gênero foi, em um momento inicial, 
uma tentativa de lidar com sua desumanidade patente. Alguns homens 
estavam predestinados à vida eterna, enquanto outros à morte eterna, a 
despeito de suas obras, de suas ações, simplesmente porque Deus assim 
decretou. (MARQUES, 2015, p. 64). 

 

 De acordo com autora, o conteúdo da literatura puritana analisado por 

Weber teria representado uma alternativa para livrar os protestantes do sofrimento 

motivado pela dúvida sobre se seriam ou não os escolhidos por Deus, de acordo 

com os preceitos de sua doutrina religiosa. Nos dias de hoje, “o sintoma do estado 

de graça” ou de eleição à vida eterna, segundo o dogma da predestinação, deixou 

de ser a riqueza construída sob a égide da disciplina ascética ao trabalho, como no 

século XIX. Contudo, todas as religiões têm que lidar, ainda, com o sofrimento 

psicológico decorrente tanto da morte como de desvios e anomalias sociais que 

obrigam adeptos das mais variadas representações a buscarem alguma válvula de 

escape de perfil sobrenatural. 

 Pelo que se observa, na contemporaneidade, a oferta dos chamados “bens 

de salvação” expandiu-se proporcionalmente de acordo com a evolução do 

“mercado” religioso “desregulamentado”, ou seja, menos institucional. Nesse cenário 

difuso, muitos recorrem a esse ou àquele símbolo da fé, sagrada ou profana, como 

parece ser a característica da autoajuda. A Bíblia, por exemplo, é o refúgio de um 

dos entrevistados de uma filial do Magazine Luiza, em Campinas, o qual considera 

“complicado falar de religião em um país fruto da miscigenação.” 
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Minha crença é em Deus, naquilo que está escrito na Bíblia. Procuro 
sempre seguir aquilo que está escrito. Para mim essa é a verdade. Tudo 
que sai fora dali não é verdade. Respeito a religiosidade de cada um. Não 
imponho a minha. Porém, espero também que compreendam e respeitem a 
minha verdade, que está registrada na Bíblia. E não há quem me faça 
pensar diferente daquilo que é para mim. (Trecho da entrevista com um 
funcionário da loja de Campinas). 

 

 Ao falar de sua interação com as pessoas em geral, dentro e fora da 

empresa, este funcionário, cristão e membro da Assembleia de Deus, dá a 

impressão de que a Bíblia o orienta diante de praticamente todas as questões e 

desafios com os quais se depara no dia a dia. Por exemplo, pelo que percebi, de 

acordo com sua visão de mundo, uma regra institucional que estabeleça o que é 

certo ou errado na empresa, ao passar pelo crivo da escritura sagrada, pode ganhar 

status simbólico de um princípio moral. O caso citado foi o código de atendimento 

nota dez de clientes no Magazine Luiza, ao qual todos os vendedores estão 

submetidos e, caso sigam asceticamente seus princípios, são recompensados com 

prêmios e distinção frente aos demais colegas. 

 O vendedor também se referiu ao Rito da Comunhão como um regulador de 

condutas, principalmente dos frequentadores que não seguem qualquer 

representação religiosa. Se porventura, esses chegarem na empresa, na segunda-

feira, carregando “alguma energia negativa”, segundo ele, o efeito desagregador 

pode ser fatal à estabilidade do clima organizacional e ao desempenho profissional 

das pessoas. Em geral, pelo que observei, as dinâmicas realizadas durante o Rito da 

Comunhão procuram estimular o pensamento positivo para que, através do poder da 

mente, seja reforçada a motivação e a disposição dos funcionários de dar o seu 

melhor no trabalho, o que coincide com alguns princípios do Novo Pensamento100, 

como sintetiza Marques. 

 

 

 

 

                                                           
100

O Novo Pensamento (New Thought Movement) trata-se de um movimento, “particularmente expressivo no período que vai 
 das últimas duas décadas do século XIX até o início do século XX, nos Estados Unidos, sobretudo, apesar de ter se 
 desenvolvido também em outros países, com forte acento religioso, e enfático na proposta de obtenção de saúde, sucesso, 
 felicidade e prosperidade através do poder da mente.” (MARQUES, 2015, p. 61). 
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O poder da mente individual derivava, nas explanações dos novos 
pensadores, da relação entre a mente humana e o divino [...] Deus, como 
princípio único no universo [...] Tudo aquilo que existe no universo, 
incluindo-se o próprio homem, seria uma emanação dessa “Mente 
Universal”. Essa perspectiva teológica que promovia a união do homem com 
o divino, e que garantia ao primeiro o apregoado poder da mente, estava 
sempre vinculada a recursos especiais para fazer valer tais poderes. Era 
preciso exercer controle sobre o pensamento e empregar certas técnicas − 
afirmações, visualizações, meditações − práticas de caráter mágico usadas 
para tentar controlar o curso dos acontecimentos, a ordem material. Esses 
procedimentos estavam subsumidos a um princípio maior que regeria todo o 
universo − a chamada lei da atração, de acordo com a qual, semelhante 
atrai semelhante. (MARQUES, 2015, p. 67 e 78). 

 

  Pelo que se conclui, quando estimulado ou condicionada, a mente humana 

pode levar um indivíduo a concordar com as regras de um jogo para o qual ele não 

se sente motivado, como acontece, às vezes, no ambiente corporativo ou familiar. 

Nesse caso, seguindo uma “ética de conveniência” (CORTELLA, 2013), o sujeito 

social aceita tocar a bola para frente do jeito que for possível. O risco de quem age 

assim, por razões imediatistas, segundo o autor, é ficar preso em seu próprio 

utilitarismo, condenado por práticas socais movidas por uma ética suspeita. Em se 

tratando de fragmentação e instabilidade, como ocorre na pós-modernidade, o 

trabalhador, homem ou mulher, de qualquer empresa moderna terá que ressignificar 

sua trajetória, improvisando sua própria narrativa de vida, complementa Sennett 

(2006). E mais: suas experiências passadas perderam significado; o que vale agora 

é seu potencial latente e capaz de reagir diante do estimulo de inovação. Sua 

capacidade de mobilidade deve espelhar-se no gosto do consumidor moderno, 

sempre faminto por novidades. (SENNETT, 2006, p.14). 

 Nem todo funcionário está preparado, por exemplo, para despertar o sorriso 

adormecido no rosto de uma criança carente, bem como o sonho de felicidade, 

mesmo que momentaneamente, em um idoso abandonado por familiares, como 

tentam fazer, de forma teatral, os voluntários do Carrefour, inspirados, a meu ver, na 

corrente de autoajuda Novo Pensamento, acima referida. Esta hipótese me ocorreu 

ao analisar e comparar as quatro palavras mágicas desse movimento – saúde, 

sucesso, felicidade e prosperidade – com o que os voluntários são orientados a 

fazer ou deixar de fazer, submetendo sua intuição à visão de mundo da empresa. 

Contribuiu também a leitura e análise que fiz dos manuais que descrevem a 

pedagogia social do Carrefour para lidar com esse público, o qual sobrevive da 

caridade no entorno de suas lojas. Fiquei ainda mais convencido da ideia ao 
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comparar o conteúdo desses documentos institucionais com o das entrevistas com 

os responsáveis pela gestão do programa bem como com os próprios voluntários. 

Esses, em geral são aconselhados pela empresa a “dedicar tempo, trabalho, 

conhecimento e experiência em benefício do próximo”, como descreve um dos 

textos. 

 Refletindo sobre esta frase, me perguntei também sobre o significado das 

quatro horas mensais que cada voluntário “doa”, simbolicamente, aos assistidos. 

Esse tempo, parte de sua jornada de trabalho, é gasto em conversas interativas, 

rodando filmes, com direito a pipocas; contando piada e escutando histórias de vida, 

algumas engraçadas; fazendo roda de leituras e até rezando com os idosos. Os 

voluntários não problematizam, socialmente, o destino de ninguém, tampouco 

tentam explicar aos assistidos por que alguns, na sociedade, jogam no lixo, 

diariamente, o pão que falta na mesa de muitos. São solidários, de corpo e alma, 

mas na prática, representam o espírito da empesa. Logo, a função que esse status 

lhes atribui como “agentes de transformação” consta na cartilha institucional, como 

recomenda esta lição para as crianças: “expliquem que vocês são voluntários do 

Carrefour; que vieram para brincar com eles e que todo mês vocês estarão visitando 

para brincar e aprender coisas novas”. Parte dela está sintetizada também no trecho 

da entrevista abaixo: 

 

A mensagem da empresa é no sentido de fazer o bem para todo mundo. O 
Carrefour é uma empresa sólida e aqui o funcionário tem a oportunidade de 
se engajar nesse processo e exercer sua cidadania. Mas como somos 
empresa de varejo e a maioria das pessoas que trabalha nas lojas não tem 
alto nível de escolaridade, as atividades do voluntário normalmente 
compreendem recreação, visitas e jogos nas comunidades. Nós damos a 
diretriz, mas deixamos em aberto a interação com o público, para que eles 
usem a criatividade e a espontaneidade no jeito de fazer. Entendemos que 
a mudança começa com esses pequenos gestos. (Trecho da entrevista com 
a gerente de responsabilidade social). 

