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A COMUNICAÇÃO INTERNA NA EMPRESA E A LOUCURA CORPORATIVA. 

UM ESTUDO DE CASO. 

 

RESUMO 

 

A investigação tem por objetivo analisar a relação entre os homens, o trabalho e a loucura. 

A relação vivenciada no espaço organizacional é orquestrada pela comunicação interna da 

empresa que, através das normas internas e externas, define atitudes e rege a atividade 

laboral. Pelo fato do comportamento desejado pela empresa ser imposto aos funcionários 

através de hábitos ritualizados, pautados pela manutenção das atitudes dos que querem 

manter os vínculos profissionais, a relação entre os homens e a empresa tanto gera trabalho 

como também produz loucura. Neste contexto, determinado por fins lucrativos, a 

corporação treina insistentemente seus homens e faz com que trabalhem como atores que 

representam mecanicamente determinados papéis. Como esta representação é pautada por 

gestos e ritmos repetidos com regularidade em vista da consolidação de metas, a empresa se 

transforma em palco de coerção e mantém os funcionários porque captura deles as 

necessidades de sobrevivência reais e possíveis. Neste palco contracenam dinamicamente 

dois universos simbólicos distintos: a cultura corporativa e a cultura do funcionário. Nessa 

arena de enfrentamento cultural e produção de bens ou serviços são construídos e 

reconstruídos novos vínculos corporativos que funcionam como rearranjos dos vínculos 

sociais. Estes vínculos, com raízes onto e filogenéticas, são balizados por mitos e crenças 

de que no universo do trabalho os homens alimentam seu mundo real, a primeira realidade 

na concepção de Ivan Bystrina, composto de necessidades básicas de sobrevivência, e o seu 

mundo simbólico, a segunda realidade, composto de crenças, fantasias, sonhos e 

esperanças de realização pessoal e profissional. Submetidos às pressões das normas, os 

homens entram em conflito e enredados por  uma das raízes da cultura, os estados alterados 

de consciência, perdem-se de si mesmos resvalando o universo da loucura real ou 

imaginária. Indícios deste processo são observados no estudo de caso da empresa Herbalife. 

 

Palavras-chave: comunicação, cultura organizacional, trabalho, representação de papéis e 

loucura. 



 7

ABSTRACT 

THE ENTERPRISE’S INTERNAL COMMUNICATIONS AND 

THE CORPORATIVE MADNESS 
 

SUMMARY 

 

The purpose of this work is to analyze the relationship among people, employment and 

madness. The internal and external rules and communications of the companies define 

attitudes and the labor activity in a way that orchestrate the relations among employees. 

Because the demands of the job are imposed through ritual habits, which are based in the 

maintenance of the employee’s behavior, this relationship between people and companies 

generates goods, but also can drive to madness. In a context based in profits, the companies 

expect their employees to work like actors in mechanical rules, performing regular and 

repetitive actions. The company becomes a stage of coercion, keeping workers because it 

appropriates their possibilities of survival. Two distinctive symbolic universes act on this 

stage: the corporative culture and the employee culture, which results in new corporate 

bonds and rearranged social bonds. Such bonds, where the people’s beliefs and myths are, 

live on what Ivan Bystrina calls ‘first reality’, that contains their basic survival necessities, 

and on the ‘second reality”, that means their symbolic world in the author’s conception, 

where are the human beliefs, fantasies, dreams and hope of professional and personal 

realization. Submitted to the pressure of rules, people get into conflicts and get so upset that 

they can become mad, being madness one of the roots of culture. People can loose, in this 

process, their conscience, or the ability to distinguish reality from imagination. This kind of 

symptom is observed in the study case Herbalife. 

 

Key words: communication, organizational culture, work, rules representation, madness. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O homem cria o trabalho porque ele é louco, o trabalho enlouquece o homem porque a 
sua criação é louca” Norval Baitello1. 

  

Esta investigação analisa o sentido simbólico do trabalho no âmbito social, cultural 

e organizacional. Observa o entrelaçamento da atividade laboral com os processos criativos 

e a forma como essa criatividade desenvolve estratégias para suportar coerções e adaptar-se 

às mudanças. Assim, a performance das pessoas dentro das organizações será vista sob o 

prisma da teoria da mídia. O foco está voltado para o modo como o indivíduo reage às 

pressões em uma relação carregada de simbolismos que marca os corpos e a corporação2. O 

processo do trabalho será, então, considerado como o suporte que alimenta o vínculo 

estabelecido entre homens e empresa para que essa possa atingir o lucro, sua meta final. 

Esse vínculo que liga o homem e a empresa é regido pela comunicação3 interna, que 

regulamenta as normas (internas e externas) e determina o percurso dos corpos que neste 

espaço representam papéis. Nessa representação4, os atores contracenam entre si 

governados pela missão corporativa que captura, mantém e domestica os indivíduos para 

atingir a lucratividade almejada. Esse fator, porém, não é explícito nem propagado no 

espaço corporativo, além de ser mascarado pela filosofia pretensamente humanista que nela 

é divulgada. Pela presença da máscara pode-se observar que esta investigação da 

comunicação procurará se embasar no seu enraizamento cultural. Como será visto nesta 

pesquisa, a empresa é um espaço social privilegiado para o estudo das nuanças 

                                                 
1 O conceito foi desenvolvido por Norval BaitelloJr. no curso: A cultura do Ouvir, ministrado no primeiro semestre de 2005, no Programa 
de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. Arquivo CISC – Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia. 
Fita cassete. Transcrição da autora. 
2 As designações de corporação que serão citadas neste trabalho serão: corporação, empresa e organização de acordo com as suas 
especificidades. Corporação: 1. Rubrica: administração, termo jurídico: conjunto de pessoas que apresentam alguma afinidade 
profissional, de idéias etc., organizadas em uma associação e sujeitas ao mesmo estatuto ou regulamento. 2. Rubrica: administração, 
termo jurídico: a associação ou organismo social que reúne os membros de uma mesma profissão. 3. Derivação por extensão de sentido: 
empresa ou grupo de empresas de grande porte e de forte presença em um ou mais setores da atividade industrial, comercial, agrícola ou 
de serviços. Ex: a Petrobrás é uma importante corporação. Empresa: 1. empreendimento para a realização de um objetivo Ex: as 
navegações portuguesas constituem empresas notáveis. 2. organização econômica, civil ou comercial, constituída para explorar 
determinado ramo de negócio e oferecer ao mercado bens e/ou serviços. 3. Derivação por extensão de sentido, empresa como entidade 
jurídica; firma. Assim, Corporação - sociologia, na escala socioeconômica, diz-se da quarta das classes quanto a riqueza e poder: 
comércio, contabilidade, economia. At. corporatìo, ónis 'natureza corpórea, corporificação', que aparece em Tertuliano (155-220 d.C.), 
der. do v.lat. corporáre 'dar ou formar um corpo, corporificar', de còrpus,òris 'corpo'; assume no lat.medv. o signf. de 'reunião de pessoas 
num só grupo, num só corpo', passando ao ing. corporation (c1534) e ao fr. corporation (c1672), daí, no sXIX, ao it. corporazione, esp. 
corporación, port. corporação; - agrupamento de seres que convivem, em estado gregário e em colaboração mútua seguindo normas 
comuns, a fim de exercer uma atividade, ou defender interesses comuns; coletividade. Fonte: Dicionário Houaiss  
3 Norval Baitello Jr. 2005 define comunicação como “um espaço probabilístico saturado de informação”.  
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comunicacionais. As manifestações do arcaico ou manifestações da alma humana5, se 

fazem presentes nas representações dos papéis organizacionais que serão analisados no 

primeiro capítulo. Neles se pode perceber a memória das histórias passadas e futuras da 

espécie humana se entremeando no espaço corporativo. 

 

O espaço corporativo é palco de representações simbólicas balizadas pela cultura, 

por mitos e crenças; nele contracenam também culturas diferentes - da empresa e do 

funcionário - em uma relação na qual são construídos vínculos humanos emocionais, ou 

seja, vínculos corporativos e extracorporativos. Nessa construção, cumpre notar que a 

representação dos papéis é estabelecida pela empresa, que define como esses papéis devem 

ser interpretados pelos seus atores, os funcionários. 

 

Nesse jogo de cena a empresa define atitudes e comportamentos para os homens, 

estabelece limites e impõe metas a serem cumpridas. Esse procedimento é fundamental 

para que ela possa consolidar os seus objetivos financeiros. Na busca desses objetivos, a 

comunicação interna transforma esse território sócio-cultural em arena de coerção e 

mantém os funcionários atados em uma mesma teia. Para que isso seja possível, a empresa 

captura destes as necessidades reais e possíveis, conforme CASSIRER (1994:125). 

Segundo esse autor, as necessidades reais se referem às necessidades básicas de 

sobrevivência e as possíveis se referem às necessidades de realização.   

 

Na busca da realização pessoal e da empresa e submetidos às pressões exercidas 

pela cultura corporativa, um percentual desses funcionários pode entrar em conflito. Nas 

situações limítrofes de desconforto serão capazes de apresentar atitudes características das 

psicopatologias mais diversas, oriundas de déficits emocionais gerados pela própria 

instituição e seus mecanismos de coerção que levam  os funcionários a resvalarem os 

limites de um processo desequilibrador. 

                                                                                                                                                     
4 No percurso dessa investigação o termo representação simbólica se refere a representação de papéis no processo produtivo. 
5 A ‘alma’, em alemão, tem dupla significação: seele, a alma tem relação com o corpo, corresponde ao fenômeno místico da fé; e geist, 
alma é espírito, corresponde à faculdade superior do homem, a palavra vem de ar, sopro divino, remete à escalada da abstração do 
homem, segundo Kamper. O conceito foi trabalhado por Norval BailelloJr.durante o curso Semiótica da Cultura, em 20 de outubro de 
2004, no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. Arquivo CISC, fita cassete, transcrição da autora.   
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Esse processo desequilibrador será denominado como loucura6, ele se desenvolve 

no contexto organizacional e será observado e analisado em uma empresa americana – a 

Herbalife – que produz e vende produtos de beleza e emagrecimento em 58 (cinqüenta e 

oito) países. Essa empresa possui um sistema de vendas diferenciado denominado 

Marketing de rede, um modelo consagrado pelo sistema de vendas dos produtos americanos 

Amway que invadiram o Brasil nos anos 80. Esse sistema consiste na formação de uma rede 

de distribuição em que cada pessoa que se filia ao sistema tem a responsabilidade e o 

interesse de incluir outros agregados submetidos à sua hierarquia. Empreendimento 

rigoroso, porque todo o produto que o novo agregado vender renderá para aquele que o 

capturou percentuais de comissão direta, o que supõe submissão e comprometimento. Isso 

ocorre sucessivamente e em cadeia, como uma corrente, como será explicado no primeiro 

capítulo. A empresa incentiva o distribuidor a formar uma equipe de vendas a ele 

subordinada. Ele passa, a partir daí, a ganhar comissão sobre todas as vendas realizadas 

pela equipe. Como cada membro dessa também é estimulado a criar o seu time, agregando 

novos vendedores, o negócio cresce em progressão geométrica. É dessa forma que o time 

de um vendedor que, antecipadamente, se crê milionário pode atingir marcas de mais de 

três mil pessoas espalhadas por vários países de acordo com SYMANSKI (2004). 

 

Ao entrar para essa empresa o indivíduo não usa o nome vendedor porque ele não é 

um empregado; atua como um membro filiado ao sistema e é designado como distribuidor 

autônomo dos produtos da empresa. Esta, por sua vez, com ele não estabelece nenhum 

vínculo empregatício ou qualquer obrigação. A empresa se empenha em enfatizar para os 

agregados que essa é uma situação privilegiada, pois sendo patrões de si mesmos, possuem 

mais status, liberdade e maiores chances de lucro. A empresa sugere que para atrair novas 

                                                 
6 Na concepção de Foucault (1972: 9,242), o fenômeno da loucura que sucedeu a lepra, surgiu entre essa e as doenças venéreas. A 
loucura sempre esteve ligada obstinadamente a todas as experiências da Renascença, mas foi constituída e denominada como tal, por 
volta da metade do século XVII. Como fenômeno ela sempre existiu e ocupou por muito tempo o lugar do sagrado, do mítico, do mágico 
e do cômico.  Porém depois da metade do século XVII se tornou um mal social e ocupou as construções que abrigavam os leprosos e os 
acometidos das doenças venéreas. No século XV eles passeavam nus pelas cidades de  Nuremberg e em 1399 são conhecidos em 
Frankfurt. Nestas cidades eram escorraçados e confiados a marinheiros que deveriam levá-los em seu barcos para outras cidades, porém 
em nenhuma podiam desembarcar e esses então navegavam errantes como a nau dos loucos, estranho barco que deslizava com seus 
passageiros nus e descabelados ao longo dos calmos rios da Remânia e dos canais flamencos. Essa nau é ressuscitada dos grandes temas 
míticos, elas eram ocupadas por heróis imaginários e foi tema de diversos pintores. Na contemporaneidade a loucura é considerada como 
um estado de cegueira em que todos se perdem, sendo a vida uma comédia em que todos enganam uns aos outros, e a si próprios iludem, 
sendo o engano do engano. De acordo com o autor, compõe a díade que está na relação loucura/razão. E,  são loucuras todos os defeitos  
do nosso espírito, todas as ilusões do amor próprio e todas as nossas paixões quando levadas até a cegueira, pois a cegueira é a 
característica distintiva da loucura. Para KAMPER (2003) é a sombra da norma senso/loucura. Na contemporaneidade ocupa todos os 
lugares, praticamente adquiriu um caráter de normalidade e participa da relação razão/loucura.  
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pessoas, a princípio, o distribuidor não deve pronunciar o nome da empresa nem o tipo de 

atividade que executa para dar, primeiro, à pessoa, a oportunidade de conhecer o seu 

potencial e as pessoas que com ela trabalham. A estratégia principal para expandir as 

vendas consiste na recomendação ‘boca a boca’ entre usuários e distribuidores. 

 

Assim, o terreno para o crescimento da empresa no Brasil tem se mostrado fértil. 

Entre 2002 e 2003, a companhia, cujo faturamento não é divulgado, obteve um crescimento 

de 50%. A empresa tem atualmente noventa mil distribuidores no país. De acordo com a 

sua diretora – Eneida Bini, antiga executiva da Avon - em levantamento feito em junho de 

2004 ficou demonstrado que 0,5% dos distribuidores têm ganhos acima de oito mil reais 

por mês e somente 1% ganha acima de vinte salários mensais. A média geral é de cinco 

salários mínimos mensais. Isso acontece porque “nos últimos anos cresceu a 

conscientização sobre aspectos como a saúde e o bem-estar. E isso tem feito bem aos 

negócios da empresa”, acrescenta a diretora. 

 

A estratégia que a empresa analisada utiliza no sistema de distribuição de seus 

produtos e na admissão de novos agregados, que chama de distribuidores e supervisores, é 

astuciosa. No desenrolar da análise elas confirmam as teorias organizacionais e as constata 

na prática. De acordo com BERG (1985), essas teorias explicitam que as empresas seduzem 

e atraem os recursos humanos para o seu sistema e, a partir da sua captura, procuram 

integrá-los de maneira a comprometê-los de forma a permanecerem durante a maior parte 

de suas vidas alienados de si mesmos.  

 

Assim, a presente investigação se estrutura da seguinte maneira: o primeiro capítulo 

tratará dos corpos marcados pela atividade laboral através da análise de caso de uma 

empresa que utiliza os corpos dos funcionários como cartão se visita. Estrategicamente, 

através da comunicação interna, ela promove o consumo do seu próprio produto, devorando 

a primeira realidade7, o corpo do agregado, transformando-o em imagem de si mesma. 

Nesse movimento, ele desvincula-se de suas crenças e referências, entra em delírio e 

resvala as raias da loucura. A loucura será observada em seu aspecto sociocultural e 

                                                 
7 O semioticista Ivan Bystrina (1995) designa o corpo humano como parte da primeira realidade.  
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analisada como pano de fundo do trabalho. O seu aspecto simbólico/cultural será visto 

como diferencial no processo produtivo. A análise do caso mostrará como se desenvolve 

uma tipologia da loucura como comunicação, a comunicação normativa. Nela os 

corpo(r)ativos – corpos que se submetem e se entregam à corporação - se dão a uma 

devoração consensual enquanto executam seus trabalhos.  

 

Serão analisados a história da corporação, o tipo e a forma de organização, o seu 

embasamento em paradoxos que provocam e alimentam uma situação de loucura que 

promete dar certo. A relação dessa empresa com os seus profissionais apresenta clássicas 

atitudes e comportamentos característicos das mais diversas variáveis psicopatológicas. O 

seu estilo de trabalho, por impor às pessoas uma situação de escravidão à sua cultura 

organizacional, abre as portas para a loucura coletiva. 

 

Os vínculos estabelecidos desde os primeiros contatos com a empresa evoluem para 

uma relação de trabalho devoradora em que a empresa consome o tempo de vida do novo 

membro, dos familiares e do seu círculo social. Afetado em sua  estrutura social e cultural, 

o homem entra em estado delirante e a sua atitude retrata um estado de desorientação que 

tangencia a loucura em seu aspecto concreto e imaginário. Ela não interfere apenas no 

trabalho, mas também nos vínculos sociais pelo fato de apresentar vieses que 

(im)possibilitam a leitura real e simbólica do mundo vivido. 