 

 A fonte desses pequenos gestos nos quais a empresa se apoia para colocar 

em prática seu imaginário de transformação social, certamente inclui sua visão de 

mundo e a dos próprios voluntários, ambas fomentadas através de ações sociais de 

perfil filantrópico, também definida na entrevista como exercício de cidadania. À 

compreensão dessa temática, especificamente, me levaria a revisitar, de novo, a 

agenda social das empresas, já abordada no primeiro capítulo desta tese. Nele fica 
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claro que as ações sob a “proteção” ou legitimação da responsabilidade social se 

orientam, ideologicamente, por um padrão de transformação que não transforma 

estruturalmente; apenas conforma a carência dos excluídos a um tipo de inclusão 

que eu entendo, com Castel (2008), como armadilha, por desviar o olhar crítico da 

desigualdade, reificando uma espécie de realinhamento informal do status quo. 

 Sobre o trabalho dos voluntários, especificamente, reitero que o fundamento 

da ressocialização está mais para o Novo Pensamento. Isso parece bem claro 

quando a empresa define no manual de atividades “o que fazer na organização 

social” e recomenda a eles um discurso positivo (grifo da empresa) consubstanciado 

neste texto: “um futuro melhor acontece para quem acredita nele. Trabalhamos com 

energia, entusiasmo e otimismo para a construção de um planeta mais solidário e 

sustentável.” 

 Pelo que percebi entre entrevistados das empresas pesquisadas, ter em 

mente um futuro de esperança, significa acreditar em uma luz e dispor de uma 

grande ambição capaz de impulsionar o indivíduo a aspirar mais, como acontece 

entre crentes e adeptos da autoajuda. Dentre esses, destacam-se os que sonham, 

às vezes, com o que parece impossível e que se apegam à fé e ao pensamento 

positivo para tornar realidade. Há também os que se espelham na carreira bem-

sucedida de alguém que “começou do zero” como, propagam muitas narrativas 

corporativas consagradas pela meritocracia. Existem também os que costumam 

assistir vídeos com a reprodução de palestras de lideranças desportistas, cuja 

trajetória é acompanhada e usada como fator de motivação no trabalho, como já 

referido nesta tese. Mas para que essa energia produza realmente um efeito 

positivo, ela tem de ser entendida “como uma virtude e não como um vício”, adverte 

Cortella (2013). 

 

É muito importante que se tenha ambição na vida [...] a ambição de querer 
saber mais, de conhecer mais, de querer uma carreira mais estruturada, 
uma formação mais completa, uma condição material mais extensa. Isso é 
ambição, que leva ao conhecimento, à capacidade de se fazer elevar as 
coisas que se tem. Nesse sentido, a ambição se diferencia da ganância que 
é querer só para si, a qualquer custo. E é um custo que jamais deve ser 
pago, porque é eticamente apodrecido. A ambição movimenta a capacidade 
de buscar mais e melhor. É preciso fazer da ambição um caminho virtuoso. 
(CORTELLA, 2013, p. 23). 

 

 O custo social da ambição é alto, a julgar pela pressão do relógio sobre o 

cotidiano das pessoas, nos grandes centros urbanos, conforme critica Cury (2015). 
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Para este autor, um dos expoentes do Novo Pensamento no Brasil, o sistema social 

agoniza e as sociedades modernas se parecem com manicômios, infectadas por 

doenças sociais como as que foram diagnosticadas por Gaulejac (2007) e Dejours 

(2014), ambos referenciados nesta tese. Em “A revolução dos anônimos”, livro mais 

recente da trilogia “O vendedor de sonhos”, um ousado milionário, maltrapilho, cujo 

nome é protegido pelo anonimato, protagoniza uma narrativa social contrastante. O 

assim chamado “mestre”, se torna um vendedor de sonhos sem receber nada em 

troca e impressiona a todos por onde passa, por sua sapiência e tolerância. 

 Seus discípulos, um séquito de andarilhos desviantes, eram instigados, 

permanentemente, por ele, a refletirem a respeito de suas atitudes e livrar-se das 

armadilhas emocionais, para conviver friamente com as agruras do cotidiano. “Quem 

quer seguir-me deve primeiro reconhecer suas loucuras e entrar em contato com sua 

estupidez [...] felizes os que são transparentes, pois deles é o reino da saúde 

psíquica e da sabedoria.” (CURY, 2015, p. 15), conclamava aos transeuntes. Mas, 

um belo dia, seus seguidores se sentiram meio órfãos quando a identidade do 

“mestre” veio à tona. Contudo, ele não se abalou e só chorou quando soube que o 

ódio dos que o invejavam por seu sucesso e prestígio social exterminou sua família, 

por culpa indireta dele. “Os grandes homens também choram, e quando desabam 

vertem lágrimas inconsoláveis...” (CURY, 2015, p. 318), desabafou. 

 A meu ver, o conteúdo desta trama reflete um pouco as experiências 

cotidianas dos voluntários, os quais devem interagir, dialogar e colaborar, porém, 

sem querer transpor a fronteira social que os separa do mundo real dos excluídos e 

vice-versa, conforme determinam os textos institucionais do Carrefour. Para seguir à 

risca esses scripts, eles são treinados em dinâmicas e reuniões de grupos, na 

empresa, e por conta própria, em casa, na igreja, em seu dia a dia, bem como 

através de leituras de autoajuda e de perfil religioso. O objetivo é se habilitarem para 

atuar, simbolicamente, em uma atividade cênica, como se estivessem em um grande 

palco, representando papeis lúdicos em uma peça de teatro, diferenciados de sua 

vida real. Essa narrativa parece ter sido construída, também, sob medida, com a 

vida real de uma voluntária que trabalha em um hipermercado do Carrefour, na 

capital paulista. 
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Eu gosto de novela, de ler jornal, leio de tudo um pouco. Quando eu 
estudava, era mais focada nas leituras para a faculdade. Agora, não. O que 
cair na minha mão eu leio, mas, às vezes, também me oriento pela 
indicação de alguém. Gosta de livros românticos, que trazem um pouco de 
conhecimento para vida. Também me atraem aqueles que mostram como a 
pessoa pode ter força. Mas acho que não chega a ser autoajuda. Em cresci 
assim, talvez porque minha mãe é professora, lá onde eu nasci, no 
Maranhão. Quando eu ia na igreja, lia também os salmos. Sou meio 
inquieta, quero estudar mais. Fiz recursos humanos, mas estava meio 
indecisa, na época. Agora, penso em estudar psicologia, quem sabe no ano 
que vem. 

 

 Embora não exista uma receita única para motivar funcionários, há uma 

unanimidade entre as empresas pesquisadas quanto à importância de ações 

voltadas para mudanças comportamentais e de melhoria do desempenho das 

pessoas, como observei também na Lojas Renner. Todas as segundas-feiras, o 

CEO da empresa chega em seu escritório, em Porto Alegre, munido de dados e 

informações colhidas em livros, jornais e revistas especializadas, em suas leituras de 

final de semana, que mexem com a cabeça de seus liderados. Em uma das poucas 

vezes que falou, publicamente, sobre religião, comparou a estrutura da companhia 

com a da igreja católica, como já referido nesta tese, e costuma ler “religiosamente”, 

textos, apresentações e livros das mais consagradas celebridades tanto do campo 

da autoajuda como da gestão de negócios. Dentre esses, destacam-se James C. 

Hunter, autor de “O Monge e o Executivo", e Sam Walton, fundador do Wal-Mart, 

além de se inspirar em empresas visionárias em termos de inovação como a Boeing 

e a Disney. 

 O que mais chamou sua atenção na leitura do livro foram os atributos que, 

segundo Hunter, definem o perfil de um bom líder. A escolha dos adjetivos para 

caracterizá-lo recaiu sobre seis palavras: honestidade, comprometimento, amor, 

paciência, carinho e humildade. Refletindo com base na análise de dados colhidos 

em diversas fontes reais e virtuais, na Lojas Renner, principalmente entrevistas 

midiáticas e apresentações públicas do CEO, pode-se fazer outra leitura daquelas 

palavras, relacionando-as com o que acontece no ambiente organizacional. A meu 

ver, essa intepretação se justifica, em primeiro lugar, porque o conteúdo das 

apresentações e das entrevistas citadas pelo presidente são fontes para suas ações 

no dia a dia da empresa; segundo, porque o foco de sua atuação como líder de 

maior responsabilidade na companhia é relacionamento com pessoas, como ele 

próprio disse. 
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 Neste sentido, carinho e amor compõem um atributo comportamental de 

destaque no relacionamento comercial, o qual se desdobra, na Lojas Renner, em 

outras duas palavras, paixão e dedicação. Honestidade e comprometimento fazem 

parte da sua memória histórica, herança dos fundadores. Paciência e humildade são 

virtudes de quem busca aprender sempre com as pessoas, independente de status 

hierárquico ou representação social, segundo o CEO. Por exemplo, periodicamente 

ele costuma visitar alguma filial e, nessas ocasiões, dedica mais tempo a conversas 

com vendedores. Em sua opinião, eles podem fornecer pistas importantes para a 

tomada de decisões, por sua interação permanente com clientes. Quando vai a 

alguma loja de outra rede, observa atentamente o atendimento a clientes e faz fotos, 

já que, às vezes, as imagens falam por si, enquanto signos reveladores do gosto e 

dos estilos mais desejados no consumo. É bem provável que esse seu ímpeto por 

aprender seja orientado pela noção de que os paradigmas precisam ser 

relativizados, como explica o autor, em um dos trechos do livro. 

 

Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões 
psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos 
paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas, quando usados 
adequadamente. Mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como 
verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança, e 
deixarmos que eles filtrem as novas informações e mudanças que 
acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados 
podem nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. (HUNTER, 
2004, p. 45). 

 

 Pela ótica do autor, o próprio exercício da liderança implica, igualmente, abrir 

mão de conceitos fechados, ter humildade para interagir com os interlocutores e, 

sobretudo, não confundir poder com autoridade. Tem-se a impressão de que o 

significado de poder está bem claro nesta citação emblemática “dama de ferro”, a 

ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher: “Estar no poder é como ser 

uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você é, você não é.” (2004, p. 19). 

O texto aparece em epígrafe, no capítulo “as definições” e, na sequência, o autor se 

apoia em Economia e Sociedade, de Weber, ao conceituar poder como “a faculdade 

de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, 

mesmo que a pessoa preferisse não fazer.” (2004, p. 29). Na mesma página, a 

definição de autoridade – “habilidade de levar as pessoas a fazerem, de boa 
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vontade, o que você quer, por causa de sua influência pessoal” – a meu ver, se 

aproxima do poder simbólico, embora não haja referência a Bourdieu, e da 

dominação carismática weberiana. 

 O apego da Lojas Renner a slogans de encantamento talvez revele também 

sua empatia com o imaginário de empreendedores como Sam Walton, do Wal-Mart, 

e Michael D. Eisner, da Disney, de transformar seu negócio em uma fortaleza, nos 

setores de comércio e serviços, respectivamente. Motivação e autoajuda parecem 

estar presentes, igualmente, nas frequentes referências, em seus textos 

institucionais, sobre os dois livros editados, com mais de 500 mil narrativas de 

encantamento escritas por funcionários. Ao que parece, a intenção é sensibilizar os 

que ainda não estão totalmente convencidos de que dispõem de uma arma 

simbólica para “conhecer, ter atitude, iniciativa e buscar saber qual é o estilo, quais 

são as expectativas do cliente e oferecer-lhe o algo mais”, como descreve o CEO, na 

apresentação do volume 2. Mas, às vezes, o significado das histórias de 

encantamento foge do reducionismo econômico, como a que segue abaixo. 

 

Durante uma ligação, me apresentei e informei à cliente a situação do seu 
cartão [...] quando ela tentava me passar uma previsão de pagamento, notei 
que havia muita dificuldade no seu falar, parecia que expressava uma certa 
dor. “A senhora está se sentindo bem?”. Ela respondeu: “Não, na verdade 
estou passando mal e buscando ajuda”. E desligou. Senti que aquele era o 
momento: havia alguém necessitando de auxílio e eu devia fazer algo [...] 
liguei para sua casa, mas ninguém atendeu. Tentei o telefone da referência 
pessoal e....deu certo! [...] A tia morava distante, mas tomaria alguma 
providência [...] disse que estava muito grata pela minha atitude. No outro 
dia, meu fone tocou: era a mãe da cliente querendo me agradecer. Estava 
comprovado, nenhuma atitude era em vão, pois muitas pessoas esperam de 
nós um pouco de carinho e um pouco mais de atenção. (Histórias de 
encantamento, 2006, p. 59). 

 

  Sob a ótica da autoajuda, o que se destaca no conteúdo desta narrativa é 

que, ao preocupar-se com o bem-estar da cliente, o funcionário priorizou a saúde e a 

felicidade que caracterizam o Novo Pensamento. Atenção e carinho integram o 

discurso institucional de liderança, inspirado em “O monge e o executivo” e, talvez, 

na benevolência, como parte do politicamente correto. A meu ver, essas categorias 

remetem também a uma reflexão sobre as dimensões holísticas que impulsionam 

nossas atitudes, como bem diz Alves (1987). Desde Sapiens, segundo ele, o homem 

faz a mediação entre o físico e social, buscando harmonizá-los de acordo com seus 

valores. A atualização das experiências passadas, via memória, garante a 
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perpetuação humana, graças à revolução dos processos de dominação da natureza, 

de compreensão e de difusão do conhecimento através da linguagem, que livrou a 

cliente da Lojas Renner de um mal maior, quem sabe. 

 

A linguagem é a memória coletiva da sociedade. É ela que provê as 
categorias fundamentais para que certo grupo social interprete o mundo, ou 
seja, para que ele diga como ele é. Mas, exatamente por causa disto, por 
determinar a interpretação, a linguagem determinará também a maneira 
pela qual a referida comunidade irá organizar a sua ação [...] a linguagem, e 
com ela a consciência, nasceu, assim, de uma exigência prática: da luta 
pela sobrevivência, da necessidade de preservar e de socializar as 
experiências bem-sucedidas. (ALVES, 1987 p. 16). 

 

 Considerando-se sua praticidade e estrutura constituída de sinais fonéticos, 

a linguagem busca expressar significados, atribuindo sentido a artefatos 

diversificados que integram a materialidade, bem como sua relação com o ambiente 

socioeconômico e cultural. Essa interface entre o falar e o campo social não ocorre 

aleatoriamente, mas resulta da própria singularidade e da vontade humana de 

produzir e facilitar a difusão do conhecimento e o acesso a bens, em função da 

sobrevivência. Por tratar-se de uma construção social, segundo Berger e Luckmann 

(2004), a linguagem representa também um aliado cognitivo nesse processo 

conduzido pelo homem em sua totalidade, tornando não apenas conhecida, mas 

factível uma série de receitas de bens materiais e não materiais que almejamos 

alcançar através de nossas ações e práticas, inclusive de perfil simbólico. 

 Em outras palavras, podemos dizer que ela constrói representações que 

parecem elevar-se sobre a realidade da vida profana, como se fossem de outra 

natureza ou cosmos. É o caso do universo ligado à religião, filosofia, arte e à própria 

ciência. A maior parte do conhecimento veiculado através da linguagem estrutura-se 

em função das próprias conveniências humanas, sejam elas relativas a bens 

materiais, “de salvação” e até mesmo voltados para felicidade. Face a essa 

complexidade, as fronteiras entre consumo, religião e autoajuda às vezes se tornam, 

no mínimo, “líquidas”, parafraseando Bauman (2011), como se observa na narrativa 

abaixo, de uma supervisora de vendas da Lojas Renner no Shopping Continental 

(SP). 
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Estava voltando para casa [...] pensativa, porque no dia seguinte eu seria 
instrutora no Magia Renner 2008. Estava radiante, pois realizaria um 
sonho, quando encontrei dona Márcia, cliente antiga da Loja Continental. 
Percebi que a sua fisionomia estava bastante triste [...] então, a convidei 
para um café. No meio da conversa [...] ela contou que naquele dia fazia 
três anos que seu filho havia falecido e que ela estava triste por não 
poder fazer uma festa para ele. Enquanto dona Márcia me mostrava as 
fotos de seu filho Felipe, lembrei do vídeo “Gabriel, pintor de lembranças”, 
que fazia parte do material que eu estava estudando para o Magia 
Renner. Então, pedi que ela fechasse os olhos e desenhasse em uma 
folha o momento mais especial que já tinha vivido com o seu filho. Depois 
daquilo, vi o seu semblante mudar, ela havia ficado mais tranquila. No 
outro dia, quando foi me visitar, me mostrou o desenho e me agradeceu. 
Mas, na verdade, quem me ajudou foi ela, com sua lição de vida e de 
garra. (HISTORIAS DE ENCANTAMENTO, 2012, p. 47). 

  

 Há certas passagens na trajetória de uma pessoa capazes de marcar de tal 

forma sua vida que acabam fazendo parte de sua própria essência, na perspectiva 

de Pollak (1992). Dentre esses momentos, os fatos vividos pessoalmente, tornam-se 

constitutivos da memória individual, segundo o autor. Seguindo-se esse raciocínio, é 

possível presumir que dona Márcia tenha lembrado de um episódio na sua relação 

com o filho igualmente marcante em sua história de vida. Essa hipótese me parece 

plausível, ao constatar em “O tempo redescoberto” (PROUST, 2009), que o poder 

das representações do passado guardadas em nossa mente é capaz de ressignificar 

o presente. Essa mudança pode incidir também sobre as ambiguidades e 

ambivalências do tempo (LE GOFF, 1990), como a morte que separou a cliente do 

filho. Essas lembranças tristes parecem ter sido relativizadas, momentaneamente, 

de forma semelhante ao que ocorreu na passagem da narrativa descrita abaixo: 

 
 
Quanto às “alegrias da inteligência”, poderia dar este nome às frias 
verificações a que meu olhar clarividente e meu raciocínio preciso 
procediam sem nenhum prazer, e que permaneciam infecundas? Mas é 
muitas vezes quando tudo nos parece perdido que sobrevém o aviso graças 
ao qual conseguimos nos salvar: bateu-se em todas as portas que nada 
conduzem e, na única por onde se poderia entrar, e que se procuraria em 
vão durante cem anos, esbarra-se, por acaso, e ela se abre. Resumindo as 
tristes reflexões a que acabo de aludir, entrara eu no pátio da residência dos 
Guermantes [...] sem querer, tropecei nas pedras irregulares do calçamento 
[...] firmei o pé numa pedra [...] todo meu desânimo se desvaneceu, ante a 
mesma felicidade em épocas diversas de minha vida [...] pelo sabor da 
madeleine umedecida numa infusão [...] quando provei madaleine, 
dissiparam-se quaisquer inquietações. (PROUST, 2009, p. 148). 