 

Esse capítulo ainda abordará o complexo processo produtivo dentro das 

organizações visto sob o prisma da teoria da mídia, mostrando que o trabalho media uma 

relação significante na corporação. Ele alimenta o vínculo do homem com a empresa para 

que essa possa atingir suas metas. E é o elo de ligação entre o homem e a empresa, regido 

pela comunicação interna, que tem o lucro como objetivo corporativo. 

 

Assim a empresa será vista como um lugar de representações simbólicas balizadas 

pela cultura, pelos mitos e crenças. Neste espaço contracenam culturas diferentes e são 

construídos e reconstruídos os vínculos humanos e corporativos. O conceito de trabalho 

entrará como pano de fundo, porque é a finalidade e razão da existência corporativa gerar 
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lucros e prover seus membros. Assim, ele passa a ser realizado por atores que interpretam 

papéis.  

 

O segundo capítulo, denominado “a comunicação corporativa e a vinculação dos 

corpos – o jogo transformador”, tratará a comunicação e as variáveis psicopatológicas no 

espaço do jogo empresarial. Esse processo trama, através das normas internas e externas, a 

vinculação dos corpos funcionais, transformando-os em corpos corporativos, faz com que 

ambos dancem um jogo  devorador. Nesse capítulo será explicado que as psicopatologias 

estão presentes em todos os aspectos da vida social e não apenas no processo produtivo. Ele 

mostrará como a cultura empresarial submete os funcionários através das regras de jogos 

como os descritos por Huizinga e pelo sociólogo francês Roger Caillois8. Também tratará 

da forma como a comunicação normativa transforma a comunicação horizontal dos 

vínculos familiares em comunicação vertical, complexifica-se e afeta todas as relações 

sociais. O segundo capítulo ainda abordará a forma como ocorre a incorporação da 

comunicação normativa pelos indivíduos e a maneira como cada elo afetado contamina a 

cadeia corporativa. 

 

O terceiro capítulo, denominado “corporativos e corporações em recíproca 

devoração”, mostrará a loucura corporativa como mútua contaminação homem-empresa. 

Nesse contexto, o homem entra em conflito com as pressões exercidas pela cultura 

empresarial e com as situações de desconforto. Essas, no limite, podem gerar atitudes e 

comportamentos característicos das psicopatologias mais diversas, chegando a loucura. 

Serão definidos o conceito de psicopatologia desenvolvido pelo semioticista Ivan Bystrina 

e o conceito de loucura/normalidade sob o prisma de Foucault e Kamper. Serão 

investigadas a presença dos mitos nos diversos tipos de organizações primitivas e 

familiares, bem como as manifestações da loucura nas corporações titânicas atuais.  

 

                                                 
8 O homem e os jogos é o título de um livro que o sociólogo francês Roger Caillois publicou em 1958. Na obra o autor questionou 
algumas posições de Huizinga, mas em sua essência concordou em muitos aspectos. Caillois elaborou uma tipologia dos jogos 
classificando-os em quatro grandes famílias. 1a.  Jogos de Agon, em grego significa luta em que o perdedor morre. 2a.  Jogos de Alea de 
aleatórios em latim. 3a. Jogos de Mimicry que são jogos sociais de mimetismo, simulação, imitação de papéis, máscaras feitas para ecoar 
determinados conteúdos que a relação corpos/corporação ilustra muito bem. A 4a. família, os Jogos de Ilix, que em grego significa 
vertigem, são desafios. São jogos de perda da identidade, de controle, de velocidade, de altura, de movimentos. Jogos de repetições, sons 
e imagens em grande velocidade. Conferir também BAITELLO, 2002. 
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A metodologia de análise funda-se na articulação entre os dados empíricos da 

empresa analisada e a reflexão de diversos teóricos, especialmente do comunicólogo 

alemão Harry Pross e do semioticista tcheco Ivan Bystrina. A partir das pesquisas 

interdisciplinares a respeito da cultura e da mídia desenvolvidas por Norval Baitello, a 

presente pesquisa também dialoga com o filósofo Vilém Flusser, o livre pensador 

transdisciplinar Dietmar Kamper, o etólogo Eibl Eibesfeldt e o comunicólogo Vicente 

Romano. Contribuições de Boris Cyrulnik, Michel Foucault, Roger Caillois, Huizinga e do 

filósofo Álvaro Vieira Pinto também pontuam a teia de articulações teóricas. 

 

O conjunto de autores citados nesta pesquisa a respeito das relações entre corpos e 

corporações têm em comum o estudo dos processos comunicacionais e podem ser 

considerados pensadores de uma Teoria da Mídia.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

CORPOS MARCADOS PELO TRABALHO 

ANÁLISE DE UM CASO DA LOUCURA CORPORATIVA 
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1 - AS VARIÁVEIS PSICOPATOLÓGICAS DOS VENDEDORES DA EMPRESA 

 

Perca peso rapidamente com saúde e sem sofrimento, essa é a afirmação que a 

empresa utiliza para seduzir e encantar as pessoas que querem ou precisam emagrecer. 

Quando ela lança o slogan, o faz sabendo que o sonho ou a necessidade da maioria das 

pessoas que lutam contra o sobrepeso é emagrecer sem sofrer de ansiedade e vontade de 

comer. Este dizer é repetido sistematicamente em todos o eventos, reuniões e treinamentos 

da empresa. Aqui se pode lembrar do teórico da comunicação Marshall MCLUHAN (1979) 

que cunhou a expressão "o meio é a mensagem"; não se diz algo porque seja verdade; ele é 

tomado como verdade porque foi dito. A empresa fez valer essa expressão e se tornou uma 

das corporações líderes em produtos de redução de peso e nutrição. Ela tomou consciência 

de que muitas pessoas obesas pagariam qualquer preço para encontrar a fórmula mágica do 

corpo perfeito e investiu pesado nisso. Flagrando esse fato, aproveitou-se do momento 

midiático em que o corpo magro se tornou uma imagem vendida na mídia, e transformou a 

busca das pessoas por esse corpo-imagem em um negócio milionário. Para isso, montou um 

exército de supervendedores e distribuidores altamente treinados e persuasivos em todo o 

mundo (LIMA, 2001:42). 

 

Os vendedores da empresa, afetados pelo ideário de magreza fomentado no universo 

cultural, desenvolvem atitudes com motivações concretas e imaginárias que chegam em 

certos casos ao estado de delírio. E assim, possuídos, buscam o corpo ideal. 

 

1.1 - A busca pelo corpo imagem 
 

“Lo que llamamos realidad y experimentamos como tal está cargada de cosas que 

estan en lugar de otras cosas distintas de lo que ellas son...9”. 

 

Muitas das pessoas de pequenas e grandes cidades já devem ter encontrado ou visto 

um desses soldados da elegância. Geralmente eles exibem corpos modelados, os corpos-

                                                 
9Harry Pross, na obra “Estructura Simbolica del Poder” diz que “Estas coisas que estão em lugar de outras diferentes do que elas mesmas 
são, nós as chamamos de signos,  portanto as consideremos como tais. [...] Os valores vinculados aos signos constituem a sua validade”.  
(Pross, 1980:13, 145). 
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imagem, vendidos pela mídia como objeto de desejo de muitos homens e mulheres da 

atualidade. Do século XX até os dias atuais as imagens de corpos se transformaram 

propondo liberdade às formas, tanto femininas quanto masculinas. Essa tendência é 

claramente oposta às dos séculos anteriores, em que os corpos eram invisíveis, camuflados 

entre as vestes10. O aspecto anguloso do corpo feminino da era pré-industrial revela que a 

imagem ideal de beleza feminina atual está distante do corpo humano real, de acordo com 

LEHNERT (2001:9). Isso mostra que a obsessão pela imagem da exagerada magreza atual 

é incompatível com o biótipo comum da mulher fértil dos séculos passados. Um sinalizador 

de que esse corpo é pretensamente feito de imagens e não tem necessariamente nenhum 

correspondente no real. Ele é composto pela história, pela cultura, eventos e experiências, 

individuais e coletivas.  

 

Esse corpo, como avalia o sociólogo Norbert ELIAS (2000), desde as sociedades da 

corte vem se ajustando aos códigos de conduta, adquirindo valor inusitado na história. 

Durante o Renascimento, ele era oculto nas vestes, adotando-se o recato e a discrição 

social. Com a evolução tornou-se um espaço cultivado pela cultura, depurado de diferenças 

biológicas, étnicas, identitárias e de imperfeições, maximizado por efeitos artificiais 

possibilitados pelo avanço tecnológico da medicina no aspecto tanto estético quanto 

nutricional. O exército de corpos perfeitos dessa empresa, que desafiam o biótipo comum, 

usa normalmente uniformes pretos com um boton preso à roupa, e ou adesivos colados nos 

seus automóveis com o slogan em preto e vermelho "Quer perder peso? Pergunte-me 

como". E quem tiver a curiosidade de perguntar o que isso significa pode se preparar, 

porque de acordo com SYMANSKI (2004), o vendedor vai agendar uma visita e apresentar 

um arsenal de shakes, tabletes e bebidas que prometem acabar de vez com a gordura 

localizada, a barriga e a celulite. É difícil resistir às suas habilidades, pois raramente 

perdem uma venda. E, enquanto o curioso emagrece, o vendedor engorda a sua conta 

corrente, pois, os produtos são vendidos em pacotes que os vendedores chamam de 

programas11. “[...]Há casos de profissionais da empresa ganhando cem mil reais por mês, 

mais do que muito presidente de grande empresa por aí”, diz a autora. 

                                                 
10 LEHNERT, Gertrud. História da Moda do Século XX. Tradução J. M. Consultores. Colônia: Könemann, 2001, p. 9. 
11 A empresa denomina programa o tratamento para emagrecer utilizando os produtos da empresa, porém eles não usam a palavra 
tratamento porque alegam que os produtos não são remédios e sim suplementos alimentares. E que para emagrecer as pessoas vão 
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A empresa se beneficia da invasão mercadológica da mídia que consagra o atual 

corpo-imagem como símbolo de saúde e felicidade que seduz o consumidor. Porém, mesmo 

reféns desse mar de imagens, muitos consumidores não confiam no produto, e questionam 

suas práticas sociais. Implicitamente todos sabem que não há produto milagroso nem 

totalmente seguro, muito menos os que se destinam à construção do corpo desejável do dia 

para a noite. Para vencer essa resistência a empresa se empenha em armar esses vendedores 

das mais ardilosas estratégias, e para isso os seduz através de exaustivos treinamentos.  

 

1.2 - A devoração consentida 
 

O estudo de caso dessa empresa mostra o desenvolvimento de uma tipologia da 

loucura como comunicação. Nela os corpo(r)ativos se dão a uma devoração consentida na 

execução do trabalho mediador: corpos/corporação. A história dessa corporação, seu tipo e 

forma de organização está embasada em paradoxos que provocam e alimentam uma 

situação de loucura que promete dar certo. Através do seu discurso todos os vendedores 

passam a acreditar que vão ficar milionários. A relação dessa empresa com os seus filiados 

faz com que eles apresentem clássicas atitudes e comportamentos com as mais diversas 

variáveis psicopatológicas que se aproximam da loucura. A maioria deles está sempre 

envolvida em grandes eventos promovidos pela empresa, e o seu estilo de trabalho abre 

cada vez mais as portas para deflagrar o que se poderia chamar de loucura coletiva. Essas 

pessoas adotam para si representações corpóreas de outros corpos, que não são os seus, mas 

os vendidos pela empresa como imagem de saúde, beleza e eterna juventude. Eles 

incorporam desejos alheios, e diante das imagens apresentadas e do bombardeamento de 

informações persuasivas geram um entrelaçamento dos fatos concretos com as narrativas 

subjetivas. Os seus dois mundos, externo e interno, se misturam. As imagens fantásticas e a 

materialização sem limites dos seus sonhos (emagrecer com juventude e beleza e ficar 

milionário), pontuam o cotidiano social ficando este, menos sujeito aos interditos culturais 

que, ao que tudo indica, fragmentam a auto-imagem gerando o fenômeno de dissociação 

(Bystrina: 1995:38). 

                                                                                                                                                     
reprogramar seus hábitos de consumo alimentar, substituindo duas da refeições habituais pelos suplementos, que muitos denominam de 
comida de astronauta por serem em tabletes. Os vendedores também evitam a palavra pílula porque remete à idéia de remédio. 
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Nessa condição, as pessoas inseridas no sistema de trabalho da empresa analisada se 

submetem a uma situação de escravidão à sua cultura, filosofia e crenças. Estabelecem com 

ela vínculos que desde os primeiros contatos evoluem para uma relação de trabalho 

devoradora em que a empresa consome o tempo de vida do novo membro, dos seus 

familiares e do seu círculo social, como lembra Vicente ROMANO (1993). Assim,  o 

trabalho cotidiano passa a ser marcado por mitos, crenças, ideologias, jogos e utopias do 

universo do imaginário.  

 

O imaginário das culturas é uma construção, um sistema de crenças que possui 

necessidades universais fundamentais, sem as quais o homem não vive. É a partir de um 

imaginário vivido em comum que se inauguram as histórias humanas de acordo com 

MAFFESOLI (1998). No nível imaginário, no sonho, não se diferencia o que é real do que 

é “irreal”. São aportes de narratividade. Desses aportes a empresa adota os discursos 

predatórios do mercado de corpos-imagem, corpos idealizados, vendidos pela retórica da 

mídia. Os corpos estilizados que os vendedores exibem são imagens. Pode-se dizer que a 

emissão indiscriminada prenuncia um quadro social patológico no qual os corpos reais 

“fogem da realidade para um outro mundo e se fazem de outro”(CAILLOIS, 1967:60).  

 

Essa empresa não interfere apenas na forma de trabalho do seu novo capturado mas, 

também nos seus vínculos sociais apresentando vieses que o (im)possibilitam de fazer uma 

leitura real e simbólica da situação sócio-econômica do mundo e apresentam um discurso 

alienado da realidade. Esse discurso denuncia a contaminação das imagens por meio de 

interpretações, reconstruções e recorrências que ativados pelos media. Assim, as imagens 

da mídia se sobrepõem às míticas podendo caracterizar um quadro social patológico no 

qual sobram imagens12. A capacidade do sujeito de discriminar a diversidade de imagens 

patológicas, oníricas e divinatórias fica comprometida. Dessa maneira o poder mágico da 

imagem sucumbe frente aos efeitos da comunicação de massa estabelecendo-se um estado 

alterado de consciência (BYSTRINA 1995:11, 28).   

 

                                                 
12 A incoerência representativa ocasionada pela excessiva emissão de imagens no ambiente comunicacional urbano vem 
sendo desenvolvida por Cláudia Busato no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP, sob a orientação de 
Norval Baitello Jr.  
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Esse fenômeno pode ser observado nos vendedores da empresa analisada. Ela 

desenvolve um estilo de trabalho tão agressivo e invasivo, que exige do perfil dos seus 

filiados um grau permanente de afastamento da realidade. Eles abordam as pessoas das 

mais diversas classes sócio-econômicas com o mesmo discurso sobre o programa de 

emagrecimento, tentando vender um produto de altíssimo preço como se fosse uma 

bagatela, desconsiderando a situação real daquele que o ouve. Nesse estado de êxtase eles 

não se vêem nem se ouvem, tentando empurrar os produtos - desová-los como dizem 

alguns supervisores - nas pessoas como se esses fossem a salvação das suas vidas. Quando 

se deparam com uma objeção que se refere ao valor do produto, imediatamente reagem 

com o seguinte discurso: “após a compra do primeiro pacote, você pode começar a vender, 

e dessa forma não só emagrecer, mas também ficar rico”. Eles ignoram que os outros não 

comungam da fé cega que segundo KAMPER (2001) corresponde a uma cisão humana 

entre imaginário e imaginação que enfileira os mitos e as histórias. Essa cegueira não 

envolveu, Lucília, irmã de uma supervisora, que não agüentou mais se calar diante da 

abordagem alienada de um vendedor e explodiu: “se é assim tão fácil, porque você não está 

rico e se mantém aqui tentando me empurrar esse pacote”? E continua ela: “a liberdade 

deve ser conquistada no dia-a-dia,  opondo-se àqueles que ardilosamente tentam dominar-

nos com os recursos dessa forma de ilusionismo mental que é a manipulação. Eles parecem 

autômatos como os profissionais de telemarketing, não fogem dos argumentos prontos. Só 

sabem repetir frases feitas pela empresa. São incapazes de raciocinar fora do discurso 

decorado”.  

 

1.3 - A loucura corporativa 
 

São loucuras todos os defeitos  do nosso espírito todas as ilusões do amor próprio e todas as 

nossas paixões quando levadas até a cegueira, pois a cegueira é a característica distintiva da 

loucura ( Foucault, 1972:242). 

  

A empresa determina que os supervisores falem o que ela define como ideal, 

consumam seus produtos de forma rigorosa e permanente, emagreçam a qualquer custo 

para fazer de seus corpos um cartão de visita digno da imagem que vendem. Instiga-os a 

usarem os botons como se seus corpos fossem cartazes e adesivem os seus carros como se 
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esses fossem de propriedade da empresa. Estabelece para eles um rito que, conforme as 

palavras do comunicólogo alemão Harry PROSS (1980), é o que integra a organização. 