 

 Ao sugerir à cliente que desenhasse uma representação de seu melhor 

momento com o filho, a funcionária indicou, a priori, que dona Márcia fizesse como 

Proust (2009), ao revisitar seu passado, enquanto ator e sujeito literário. Sua 
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intenção era que a cliente buscasse imagens que a fizesse voltar a parecer o que 

ela sempre representou ser, quando vinha na loja, ou seja, uma pessoa feliz. Em 

princípio, esse objetivo foi alcançado, a julgar pela expressão facial da cliente, ainda 

durante o café, e pelo seu agradecimento à funcionária, quando retornou à loja, 

conforme a narrativa. Mas não se sabe, ao certo, o que o desenho expressava, já 

que o relato da funcionária não fornece dados sobre que recordações foram 

rememoradas pela cliente. 

 Não se pode também apontar, com exatidão, o que levou a funcionária a 

acreditar que algum episódio positivo sobre o filho devolveria a felicidade à cliente. 

Mas pode-se inferir que essa expectativa se baseou em sua fé no poder mágico da 

memória, inspirada em seu imaginário sobre “Gabriel, pintor de lembranças”. Graças 

a essa autoajuda, ela parece também ter desencadeado, simbolicamente, um 

episódio semelhante ao que ocorreu em “O tempo redescoberto” quando, 

involuntariamente, a memória “devolveu” ao narrador a felicidade de um momento 

marcante, como se um sonho tivesse se tornado realidade. 

 

5.4 Novo espírito do capitalismo 

 

 Foi-se o tempo em que para manter o espírito do capitalismo e obter bons 

lucros, bastava produzir mais gastando menos, principalmente com salários. Agora, 

além de tecnologia e inovação, a empresa precisa de criatividade capaz de 

desenvolver uma fórmula a fim de convencer patrões e empregados a rezarem pela 

mesma cartilha, não só para que a empresa cresça, mas sobretudo, fomentar a 

crença de que todos estão no mesmo barco. Foi isso que deduzi nesta fase final da 

tese, ao focalizar a análise dos dados sobre as representações sociais que estão por 

trás dessas metáforas, as quais simbolizam o significado do Rito da Comunhão, no 

Magazine Luiza, da celebração do “encantamento” de clientes, na Lojas Renner e da 

prestação de caridade filantrópica, no Carrefour, através da realização de ações 

voluntárias. Essa receita usada pelas empresas pesquisadas não dispõe de nome 

nem de religião específica, mas, pelo que percebi ao observar seus efeitos, os que 

adquirem o dom da palavra têm força e poder para facilitar o “milagre” da 

multiplicação. 
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 Em outras palavras, depois de apropriada pela cultura dessas empresas, a 

religiosidade sintetizada na crença e na fé dos funcionários, transformou-se em uma 

ideologia, mediando a institucionalização de um modus operandi voltado ao poder 

da mente. Por meio desse ethos, criou-se um novo espírito do capitalismo nas 

empresas pesquisadas, conforme a perspectiva teórica de Weber (2007), revisada 

por Boltanski e Chiapello (2009), com foco na reprodução capitalista na pós-

modernidade. De acordo esses autores, além de livrar-se de entraves ligados ao seu 

modo de acumulação anterior e às reivindicações por justiça social, a partir dos anos 

de 1980, o capitalismo reinventou-se na França e, posteriormente, em outros países, 

ancorado em um conjunto de fatores, dentre os quais destacam-se novas ideologias 

associadas às atividades econômicas, conforme justificam esses autores. 

 

Contanto que se dê ao termo ideologia não o sentido redutor – que tantas 
vezes lhe foi dado pela vulgarização marxista – de discurso moralizador 
voltado a velar interesses materiais e incessantemente desmentido pelas 
práticas, mas sim de conjunto de crenças compartilhadas, inscritas em 
instituições, implicadas em ações e, portanto, ancoradas na realidade [...] 
processos semelhantes marcaram a evolução das ideologias que 
acompanharam a reestruturação do capitalismo nos outros países, segundo 
modalidades que, em cada caso, decorrem das especificidades da história 
política e social que somente análises regionais detalhadas permitiriam 
esclarecer. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 33-4). 

 

 Seguindo essa linha de raciocínio, a meu ver, as empresas pesquisadas 

tornaram-se um grande cosmos, ao conformar uma cultura singular, que produz e 

reproduz significados, através de eventos e ritos simbólicos mediados pela 

religiosidade. Tais eventos, mapeados e pesquisados por mim, e também 

conhecidos nos estudos sobre cultura organizacional como “tecnologias gerenciais” 

(BARBOSA, 2002), neutralizam, aparentemente, os conflitos entre patrões e 

empregados, criando um clima organizacional favorável à elevação dos lucros. Para 

ser bem-vindo nessas empresas, o indivíduo recém-contratado é submetido a um 

rito de passagem, conforme observei no Magazine Luiza, em Franca, que busca 

transformá-lo em “colaborador”, um eufemismo que tenta, de certa forma, dar uma 

roupagem diferenciada a uma categoria social com status e funções historicamente 

determinadas. 

 Com essa mudança, introduziram-se nas empresas novos símbolos e 

representações dentre os chamados valores corporativos, como observei ao chegar 

à recepção do escritório central do Magazine Luiza, tanto na capital paulista como 
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em Franca, onde a empresa foi fundada em 1957 e ainda mantém sua sede. Ao 

invés de crucifixos ou obras de arte afixadas na parede, conforme era e ainda é 

comum em muitas repartições públicas e privadas brasileiras, simbolizando nossa 

tradição católica, apostólica e romana, os novos “messias” agora são os vendedores. 

Lá eles estão representados em quadro com as fotografias e os nomes dos que mais 

venderam durante o mês, como uma espécie de troféu a um dos padrões de 

conduta mais valorizados pela empresa. 

 Ao que me pareceu, o local não deixa de ser também um “santuário”, no 

qual os demais funcionários devem buscar força e inspiração, conforme observei 

durante o Rito da Comunhão, para que um dia, graças ao “Absoluto”, possam 

também subir no pódio e na escala de “valores” da empresa. A religiosidade não 

está exposta, mas se manifesta tanto no ego como no comprometimento de boa 

parte dos funcionários com os objetivos da empresa. Alguns funcionários são tão 

devotos aos resultados da empresa e à religião que praticam quanto àquela que a 

própria empresa cultua, através de símbolos e representações, conforme 

transparece nesta entrevista realizada com um deles, em uma filial da empresa, no 

interior de São Paulo. 

 

Para quem entende a filosofia da empesa, fazer as pessoas felizes e o 
próprio Magazine Luiza é show de bola. Você é o dono do seu próprio 
negócio. Eu sou religioso, católico, praticante e faço muito trabalho social. 
Acho que Deus é um só, independente se o indivíduo é católico, evangélico 
ou testemunha de Jeová. A gente tem que entender as pessoas. Eu já 
trabalhei até com ateu, gente que não acreditava em nada. Para mim, tudo 
que acontece na vida tem o propósito de Deus. Em meus trabalhos com 
moradores de rua, sou assim também. É lá que eu busco combustível para 
colocar em prática onde eu exerço minha profissão. Não posso ser gerente 
só da minha loja, do quarteirão. Sou gerente de um bairro, de uma 
sociedade, de uma igreja. É assim que funciona (Funcionário de uma filial 
localizada no interior de São Paulo). 

 

 Ao serem contratadas pelo Magazine Luiza, algumas pessoas vestem a 

“camisa” da empresa logo de cara, por terem pensamento semelhante ao desse 

funcionário. Além de habilidade para lidar com gente, resultante de sua experiência 

no comércio, ele carrega também o aprendizado parecido com o de um pastor 

conduzindo seu rebanho, fruto de uma sólida militância social, dando assistência a 

moradores de rua e de suas crenças religiosas. Por ser gerente, na época em que 

realizei esta entrevista, ele tinha o hábito de abrir o jogo com os candidatos a 
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emprego, buscando contratar somente pessoas cujo perfil se aproximasse dos 

valores morais e até religiosos manifestos pela empresa através de discursos, 

rituais, reuniões e textos institucionais veiculados em vários canais, reais e virtuais. 

Há também os que são contratados, mas, como diz a presidente Luiza Helena 

Trajano, não tiram “seu boné”, quando entram na empresa, estampando na cabeça 

seus hábitos e valores, alguns até contrários ao Jeito Luiza de Ser, conforme 

manifestou esta funcionária, em Porto Alegre: 

 

Gosto de me envolver com pessoas; adoro o comércio; adoro vender. Mas 
eu acho que o treinamento ainda deixa muito a desejar no trato com o 
público. As pessoas carecem de mais orientação sobre como exercitar 
melhor o lado humano, transmitir autenticidade, mas não de forma 
mecânica. Acho que quem está no contato direto com o cliente, tem que ter 
esse preparo, a sensibilidade para perceber no olhar. Fora isso, fui muito 
bem acolhida aqui e percebo que esse sentimento é unânime. (Funcionária 
de uma filial do centro de Porto Alegre, RS). 

 

 Contrastes desse tipo me parecem normais frente ao jogo relacional, no qual 

a unanimidade não combina com o contraditório nem com a diversidade que 

caracterizam a cultura. Insistir em uma perspectiva racionalista como faz o mundo 

corporativo, observa Cuche (2002), implica admitir uma interpretação “culturalista e 

empobrecida” de cultura. Ao optar por essa vertente, segundo ele, a organização 

busca impor seu sistema de representações, como “espírito da casa”, deixando 

transparecer a ideologia da harmonia familiar, do consenso e da supressão das 

contradições. É como se “casa apagasse as diferenças (de classe) entre indivíduos 

e grupos.” (CUCHE, 2002, p. 211-2). 

 Tanto a estratificação de cargos e funções quanto a distribuição de poder 

nas empresas são estruturados de acordo com valores e os interesses institucionais, 

complementa Freitas (2007). O objetivo, segundo ela, é facilitar o trabalho coletivo, 

igualmente sob a ótica organizacional. Sennett (2006) concorda com a abordagem, 

ao acrescentar que estar em sintonia com a nova cultura do capital implica também 

que o trabalhador seja hábil e eficiente para atuar em equipes que se desfazem logo 

que concluem um projeto. Na etapa seguinte, ele terá que começar do zero e assim 

sucessivamente, toda vez que uma equipe se dissolver, tendo que se adaptar 

rapidamente às novas condições requeridas pelo novo cenário e em outro grupo, até 

mesmo fora de seu mapa simbólico. (SENNETT, 2006, p. 117). 
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 Em qualquer circunstância, sempre é melhor ter a equipe a favor, admitindo-

se até a possibilidade de haver erros e desvios por falta de interação entre as 

equipes, conforme observei no discurso institucional do Magazine Luiza. O erro é 

considerado parte da equação do acerto, segundo Luiza Helena Trajano, mas ela 

também é assertiva quanto até onde ele é tolerável e com que objetivo, como 

percebi ao analisar esta frase dela. “Só errando a gente aprende. Quem nunca faz 

nunca erra; precisamos dar oportunidade às pessoas para que cometam novos erros 

[...] pode-se fazer tudo, desde que, no final, o resultado apareça.” (SILVA, 2014, p. 

63). Mas o apelo mais eloquente em termos de resultado ocorre durante o Rito da 

Comunhão, quando os funcionários são desafiados a mostrar seu valor, tanto sob a 

ótica econômica quanto simbólica, conforme a entrevista desta funcionária. 

 

Hoje, eu me senti alegre ao ver os meus colegas alcançarem seus 
resultados. Mas também senti tristeza pelos que não conseguiram. Uma da 
minha equipe baixou a cabeça; isso me doeu porque eu não pude fazer 
mais por ela; o que eu fiz, não foi suficiente. Eu senti muita emoção também 
pelos que conseguiram fechar seus resultados no último dia. As pessoas 
lutaram, correram atrás e conseguiram. Fiquei feliz também ao observar a 
satisfação na face da minha gerente por mais um mês conquistado e pela 
minha equipe que também alcançou seus resultados. Mas aqui a gente não 
para. O ritmo mensal faz a gente sonhar com o resultado do mês seguinte 
visando a conquistar o que não conseguimos e fazer melhor a partir do 
primeiro dia do mês que começa hoje. (Funcionária de uma filial em São 
Paulo). 

 

 Ao analisar o Rito da Comunhão101 através de dados obtidos em entrevistas 

com funcionários, constatei que, como nesse dia o evento realizou-se logo após o 

final do mês, eles tiveram que prestar contas das vendas, comparando o resultado 

alcançado com a meta mensal, individual e por equipe, proposta pela empresa. O 

clima foi mesmo de tensão e alegria. Enquanto uns comemoravam, outros 

manifestavam tristeza e constrangimento por não terem sido capazes de mostrar 

“seu valor”, de acordo com a expectativa da empresa e deles próprios, frente aos 

“campeões”. Mas, como sempre ocorre nessas ocasiões, a frustração e até as 

lágrimas se tornam, simbolicamente, energia positiva. “Com fé, conforme a letra da 

melodia religiosa de uma das dinâmicas de motivação do rito, o vendedor 

                                                           
101

O evento normalmente acontece 45 minutos antes do expediente, com a loja ainda fechada. Mas quando cheguei ao local, 
 para dar prosseguimento à minha pesquisa de campo, alguns funcionários já estavam sentados na calçada, nos degraus da 
 escada de acesso ao interior do prédio da loja. Observei cena semelhante em outras filiais como na Grande São Paulo, 
 interior do Estado e em Porto Alegre.  
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conseguiria virar o jogo, no mês seguinte, imitando, quem sabe, Ayrton Senna, como 

parecia sugerir o Tema da vitória, da Fórmula 1, reproduzido em vídeo, na segunda 

dinâmica do rito, de acordo com seu roteiro básico. 

 A “comunhão com a pátria” representa a primeira cena do ritual e consiste 

na reprodução do Hino Nacional com som e imagens diversificadas sobre o Brasil, 

exibidos em vídeo, cuja letra é cantada pelos funcionários. Na sequência, todos 

cantam, igualmente, o Hino do Magazine Luiza, às vezes de mãos dadas e 

enfatizando determinadas passagens da letra, com palmas e performances 

corporais. A comunhão com o “Absoluto” ou “momento ecumênico” se concretiza 

através da oração do Pai-nosso, quando, de mãos dadas, os funcionários formam 

uma corrente de fé. Alguns se concentram, fecham os olhos e até choram. 

 A meu ver, a tentativa do Magazine Luiza de padronizar condutas, 

comportamentos e atitudes de funcionários por meio de treinamentos desse tipo, 

remete à discussão sobre categorias como disciplina, autoridade e carisma, as quais 

estão relacionadas a formas de controle social e de dominação, estudadas por 

vários autores, dentre os quais Max Weber (2004) citado por Sennett (2006) em “A 

cultura do novo capitalismo”. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se afirmar, 

com Sennett (2006) que a “autoridade carismática” manifesta na estrutura de poder 

do Magazine Luiza, comandada por Luiza Helena Trajano, pode, talvez, “suscitar 

obediência voluntaria”. Nessa perspectiva, os subordinados acreditam na autoridade 

carismática, mesmo considerando-a dura, cruel e injusta, como afirma o autor. 

 

Nas formas carismáticas de autoridade, os que estão embaixo acreditam 

que a figura da autoridade completará e capacitará o que neles é 

incompleto e incapaz. Já nas formas burocráticas de autoridade, acreditam 

que as instituições assumirão a responsabilidade por eles. (SENNETT, 

2006, p. 58). 

 

 A adaptação a esse perfil de autoridade depende de uma série de aspectos, 

segundo o autor, tanto ligados à personalidade dos indivíduos como a algumas 

atividades especificamente. Em certos casos, algumas pessoas se adaptam melhor 

a ambientes organizacionais onde existe maior controle central e menos autoridade, 

complementa Gaulejac (2007). Em sua opinião, a mistura de flexibilização e de 

centralização de poder decorre do que ele classifica como “gestão gerencialista”, a 

qual coloca os interesses dos clientes em primeiro plano, canalizando suas 
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necessidades em relação aos produtos da empresa. Adicionalmente, “os 

trabalhadores se transformaram em agentes sociais do desempenho” e a obsessão 

por resultados manifesta-se em todos os escalões da empresa. (GAULEJAC, 2007, 

p. 50). 

 Para Boltanski e Chiapello (2009), o repertório linguístico e as práticas 

gerenciais que orientam os negócios das empresas na contemporaneidade vão 

muito além de aconselhamentos, constituindo-se em uma visão de mundo produzida 

e reproduzida por uma vasta literatura “técnica”, onde destaca-se, por exemplo, a 

preocupação permanente com mobilização e motivação de pessoas nas empresas, 

particularmente os executivos. Um dos objetivos centrais desses conteúdos que, 

segundo eles, revelam grande homogeneidade nos discursos é dar sentido ao 

trabalho da empresa. Nela, destacam-se a cultura, com seus respectivos valores, o 

projeto enquanto modelo de negócio e, sobretudo, a capacidade do dirigente 

empresarial, ou seja, do líder, de compartilhar seu sonho (BOLTANSKI; CHIAPELLO 

2009, p. 86 e 89). 

 No que diz respeito a esse ator social especificamente, que se destaca não 

tanto pelo carisma, mas pelo seu capital social e intelectual, me parece que a 

abordagem desses autores foi produzida, sob medida, para a Lojas Renner. A meu 

ver, a empresa é comandada por uma espécie de “papa” da administração, com 

status e distinção midiática de celebridade corporativa, cujo perfil parece incorporar 

ipsis litteris a representação social do manager norte-americano, tanto que ao 

adquirir o controle acionário da empresa, em 1998, a também norte-americana J.C 

Penney o manteve no comando da companhia. 

 

O manager é o homem das redes. Tem como qualidade principal a 
mobilidade, a capacidade de deslocar-se sem se deixar prender pelas 
fronteiras – quer elas sejam geográficas, quer derivem de filiações 
profissionais ou culturais -, por distancias hierárquicas, por diferenças de 
status, papel, origem e grupo; tem a capacidade de estabelecer contato 
pessoal com outros atores, frequentemente muito distantes em termos 
sociais ou espaciais. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 108). 

  

 Analisando sua trajetória, observa-se que, ao aproximar-se da organização, 

em 1990, a linguagem utilizada pelo então consultor, para se comunicar com os 

executivos da empresa foi um Power Point propondo sua reestruturação, o qual 
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havia sido encomendado a ele pelo Conselho de Administração. Além de bem 

recebido, o projeto também lhe garantiu as boas-vindas como CEO contratado, com 

carta branca para tirar as mudanças sugeridas do papel e reinventar a Lojas Renner. 

Tratava-se, na época, de uma empresa ainda familiar, dona de nove lojas na Região 

Sul do Brasil, número que saltou para 299 unidades em todo o Brasil, em fevereiro 

de 2017. Ao analisar os dados garimpados através de entrevistas, presencial e por 

telefone, além de textos, relatórios institucionais e vídeos acessados virtualmente, 

constatei que, por trás do “encantamento”, o qual impulsionou a criação de uma rede 

de treinamento através do simbólico, manifestava-se também a força do líder como 

animador de equipes, um catalisador visionário dos efeitos do “encantamento”. 