Determina para eles a tarefa de abordar as pessoas na rua, comparecer rigorosamente em 

seus treinamentos diários, além de coagí-los a cumprir altíssimas metas – comprar dois mil 

e quinhentos pontos mensais na distribuidora, equivalente a cinco mil reais. Atitudes 

corporativas como essa, podem provocar um conflito de natureza simbólica entre cultura 

organizacional e a história individual do funcionário, levando-o a viver em um jogo 

permanente, à parte da realidade. Nesse espaço paralelo as representações dos papéis são 

governadas pelas regras desse jogo que, de acordo com CAILLOIS: 

 
[...] O jogo é acompanhado de uma segunda realidade fictícia em que a regra é a ficção. Nele, supõe-
se a aceitação temporária senão de uma ilusão, ao menos de um espaço temporário fechado em um 
ponto de vista fictício. Dessa forma o homem vive um personagem ilusório e se conduz como tal 
personagem. [...] Ele é um simulacro, pois, se encontra diante de situações nas quais se faz acreditar 
e faz outros acreditarem que ele é outro que não ele mesmo. [...] Ele foge da realidade para um outro 
mundo e se faz de outro (CAILLOIS, 1967:60). 
 
 
Essa fuga da realidade é visível nos eventos promovidos pela empresa. Tanto nos 

encontros diários que a empresa realiza no auditório da Avenida Paulista, como no Sistema 

de Treinamento para Supervisores - STS, que reúne mais de quinhentas pessoas e acontece 

em clima de grande festa em grandes hotéis de São Paulo e do interior, um verdadeiro show 

de persuasão. 

 

1.4 - A história da empresa: um mito 
  

Nos anos 70, em Los Angeles, Califórnia, um jovem cresceu observando a sua mãe 

lutando contra o sobrepeso e fazendo sucessivas dietas sem obter resultado satisfatório. Ele 

tomou uma importante decisão aos 21 anos de idade diante de um fato drástico, a morte de 

sua mãe, Jo Ann Hughes aos 36 anos com uma overdose de medicamentos dietéticos. 

Diante dessa fatalidade Mark Hughes decidiu dedicar a sua vida a pesquisar uma fórmula 

natural para emagrecer sem impor às pessoas tamanho sofrimento e frustração. A esse 

objetivo ele entregou a sua vida: pesquisar alimentos naturais que reduzissem o peso de 

modo gradativo, seguro e eficaz.  
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Assim, ele desenvolveu um método emagrecedor baseado em nutrição, e não em 

medicamentos. Trabalhou com especialistas em nutrição e profissionais de saúde, e em 

1980 apresentou ao mundo um revolucionário complexo de ervas, baseado em proteínas, e 

rico em vitaminas. Assim nasceu a empresa com o seu fundador vendendo inicialmente 

sozinho o produto de porta em porta, direto do porta-malas de seu carro.  

 

Ele dizia que “as pessoas que usavam os produtos observavam duas coisas: a 

primeira era que o produto realmente promovia a redução do peso, e a segunda, era o fato 

de essa redução ser imediatamente observada pelas pessoas conhecidas que perguntavam 

sobre o fenômeno do emagrecimento”. Dessa forma tornou-se evidente para ele que a 

propaganda "boca a boca" funcionava melhor do que qualquer outra estratégia de marketing 

e seria a chave do seu negócio. As pessoas podiam ver os resultados em si mesmas e nos 

corpos das outras pessoas quando utilizavam o produto. Ele dizia aos seus primeiros 

distribuidores que se conseguissem que alguém se interessasse o suficiente pelo seu novo 

perfil, a ponto de chegar e perguntar, os produtos se venderiam sozinhos, sem qualquer 

outra propaganda, além da sua imagem saudável e jovial. 

 

Com essa estratégia, o fundador instigava os seus distribuidores a promoverem a 

empresa em todos os ambientes. E para demarcar território deveriam sinalizar esses corpos 

magros com o boton: "Perca peso agora. Pergunte-me como". Uma mensagem em 

vermelho e preto, em um mesmo estilo e nos mais diversos idiomas dos cinqüenta e oito 

países onde hoje atuam seus adeptos encantados. 

  

1.5 - O processo de encantamento 
 

Para reunir e manter seus adeptos seduzidos, a empresa organiza eventos 

internacionais intitulados extravaganza, os quais acontecem três vezes por ano nos países 

em que atua. Em julho de 2004 a empresa reuniu vinte e duas mil pessoas em Barcelona no 

Palau San Jordi. Em dezembro do mesmo ano esse evento aconteceu em São Paulo com 

quinze mil pessoas e em abril de 2005 reuniu trinta mil pessoas em Atlanta. Todos os 

participantes utilizam o boton como forma de identificação e através dessa linguagem se 
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comunicam. Nos estádios as pessoas em êxtase (Bystrina, 1995:29) gritavam, choravam, 

vibravam, abraçavam-se tomados de emoção como se fossem irmãos unidos na mesma fé, 

envolvidos pelas palestras traduzidas simultaneamente para vários idiomas. Os palestrantes, 

exímios leitores das emoções humanas, dominavam a massa submetida que, demente, 

entregava a sua alma ao diabo. Cediam a todas as sugestões dos palestrantes e se 

transportavam através das suas palavras para o seu plano. Afastados de si mesmos, com a 

consciência reprimida, viajavam para dentro da mente dos palestrantes criando assim, um 

abismo de distância para com a sua própria mente. Dessa forma os palestrantes quebravam 

as reservas das pessoas, lançavam luzes em sua luxúria e despertavam nelas a loucura. 

Como que cobertas por máscaras, as pessoas enganavam a si mesmas consolando-se com as 

vitórias dos outros e sonhando com as suas. Os palestrantes, pseudo-guardiões de pseudo-

verdades atuavam como malabaristas dos desejos e realizações dos outros; agiam, conforme 

as palavras do filósofo judeu, tcheco e brasileiro Vilém Flusser, como “feiticeiros 

modernos, carnavalescos de alegorias de deuses, titãs, fadas e demônios” (1965:68). 

 

Dessa forma encantadas, as pessoas se entregavam como crianças dóceis, diante de 

um gesto dos palestrantes e, obedecendo às suas indicações de movimento, andavam para 

frente e para trás, para os lados, e se calavam e/ou gritavam. A multidão foi ao “delírio” 

quando um dos palestrantes gritou: “esse produto salvou a minha vida, e me trouxe o amor, 

a felicidade, e a riqueza. Acredite, ele, pode trazê-la também para você, basta que para isso 

você faça o que eu fiz e chegará aonde estou. Eu não questionei, eu cumpri o que o meu 

supervisor determinou. Responda-me, você é capaz de fazer isso”? Diante dessa exortação 

a turba extasiada urrava de maneira ensurdecedora. E vinte e duas mil pessoas, no evento 

de Barcelona, explodiram em delírio insano. E o palestrante fazia isso com o dedo em riste, 

apontando para a multidão, girando de ponta a ponta do palco como se apontasse para cada 

um individualmente. Ali no rosto de cada um, a insanidade estampada era assustadora. 

Causava medo e espanto, mas também perplexidade porque no momento seguinte a um 

leve gesto do mesmo, a turba ensandecida silenciava como que por encanto. E era bem isso 

que acontecia ali, um ato de encantamento. 
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 Os discursos que, como esse, estimulam a fé no produto, na empresa e neles 

mesmos, é a primeira coisa que todo novo membro ouve ao ingressar. E eles são seguidos 

da seguinte advertência: “Acredite e se entregue para que possa modificar-se. Se você não é 

capaz de modificar a si mesmo, não pode convencer outra pessoa a fazê-lo. Você precisa 

ser o primeiro a dar o exemplo. Se quer ser um milionário siga as instruções, use os 

produtos, emagreça, mantenha uma aparência saudável, que a partir daí não precisará 

empreender grandes esforços, pois, através do resultado dos produtos no seu corpo, eles se 

venderão sozinhos”. E desde então o vendedor passa a perseguir esse “corpo-imagem” que 

o fará rico e feliz, a qualquer preço, esquecendo-se de que ele não é esse corpo. Esse serve 

apenas para dizer o que o homem não é, abre uma possibilidade de tentar situá-lo e 

denuncia a sua condição de sobrevivência como imagem, a segunda realidade13. Só que a 

cegueira das imagens faz com que os corpos se transformem em algo superior, anômalo, 

fabuloso, criaturas híbridas que atendem ao chamado dos corpos-máquina - a imagem 

projetiva da mídia – responsável pela transfiguração dos corpos contemporâneos. Não se 

pode, todavia, ignorar que ele delimita o espaço entre o humano e o não humano balizando 

o sentimento de medo inerente à situação humana.  

 

1.6 - A transformação dos corpos e as suas marcas reais e metafóricas  

 
Sobre essa transformação cega do corpo, PROSS (1980) presta inestimável 

contribuição à área da comunicação ao propor os conceitos de mídia primária, secundária e 

terciária, três sistemas de mediação humana que serão pontuados nessa análise14. Pode-se 

observar que o homem deixa de ser corpo - a mídia primária - para ser imagem e 

representar o papel do personagem - um vendedor bem sucedido – aquele que utiliza um 

produto que deixa seu corpo modelado, tem uma alta qualidade de vida, e ganha muito bem 

trabalhando poucas horas por dia. 

   

 Esse corpo imagem, mais do que um registro, ou uma inscrição em um suporte, seja 

máscara, pintura, imagem, pedra ou pele, é a própria mensagem. Ele estabelece a 

                                                 
13 BAITELLO Jr. explica que a segunda realidade pertence ao universo simbólico (1999: 29). 
14 De acordo com Pross, o corpo é a mídia primária e o homem inventa a mídia secundária quando registra uma mensagem em um 
suporte. A mídia secundária estabelece a comunicação pela ausência do corpo no espaço e tempo presente.  
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comunicação, não exige inscrição outra porque ele é a própria e expande a ação dos sinais. 

Como explica Vicente ROMANO (1993) “[...] O tempo, o espaço e a simbologia corporal 

podem relacionar-se com a linguagem escrita ou falada, e como qualquer outra linguagem 

podem converter-se em signo de outra coisa”. 

  

Pode-se observar que a empresa aproveita-se do que esse corpo representa e sua 

visibilidade adquirida nas últimas décadas e explora a transformação da mídia primária do 

distribuidor – o corpo real; imprime sobre ele informações e marcas transformando-o em 

mídia secundária – o novo corpo, o “corpo-imagem”, simultaneamente um corpo inscrito e 

uma inscrição. Um fator de persuasão para a venda do produto. O trabalho da empresa se dá 

através das imagens que comunicam saúde, bem estar e beleza. A transformação física é 

mediadora de uma relação significante, aquela que gera o lucro corporativo. Ela é 

alimentada pela comunicação interna da empresa, e reforça o vínculo que possibilita a 

consecução de metas. Essa relação faz com que a mídia primária se submeta ao programa 

de emagrecimento governado pela missão corporativa e emagrece para se tornar o “corpo-

imagem” que promove a empresa. Dessa forma, a mídia primária se submete à 

transformação sem se dar conta disso.  

 

Ao primeiro olhar daquele que está interessado em emagrecer ressalta o “corpo-

imagem” do outro. Corpo que se sinaliza como modelo de magreza, saúde e felicidade, o 

corpo inscrito portador do slogan: “Perca peso agora. Pergunte-me como". Dessa forma, o 

corpo do vendedor é a inscrição além de conter uma inscrição.  

 

Esse fenômeno remete ao enigma do mistério da escrita apontado por FLUSSER 

(1992). Esse autor explica a mudança da inscrição para a sobrescrição. Na empresa 

analisada o corpo do vendedor experimenta essa transformação. Ele passa de um 

determinado momento inschrift (in, dentro - inscrição) – o corpo magro, para uberschrift 

(escrever em) que vem de schri (escrita) o corpo que se faz modelo, al que significa sobre e 

gera alfschrift (sobrescrita) conforme BAITELO Jr. (2003). No caso analisado, o corpo que 

carrega a inscrição da empresa remete ao momento em que o homem deixou de rasgar a 
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pedra para escrever sobre ela, indica o momento em que o homem passou a colocar cores e 

tintas sobre a pedra, ou em baixo dela (unter) unterschrift (subscrita). Dessa maneira, o 

homem deixa de rasgar o corpo com cirurgias, passa a ingerir produtos que se manifestam 

por fora, em um corpo magro que também carrega uma inscrição, o boton. Isso é o que se 

observa nesse corpo transformado em outdoor  ambulante que concentra um conjunto de 

mensagens significativas que prometem atender o desejo do outro que o vê. Tornar-se 

magro e saudável, possuir vitalidade, além de proporcionar ao seu portador o 

rejuvenescimento, ser amado, admirado e se tornar rico, ou seja, encontrar a felicidade 

prometida pelos deuses. 

 

  Como Deus, o criador, rege a criatura e promete àquele que não se desviar do seu 

caminho o prêmio do paraíso eterno, na corporação a comunicação interna pretende reger 

as atividades dos homens e administrar as conseqüências da sua adaptação, prometendo 

àqueles que atenderem as suas expectativas o paraíso aqui mesmo na terra. Para isso 

mantém o domínio não só sobre os seus corpos, mas também sobre as suas crenças e o seu 

pensamento. Essa atitude tem a intenção de impedir a manifestação espontânea dos seus 

vínculos sociais anteriormente estabelecidos e que fazem parte da sua realidade simbólica. 

A respeito dessa realidade simbólica, Ernest CASSIRER explicita: 

 
“um símbolo não tem existência real como parte do mundo físico, ele tem um sentido”. E o progresso 
da cultura propicia cada vez mais a possibilidade de acesso ao sentido desse simbólico. É o simbólico 
que permite ao homem o acesso ao mundo ideal aberto pela arte, filosofia, ciência ou religião. [...] 
No simbólico o homem através da imaginação repete e reconstrói a sua experiência vivida. [...] um 
renascimento do passado que faz parte da sua história filo e ontogenética”  (Cassirer, 1994: 72, 97). 
 
 
 A comunicação interna desse espaço organizacional analisado é carregada de 

simbolismo orquestrado pela cultura corporativa; ela não perde de vista essa história, 

quando determina as atitudes e comportamentos desejados no distribuidor. A fixação e a 

manutenção dessas atitudes “depende de ritos repetidos com regularidade” (PROSS, 1997) 

ritos que a empresa cumpre primorosamente. Esses rituais são os responsáveis por manter 

os homens sedados no seu palco. São os ritos que garantem a manutenção desses corpos 

comprometidos com a corporação, atuando como exímios atores, exibindo um 
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comportamento modelado e modelador. Esses ritos organizacionais lembram outra citação 

de Pross : 

“[...]  as organizações [...] introduzem, para consolidação de sua ordem, a repetição de determinadas 
participações regulares de seus membros. [...] Estabelecem sanções para os que não comparecem, 
enquanto os que comparecem são premiados com a participação em cerimonial. [...] na comunicação 
ritualizada que integra a organização” (PROSS, 1980:84). 

 
Os funcionários dessa empresa, integrados no seu espaço, são os atores que através 

da representação de papéis15 transformam “o texto16 mítico, a missão da empresa”, as 

normas organizacionais, em trabalho. Encarnam condutas que determinam o fazer desses 

atores no espaço corporativo.  A interpretação dessas normas ocorre quando os funcionários 

entrecruzam tempo, espaço, mitologia, realidade e imaginação, e no espaço corporativo, o 

mundo simbólico deles interage com as mensagens corporativas que os dirigem. Dessa 

maneira a cultura organizacional atua como quem pretende ser na vida contemporânea o 

“espaço de vida” dos seus adeptos. Nessa empresa esse fenômeno não deixa margem para 

dúvidas, pois até um canal de televisão é utilizado para enlaçar suas vidas, dentro e fora da 

organização.  

 

1.7 - Os programas televisivos da empresa 
 

A empresa possui um canal de televisão que apresenta uma programação 

semelhante aos demais canais, porém, todos tratam sobre o mundo da empresa. Mostra os 

seus acontecimentos passados, presentes e futuros com manchetes, programas jornalísticos, 

apresentação de eventos ao vivo que estão acontecendo nas diversas partes do mundo, e 

entrevistas com clientes, fornecedores e médicos. Nos documentários comentam a respeito 

da fundação da empresa em 1980, com sede na Califórnia, e a sua evolução para uma 

organização internacional com operações comerciais em cinqüenta e oito países. Uma rede 

de distribuição com mais de duzentas mil pessoas em atividade e quarenta milhões de 

clientes em 2003, os quais, segundo os depoimentos televisivos estão “satisfeitos”. Como 

parte no avanço do treinamento técnico de seus distribuidores, a empresa criou uma 

                                                 
15 O homem é um ser de símbolos e esses símbolos são representações do objeto real. Eles acompanham o homem em toda a sua 
existência. Graças às transições simbólicas ele interpreta papéis e atua na esfera social e profissional e viaja do céu ao inferno, conforme 
Bystrina, (1995:11). 
16 As normas organizacionais são textos complexos, significativos, com sentido e composto de signos. [...] Esses signos correspondem a 
um sistema de regras ou códigos, e é deles que surgem os textos (Bystrina 1995:5, 17). 
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variedade de meios incluindo literatura, material audiovisual, seminários e o acesso por 

televisão via satélite para aprimorar o profissionalismo dos vendedores. Eles se apresentam 

nos moldes dos programas religiosos, mostram quadros em que as pessoas choram, gritam, 

cantam, batem palmas e dançam, só que o Deus ao qual aclamam e agradecem é o produto 

que emagrece e revigora. Durante essa programação apresentam entrevistas com 

consumidores famosos dentro do sistema, entusiasmados com o programa de 

emagrecimento e com os resultados obtidos. As pessoas que tiveram resultados fantásticos 

declaram sua satisfação pelo milagre do emagrecimento, do desaparecimento dos 

problemas de saúde, e as bênçãos da melhora financeira com a distribuição dos produtos. 