 Da criação do encantômetro já analisado nesta tese, passando pelo 

vendedor oculto, também anteriormente analisado, comércio eletrônico, dinâmicas 

de treinamento e de motivação de pessoas, rituais de motivação e de 

reconhecimento, observa-se que a empresa criou um grande número de “tecnologias 

de gerencias”. Algumas delas visam a transformar e reproduzir a compra em um 

sonho de consumo, focalizado com o “mundo dos bens” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2013). A meu ver, em suas falas, ele dá a entender também que, sem sonho e brilho 

nos olhos, não há luz na trajetória de um setor humano, tanto que esses princípios 

são levados a sério, pela empresa em seu dia a dia, na avalição periódica sobre o 

desempenho dos funcionários.102 Focalizadas no simbólico, muitas dessas ações são 

também mediadas pela religiosidade, como observei, ao analisar o conteúdo do 

áudio e das imagens de um vídeo acessado vitualmente103, o qual retrata a cerimônia 

de inauguração da filial Shopping Goiânia. 

 Através desse material institucional, observei a movimentação de um grupo 

de funcionários no interior da loja, a maioria formada por mulheres, vestidas com 

uniforme azul-marinho que caracteriza a identidade visual da empresa, e de mãos 

dadas, formando um círculo. Orientadas por uma instrutora, elas fizeram várias 

performances corporais, ao mesmo tempo que cantaram o hino do “encanamento” 

por cerca de dez minutos. Durante esse período, usaram tonalidades e mixagem de 

                                                           
102

Observando os relatórios de sustentabilidade da empresa, disponibilizados pela internet, constatei que existem três níveis de 
 avaliação de funcionários. Quem excede os padrões, situa-se no topo da escala de avaliação. Os que estão na média, se 
 enquadram dentro dos padrões. Os últimos colocados são os funcionários cujo desempenho está abaixo dos padrões. 
 Operadores, analistas, supervisores e coordenadores são monitorados semestralmente com base na chamada avaliação 
 360º, que envolve atitudes e competências genéricas e específicas. A avaliação final é formada pela autoavaliação e notas 
 atribuídas pelos superiores, colegas e clientes internos. Ao final, o funcionário é informado sobre seus aspectos positivos e 

 em que precisa melhorar. Disponível em: <https://goo.gl/RkZxkQ>. Acesso em: 7 fevereiro 2017. 
103

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=WlBEFBzOWpQ>. Acesso em: 20 dezembro  2016. 

https://goo.gl/RkZxkQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlBEFBzOWpQ
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vozes, as quais colocavam em destaque determinadas estrofes da letra, por meio de 

expressões como: alegria, sentimento, paz, mente, encantar, filosofia e religião. Ao 

final do show, fizeram novas performances corporais cadenciados, batendo palmas e 

pronunciando palavras de ordem extraídas da própria letra do hino e frases como 

“nossa família é unida e jamais será vencida”. 

 Sob a ótica simbólica, a cerimônia de inauguração de lojas como as que são 

realizadas, com certa frequência, pela Lojas Renner, busca reforçar e reproduzir 

elementos de sua cultura organizacional como união, interação entre equipes etc. 

Visam também a ressaltar atitudes e comportamentos padronizados, legitimados 

ideologicamente pela empresa, como observa-se nas palavras de ordem sobre 

família e união, enfatizadas pelos funcionários, durante suas performances. Mas, 

embora a organização, enquanto universo singular, produza significados que 

pertencem ao universo simbólico, essa produção é sempre resultado de uma inter-

relação dialética entre um contexto, atores e relações sociais, como bem diz Chanlat 

(1996, p. 228). 

 De acordo com o raciocínio desse autor, a empresa integra o universo 

sociocultural como um todo, embora persista entre determinados expoentes do 

mundo corporativo, incluindo administradores, empresários e consultores, a 

existência de uma clivagem focalizada no uso de cultura organizacional como uma 

variável independente. Essa abordagem é recorrente tanto em manuais de 

administração como em discursos e práticas de relacionamento entre patrões e 

empregados (BARBOSA, 2002). Seus princípios fundamentam as práticas de 

manipulação, intervenção e de mudança na cultura organizacional, orientadas 

também pela lógica da racionalidade econômica que impulsiona a gestão dos 

negócios das empresas, conforme os dados retratam também sobre o dia a dia da 

Lojas Renner. 

 Quanto à noção igualmente manifesta no rito de a empresa se autoafirmar 

como se fosse uma família, pode-se inferir com Fleury (1987) que se trata de uma 

tentativa de resgatar o significado do mito da “grande família”, desenvolvido por Lévi-

Strauss, visando a compreender o papel social da empresa, na perspectiva desse 

sistema simbólico. Nesse sentido, a empresa seria percebida, socialmente, como 

uma célula familiar, tendo, de um lado, um fator integrador representado pelo vínculo 



212 

 

sanguíneo e social, e de outro, as contradições inerentes às disputas de poder 

decorrentes das relações de parentesco. Contudo, a meu ver, o que se busca, na 

maioria das vezes, quando a empresa é comparada à família, é a construção social 

de uma imagem simbólica de organização, como uma representação social 

harmônica. Ou seja, é como se o conflito não fizesse parte das relações sociais e da 

própria sociedade em que a empresa está inserida. 

 É provável que o rito protagonizado durante a inauguração da filial Shopping 

Goiânia, da Lojas Renner, visasse também reforçar o mito da felicidade, motivado, 

talvez, pela afirmação do CEO de que, além de ter estratégia definida e bons planos, 

é preciso fazer acontecer para que o comércio prospere. Embora represente uma 

força ideológica pró-consumo, segundo Baudrillard (2007), o mito da felicidade não 

se reproduz por si só na sociedade; depende do mito da igualdade, concepção 

individualista fruto de movimentos como o que levou à Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. A ideologia da felicidade precisa ser estimulada, conforme 

este exemplo descrito por uma vendedora da loja Shopping Praia de Belas (RS): 

 
Em um dia de agosto de 2006, uma colega de outro setor me pediu para 
que atendesse uma senhora aflita ao telefone. Ela se casaria naquele dia e 
estava sem o buquê para entrar na Igreja. A floricultura em que fez a 
encomenda não o entregou. Como ela tinha feito a lista de noivas conosco, 
foi o primeiro lugar em que ela pensou em pedir ajuda. Muito nervosa, ela 
começou a chorar. Falei que iria me empenhar ao máximo e que levaria o 
buquê na sua casa. Eu estava apavorada com tudo aquilo. Expus o 
problema para minha gerente e ela me deu total liberdade e apoio para agir. 
Após pesquisar várias floriculturas, encontrei uma que faria o buquê em 
uma hora. Com o buquê em mãos, fui à casa da moça. Não a achei, mas 
tive a sorte de encontrar alguns convidados que me deram o nome da Igreja 
em que ela se casaria. Passados alguns minutos em que eu já estava na 
igreja, entrou no estacionamento o carro da noiva. Fui até lá. Ao abrir a 
porta do carro, apresentei-me. Mostrei-lhe o buquê e ela disse que estava 
muito mais bonito do que tinha imaginado. Pedi que ela esquecesse o que 
tinha passado naquela tarde, já que aquele dia era um dos mais importantes 
que viveria... uma lágrima caiu dos seus olhos e, finalmente, ela sorriu. 
Despedimo-nos e eu voltei para a loja cansada, porém vitoriosa. (HISTÓRIA 
DE ENCANTAMENTO, 2006, p. 93). 

 

 Ao analisar a narrativa acima, à luz do imaginário sociocultural e 

organizacional, pode-se inferir, a priori, que a vendedora não se sentiu “apavorada” 

por acaso, pois, de repente, ela se viu desafiada a ter que demonstrar dupla 

fidelidade. De um lado, à empresa, que segundo o CEO, sempre contrata “as 

melhores pessoas” para “encantar” os clientes, e de outro, ser fiel à noiva, a quem 

promete se “empenhar ao máximo”. E talvez a vendedora não soubesse, mas, com 
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sua atitude, ela imitou o gesto da deusa Fides, que na mitologia romana simbolizava 

a fidelidade, segundo Cortella (2013). Logo, ao prometer dar o máximo de si em 

favor da noiva, comprometeu-se, automaticamente, com a ética da verdade, ou seja, 

palavra dada, é fato consumado. 

 Destaca-se ainda a indagação sobre a razão pela qual a noiva recorreu a 

uma empresa, talvez como uma última esperança para evitar o registro de uma 

tragédia na sua história pré-conjugal. Ou seja: ser vista como protagonista de um 

ritual clássico, sob a ótica da instituição familiar, porém, estigmatizada pela falta de 

um símbolo singular, o buquê. O desfecho da narrativa leva à reflexão não só sobre 

os aspectos místicos que envolvem, às vezes, o “encantamento”, destaca também a 

representação simbólica da empresa, como “um lugar para a realização da fantasia, 

bem como do culto ao sagrado.” (FREITAS, 2007, p. 120). 

 A meu ver, nesse contexto em que a gestão dos negócios das empresas 

pesquisadas se alinha ao novo espírito do capitalismo, o programa de voluntários do 

Carrefour, deixou de ser apenas a troca de algumas horas da jornada de trabalho 

dos funcionários pela realização de atividades filantrópicas, movidos por altruísmo 

ou motivação religiosa. Ao retornar à empresa, muitos trazem uma bagagem social 

que, além de adicionar novas competências em seus currículos, de elevar sua 

autoestima e cidadania, impulsionam o lucro. Observa-se nesse caso que a empresa 

se beneficia da melhoria do clima organizacional interno, cujos efeitos aumentam a 

interação e, provavelmente, reduzem os riscos de doenças sociais, obtendo ganhos 

de produtividade através do trabalho. 

 Ao analisar os dados sobre a mudança de comportamento dos funcionários, 

obtidos através entrevistas tanto com alguns deles como com executivos da 

empresa, pode-se inferir que os voluntários retornam também mais propensos à 

cooperação, como já referido. Esse estado de espírito é fruto da convivência 

temporária com pessoas que sobrevivem no limite de suas forças físicas e 

psicológicas. E é provável que essa experiência os tornem também menos reativos 

às chamadas injunções sistêmicas referidas por Boltanski e Chiapello (2009), 

contribuindo dessa forma para manter o status quo, interno e externo. 

 Pelo que observei, os sinais de mudança comportamental dos voluntários se 

manifestam tanto na troca de ideias entre eles, nos intervalos e corredores da 
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empresa, como no ambiente de trabalho e em treinamentos como “agentes do bem”. 

Em face dessas interações, aparentemente espontâneas, a empresa estuda a 

possibilidade de voltar a monitorar suas narrativas, conforme deduzi da entrevista 

com a gerente de responsabilidade social da empresa referida anteriormente. A 

intenção é confrontar a melhoria das relações no ambiente de trabalho com o clima 

organizacional, bem como comparar com seus impactos nos indicadores sociais e 

nos negócios como um todo. 

 Conforme já referido nesta tese, a teoria desenvolvida por Musick e Wilson 

(2016), nos Estados Unidos, sustenta que, embora envolva atividade coletiva em 

diferentes graus, o trabalho voluntário consiste em uma atividade produtiva, similar a 

qualquer outra, remunerada ou não. Não se trata, segundo eles, de um simples ato 

de suprir carências afetivas ou proporcionar momentos de lazer, com objetivos 

específicos. Eventualmente, muitos se tornam trabalhadores remunerados, 

aproveitando oportunidades de mercado, cuja contratação e desempenho dependem 

de suas qualificações. 

 Mas, a julgar pelos dados analisados nesta tese, no Brasil, o voluntário está 

mais voltado à caridade como parte de sua solidariedade e benevolência, conforme 

contrapõe Araujo (2008). A iniciativa foi impulsionada por empresários católicos, de 

perfil semelhante ao atual “empresariado-cidadão”, com uma postura ética e 

consciência social inspiradas na doutrina social católica, complementa Cunha 

(2010). Porém, sua consolidação no meio empresarial, como o programa de 

voluntários do Carrefour, ocorreu também por outros motivos decorrentes da 

conjuntura social e política brasileira, como explica Cesar (2008): 

 

Os empresários buscam homogeneizar suas propostas e redefinir o seu 
papel no processo de desenvolvimento do País, voltando-se para o debate 
sobre questões de interesse mais amplo, na tentativa de tornar as suas 
aspirações às das outras classes. Tais mudanças evidenciam um conjunto 
de inovações no padrão de comportamento empresarial, já que no contexto 
democrático era conveniente procurar absorver as pressões sobre a 
“cidadania burguesa” sem transformá-las em um indesejável e potencial 
conflito destrutivo. (CESAR, 2008, p. 233). 

 

 De acordo com o raciocínio da autora, as articulações empresariais em favor 

do social, conforme analisado também nesta tese, e do voluntariado 

especificamente, situam-se em um contexto mais amplo. Sua hipótese sugere que 

há um não dito por trás das representações que sustentam, ideologicamente, o 
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discurso social empresarial. Suspeita-se de que haveria uma interlocução buscando 

priorizar, politicamente, as demandas empresariais ante às de interesse da 

sociedade como um todo, incluindo o combate à desigualdade social. 

 A meu ver, a análise dos dados sobre o voluntariado no Carrefour, indica 

que a opção da empresa ocorreu quando o social lhe pareceu estratégico por causa 

da sua interseção em um mercado onde o politicamente correto estava em 

ascensão. Mas, tem-se a impressão de que a iniciativa da empresa é pouco 

institucionalizada internamente em face da adesão ainda pequena do número de 

funcionários e da própria estrutura de controle social e de gestão do programa. 

Atualmente, o monitoramento fica a cargo das lojas, onde os embaixadores sociais 

são responsáveis pela organização dos grupos de voluntários e pela visitação às 

entidades filantrópicas conveniadas com a empresa. 

 Observa-se, contudo, que o controle das atividades filantrópicas se resume a 

relatos na forma de textos curtos, produção e publicação de imagens enviadas, 

periodicamente, à gerência de responsabilidade social. Parte desse conteúdo é 

veiculada em um site especifico e em notícias na revista de comunicação interna da 

empresa. O material também subsidia reuniões entre os voluntários e a realização 

de rituais simbólicos de reforço da cultura organizacional. Ao analisar três104 desses 

relatos acessados virtualmente, conclui-se, a priori, que as práticas dos voluntários 

se concentram em lazer. 

 Quando eles se referem aos resultados das visitas feitas aos assistidos, os 

adjetivos “maravilhoso” e “gratificante” são recorrentes em seu discurso. Quanto ao 

tratamento dispensado aos idosos, o texto deixa transparecer a ideia de que eles 

parecem representar o papel de sujeitos usados unicamente para transferir seu 

“aprendizado” aos voluntários na forma de “muitas histórias”. Fora desse contexto, 

nenhuma narrativa faz referência ao conteúdo da fala dos idosos. 

 A meu ver, nas entrelinhas, fica muito clara também a impressão de que a 

“interação” sobre a qual os voluntários se referem, se trata, na verdade, de uma 

troca, real e simbólica, ao mesmo tempo. Essa se materializa basicamente através 

de uma espécie de “contrato invisível”: uma das partes, representada pelos idosos, 

                                                           
104

Das três narrativas analisadas, duas são de atividades realizadas na capital paulista, ambas voltadas para idosos portadores 
 de Alzheimer, e uma em São Roque, interior de São Paulo, onde idosos e adolescentes convivem em um mesmo espaço. 
 As três instituições de assistência visitadas abrigam 89 pessoas. 
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transfere seu conhecimento sobre como superar os desafios do cotidiano; em 

contrapartida, a outra, que são os voluntários, recompensa os idosos fazendo 

doação de “presentes para agradá-los”. Essa “interação” geralmente ocorre durante 

um momento especial da visita, ou seja, a hora em que os voluntários patrocinam 

uma refeição aos idosos, geralmente um café. Conforme observei nos textos, entre 

as iguarias oferecidas, destacam-se “muita fruta” e “doces”. Para a entrega dos 

presentes, cuja natureza não é revelada, cria-se também um cenário especial 

animado por “com muita música”, algumas “antigas”, em certos casos. 

 Logo que os voluntários chegaram a São Roque, conforme descreve a 

narrativa, proporcionaram “aquela esticada no corpo, com uma ginástica laboral e 

muita música para todos os gostos!”. Parece que as performances se alongaram 

ainda mais, pois o dia coincidiu com a data de comemoração dos aniversariantes do 

mês e tornou-se também uma confraternização, conforme descreve o texto. 

“Interagimos com todos, brincamos, nos divertimos acima de tudo!”. A narrativa é 

encerrada com a seguinte afirmação: “o melhor de tudo foi poder participar desse 

momento especial para eles e ver o sorriso no rosto de cada um!”. 

 Ao analisar o conteúdo dessas narrativas, com Araujo (2008), salta aos 

olhos a percepção de que “os agentes estão imbuídos de ideais elevados” (2008, p. 

33), mas, consciente ou inconsciente, eles (os voluntários) acabam promovendo 

também o apaziguamento das contradições inerentes à chamada economia de 

mercado, responsável pelas injustiças sociais das quais seus assistidos são vítimas. 

Com isso acabam sendo, também, protagonistas de uma espécie de “pronto-socorro 

social”, como bem diz Castel (2007). Isso acontece, quando o destino dos excluídos 

não é enfrentado antes de sua fragilização, conforme explica o autor. 

 

Isto é, intervir aqui e ali para tentar reparar as rupturas do tecido social. 
Esses empreendimentos não são inúteis, mas deter-se neles implica a 
renúncia de intervir sobre o processo que produz essas situações. O 
pensamento da exclusão e a luta contra a exclusão correspondem, assim, a 
um tipo clássico de focalização de ação social: delimitar zonas de 
intervenção que podem dar lugar às atividades de reparação. (CASTEL, 
2007, p. 33). 

 

 A ajuda social, em geral, tende a seguir essa trajetória, segundo o autor, 

onde os doadores se desdobram para caracterizar populações-alvo, tendo como 

foco um déficit social qualquer. Com isso, acabam sendo criados núcleos de 

população sempre mais numerosos, incluindo categorias como idosos e crianças 
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carentes, como é o caso dos sujeitos atendidos pelo programa de voluntários do 

Carrefour. Por outro lado, refletindo com Berger e Luckmann (2004), pode-se 

também inferir que a aparente falta de consciência dos voluntários do Carrefour 

sobre a realidade social concreta decorre, talvez, da noção transmitida pelo senso 

comum, a partir do qual a sociedade é percebida como uma realidade dada e não 

socialmente construída. 