Apresentam com destaque pessoas eufóricas que perderam vinte, trinta, cinqüenta, e até 

cem quilos, que choram emocionados, gritam que amam a empresa e os produtos porque 

eles salvaram suas vidas ou a elas deu novo sentido. Entrevistam pessoas que eram obesas e 

infelizes e com o uso do produto além de emagrecerem encontraram a saúde, a riqueza, 

seus pares amorosos e com eles a felicidade. A esses pares amorosos eles chamam 

Herbalove. Nos pontos de encontro de maior circulação da empresa, e nas distribuidoras, a 

televisão fica sempre ligada nesse canal. 

 

Observando-se a estratégia acima se pode pensar a complexidade organizacional 

como o lugar em que as pessoas trabalham juntas e de modo estruturado para alcançar 

objetivos específicos, deles e da empresa. A comunicação interna da empresa analisada, 

através das suas normas, tem a pretensão de atender a dois senhores: à corporação e aos 

homens. O que atende à corporação é o lucro, a produção de bens e/ou serviços para a 

sociedade. E aos homens é o atendimento das suas necessidades; de sobrevivência em 

primeiro lugar, e em seguida, a satisfação pessoal, realização e reconhecimento que se 

traduzem em realização financeira e projeção social, status e promoção – a carreira 

corporativa.  

 

1.8 - A estratégia corporativa  
 

A estratégia desenvolvida pela empresa utiliza-se com habilidade dessas 

necessidades humanas. O espaço dessa empresa é governado pela cultura organizacional, 
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carregado de ritos e regido por dois tipos de normas: implícitas e explícitas. As implícitas 

são aquelas que não estão escritas nem formalizadas, mas circulam tacitamente. Elas não 

são ditas, mas podem ser observadas e têm grande peso na avaliação do comportamento dos 

adeptos dentro e fora da empresa. As normas explícitas estão formalizadas e normatizadas, 

aparecem em cartazes, nos manuais de procedimentos, painéis e são verbalmente colocadas 

no cotidiano e nos treinamentos. Elas apresentam a missão, a filosofia e a política que estão 

contidas no manual de procedimentos da empresa. Esse manual contém as determinações 

do que se faz na empresa, como, onde, quando, para que e a quem se dirige. Os 

comunicados internos - CIs; os cartazes; os quadros de avisos; os emblemas e as fotos de 

funcionários modelo, fazem parte das normas explícitas e anunciam a presença subjetiva do 

estreito espaço existente na relação entre corpos e corporação.  

 

O corpo que, PROSS (1998) chama de mídia primária, torna-se o primeiro 

instrumento de inscrição da identidade cultural do homem. Um contexto de muitas das 

crenças humanas, convicções culturais portadoras dos seus significados. O autor as 

classifica em três categorias - mídia primária, secundária e terciária - sendo a mídia 

primária o corpo. 

 

Essa mídia primária é a que transita diariamente na relação que se dá no espaço 

corporativo. Autor do espetáculo de representação de papéis na empresa analisada, cada 

vendedor interpreta o seu personagem balizado pelas normas implícitas e explícitas que são 

interdependentes e caminham lado a lado. A harmonia entre as duas é responsável pelo que 

se produz no espaço corporativo. Elas coordenam o trabalho dos numerosos indivíduos 

submetidos à organização. Através delas é que as empresas estabelecem os papéis 

necessários ao desenvolvimento das atividades no processo produtivo. Essas normas “[...] 

em seu âmbito e complexidade, resultam do empenho de cada atividade individual” 

SAMAIN (2003). São elas que, como os maestros, dão o tom, o ritmo e a freqüência na 

qual o ator no espaço corporativo tem que tocar, dançar e atuar. Dessa sincronia depende a 

produtividade corporativa que tem a responsabilidade de prover a empresa e seus adeptos, 

projetando-os social e financeiramente. 
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Essa projeção ou evolução de vinculações patológicas são eficientemente 

exploradas pela programação televisiva da empresa. Ela mostra pessoas na cama recebendo 

ajuda do corpo de bombeiros por não mais se movimentarem em função do sobrepeso de 

cem, duzentos e até trezentos quilos. Em seguida, mostra essas pessoas com seus corpos 

atléticos, praticando esportes e dando entrevistas em suas mansões com carros importados, 

iates e motos. Mostram a família tradicional com mulher e filhos expressando felicidade, 

explicitando que conseguiram tudo graças ao uso do produto e a sua comercialização. Essas 

declarações vêem sempre acompanhadas da exortação: “se eu consegui, você também pode, 

faça como eu fiz, acate o que o seu supervisor determinar  e você alcançará a felicidade”.  

 

Em busca dessa felicidade os adeptos se entregam à corporação que tem a pretensão 

de ser o espaço mater dos homens no mundo. Uma vez nela insertos, em função dela se 

consomem enquanto ela consome quase que integralmente o tempo de vida dos homens e 

mulheres que a ela se dedicam. Na perspectiva de Vicente ROMANO (1993) o tempo de 

vida dos homens é consumido com: oito horas de trabalho, uma ou duas horas de almoço, 

na empresa ou no seu entorno, quatro horas em transporte (para a ida ao trabalho e retorno 

para casa). Aproximadamente quatro horas em atividades feitas em casa voltadas para o 

trabalho. Além do cuidado pessoal com a apresentação em função do trabalho e o 

envolvimento próprio ou de terceiros, cuidando do uniforme ou vestuário de trabalho. E ele 

ainda precisa dormir, divertir-se, ler, relacionar-se socialmente e desenvolver vida afetiva. 

A dedicação ao trabalho é tanta, que no início o adepto dessa empresa confunde esse espaço 

com o seu próprio mundo. A corporação tira vantagens do fato de os homens não viverem 

sem o engajamento organizacional para atender suas necessidades básicas de sobrevivência 

e de realização pessoal e profissional de acordo com BERG (1985). Ela se aproveita disso 

para moldá-los segundo seus padrões. Uma empresa não vive de si mesma, não existe sem 

pessoas, não sustenta a si própria sem os adeptos. A sua existência requer artesãos com 

técnicas especificas e artistas dedicados, ou seja, homens qualificados; então, utiliza-se das 

normas, da filosofia e da política organizacional para comprometê-los com ela. Isso 

funciona porque as normas são agentes úteis e práticos, que transformam os homens em 



 33

instrumentos para operar a técnica17 e sustentar o empreendimento lucrativo das 

corporações. 

 

Esse fato governa o sistema da empresa analisada que busca no mercado de recursos 

humanos aqueles que constituem a sua existência de fato – pessoas que se submetem, que 

cedem seus corpos para o experimento e nesse estado de entrega à organização os programa 

para que cumpram as suas metas e realizem os seus objetivos mecanicamente. Aqui se pode 

pensar que “os homens são eles próprios, programados para programar” FLUSSER 

(1983:38). Isso se torna evidente quando se observa o processo de entrega dos corpos ao 

programa que os transfigura para que se adeqüem ao tipo de trabalho específico, e na íntima 

relação que desenvolvem com a filosofia corporativa. 

 

1.9 – Fundamentos da  programação  
 

  Com o propósito de sustentar uma firme fundamentação científica dos produtos, a 

programação televisiva da empresa apresenta entrevistas e depoimentos do Conselho 

Consultivo de Medicina, do qual faz parte o prêmio Nobel de medicina, Louis Ignaro, que 

desenvolveu e assinou um dos produtos do programa básico de emagrecimento, a proteína 

de soja que segundo a indicação ajuda no emagrecimento. Apresentam também 

conferências científicas relacionadas com nutrição nas quais  exaltam o fato dos tabletes 

conterem ervas naturais. E essa estratégia é utilizada nos treinamentos da empresa desde 

1992 após a sua entrada no Brasil.  

  

 Na programação estão incluídas apresentações informativas e formativas com temas 

tratados nos treinamentos. Um dos programas mostra a rotina ideal de um vendedor ligando 

para as pessoas, agendando atendimento, chegando à casa do cliente, explicando sobre os 

produtos e administrando a limpeza de pele. Durante esse tempo o vendedor vai ensinando 

o cliente a fazê-la com as suas próprias mãos. Em seguida comenta sobre a empresa, 

oferece e vende os produtos para que a pessoa mesma possa posteriormente fazer o 

procedimento. Em seguida oferecem e vendem o programa de emagrecimento. Após a 

                                                 
17 De acordo com Milton Pelegrini (2004), o fenômeno da sincronização da escala temporal humana não está na esfera dos 
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venda informam que, caso o cliente se interesse em adquirir esses mesmos produtos 

diretamente da distribuidora com 25% de desconto, só precisa se cadastrar tornando-se 

automaticamente um distribuidor. Explica que como distribuidor poderá também vender o 

produto. Aceita a proposta e fechado o contrato, o vendedor sugere que o cliente pode 

também ganhar 50% de lucro tornando-se um supervisor, precisando para isso, comprar 

uma cota de produtos e manter um estoque, e após esse passo poderá ter distribuidores 

sobre as vendas dos quais terá 25% de comissão. Na apresentação o cliente aceita todos os 

passos investidos pelo vendedor com naturalidade, e o seu discurso leva o expectador a crer 

que o processo é fácil e natural. Essa apresentação é reproduzida em vídeos e CDs vendidos 

nos treinamentos como fontes de apoio para os vendedores. 

 

Outro programa apresentado no mesmo molde é a mesa redonda em que o 

apresentador mostra a entrevista entre o cliente e o vendedor e esse dizendo que “o 

programa de emagrecimento foi desenvolvido com a colaboração de especialistas em 

nutrição, usando ervas naturais, com fabricação industrial, garantindo assim todo um 

sistema de qualidade e credibilidade”. Na apresentação em forma de telejornal, um repórter 

informa que o resultado imediato do uso dos produtos é o responsável por atrair milhares de 

pessoas, muitas das quais começaram como usuários, mas encantados pelos resultados 

espetaculares logo se tornaram entusiásticos distribuidores. Apresentam chamadas sobre o 

sucesso dos produtos nos Estados Unidos como desencadeador do interesse internacional, 

pois em poucos anos invadiu o Canadá, Reino Unido e Austrália. Um repórter dá noticias 

sobre pessoas que em pouco tempo de uso dos produtos perderam muitos quilos e 

entrevista essas pessoas com sensacionalismo. Ele afirma que esse resultado é o 

responsável pela fama do produto ter se espalhado em pouco tempo por mais de 50 países 

incluindo Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, República Tcheca, Dinamarca, 

República Dominicana, Finlândia, França, Alemanha, Grã Bretanha, Holanda, Hong Kong, 

Israel, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Polônia, Portugal, Rússia, 

Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Venezuela, entre outros. Esses programas se 

repetem como a programação normal de qualquer rede televisiva.  

 

                                                                                                                                                     
aparatos,  mas dos sentidos. 
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Um dos programas simula o cotidiano mostrando imagens de pessoas trabalhando 

nas distribuidoras e na fábrica atualmente instalada em Century City, na Califórnia. O 

apresentador afirma que da rede dos mais de duzentos mil distribuidores autônomos, mais 

de dois mil são empregados fixos nas distribuidoras e fábricas em âmbito internacional. E 

que a empresa está registrada na bolsa de valores dos Estados Unidos tendo recebido em 

2002 dois grandes parceiros dos fundos de pensão americanos, Whitney e Co e Golden 

Gate. Essa parceria elevou o seu faturamento neste mesmo ano para a casa dos dois bilhões 

de dólares, encantando completamente os adeptos. 

 

1.10– A filosofia da empresa 
 

A história da empresa diz que o seu sucesso resulta da sua moderna filosofia de 

distribuição, alta qualidade de seus produtos nutricionais elaborados com ervas e aos 

cuidados pessoais dos seus distribuidores. Diz que ela abre oportunidade de venda a 

qualquer pessoa independente do seu nível educacional, raça, cultura ou situação financeira, 

através de uma rede de distribuidores independentes. Induz a todos que passem pelos 

processos de treinamentos enfatizando a sua importância na aquisição da competência de se 

tornarem milionários.  

 

Para capturar os homens, realizadores dos seus objetivos, a comunicação dessa 

corporação  acena-lhes com cargos, papéis funcionais fixos, consagrados como os dos 

deuses, míticos como os das lendas (SERRES 2001). Encantados pela mensagem, os 

nômades atendem ao chamado divino; buscam através da corporação a competência de um 

Deus para se tornarem sujeitos de fato e de direito, um modelo de homens ideais18, os quais 

só existem na projeção imagética do mundo das máquinas (FLUSSER, 1979) e não no 

mundo dos vivos.  

 

Esse espaço de encenação conforme CAILLOIS (1967) é o que simula um dos 

programas levados ao ar com entrevistas de membros do Conselho Consultivo de Medicina, 

que declaram que os produtos da empresa são validados por estudos clínicos e que outros 

                                                 
18 Marina Quevedo (2004:57) distingue o homem ideal do homem idealizado. 
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produtos estão sempre em desenvolvimento. Eles executam testes e dão assistência no 

aprendizado dos distribuidores através de treinamentos. E para dar mais segurança, 

afirmam que a qualidade é assegurada por altos padrões de excelência do fabricante 

primário dos produtos de nutrição, D & F Industries de Orange, na Califórnia. 

 

Relacionam também o grande sucesso aos resultados concretos e significativos 

obtidos pelos seus clientes, assim como à confiabilidade e segurança do programa, 

tornando-o ideal para a auto-administração do público em geral. Segundo o apresentador, o 

sucesso do programa de emagrecimento é responsável pelo entusiasmo dos distribuidores, 

motivado pelo resultado da experiência direta adquirida com o uso pessoal dos produtos, 

pedra fundamental da estratégia da empresa, o marketing de rede. O presidente e fundador 

da empresa declarou que “não é o que você afirma sobre os produtos que conta, mas como 

você fala, e o sentimento que você transmite, quando comenta sobre eles para as pessoas”, 

ou seja, a forma como você representa nesse jogo (HUIZINGA, 1996). Ele enfatizava que a 

experiência pessoal estava acima da capacidade de vendas dos distribuidores. Essa 

experiência pessoal  só pode vir de uma empresa ideal que fornece produtos que geram 

resultados concretos, confiáveis e reprodutíveis. É dele a seguinte afirmação: “as pessoas 

que trabalham nessa empresa são pessoas invejadas, consideradas por muitos como ideais e 

são por outros idealizadas”. A empresa reza que: “todos que a adotarem e consumirem seus 

produtos, em pouco tempo podem ser e se tornar o objeto de desejo para muitas pessoas”. 

Segundo MORIN (1990:83) o mito do modelo ideal, a imagem endeusada é um fantasma 

comum que leva empresas e funcionários a fracassarem. Mas, ambos esquecem ou ignoram 

que os deuses são da segunda realidade, portanto, imagens. 

 

Sobre a segunda realidade, BAITELLO Jr. explica que ela “pertence ao universo 

simbólico, e constitui um conjunto de informações geradas e acumuladas pelo homem ao 

longo do tempo”. Isso ocorre pela sua capacidade imaginativa de narrativizar aquilo que 

não está explicitamente encadeado, como inventar relações e criar textos seja na linguagem 

verbal, visual, musical, performático-gestual, ou olfativa. Essa competência a empresa 

executa primorosamente e leva também os seus distribuidores a fazê-lo. Dessa maneira, o 

que governa as pessoas que nesse contexto procuram a completude é o conjunto menor 
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destas associações, denominado “texto” ou unidade mínima da cultura (BAITELLO Jr., 

1999: 38). A empresa cultiva textos marcados pelo visual e por posturas performáticas 

gestuais que direcionam seus visionários. 

 

Aqui a completude prometida pelas mensagens elaboradas pelo repertório 

corporativo dessa empresa é imaginária, constituída por metáforas que induzem os filiados 

a “estruturar intenções, comportamentos e a formar a consciência coletiva”, como mostra 

IASBECK (2002). Sem se dar conta de que essa completude é apenas imaginária, os 

adeptos se posicionam de acordo com as expectativas da empresa, consideram que o seu 

sucesso pessoal e satisfação na corporação são imprescindíveis para o desenvolvimento de 

ambos e com essa crença trabalham com afinco e dedicação, usam os produtos, modelam 

seus corpos e buscam a riqueza prometida. 

 

A dedicação dos distribuidores é uma resposta às normas corporativas que afirmam: 

“só através da atuação dos homens no espaço corporativo poderão viver com conforto e 

livres do sofrimento” (BERG, 1985). Como os vendedores querem acreditar nessa 

promessa, para conquistar a sua realização representam os papéis que a empresa  determina. 

Cumprem o programa de emagrecimento com rigor, como observado no depoimento no. 1 

em anexo. As pessoas “passam fome, chegando a desmaiar por ficar de dois a três dias 

apenas tomando os tabletes com água, cortando todas as refeições. Ele  já perdeu mais de 

sessenta quilos, diz a  esposa, mas alega que tem que emagrecer mais para dar credibilidade 

ao produto. Outro fator relata a esposa, é que ele esteve desempregado por 3 anos e com 

isso a família passou muitas dificuldades. Ele acredita que emagrecendo radicalmente pode 

promover o produto, e vender através dos seus resultados, atingindo o status de milionário”. 

Esse distribuidor representa os papéis determinados pela corporação, motivado e 

incentivado pela “comunicação interna que desperta nele o sentimento de credibilidade, 

encantamento e orgulho  pela empresa19” que o tornará rico. 

 

                                                 
19BERG, P. O. Organizational Culture Organization change a symbolic transformation process. California: Sage.1985. 



 38

 Não está sendo ignorado aqui que cada civilização tem seu tempo e que no Brasil a 

empresa americana utiliza-se de elementos postiços da diversão, faz o trabalho parecer 

agradável e passa por uma adequação e adaptação à cultura local. 

 

Ela utiliza-se dos sonhos dos homens para atraí-los e fazê-los suportar o 

enquadramento da sua natureza nômade às restrições e ao tempo corporativo, ignorando o 

tempo do homem. Essa empresa especificamente trabalha aspectos inusitados do perfil dos 

seus adeptos, pois explora os físicos, os psicológicos e coloca-os em situação de submissão 

absoluta. Ela os induz à construção de um corpo que não é o deles e a um repertório que 

não lhes pertence dentro de um tempo restrito. O enquadramento do homem ao tempo 

corporativo, remete à observação de PELEGRINI (2004) que diz: “os ritmos naturais 

deixaram de nortear o tempo social. [...] O tempo do cotidiano passou a ter a precisão 

numérica do relógio que sincronizava o tempo máquina”. 

 

Essa empresa sincroniza com seu relógio o tempo de mais de um milhão de 

distribuidores independentes em todo o mundo, que segundo ela, apreciam a liberdade de 

serem seus próprios patrões. Ela declara que eles se sentem atraídos pelo seu  sistema de 

distribuição – o marketing de rede - único utilizado pela empresa, e considerado por ela 

como altamente eficaz porque, transformou a operação de um único homem, o seu 

fundador - em uma corporação mundial de aproximadamente dois bilhões até o ano de 

2003. Essa corporação atualmente é membro da Associação Brasileira de Empresas de 

Vendas Diretas (Direct Selling Association).  

 

Quando a empresa diz que “eles apreciam a liberdade de serem seus próprios 

patrões” desconsidera que os vendedores representam papéis que ela determina e que nesse 

processo de representação não há criatividade e dessa maneira, a corporação se compõe de 

simulacros. Para explicar simulacro pode-se tomar como referência, a teoria de CAILLOIS 

quando ele se refere ao comportamento dos homens submetidos às regras nos jogos: 
 

[...] A dissimulação e a simulação de uma realidade é uma invenção incessante presente nas regras do 
jogo mymicry, o simulacro. O simulacro é uma imitação, uma reprodução de um comportamento que 
é do outro. É a pessoa estar diante de uma situação na qual ele faz acreditar a si e ao outro que ele é 
outro que não ele mesmo. Situação complexa e surpreendente que corresponde ao mimetismo do 
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animal. Ela é praticada naturalmente pelas crianças quando estão imitando o adulto, pois elas 
extrapolam da infância para a vida adulta. [...] Consiste para o autor em fascinar o expectador 
evitando que uma falha o conduza a recusar a ilusão. E consiste para o expectador a se prestar a 
ilusão sem recusar o artifício com o qual se convida à fé, e por um tempo ele tem que acreditar que 
aquilo é mais real do que o real (CAILLOIS, 1967: 61 a 67). 
 
 
Essa colocação do autor é perfeita para ilustrar a dissimulação praticada pelos 

adeptos da empresa em questão. Eles possuem uma única liberdade: fazer o que têm que 

fazer são as regras desse jogo. E isso acontece até mesmo nas reuniões de diretores e 

presidentes que correspondem aos altos cargos da empresa. A comunicação interna que 

governa a empresa impõe aos seus funcionários um destino e, sem discutir, eles se 

submetem e vivem caricaturados com as máscaras dos seus papéis. Adotam a identidade 

corporativa porque ela é imperativa para permanecerem na empresa. Isso exige deles um 

grande esforço, pois nômades na sua essência, eles precisam ficar surdos e insensíveis ao 

chamado de sua natureza andarilha para se aquietarem a representar (FLUSSER, 1979). 

Isso significa sedentarizar-se em um universo simbólico que foi construído sob outras 

referências subjetivas que não as deles. Dessa maneira, os funcionários (in)corporam 

valores corporativos e os re-significam para representarem os papéis designados. Esses, já 

foram apreendidos e utilizados para se comunicarem quando da formação dos primeiros 

vínculos20 sociais. E na empresa como na sociedade essa comunicação, conforme diz 

CASSIRER (1972) “serve para comunicar, mas também para dissimular”, o 

comportamento para evitar exclusão e punição. 

 

A comunicação é aprendida na convivência social e constitui a construção dos 

vínculos, tanto de uma perspectiva ontogenética quanto de um ponto de vista filogenético. 

Essas descobertas trazidas à luz pela Etologia, deixam claro que os vínculos permitem tanto 

a constituição humana como a dos animais em relação com os outros seres da mesma 

espécie. Uma criança ou animal já nasce em uma teia de vínculos que denomina a sua 

sociedade. A respeito dos vínculos, o pesquisador H. Harlow apontou esse tema em suas 

pesquisas e BAITELLO Jr. desenvolve importante estudo que será tratado mais adiante no 

2º. capítulo desse trabalho. 

 

                                                 
20 Característica  natural das raízes ontogênicas e filogênicas do homem  na abordagem de Eibl Eibesfeldt (1973:179). 
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1.11 - A Carreira corporativa  
 

Essa empresa possui três níveis de classificação para o status dos seus profissionais: 

distribuidor, supervisor e presidente. Cada classificação determina um status da empresa,  e 

está diretamente ligada ao cumprimento de metas. Essas metas determinam a compra 

ininterrupta de produtos durante todo o ano. Essa é equivalente a um valor em pontos, 

estipulado para cada status, pelo supervisor ou sua equipe, essa é a condição de manutenção 

do status.  

 

Os distribuidores, assim como os demais status da hierarquia da empresa na verdade 

são vendedores, mas não são assim designados. Eles posicionam-se em uma escala anterior 

ao status de supervisor e possuem um nível na escala corporativa que chamam de 

“distribuidor construtor de sucesso”. É  aquele que atinge uma alta quota de vendas 

permanente, podendo com isso, dentro de um determinado tempo, passar para o nível de 

supervisor.  

 

Para se tornar um supervisor, a pessoa precisa inicialmente comprar uma cota de 

cinco mil pontos em produtos (onze mil reais, valor referente a 2004). Para permanecer 

supervisor o agregado precisa manter a meta que é adquirir mensalmente dois mil e 

quinhentos pontos, que somam cinco mil reais por mês, ininterruptamente, seja para si ou 

para a sua equipe. Porém, nunca se usa a palavra dinheiro na empresa, utilizam apenas a 

palavra pontos. Esse valor é ajustado de acordo com a inflação que sofre influência tanto da 

política brasileira quanto da americana, porque os produtos em sua maioria são importados.   

 

1.12 - Funcionamento da escala hierárquica 
 

Os distribuidores são considerados consumidores que adquirem os produtos com um 

desconto que varia de 25% a 42% de acordo com o montante do valor adquirido. Quanto 

mais se ultrapassar a meta, maior será o desconto. A empresa considera que esse desafio é 

estimulante para o distribuidor, por aguçar o seu interesse em alavancar as suas vendas 

utilizando o recrutamento indireto como forma de venda com desconto. O recrutamento 

indireto é o procedimento de cadastrar como distribuidores as pessoas que consomem 
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regularmente o produto. Esse processo implica na montagem de um grupo de consumidores 

cadastrados que compram com desconto o seu próprio produto direto na  distribuidora, que 

em São Paulo localiza-se no bairro da Lapa. Isso evita que o vendedor leve todo mês o 

produto na casa do consumidor, pois o próprio consumidor vai, ele mesmo, comprar o seu 

produto na distribuidora com desconto de 25% e automaticamente fica lá a comissão de 

25% do vendedor. A soma de todas as comissões, sobre todas as compras que foram feitas 

pelos consumidores de cada vendedor é enviada em forma de cheque nominal no final de 

todos os meses pelo correio. 

 

Os supervisores são em primeiro lugar consumidores que consomem os produtos 

com 50% de desconto. Além disso, eles são distribuidores que exercem a atividade da 

empresa de forma empresarial, ou seja, compram mensalmente, obrigatoriamente o valor 

de dois mil e quinhentos pontos, durante todo o ano, e mantém um estoque permanente de 

produtos, e é assim que mantém o seu status na escala hierárquica da empresa. Uma parte 

desse estoque obrigatoriamente deve ser consumido para manter o seu corpo imagem que é 

o seu cartão de visita, e o restante pode ser vendido a outros consumidores ou repassados 

para a sua equipe de vendas. O nível de supervisor passa por três níveis anteriores ao nível 

de presidente que são: equipe mundial, equipe de expansão global e equipe de milionários. 

Cada um deles possui metas gradativamente mais elevadas que os acima descritos. Os 

supervisores que não mantiverem as suas cotas anuais que garantem a manutenção do seu 

status de “supervisores ativos”, perdem  o status e caem para o nível imediatamente 

inferior, o de distribuidor. Uma vez perdido esse status para retomá-lo o supervisor precisa 

comprar de novo a cota de cinco mil pontos, ou destacar-se como distribuidor construtor de 

carreira. 

 

Adotando esse procedimento a empresa acredita estar desenvolvendo o perfil do seu  

profissional, promovendo a sua auto-superação e a superação da concorrência através de 

uma equipe comprometida com as metas da empresa. Para entusiasmá-los21 ela renova 

neles a convicção de que nela realizarão os sonhos de riqueza e felicidade, que lhes é justo. 

                                                 
 
 
21 Entusiasmo: Em grego Theos, Deus, cheios de deuses ou forças divinas. 
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Para isso utilizam dinâmicas com características festivas, com músicas ao ritmo de 

tambores que remetem ao primitivo da cultura e provocam estados alterados de consciência 

no qual desperta arquétipos primitivos. O propósito dessa técnica é injetar, nesses 

momentos, a motivação que se conecta a energia primária do guerreiro que desceu da 

árvore (FLUSSER, 1979). Ela cria um clima de envolvimento com a utilização de técnicas 

semelhantes a dos cultos religiosos, que evocam o aspecto histórico susceptível a crenças e 

ritos primitivos (MAFFESOLI, 1998). Essa técnica remete às raízes onto e filogenéticas 

(EIBESFELDT, 1973:179) associadas não apenas à sobrevivência do  indivíduo, mas 

também da espécie. Ela se reapropria do universo dos vínculos humanos e de uma das 

quatro raízes da cultura:  estados alterados de consciência, sonho, jogo e psicopatologia 

(BYSTRINA, 1995:11). Na corporação o funcionário em estado alterado de consciência 

coloca o seu poder no fazer da empresa. Essas dinâmicas não despertam apenas os estados 

alterados de consciência, mas também as psicopatologias, porém essas a empresa ignora-as 

inadvertidamente. A respeito desse passado desperto que aciona os arquétipos do homem 

Ortega y GASSET adverte que: 

[...] o passado é revenant por essência, ele tem uma única razão que é a sua, e se não lhe for dada a 
que tem ele retorna para impor uma razão que não tem. Se for jogado fora ele volta. A única forma 
de superá-lo é não desprezá-lo, contar com ele, e orientar-se por ele. E a única forma de evitar seus 
reveses é viver à altura dos tempos com conhecimento e consciência (ORTEGA Y GASSET, 
2002:128). 

 
Assim, evocar o primitivo, exige administração, pois ele tanto desperta quanto 

aprisiona – interesse da corporação – mas pode também libertar de vez a natureza errante 

do nômade. Um comportamento observado a partir dos estudos dos símios pela Etologia, o 

comportamento inquieto e exploratório, segundo Desmond MORRIS22. Nesse processo os 

supervisores exploram os símbolos que alimentam os vínculos humanos com o espaço 

corporativo e aí os seda.  

 

O status de presidente possui quatro estratos que são marcados por brilhantes em 

seus pins23, e a classificação é dependente do valor das suas vendas pessoais e das vendas 

                                                 
22 No homem “a curiosidade infantil reforça-se cada vez mais enquanto o homem cresce. Ele nunca para de investigar, nunca se satisfaz 
com o que sabe. Mal encontra resposta para uma pergunta, formula outra. Esse é o maior truque da nossa espécie para continuar a 
sobreviver” (MORRIS, 1997). 
23 Pin é um boton especifico destinado ao presidente. A hierarquia da escala que o presidente ocupa é assinalada pelo número de 
brilhantes que trazem em seus pins. 
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que suas redes alcançam. Isso significa que todos os profissionais dessa carreira serão 

eternamente vendedores; se pararem de vender ou de alimentar suas equipes de vendas eles 

perdem seus altos salários e sua posição no status da empresa. Porém nos Sistemas de 

Treinamento para Supervisores - STSs a empresa diz para os candidatos que seus ganhos 

são ad eterno e que os altos salários garantirão a sua aposentadoria e a dos seus filhos por 

toda a vida. Esse é outro fator que seduz e encanta aos que adentram ingenuamente ao 

sistema, sonhando tornarem-se milionários através de um passe de mágica, trabalhando até 

duas horas por dia como é propagado, mas isso não é verdade.  

 

Esse mágico remete ao que diz ERASMO de Roterdam: “imaginariamente, os 

homens desejam comer, gozar e dormir, como os deuses”. Essa idéia é o que governa o 

imaginário humano, a respeito da vida mítica dos deuses e os encanta. Essa vida é a que os 

adeptos da empresa analisada desejam alcançar para livrarem-se do castigo de Adão e Eva: 

“ganhar o pão através do  suor dos seus corpos”. De acordo com o autor: 

 
[...] O trabalho mental assíduo, penoso violento, profundo, faz com que se esgotem aos poucos os 
espíritos e a seiva da vida humana. Assim desprovidos, eles são tomados pela loucura e esta os 
transforma. Como a vida só faz sentido se vivida com prazeres, a loucura é um deles e fornece uma 
das saídas para o sofrimento. Ela é irônica, humorística, mas também é séria. [...] E, nenhuma 
convivência, nenhuma sociedade, nada, enfim, pode ser agradável e duradouro sem loucura, e 
ninguém toleraria ninguém se não se untassem as coisas e os atos "com um pouco do mel da loucura" 
(ERASMO ROTERDAM, 1509:18-26).   

 

Talvez seja essa a estratégia que a empresa usa no seu processo de integração e 

adaptação; untar com mel as pressões do cotidiano para que as pessoas não sintam o 

amargor do verdadeiro sabor do trabalho que ela lhes impõe. Nela os adeptos se entregam 

totalmente preocupados com a velocidade da vida atual, procurando se habituar ao processo 

da transformação não apenas da carne, emagrecer o corpo, mas também do espírito, levar 

felicidade para aqueles que desejam emagrecer e serem felizes. A empresa impregna nos 

adeptos a crença de que levar esse produto até as pessoas é um ato de solidariedade, pois 

adotando o programa as pessoas se tornarão felizes e ricas. Por esse motivo na empresa se 

cultua e homenageia o antecessor - aquele que levou o agregado para a empresa - como se 

cultua um Deus que salva. Essa crença governa o espírito corporativo. 
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Uma vez incorporados pelo espírito corporativo, os adeptos começam a funcionar 

com a sensação de que viver é dar prioridade máxima para as metas da empresa, sem se dar 

conta de que não possuem mais vida própria24. A sua relação com a corporação não é 

apenas pessoal, é íntima. Quando se submetem aos treinamentos se tornam todos iguais, 

muito mais que vestir o mesmo uniforme preto com camisa branca, portando um boton, eles 

comungam das mesmas idéias e dos mesmos ideais como se esses fossem os deles. Os 

significados ideológicos da empresa vão embutidos na filosofia, normas e ideologia 

corporativa. Ela programa o tempo do funcionário para que os seus sentidos sejam 

instigados a desenvolver um cuidado especial com a sua imagem que representa a empresa. 

Cuida para que as suas preocupações sejam voltadas para alimentar o seu sistema. Essa 

proximidade intensa provoca o desenvolvimento de uma sensibilidade que os faz sentir 

como parte do todo corporativo. Seus corpos e seus sentidos são treinados para aprender e 

apreender os símbolos e significados organizacionais, com eles se identificarem e através 

deles se orientarem e dirigirem a sua imaginação.  

 

Para mantê-los reféns, a corporação utiliza-se do tempo programado. Ela controla a 

todos pelo timer do seu relógio, e esse passa a ser o senhor de todos os acontecimentos na 

organização e na vida dos seus adeptos. Assim a empresa determina que o seu tempo 

governe a existência daqueles que a ela estão submetidos. Sincroniza o tempo deles com o 

dela, tornando o significado de suas vidas um reflexo no espelho corporativo que revela o 

modelo. Assim todos são comparados e exortados a adequarem-se ao modelo padrão 

considerado o ideal da empresa que todos devem seguir. Isso fica muito bem definido nos 

treinamentos. 

 

1.13 - Os treinamentos aprisionadores 
 

Essa empresa desenvolve um sistema de treinamento permanente, condenando os 

seus adeptos à visibilidade intensa, exigindo deles uma presença constante aos seus 

eventos. Aqueles que não acompanham os seus shows são marginalizados, e essa exclusão 

é uma das suas formas de punição que a necessidade de valorização e reconhecimento 

                                                 
24 Veja em Anexos o depoimento número 2. 
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humano não suporta. Ciente disso, a empresa a utiliza com freqüência, e abusa de 

premiação e punição pública. Premia os que batem as metas ou cumprem as retiradas 

obrigatórias que desovam os produtos da distribuidora e recheiam o bolso dos presidentes, 

os seus proprietários. Para que todos possam alcançar as metas a empresa utiliza-se de 

treinamentos diferenciados por “status”, fechados para os profissionais dos “status” 

inferiores. Cada “status” exige uma meta a ser cumprida e de acordo com os valores que 

excedem a meta, ocorrem as premiações, e os bônus com exaltação pública nos eventos. Os 

que não atingem a meta perdem o status adquirido, caem para o status anterior e são 

apontados publicamente como punição, mecanismo já estudado por PROSS (1980:84). 