 

Comparada à realidade da vida cotidiana, as outras realidades aparecem 
como campos finitos de significação, enclaves dentro da realidade 
dominante marcada por significados e modos de experiência delimitados. A 
realidade dominante envolve-as por todos os lados, por assim dizer, e a 
consciência sempre retorna à realidade dominante como se voltasse de 
uma excursão. (BERGER; LUCKMANN, 2004, 42-3). 

 

 Seguindo o raciocínio desses autores, penso que o indivíduo já nasce 

praticamente imerso em uma espécie de segundo útero materno, aparentando ser o 

único mundo possível de ganhar e reproduzir a vida, estruturado através de códigos 

e regras que instituem padrões sobre como as pessoas em geral devem agir e se 

comportar socialmente. Pode-se dizer que se trata também de um tipo de globalismo 

ampliado (SANTOS, 2005) que açambarca a vida em todas as suas dimensões ou, 

em outras palavras, uma versão avançada, talvez, do capitalismo que se reproduz 

culturalmente. A meu ver, esse cenário imaginário me parece bastante semelhante 

ao que as empresas analisadas se inseriram, ao reconfigurar seu modelo de 

negócios, através da ressocialização dos funcionários mediada pela religiosidade. 

 Diante dessas reflexões, sustento que tanto as práticas de relacionamento 

quanto as atitudes dos funcionários do Magazine Luiza, da Lojas Renner e do 

Carrefour, incluindo as de perfil profissional stricto sensu, estão sendo conduzidas 

por uma força aparentemente independente de suas respectivas vontades. Suas 

condutas são sancionadas, motivadas e estimuladas por um sistema de disposições 

socioculturais que constituem um ethos sintetizado na religiosidade, a qual estrutura 

um novo espírito do capitalismo nessas empresas. Me parece também que, na pós-

modernidade marcada pelo desencantamento, “o mercado onipresente” demanda 

uma nova fé”, (SENRA, 2014, p. 11). Nesse contexto, é provável que a crença e 

talvez até mesmo os mitos se destacam nesse momento da história como remédio 
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para aplacar as incertezas (BALANDIER, 1999) e elevar os resultados econômicos 

das empresas, conforme defendo nesta tese. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ao refletir sobre a conclusão dessa tese, na qual me propus a investigar o 

papel da crença e da fé na cultura organizacional de três grandes empresas de 

varejo do Brasil – Carrefour, Lojas Renner e Magazine Luiza –, considero ter 

cumprido esse compromisso com êxito, sobretudo, por ter concretizado o principal 

objetivo deste estudo. Ou seja, desvendar o real significado da ligação da crença e 

da fé com os rituais de treinamento do Magazine Luiza, com a religiosidade 

aparentemente oculta no trabalho voluntário desenvolvido por funcionários do 

Carrefour e com misticismo que está por trás do encantamento de clientes na Lojas 

Renner. 

 Sustento que por meio dessas três portas de entrada da religiosidade, essas 

empresas instituíram uma ética favorável à criação de um novo espírito do 

capitalismo de perfil comercial. Trata-se do resultado de um ethos que busca 

resignificar as relações entre capital e trabalho nas três empresas pesquisadas, 

onde a ressocialização dos quadros de pessoal se apoia na religiosidade, formando 

a base de sustentação sociocultural do modelo de negócio praticado por essas 

empresas. Em outras palavras, esse processo impulsionou os negócios dessas 

empresas, assim como a ética protestante propiciou as condições socioculturais 

para a emergência do capitalismo ocidental, na Europa, entre os séculos XIX e XX. 

(WEBER, 2007). 

 A ideologia que compõe esse arranjo nas empresas pesquisadas é 

constituída por um conjunto de valores sintetizados em uma visão de mundo, onde a 

prosperidade econômica e o bem-estar social são parte da mesma moeda (o lucro). 

Desta forma, religião e negócio se misturam através de ações sociais especificas, 

tendo como pano de fundo a crença e a fé dos funcionários, as quais são 

apropriadas pela cultura organizacional das empresas, compondo um tipo de poder 

simbólico. 

 Analisando e contrapondo o material empírico com a teoria, focalizado tanto 

nas práticas de relacionamento quanto nas atitudes dos funcionários do Magazine 

Luiza, da Lojas Renner e do Carrefour, incluindo as de perfil profissional stricto 

sensu reafirmo uma das principais hipóteses da tese. Contra sua vontade ou não, 
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eles vêm sendo conduzidos por uma força construída socialmente, visando a 

mercantilizar sua subjetividade, de perfil religioso, no intuito de torná-los cada vez 

mais engajados nos objetivos econômicos das empresas. O trabalho, por sua vez, 

se transformou, simbolicamente, em um ato fé, enquanto as empresas, com a 

roupagem de “nova igreja” se apresentam como palco da felicidade eterna, onde 

“economia de mercado” parece ter transformado o dinheiro na última fronteira do 

sucesso. 

 O neo-ascetismo latente resultante da ressocialização dos funcionários, 

mediatizada pelo uso ideológico da religiosidade, pelas empresas pesquisadas, 

opera através de vários processos, focalizados sobretudo no controle social, na 

produção e na reprodução da materialidade. É como se o indivíduo já nascesse 

praticamente imerso em segundo útero materno, aparentando ser o único mundo possível 

de ganhar a vida. Códigos e regras pré-estabelecidos instituem padrões sobre como as 

pessoas em geral devem agir e se comportar socialmente. Esse macrocosmo se parece 

também com um Big Brother imaginário que arrebata a vida humana em todas as suas 

dimensões e que se reproduz culturalmente. 

 Parte dessa metamorfose sociocultural se faz por conta do vazio e das 

incertezas que constituem a marca registrada da pós-modernidade. Na esteira desse 

processo, o imaginário organizacional conformou a arquitetura social e cultural das 

empresas pesquisadas, as quais abriram suas portas e janelas ao sagrado, 

aparentemente revigorado. Nesse contexto, todas as representações religiosas – a 

maioria católica e evangélica – se tornaram bem-vindas, a partir do momento em 

que aceitaram cultuar o ainda todo poderoso dinheiro, ao mesmo tempo em que os 

fiéis, ou seja, os funcionários, “rezam” pela cartilha da nova cultura do capital 

(SENNETT, 2006). 

 O novo status quo corporativo viabilizou-se, em boa parte, em face do papel 

desempenhado por três forças poderosas que contribuíram para reificar esse 

processo em que a religião se transformou em uma espécie de violência simbólica. 

Dentre elas, refiro-me, em primeiro lugar à autoajuda, considerada como sinônimo 

estímulo à ascensão social, por boa parte dos funcionários que consomem essa 

literatura. Em segundo lugar, destaca-se a Teologia da Prosperidade, segundo a 

qual, antes de irem viver ao lado de Deus, seus adeptos podem e devem gozar a 

vida aqui na terra, sem culpa nem pecado, o que representa um salvo-conduto para 

o consumo. 
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 A terceira força a que eu me referi diz respeito ao consumo, o qual a luz 

dessa tese, opera como uma semente simbólica, que fomenta cada vez mais o apite 

de seus clientes. Assim, fecha-se o círculo em que o mercado de varejo onipresente 

é respaldo por uma nova fé, segundo a qual, lucro e consumo fazem parte da 

moderna equação da felicidade, que se renova na exata proporção do término do 

ciclo de vida cada vez mais curto dos produtos, na era da obsolescência planejada. 

 Finalizo essas considerações, ressaltando que essa tese represente a minha 

contrapartida para o aprofundamento dos estudos sobre cultura organizacional, a 

partir da perspectiva das Ciências Sociais, mais especificamente da Antropologia. 

Entendo que a investigação em questão contribui também para fortalecer o diálogo 

entre áreas aparentemente distintas do conhecimento, mas que vêm sendo 

gradativamente incorporadas por práticas de interdisciplinaridade no estudo das 

organizações. Destaco principalmente o diferencial da tese, o qual elucida os 

processos que levam à subjetivação da força de trabalho nas organizações, se 

apropriando da religião como fator estruturante de uma forma invisível de controle 

social que reifica a produtividade em favor do capital.  A abordagem sustenta que a 

aproximação entre o sagrado e o profano nas empresas pesquisadas transforma a 

religiosidade em uma ideologia. Essa, por sua vez, dá sustentação à nova ética que 

reproduz e legitima o status quo, conforme referido acima. 

 Por fim, tenho a convicção de que essa tese se destaca como uma produção 

acadêmica que busca preencher uma lacuna existente na literatura sociológica 

brasileira, no que diz respeito à oferta de estudos antropológicos que problematizem 

o cotidiano das organizações. Trata-se também de um primeiro passo importante 

para aprofundamento dos estudos e ligados às ciências das organizações, a partir 

de questões que esta tese levanta. 

 Uma delas diz respeito ao embate epistemológico sobre o conceito de 

cultura que predomina nos estudos de cultura organizacional iluminados pela 

perspectiva da administração. Observa-se que a maioria dos estudos dessa área 

persiste em considerar a cultura como “uma variável” do negócio e como tal 

“manipulável” de acordo com os interesses econômicos. Neste sentido, entendo que 

esta tese fornece subsídios teóricos e empíricos para novos desafios acadêmicos, 

que enfrentem o embate em torno dos significados construídos socialmente nas 



222 

 

empresas à luz de um conceito de cultura que contemple a organização como parte 

da realidade social e não como “variável” independente. 
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