 

Essa estratégia não ignora que os adeptos na tentativa de atender as suas necessidades, 

e as expectativas da empresa confundem os seus valores com os corporativos. Nesse 

processo de adaptação sofrem muitas modificações físicas e mentais, e transformados para 

atendê-la, e o que sobra deles mesmos nem sempre é a sanidade. A ausência de sanidade é 

observada nas representações dos papéis dos vendedores e na forma como abordam os 

clientes. Analisando essa abordagem pode-se lembrar de BAUDRILLARD (2002) quando 

diz que “toda comunicação humana denuncia o seu autor”. Essa denúncia é onto e 

filogenética, e disso não há como fugir. De acordo com o autor: “o humano é prisioneiro da 

espiral comunicativa; pois essa é uma armadilha que denuncia a todos, sem dela ter como 

escapar” (BAUDRILLARD apud SFEZ, 1994: 13-75). Ele afirma ainda que as ações 

humanas reforçam essa armadilha de tal maneira que “quando os homens comunicam é 

como se eles se afundassem em areia movediça, pois, nessa comunicação reinam 

representações ou delírios”. Essas manifestações estão presentes na comunicação dos 

vendedores da empresa analisada que ao tentarem vender um produto para emagrecer, 

querem fazer crer ao seu interlocutor que ele não está comprando apenas um corpo magro e 

saudável, e sim a felicidade e a riqueza, pois através do programa é isso que alcançarão. 

Eles se consideram enviados para solucionar os problemas das pessoas que abordam 

levando-lhes a auto-estima. Acreditam que a sua missão não é vender, mas levar saúde, 

felicidade e riqueza para as pessoas através dos produtos.  
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Esse delírio que reina na comunicação toma conta dos vendedores que são vítimas 

cerceadas pela espiral de Ananke25 e Cronos26 que espremem os seus corpos nas angústias e 

necessidades do tempo organizacional. Esse tempo determina as urgências das atividades a 

serem cumpridas, e na empresa analisada são os prazos para se alcançar as metas 

exorbitantes. Nela todos são ameaçados pela foice do tempo27 do destino e da morte de 

Cronos. Ao adentrar o espaço corporativo - panóptica estratégia arquitetônica -  as pessoas 

são jogadas sob holofotes e são vistas, vigiadas e cobradas dia e noite. Essa empresa exige 

dos adeptos a visibilidade dos seus corpos imagéticos, considerados ideais, e os condena a 

representarem e a cumprirem indefinidamente o cronograma corporativo enquanto vão 

perdendo os seus corpos para a corporação. Como afirma Kamper, quanto mais visibilidade 

menos propriocepção, e sem os corpos nada mais lhes resta senão a loucura.  

 

Esse estado de loucura pode ser observado na atitude entusiasmada durante a 

abordagem dos vendedores. Quando eles abordam os custos do programa emagrecedor eles 

desconsideram que muitas vezes o seu valor ultrapassa o valor dos salários de muitos dos 

abordados, e fazem-no como se isso fosse irrelevante. Eles insistem valendo-se de um 

discurso que faz parecer fácil e natural conseguir mais dinheiro. Quando se deparam com 

maiores resistências apresentam para os abordados todas as soluções para resolver os 

problemas de suas vidas. A primeira delas é que podem rapidamente, não apenas perder 

peso, mas também enriquecer tornando-se um consumidor adepto ao sistema. E essa 

sugestão é feita com a mesma naturalidade que usam quando abordam a mudança de 

hábitos. A mudança radical dos hábitos alimentares é a arma do programa para que as 

pessoas consigam emagrecer rapidamente podendo perder até três quilos por semana. Para 

isso as pessoas devem usar os produtos e se absterem de duas refeições regulares durante o 

dia, o café da manhã e o jantar. Eles discursam possuídos de tamanha convicção que fazem 

parecer fácil a mudança de hábitos através de um passe de mágica do dia para a noite.  

 

                                                 
25 Ananke é a deusa da obrigação, aquela que governa o ser e cria para ele a necessidade. Ela era casada com Cronos, uma grande 
serpente, e com ele formava uma grande e inseparável espiral que envolvia todo o universo segundo a mitologia grega (HILMAN, 1997). 
26 O Deus grego Cronos, é conhecido como o senhor do tempo, da morte e do destino. Cronos é pai de Zeus e filho de Urano e Gea. E 
segundo a mitologia grega ela presenteou o filho com uma foice para castrar o pai (HILMAN, 1997).    
27Malena Contrera (2002) diz que “matamos o tempo acelerando nossas vidas nos sobrecarregando de afazeres”.  
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A atitude e o discurso dos vendedores denunciam que a empresa, também 

pressionada pela velocidade do avanço da modernidade atual, vem imprimindo em seus 

adeptos pressões cada vez maiores. E essas não incidem somente sobre os corpos 

corporativos que se submetem, mas também sobre a sua forma de ver o mundo e nele atuar. 

Essa submissão provoca desgastes físicos e desajustes mentais. No entanto essa situação 

não é recente, ela remonta a um passado remoto. Desde a origem do trabalho os antigos 

residentes do panopticon28 sempre foram vítimas de Ananke. Ao longo da história da 

humanidade os filhos de Ananke vêem sendo apontados nos relatos da loucura. Esses são 

compostos dos mais diversos casos de corpos que se perderam submetidas aos padrões e as 

pressões tanto corporativas quanto sociais. 

 

1.14 - As estratégias dos treinamentos e as normas corporativas  
 

Para atingir alto nível de comprometimento dos seus adeptos a empresa utiliza-se de 

treinamentos diferenciados para cada status da sua hierarquia que acontecem todos os dias 

da semana. Eles ocorrem sucessivamente e são acompanhados de premiação e punição. Os 

treinamentos que se destinam aos supervisores da escala superior - a considerada linha de 

frente - por superar a meta exigida são ministrados pelos presidentes ou milionários. Os 

supervisores que a eles se submetem tornam-se multiplicadores, ou seja, ministram esses 

treinamentos para a escala inferior - os distribuidores - utilizando a pesada carga de 

mensagens persuasivas. Para conseguir maiores resultados com a sua equipe, como eles 

mesmos dizem, ‘jogam pesado’. Todos os treinamentos envolvem investimentos 

financeiros além do grande investimento de tempo, pois eles duram senão o dia todo, as 

manhãs ou tardes inteiras e finais de semana.  

 

Entre os vários tipos de treinamentos disponibilizados, o designado como Work 

shop é ministrado por um “Presidente” ou um “Milionário”. Trata-se de um evento especial 

para os supervisores que despontam em vendas, como sempre, e é fechado para os 

distribuidores. Na ocasião os supervisores ouvem palestras pautadas por idéias persuasivas 

                                                 
28 28Arquitetura de um hospital destinado a doentes mentais no final do século XVIII que J. Benthan, um 
jurista inglês considerava ideal também para prisões, escolas, e industrias Michel Foucault (1990:209).  
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que eles devem reproduzir junto aos distribuidores e praticadas na área de vendas. Algumas 

vezes ocorre em São Paulo, em um grande auditório na Av. Paulista 1776, próximo ao 

metrô Trianon, e outras vezes em hotéis nas cidades próximas. O auditório é destinado aos 

treinamentos diários, cursos e outros eventos da empresa. Ele é estrategicamente utilizado 

para alimentar a vaidade dos supervisores que podem nesse espaço entrevistar os seus 

convidados, além de poderem colocar o endereço do “seu escritório” em seus cartões de 

visita. Esse fator é considerado como um diferencial e utilizado como isca para seduzir os 

candidatos que possuem esse perfil. Na recepção permanece uma secretária e um livro de 

ponto que é preenchido para controlar a freqüência dos adeptos. Através dele são 

mensurados: a participação, o interesse, a dedicação do adepto e o valor por ele investido, 

pois a utilização desse espaço envolve rigoroso investimento financeiro. Ele é também uma 

ferramenta de controle dos presidentes sobre os supervisores e as suas equipes que devem 

alimentar esse caríssimo espaço com suas presenças e as de seus convidados. 

 

Em cada cidade que a empresa  mantém um escritório como o da Paulista é montada 

uma agenda semanal semelhante à de São Paulo, controlada por uma secretária que pode 

ser distribuidora ou não. Ela fica a serviço do presidente desse local ou de um supervisor 

mais qualificado que o administra, mas quem o financia são os adeptos coagidos por seus 

supervisores a lotá-lo diariamente com seus convidados. 

  

Pelos procedimentos acima descritos, pode-se observar como essa empresa  mantém 

um controle acirrado sobre os seus eleitos. Nessa empresa o percurso humano é 

considerado uma viagem durante a qual os homens dançam, seduzidos pelas promessas 

organizacionais. Esse caminhar é semelhante à própria vida na qual os homens dançam com 

máscaras e alegorias de deuses e demônios que habitam o imaginário humano e o sedam 

(FLUSSER, 1994). Flusser explica as características diabólicas e divinas desse homem 

submetido às influências mundanas. O autor acusa os religiosos de delegarem ao diabo o 

pecado e a sedução das almas, mas mostra que os chamados “pecados” são características 

humanas, às quais todos estão vinculados, e as relaciona: a soberba é autoconsciência; a 

avareza é a economia; a  inveja é a luta pela justiça e liberdade política, a ira é a recusa em 

aceitar as limitações impostas ao homem; a tristeza ou preguiça é a meditação calma da 
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filosofia; e a luxúria é o instinto de afirmação. A corporação sabiamente explora esse 

instinto de afirmação para capturar a alma humana. 

 

Para manter os homens sedados a comunicação interna da empresa desenvolve 

estratégias buscando a conquista dos sentidos, utilizando-se de todos os aspectos da 

comunicação para transformá-los segundo as suas necessidades. Isso vem acrescido da 

promessa e da ameaça de que, enquanto eles seguirem fielmente todas as instruções 

superiores dentro da organização, eles terão suas carreiras asseguradas. Porém, qualquer 

palavra, atitude ou pensamento em contrário poderá interromper suas carreiras. Esse 

controle dirigido provoca uma reflexão sobre uma observação de PROSS (1980:105) que 

diz: “eles sabem que são vistos, ouvidos e vigiados”. 

 

Sobre essa vigilância, pode-se retomar a idéia do Panopticon de Michel Foucault 

(1990), que há mais de quarenta anos desenvolveu uma pesquisa sobre o tema. Em seus 

primeiros escritos sobre o duplo jogo estabelecido socialmente entre o senso e a norma que 

governa os homens ele observou que a preocupação com a vigilância para o controle 

humano não era um problema do seu tempo, e sim muito mais antigo do que ele imaginava, 

pois em 1751 as construções institucionais já eram pensadas e realizadas para resolver o 

problema não só dos hospitais, mas também das prisões, escolas e indústrias, de acordo 

com o autor: 

 
“[...] J. Benthan, um jurista inglês no final do século XVIII editou uma obra que despertou grande 
interesse na época: O Panopticon, [...] Ela se referia a um hospital para doentes mentais. [...] Era uma 
construção em espiral com uma torre ao centro de onde apenas um vigia tinha a visão de todo o anel. 
[...] Ele era considerado o lugar do exercício do poder e do registro do saber. Essa construção em 
espiral foi encontrada em Paris em 1751. [...] Era um dormitório da escola militar, em que os alunos 
não podiam falar entre si, nem com os empregados. Em função da arquitetura do prédio todos eles 
podiam ser vistos inclusive durante a noite, pois as paredes internas e externas eram de vidro e a luz 
que incidia de fora para dentro mostrava a sombras dos corpos desses alunos quando se punham de 
pé” (FOUCAULT, 1990: 209). 
 

Reforçando essa vigilância e para se ter uma idéia do quanto remota é a vigilância 

sobre o homem, QUEVEDO (2004:65) evoca o deus Ciclope, da mitologia grega. Ele era 

um gigante de um olho só, que onipotente e onipresente, tudo via e tudo sabia. Hoje na 

empresa analisada, Ciclope é o olho que vigia dia e noite esses corpos condenados à 
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visibilidade. E esse olho atualmente invade a mundo pós-moderno, não apenas as empresas, 

mas toda a sociedade. São os olhos eletrônicos. 

 

A complexidade corporativa, sua construção, forma, espacialidade e estrutura no 

modelo do Panopticon, segundo a definição de Foucault, são pensadas para funcionar na 

prática. É um projeto no qual os homens são os principais componentes, pois são eles que 

movem todas as engrenagens organizacionais. Mesmo assim, eles são considerados pela 

comunicação interna, uma “tábula rasa”, desprovida de emoções, histórias e sentimentos. 

Isso é denunciado nos treinamentos que pretendem incutir nos homens as suas crenças e os 

seus valores. Com esta pretensão a comunicação normativa e o manual de procedimentos 

criam vida nos corpos que representam os papéis por eles determinados, incorporando os 

seus símbolos como o logotipo e missão da empresa, por exemplo. Como todos os 

símbolos, as normas precisam ser interpretadas por atores para serem transformadas 

mecanicamente em trabalho. Os atores são carregados de histórias que, mesmo ignoradas 

pela empresa, interferem na interpretação e na composição dos papéis, muitas vezes 

mudando o texto representado.  

 

Nessa representação, os sentimentos e emoções, também ignorados provocam um 

resultado com o qual a empresa não contava. Dessa forma a interpretação fica sujeita às 

transações simbólicas do interpretante com seu mundo vivido, envolvendo a cultura da 

empresa, a sua comunicação interna, e o mundo vivido do interpretante. Essa complexidade 

da comunicação remete a uma observação de PROSS (1980:15, 45): “a relação sígnica é 

triádica e se dá entre o meio, o objeto designado, e a consciência interpretante [...] e  está 

subordinada ao simbolismo”.  

 

Dessa maneira, a interpretação é passível das interferências daqueles que as 

interpretam. E nessa, quando as interferências surgem, afetam o processo adaptativo da 

tríade, que transporta outros sentidos, permitindo representações inusitadas, sem registro no 

projeto da corporação, ou seja, com eles ela não contava. Essas representações são os viéses 

não desejados pela empresa e serão tratados em outro capítulo. Elas podem ser observadas 
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no comportamento dos funcionários em seu trânsito cotidiano nas empresas durante os 

exaustivos treinamentos. 

 

1.15 - Agenda semanal da empresa 
 
 
 A empresa organiza uma agenda semanal que consome todo o tempo dos seus 

adeptos em todas as hierarquias.  

 

Durante três sábados por mês acontece um evento que a empresa chama de “Quick 

Start”, uma festa que acontece às 14:00hs no auditório da Avenida Paulista. Ele é 

direcionado para os supervisores e os convidados que eles devem arrebanhar durante a 

semana. A entrada nesse evento se dá através de um convite que os supervisores devem 

vender para os seus convidados. Cada convite envolve um investimento de quinze reais 

(referência 2004) para quem os compra antecipadamente. Cada supervisor ativo tem que 

comprar  no mínimo um pacote com vinte desses convites e lotar esses vinte lugares no dia 

do evento, e caso não consiga vendê-los não há devolução. Os presidentes dizem que a 

empresa é deles, que ela faz os eventos para eles, portanto, todos são responsáveis devem 

levar o maior número possível de convidados e estar lá para entrevistá-los. Devem 

comparecer em todos os eventos, pois, como modelos a serem seguidos devem dar o 

exemplo e dessa forma convencer as outras pessoas a comparecerem. 

             

O discurso é elaborado de forma velada e enigmática. Ele se revela simples para a 

percepção, porém trata de questões complexas, “comprometimento com uma empresa que 

com ele não se compromete”. Isso faz transparecer o reflexo da fragmentação com que a 

corporação trata o ser humano, já que só ele possui obrigações. Na corporação a 

individualidade do sujeito fica praticamente escondida e o indivíduo assimila o coletivo, 

tendo que se responsabilizar por ela. Nela, os indivíduos são vistos como agentes investidos 

de poder, mas para representar papéis predeterminados. Eles são os signatários de um 

compromisso de trabalho que gera muitas obrigações e poucos direitos. 
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Os convidados com os quais os supervisores devem lotar o evento precisam ser 

informados de que se trata de uma grande festa para a qual devem se vestir com rigor social 

ou esporte fino. Os supervisores são ameaçados de terem seus convidados recusados na 

entrada, caso eles não se apresentem rigorosamente elegantes. O evento se constitui de uma 

apresentação inicial com a projeção de um vídeo em um telão que comenta sobre a história 

da empresa, seu negócio, o sistema de marketing de rede, e depoimentos das pessoas de 

grande sucesso que se destacaram ao longo do seu desenvolvimento. Esses depoimentos 

são anteriormente combinados com os supervisores que lotam o local. Eles são previamente 

escolhidos e treinados para apresentar um texto específico sobre o seu sucesso na empresa. 

O roteiro inclui: como estavam antes, o que faziam, onde trabalhavam, quantas horas 

trabalhavam, quanto ganhavam, há quanto tempo estão nessa empresa, o quanto melhorou a 

sua qualidade de vida, sua satisfação e os seus rendimentos. Muitos dos supervisores 

presentes sobem ao palco para contar suas experiências. De acordo com os relatos há casos 

de profissionais que alegam ter abandonado carreiras sólidas, faculdade e até MBAs para se 

tornarem vendedores da empresa.  

 

Os depoimentos são acompanhados por músicas que estimulam a energia primária e 

despertam o arquétipo primitivo das pessoas presentes; lembram o modelo dos cultos 

religiosos.  Os vendedores se entusiasmam e com essa vibração positiva tentam contaminar 

os convidados e levá-los com eles. Muitas pessoas são colocadas para dar depoimentos, e a 

estratégia combinada previamente é que falem rápido, alto, com alegria, terminem quase 

gritando e saiam correndo e vibrando demonstrando uma felicidade contagiante. Todos os 

supervisores e equipes que não dão depoimentos são instruídos a bater palmas e gritar, 

misturando os sons dos depoimentos, aos aplausos da platéia e aos sons estridentes das 

músicas na fração de segundo que separa um depoimento do outro. No final do evento é 

servido um coquetel feito com o produto chave da empresa, o “shak”, que é degustado ao 

som de músicas dos anos 90 com ritmos acelerados, enquanto no palco, um grupo de 

supervisores, exibem seus corpos modelados em uma coreografia agitadíssima e bem 

sincronizada. Em seguida cada supervisor entrevista os convidados que conseguiu capturar 

e tenta sair dali com o contrato de adesão assinado, os cheques da compra do programa nas 

mãos, além de vender o convite para o grande evento mensal que envolve um investimento 
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de cento e cinqüenta reais (referência 2004), o Sistema de Treinamento para Supervisores - 

STS. Aqueles que conseguem fechar o contrato exibem seus cheques e são parabenizados, 

enquanto os que saíram de mãos vazias são criticados e a eles é sugerido colar nos 

vendedores de sucesso para com eles aprender. 

 

Esse tipo de comportamento denuncia que nas interações cotidianas e nas 

representações dos funcionários surgem situações tensas de natureza contraditória. Elas 

ocorrem diante dos conflitos entre as emoções individuais ignoradas, tanto por eles mesmos 

quanto pela comunicação interna. De acordo com o etólogo Eibl EIBESFELDT (1973:179) 

essas situações tensas fazem parte das raízes ontogênicas e filogênicas do instinto 

dicotômico amistoso/agressivo dos homens e são observadas também nas sociedades 

menores, como as tribos. Eles as negam porque conscientemente ou não, desejam acreditar 

no discurso proposto pela empresa e se esforçam por fazer dele uma verdade. Mas em uma 

empresa não é só isso que conta, existem outros fatores que interferem na relação 

corpos/corporação. Refletindo sobre essa questão pode-se pensar em uma citação de 

PROSS (1980:48) que diz “na realidade social não constam somente coisas, pessoas e 

relações, mas ideologias e representações”. Os funcionários carregam consigo as suas 

ideologias pessoais e sociais. Assim, quanto mais eles tentam racionalmente ocultar as 

contradições entre as suas representações e as representações da empresa e negá-las, mais 

mergulhados nelas eles ficam. É a partir dessa racionalização que são construídas e 

significadas as suas identidades corporativas – o corpo corporativo – aquele que não se 

apresenta por si só, como pessoa, mas através do logotipo da empresa - eu sou fulano da 

empresa tal. Essa significação é orquestrada pela comunicação corporativa que é 

responsável pela interação cega dos indivíduos com os seus processos. Nessa interação 

cega eles próprios procuram negar a dicotomia do impulso amistoso/agressivo de acordo 

com EIBESFELDT (1973:179).  Ela se dá na presença das relações sociais de poder, que 

criam e delineiam as estruturas básicas para a adaptação dos novos funcionários. 

 

Eles são submetidos às normas, ao uniforme e ao crachá que, segundo PROSS 

0(1980: 35) promovem “[...] a apropriação psíquica, [...] evidenciam uma submissão 

despersonalizante e [...] remetem à dependência”. Assim possuídos pela identidade 
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corporativa, os funcionários perdem a competência crítica e o reconhecimento de si 

mesmos como indivíduos e se entregam ao trabalho mecanicamente. Eles cedem o seu 

corpo e a sua individualidade para o corpo/corporativo. 

 

Na ausência da compreensão de si, a identidade corporativa se instala no corpo e 

mente do funcionário. Com ela os funcionários ficam impedidos de interpretar os eventos 

nos quais se encontram envolvidos e repetem o que lhes é designado como modelo. Não 

havendo essa compreensão, fica difícil reconstruir os significados, porque o poder da 

comunicação interna predomina sobre as suas individualidades e as distorce. Dominados 

pela distorção que reina sobre o conceito de si mesmos, perdem a noção de corpo, e se 

tornam imagens. Dessa forma, possuídos pela ideologia corporativa, os homens 

representam os seus papéis e executam o trabalho corporativo confundindo-se com ele. 

Nessa representação eles não se distinguem do próprio trabalho e se confundem com a 

empresa, processo que se aproxima de uma idéia de PROSS (1980:35) que explicita: “os 

indivíduos encarnam o coletivo pela apropriação psíquica do seu sistema de signos”. 

Exatamente o que ocorre com os vendedores da empresa analisada: um indivíduo é “fulano 

da empresa tal”, à qual cede o corpo e mente.  

 

No quarto sábado do mês acontece um grande evento definido como STS - Sistema 

de Treinamento para Supervisores, que envolve cerca de 600 a 700 pessoas. Ele ocorre em 

Hotéis de três a quatro estrelas como o Hotel Ourotour, em Campos do Jordão ou hotéis 

fazenda como o Colina Verde em Águas de  São Pedro, o Mendes Hotéis em Santos, entre 

outros, na grande São Paulo e cidades do Circuito das Águas. Para facilitar o acesso dos 

convidados a esses eventos, a empresa organiza uma caravana de ônibus que sai às seis 

horas da manhã do terminal da Barra Funda em São Paulo. 

 

A chegada da caravana aos hotéis se dá por volta das nove horas da manhã de 

sábado e a saída é prevista para cinco ou seis horas da tarde de domingo. Essas viagens 

duram em média duas a três horas. Em cada ônibus um supervisor ou alguém por ele 

contratado faz a animação dos passageiros. Outras vezes essa animação é feita por algum 

supervisor com “síndrome de palhaço”, uma pessoa que tem a função de fazer as pessoas 
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rirem, expressarem-se e descontraírem-se. Esses ônibus são lotados por um grande número 

de convidados que estarão entrando em contato com a empresa pela primeira vez. Essa 

dinâmica humorística é estratégica para que eles se descontraiam e sonhem com esse 

mundo mágico criado por supervisores que já incorporaram a ideologia da empresa na qual 

todos podem encontrar a felicidade do corpo perfeito e da riqueza rápida, trabalhando 

poucas horas por dia. 

 

Nesse treinamento de dois dias, sábado e domingo, a empresa normalmente fecha 

um hotel só com os supervisores e os seus convidados. Os convidados chegam e vão direto 

para um grande auditório. Eles o encontram muito bem decorado, com jogos de luzes 

coloridas, músicas animadas, pessoas no palco e no auditório, rindo, cumprimentando-se, 

cantando, dançando e batendo palmas, um protótipo de paraíso (FLUSSER, 1965). O 

animador entra em grande estilo instigando o público que responde entusiasmado e aos 

gritos. Faz parte desse evento um aparte no qual o animador apresenta os possíveis novos 

adeptos, por região de onde vieram, enfatizando a distância que viajaram para ali estarem. 

É evidente que ele já tem essa informação nas mãos e grita – “quem viajou duas horas para 

chegar aqui?  – e  três horas? e 10 horas”? As pessoas instruídas por seus organizadores 

levantam, pulam, gritam e são parabenizadas e exaltadas pelo seu esforço, coragem e 

atitude.  

 

Os supervisores são os responsáveis por lotar os eventos com os seus convidados. 

Todos os supervisores ativos – aqueles que querem seguir carreira e ficar milionários - têm 

que adquirir uma quantidade de convites e vendê-los. Não podem dizer aos convidados que 

é evento da empresa. Dizem que é para uma grande festa de dois dias em um hotel 

maravilhoso. O convidado vai para o hotel com a programação de uma festa, sem saber que 

é dessa empresa que se trata. Normalmente esses eventos contam com cerca de trezentas a 

quinhentas pessoas que em momento nenhum ouviram o nome da empresa. Isso pode 

parecer absurdo, mas, acontece. 

 

No sábado à tarde são apresentadas palestras com nutricionistas contratados, 

usuários ou não do produto, e médicos das mais diversas especialidades que dizem 
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conhecer bem, usar, e indicar o produto. Para os convidados da área da saúde como 

médicos, enfermeiros, dentistas e outros, o evento oferece à parte um “seminário da saúde” 

sobre os produtos. Esse seminário é ministrado por médicos e nutricionistas renomados que 

exaltam a importância do produto no controle das mais diversas doenças. Quando 

questionados quanto à questão ética, um médico brasileiro no evento de Barcelona disse: 

“muitos colegas vendo-me ganhar dinheiro e sem coragem de fazer o que faço me criticam. 

Enquanto eles trabalham para mim, eu viajo, me divirto e enriqueço. Eles que se matem na 

mediocridade médica”, conforme o depoimento número 5. 

 

As noites de sábado compõem o ponto alto do evento e são esperadas com grande 

expectativa. Após um espetacular jantar todos seguem para a festa que dura a noite toda. É 

uma festa à fantasia em que se premiam os melhores caracterizados. As fotos da festa e da 

premiação são exibidas em um telão, no início do evento da manhã seguinte. 

 

Até 9 horas da manhã do domingo os convidados são livres para tomar o café que se 

inicia às seis horas, usar a piscina, a sauna, os campos de esportes e/ou outros. Nesses 

períodos os supervisores ficam em treinamento ministrados por presidentes e milionários 

que utilizam maciçamente as técnicas persuasivas. 

 

Às nove horas todos os convidados se concentram no grande auditório onde a 

empresa reúne todas as pessoas para um grande show. Os presidentes são apresentados 

como verdadeiros artistas populares. Um grande número de supervisores já instruídos corre 

como tietes com suas agendas personalizadas, que significam status29, para pedirem 

autógrafos, e ao final fazem fotografias ao lado dessas celebridades. Durante as 

apresentações sobem ao palco as pessoas bem sucedidas de cada equipe que são premiadas 

por baterem metas mirabolantes, ou por superá-las. Esses são apresentados e seus ganhos 

são divulgados para fazerem inveja aos demais e para servirem de exemplo e incentivo. O 

show ocorre sincronizado com músicas dos anos 80 com sons estridentes e 

acompanhamentos de ritmos tribais. As pessoas gritam histéricas como nos shows dos 

artistas pops que reúnem multidões. Elas gritam, batem palmas, choram, e lotam as 

                                                 
29 As pessoas consideradas especiais para a empresa ganham essas agendas como prêmio por baterem determinadas cotas.  
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enfermarias de plantão que fazem dezenas de atendimentos daqueles que se descontrolam 

pela grande emoção. Eles se abraçam entusiasmados e os convidados que estão ali pela 

primeira vez são bombardeados pelas apresentações de ganhos mirabolantes e são 

instigados a assinar seus contratos ali mesmo naquela hora, pois estrategicamente os 

supervisores os levam com eles. E enquanto o animador administra o show, as tietes 

dançam no palco uma coreografia previamente decorada. Nesse clima, os supervisores 

tentam aproveitar o momento de emoção para fechar o contrato com seus convidados. Tudo 

isso sob os gritos do animador: “entre para a nossa família, melhore a sua qualidade de 

vida, e torne-se um milionário como muitos dos que subiram nesse palco, tome uma atitude 

e seja você o próximo”. A estratégia persuasiva utilizada é muito semelhante a de alguns 

cultos religiosos. 

 

Os supervisores incorporados por uma espécie de ilusão de poder, nesse momento 

tratam o impossível como se fosse possível. Eles utilizam o discurso que a empresa reza e 

acreditam que de fato podem mudar o corpo e a vida das pessoas. Eles vivem uma utopia de 

mundo ideal nesse território simbólico em que “a ética está sempre em processo de ser 

feita” segundo CASSIRER (1994). Eles são atores transformadores de um texto e sem 

espaço para viver esse papel de forma criativa repetem o discurso ditado pela empresa para 

fechar os contratos com os convidados arduamente garimpados e aqui, atordoados. Na 

prática, não são reconhecidos como sujeitos criativos, pois a empresa é quem determina 

seus discursos e atitudes. Nos treinamentos as afirmações como “vocês só podem falar 

aquilo que a empresa disser que pode ser dito” são comuns. “Se a empresa diz que antes de 

trazer a pessoa aqui não é para dizer o nome dela, é porque ela sabe que isso é o melhor 

para vocês. Não discutam, cumpram” (discurso de uma das presidentes da empresa em São 

Paulo, em julho de 2004). 

 

Assim, eles cumprem a determinação corporativa com os seus padrões fixos e 

hierárquicos que não podem ser alterados e isso impede a sua ação criativa. Esse 

impedimento é algo natural na composição dos vínculos comunicativos constituídos nas 

estruturas simbólicas organizacionais. Cassirer é assertivo a respeito desse tema quando 

diz: 
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A linguagem, o mito e a religião não são criações isoladas, e aleatórias. Estão unidas por um vínculo 
comum. Mas este vínculo não é um vínculum substantiale, como foi imaginado e descrito pelo 
pensamento escolástico; é antes um vinculum functionale. É a função básica da fala, do mito, da arte 
e da religião que devemos buscar por trás de suas inumeráveis formas e expressões, e para a qual em 
ultima instância devemos tentar encontrar uma origem comum. É obvio que no desempenho desta 
tarefa não devemos tentar menosprezar nenhuma possível fonte de informação [...] e indagação 
histórica (CASSIRER, 1994:115). 
 

A informação e a história são ferramentas corporativas utilizadas pela comunicação 

interna com sutil habilidade por essa empresa. Quando analisada a partir dos estudos de 

PROSS (1999), a comunicação, aponta para a persuasão30 como um fenômeno de 

abrangência das massas. O autor diz que “os símbolos condensam textos culturais saturados 

de narrativas vinculadoras com a escolha de palavras cujos lastros informativos são 

carregados de sentidos, e estes, projetados através dos tempos, capturam o desejo do outro, 

mobilizando a sua natureza projetiva”. Dessa maneira a narrativa das normas corporativas 

captura os nômades e os insere nos objetivos empresariais, explora a comunicação 

persuasiva para tocar-lhes a sensibilidade. É neste contexto que os supervisores tentam 

fechar os contratos durante os eventos shows.  

 

Essa comunicação é construída por mensagens que invadem o imaginário e se 

apropriam dos supervisores possuindo seus corpos e seus sonhos. Esses, como  “nômades 

ingênuos” são seduzidos e “vendem suas almas ao diabo” (FLUSSER,1965) para alimentar 

a necessidade de vinculação. Dessa maneira, ao outro eles entregam seus corpos e seus 

destinos e se deixam arrastar pelas vantagens, em completo estado alterado de consciência, 

ignorando os riscos da entrega. A esse processo BYSTRINA (1995:14) chama de 

“fenômeno psíquico, ação simbólica, ou expressão de cultura”. Nesse momento em que os 

homens (in)corporam as normas e permitem que elas coabitem seus corpos, a segunda 

realidade (cultura) se imbrica com a primeira (natureza) e faz com que o espaço e o tempo 

se contaminem reciprocamente. Dessa maneira o espaço e o tempo do universo simbólico 

humano e do mundo dos mitos se impõe sobre o mundo da natureza, a primeira realidade. 

Dessa maneira a comunicação interna exerce sobre os homens a persuasão que, de acordo 

                                                 
30 Venício A. Lima (2001: 42), ao abordar as diversas teorias das comunicações diz que no modelo persuasivo são consideradas as 
resistências em relação às mensagens dirigidas pelos meios de comunicação. O autor comenta a respeito da “superação” do modelo 
teórico da manipulação pelo da persuasão. “Trata-se de uma mudança de terminologia” que revela a passagem do modelo das 
comunicações como todo-poderosas, possuidoras de efeitos ilimitados, para outro no qual seu poder e efeito são limitados. 
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com McLUHAN (1979: 257), “age como pílulas subliminares com o intuito de exercer um 

feitiço hipnótico”. Assim, as mensagens corporativas operam como um agente aliciador31 

do comportamento.  

 

Com esse foco, a comunicação interna é dirigida para alimentar o objetivo primário 

do homem à sobrevivência e às necessidades simbólicas como o desejo de realização, 

apesar de na verdade estar voltada para o atendimento dos objetivos empresariais centrados 

ao redor do lucro. A sua narrativa é elaborada e estruturada para transparecer uma relação 

de reciprocidade e tem a pretensão de traduzir a empresa como objeto do desejo humano. 

Sua pretensão é despertar no imaginário humano uma convicção de pertencer a um 

universo de primeira grandeza que promete aos homens a autonomia de serem sujeitos e 

atores de suas construções sobre a realidade. Apresenta-se como um mito de oportunidades, 

sucesso e ascensão social na vida dos funcionários. O esforço proposto na construção desse 

texto para convencer os homens que a empresa vai saciar as suas necessidades remete a um 

apontamento de PROSS (1980:28) que diz: “[...] a necessidade de expressão  do homem 

aponta o seu  caráter insaciável”. Essa insaciabilidade leva o homem a perseverar na 

tentativa permanente de realizar seus sonhos de felicidade e riqueza. E é exatamente esse 

caráter humano que a empresa analisada explora para garantir a manutenção dos seus 

adeptos conforme o depoimento número 8.   

 

Esse caráter é explorado desde os primeiros momentos em que os convidados 

aceitam participar dos eventos do final de semana. Nesses eventos os supervisores 

estrategicamente levam para o auditório os kits com os contratos prontos para serem 

assinados nos momentos de grande emoção e entusiasmo promovidos pelo show, no auge 

da euforia provocada pelos depoimentos dos novatos que conseguiram grande destaque 

(BYSTRINA,1995:28). A maior provocação é para que as pessoas entrem como 

supervisoras, porque isso custa no ato cinco mil pontos e eqüivale a mais de onze mil reais 

                                                 
31 A palavra  aliciador aqui se justifica pela importância e pela ação manipuladora que os estímulos produzem nos 

funcionários, gerando um comportamento involuntário e mecânico. Barhuysen (2000) enfatiza o verbo aliciar no sentido da extração 
cognitiva - call forth; of emotions, feelings and responses... . Dentre os diferentes sentidos do verbo aliciar, ainda destaca “despertar, 
provocar, incitar, instigar, construir um sentido ou uma intenção, superar os estímulos perceptivos, interpretar um sentido ou 
comportamento”. 
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(valor de referência 2004). Os produtos não custam x reais, custam x pontos, semelhante às 

adicções nos quadros psicopatológicos como os jogos de azar e a drogadição. 

 

Ali, naquele  momento, as pessoas que não possuem o dinheiro são instigadas a 

pegar empréstimos, vender carros ou bens diversos. Como preparativos para esse momento, 

faz parte do show entrevistas com supervisores atualmente bem sucedidos na empresa, 

contando a sua história e a sua situação de miséria anterior e a coragem que tiveram de 

arriscarem-se em empréstimos bancários ou com amigos. Eles exortam a coragem de 

empreender esse grande risco como o responsável pela alavancagem na vida que gerou a 

sua felicidade atual. Muitos dizem eufóricos, “eu vendi meu carro, ou vendi minha casa, 

para começar minha carreira nessa empresa e hoje tenho dois (ou duas) e muito melhores”. 

Como nos cultos religiosos todas as pessoas atualmente “ricas” na empresa, estavam em 

situação física, financeira e mental marginal antes do grande empreendimento. A empresa 

propõe um desafio e incita as pessoas a correrem o risco para alcançar a felicidade para 

sempre. Em muitos dos depoimentos os supervisores afirmam que ficaram seduzidos pelos 

discursos ouvidos em eventos como aquele e decidiram arriscar tudo e não se 

arrependeram, pois, pouco tempo depois já exibiam seus corpos fenômenos, portadores da 

inscrição que os governa e haviam acumulado bens que nunca teriam se não tivessem 

arriscado. 

 

1.16- As conseqüências não programadas: o preço da busca 
 

Nos bastidores da empresa algumas esposas ou maridos em conversas não oficiais 

comentam que seus parceiros estão fora de si, passando fome, para atingir a meta de perda 

de peso que o programa garante. Fazem isso porque querem servir de exemplo para os 

clientes e ganhar ponto com os seus supervisores. Declaram que os parceiros incorporaram 

a empresa como se estivessem possuídos, conforme depoimentos 01, em anexo. Essa 

apropriação dos adeptos para a representação de papéis denuncia que esses atores não são 

nem eles, nem o outro - a corporação. As suas vidas perderam a autenticidade e os seus 

destinos ficaram atrofiados da própria existência quando se entregaram ao outro. Isso 

porque a autenticidade da vida é uma luta permanente que envolve esforço individual, 
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como o dos nômades nas savanas. Porém a autenticidade da vida não permite ao homem o 

perder-se de si mesmo, como fazem na representação do trabalho pela (in)corporação do 

outro – a empresa. Sobre essa (in)corporação do outro se pode pensar em FOUCAULT 

(1990:455) quando ele observa que  “ceder o corpo para a habitação do outro é loucura”.  

  

Ainda no evento do domingo dão depoimentos as pessoas que, após ganharem mais 

nessa empresa do que ganhavam em seus empregos anteriores como engenheiros, dentistas 

e executivos, abandonaram sem remorso suas promissoras carreiras por essa grande 

oportunidade de riqueza. É comum nesses eventos ouvir declarações como “estava cansada 

de limpar as bocas fedidas das pessoas”, como se pode ver no depoimento número 6 o 

relato de uma dentista que disse ter fechado o seu consultório para se dedicar inteiramente 

ao negócio dessa empresa. Ou, “estava cansado de trabalhar dia e noite para o meu patrão 

viajar para o exterior às minhas custas, hoje viajo eu, de três a quatro vezes por ano, e estou 

muito feliz”, de acordo com o depoimento 7. 

 

Na segunda-feira acontece o Treinamento de vendas para supervisores das 14h30 às 

17h00 e das 19h30 às 22h30 junto com a  Academia32. A Academia é um curso de 

marketing que acontece no horário da tarde e da noite, três vezes por semana. A empresa o 

ministra o ano todo para os novos adeptos do sistema. Possui um conteúdo programático 

para dezoito aulas que acontecem sucessivamente. Aos supervisores que não estão se 

saindo bem nas vendas ou no recrutamento de novos adeptos é sugerido que repitam o 

curso. Esse curso é ministrado pelos supervisores de sucesso, aqueles que se destacam, 

independente da sua escolaridade. O que vale aqui é quanto o supervisor vende. Esse 

treinamento custa um investimento de cento e cinqüenta reais (referência 2004), e é um 

verdadeiro show de exibicionismo, “eu fiz, eu consegui, eu vendi, eu sou o melhor, façam 

como eu fiz, e você será tão bem sucedido quanto eu”. 

 

Na terça-feira, das19h30 às 22h30, acontece um treinamento que se propõe a ensinar 

recrutamento para os supervisores e distribuidores que acontece junto com a Academia. Ele 

                                                 
32 Academia é o nome que a empresa dá ao curso de formação de vendedores ministrado pelos supervisores que se destacam nas vendas. 
Trata-se de um curso de marketing ministrado por supervisores que explicitam a experiência prática O programa chega a ser parecido 
com um curso acadêmico, mas não apresentam fundamentação teórica e os livros indicados são os de auto-ajuda. 
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visa ensinar como atrair pessoas para a empresa a fim de alimentar os cursos e a academia, 

além de vender para alimentar as cotas dos seus supervisores e presidentes. Entre si os 

supervisores chamam as pessoas recrutadas de “vítimas que vão construir a sua fortuna”. 

 

Na quarta-feira acontecem dois grandes eventos: Mulheres de Negócios e Jantar de 

Negócios. 

 

O evento Mulheres de Negócios acontece às 09 horas e reúne só mulheres. Elas são 

capturadas através de anúncios em jornais, folhetos distribuídos nos faróis, deixados em 

bares e restaurantes e até igrejas. As pessoas são também abordadas quando andam pelas 

ruas ou são convidadas por amigos com o argumento de que apresentam perfil de pessoas 

empreendedoras e que encontrarão nessa empresa a oportunidade sucesso de suas vidas. O 

evento é aberto por supervisores qualificados que apresentam a empresa, o negócio e os 

depoimentos de supervisores pré-selecionados na platéia. Em seguida cada supervisor 

entrevista a sua convidada e tenta cadastrá-la como supervisora ou em último caso, 

distribuidora.   

 

O Jantar de Negócios realiza-se às 19 horas, em São Paulo, no segundo andar da  

“Tratoria Lelis”, um restaurante estabelecido na rua Peixoto Gomide número 1635. As 

pessoas entram apenas com os convites especiais. Também são os supervisores os 

responsáveis por lotar esse espaço com convidados que não podem ir aos eventos nos finais 

de semana. Nesse evento as negociações são feitas na mesa durante uma farta refeição. 

Aqui se pode considerar o que diz Maffesoli (1998):  “a refeição é a metáfora dos laços que 

se criam no interior dos pequenos cenáculos, durante os períodos de efervescência”. A 

empresa utiliza-se muito bem dessa metáfora e, durante as refeições, um presidente palestra 

exaltando momentos como esse junto com os milionários nos mais diversos lugares do 

mundo. E diz que “isso pode ser conseguido por qualquer um desses convidados que tiver a 

coragem que ele teve de sonhar e fazer do seu sonho uma realidade”, disse um dos 

presidentes.  

 



 63

Na quinta-feira também acontecem dois eventos: Tarde da Beleza e Entrevistas com 

Empresários 

 

A Tarde da Beleza é um evento que acontece às 14 horas; nele homens e mulheres 

recebem uma hidratação de pele com os caríssimos produtos de beleza da empresa. Ele se 

dá após as mesmas apresentações que seguem o mesmo roteiro da quarta-feira de manhã.  

 

O evento Entrevistas com Empresários, também denominado HOM, realiza-se às 20 

horas e consiste na mesma estratégia de persuasão para fechamento de contrato. Os 

supervisores são pressionados pelos seus superiores para fecharem os contratos e, uma vez 

fechado o contrato, a pessoa não tem direito à devolução do dinheiro caso se arrependa. A  

,cada contrato fechado o novo adepto recebe pilhas de produtos que terá que vender, 

ou comer, como os próprios supervisores afirmam em tom de ironia, “se você não 

conseguir vender, em último caso, você tem onze mil reais de comida em tabletes e em pó”, 

mas “a cor daquele seu dinheiro nunca mais”, disse rindo uma supervisora. 

 

A sexta-feira é o dia do Treinamento para Treinadores que são os supervisores 

iniciantes. Acontece às 19h00 e tem a participação dos “Supervisores Ativos”. Aqueles que 

despontam por bater todas as metas, ininterruptamente, são convidados, a um lauto jantar 

com os presidentes, o qual já pagaram, obviamente. Os que ficam de fora padecem do 

desejo de serem incluídos e fazem qualquer coisa para conseguí-lo, pois é uma humilhação 

ser excluído. 

 

1.17- As pressões corporativas e a sedução dos principiantes 
 
 

O financiamento de todos os eventos e propagandas da empresa corre por conta dos 

supervisores e distribuidores. Eles são pressionados a bater as exorbitantes cotas, comprar 

os convites e repassá-los para lotar os eventos, fechar contratos, vender e tudo isso sob a 

ameaça de serem desclassificados. Todos são cobrados a fazerem divulgação através de 

panfletos, Internet, cartões, realizar duas hidratações por dia, todos os dias rigorosamente, 

comparecer em todos os eventos e adesivarem os seus carros. Lembrando o que é 
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imperativo, “não pode adesivar carro velho como  Brasília, Fusca, Variante” e outros carros 

sem conservação que deponham contra o “status da empresa, e do sucesso dos seus 

supervisores”, conforme foi dito em São Paulo por uma presidente. 

 

Nos eventos iniciais, de sábado e Domingo, oferecidos aos convidados nos Hotéis, 

os palestrantes afirmam que as pessoas que se dedicam até duas horas por dia ganham de 

trezentos a mil e quinhentos reais por mês, com inteira liberdade porque o produto se vende 

sozinho através dos corpos daqueles que os utilizam. Não é bem isso que acontece no 

cotidiano daqueles que entram no sistema. Além de os adeptos arcarem com todas as 

despesas, eles são coagidos a participar de todos os eventos, sendo todos pagos 

antecipadamente, com a alegação de serem considerados um investimento. Se o novo 

adepto participar de todos os treinamentos, gastará no mínimo quinhentos reais por mês. 

Ainda corre por conta e risco dele a divulgação do produto e as despesas com a venda, que 

é a sua entrega nas mais diversas regiões da cidade. Um dos presidentes disse que se o 

cliente comprar um único produto e morar do outro lado da cidade “a entrega deve ser feita, 

mesmo que isso cause prejuízo”, e que ele já entregou um único produto até mesmo em 

outra cidade, por isso que hoje é presidente. Ele adverte que se não entregarem vão 

prejudicar os próprios nomes e o nome da empresa, responsável pelo sucesso de muitos.  

 

Os supervisores que não fazem sucesso são criticados e acusados de não estarem 

agindo da forma correta, cumprindo todas as obrigações determinadas pela empresa. Foi 

dito por uma presidente em São Paulo que: “muitos supervisores afirmam que estão 

cumprindo todos os passos obrigatórios para o sucesso e não estão vendendo, mas, isso é 

mentira porque  todos os que os cumprem de fato, vendem”. Muitos supervisores venderam 

bens, inclusive a única casa própria, saíram de seus empregos, fizeram estoques dos 

produtos, e divulgação, acreditando que ficariam milionários, mas não conseguiram 

alavancar o negócio e fracassaram. A esses, os presidentes ignoram e os usam como 

exemplo de fracasso nos treinamentos.  

 

Eles afirmam que: “se o distribuidor não vende é porque não quer vender, pois 

ninguém tem que inventar nada, pois a fórmula do sucesso já está pronta. É só repetir a 
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fórmula que já deu certo com eles, usá-la corretamente e começar a ganhar dinheiro”. 

Também exaltam o fato de que todos os supervisores, ao fecharem um contrato de onze mil 

reais, garantem para si 25% desse valor e de todos os produtos vendidos pelos 

distribuidores de sua rede. 

 

Um outro discurso muito divulgado pelos presidentes é que toda a atenção dos 

supervisores deve-se voltar para apenas 20% da sua rede, pois são essas as pessoas que de 

fato alavancam o seu negócio e garantem os seus royalts33; os outros são apenas figurantes. 

Desconsideram que esses figurantes já deram tudo o que tinham para a empresa e não 

conseguiram decolar no negócio. Eles são exemplos de um fenômeno do qual a empresa e 

os supervisores se aproveitam - a sorte de principiante conforme depoimento 16. Essa sorte 

de principiante acontece com a maioria dos vendedores novatos. Eles impressionados pelos 

shows entram cheios de sonhos e carregados de entusiasmo, desconhecendo as armadilhas 

do sistema, mergulham com tudo no que a empresa chama de “lista quente”. Essa lista 

consiste na venda para amigos e parentes. É comum no circulo familiar e de amigos todos 

se solidarizarem quando um parente desempregado consegue um emprego de vendedor 

autônomo. Inicialmente, para encorajá-lo todos os amigos e conhecidos compram e indicam 

outros amigos que o façam para ajudá-lo a se fixar na nova empresa. Porém esses 

potenciais compradores logo acabam. Como é da natureza da existência humana continuar 

a acreditar na promessa, o homem insiste, e disso a empresa se aproveita.  

 

Conforme BERG, (1985), interessado em atender aos seus objetivos e pressionado 

para atender os objetivos da corporação, o homem se afasta de si mesmo e se imanta da 

identidade corporativa. Ele cria com ela uma simbiose tornando-se quase tão mecânico 

quanto as técnicas e as máquinas com as quais convive. Para tornar isso menos doloroso ele 

encontra um viés comunicativo - a dissimulação - que o anula. Porém na dissimulação ele 

se denuncia porque “onde a política tradicional da comunicação fracassa, a própria 

comunicação estabelece algo em comum” porque na rede social na qual o homem está 

inserido “todos são prisioneiros da espiral comunicativa, e dela não podem escapar” 

segundo BAUDRILLARD (2002).  

                                                 
33 Ganhos do presidente sobre todas as vendas de toda a sua rede até a quinta geração, de acordo com o que dizem para os iniciantes. 
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De acordo com Lucien SFEZ todos os atos e enunciados humanos são prisioneiros 

de uma armadilha que os denunciam e que “Agir ou escrever é reforçar a armadilha como 

os movimentos desordenados dos que se afundam em areia movediça”. Assim nas relações 

humanas reina soberana a representação, ou o delírio. Diz o autor: 

 
 “[...] Eu creio exprimir o mundo de máquina que me representa, mas é ele que se exprime em meu 
lugar”. Eu tenho a ilusão de ser e ver – Metáforas - pois o sujeito só existe através do objeto técnico 
que lhe atribui seus limites. Frankenstein é o duplo do Dr. Frankenstein, o outro de si com atributos 
do sujeito humano, a quem empresta sentimento e afeto” (SFEZ, 1994: 13-75). 

 
O comportamento dos distribuidores é um comportamento dissimulado; o outro de 

si que o homem deixa manifestar na empresa é uma tentativa de adaptação da sua natureza 

ambígua, um paradoxo que encerra o processo comunicativo. Ele passa a representar o que 

aí se manifesta como realidade. Nesse universo simbólico ele pratica a dissimulação para 

evitar a punição, a crítica e ou promover aceitação. Essa construção ele promove em estado 

alterado de consciência porque cria uma realidade simbólica e se coloca no lugar da 

realidade que quer representar, um parecer ser. Isso pode ocorrer de forma tanto consciente 

quanto inconsciente, o real ou possível como disse CASSIRER (1994). Essa dissimulação, 

embora pareça perfeita, custa ao homem um esforço psíquico, quase um sofrimento, que o 

denuncia em suas atitudes. Quando assim ele atua, as manifestações antagônicas 

denunciam-no por negar construções culturais já estabelecidas em suas raízes onto e 

filogenéticas (EIBESFELDT, 1973:179) associadas não apenas à sobrevivência do 

indivíduo, mas também à da espécie. 

 

Essa atuação é um jogo performático, em que seu comportamento alienado 

confunde-se com o de um esquizofrênico. Essa manifestação esquizofrênica na 

comunicação corporativa está vinculada a uma das raízes da cultura, “os estados alterados 

de consciência”. Neles a atitude do funcionário retrata um antagonismo ou delírio, 

confundindo a realidade com o imaginário. Esse sintoma provocado pela ambigüidade 

cultural está inscrito nos processos comunicativos do homem como uma ruptura na 

abstração da realidade durante o encadeamento dos vínculos. E, são eles que fornecem a 

força de atração do suporte material, o signo, que transporta um laço histórico. DELEUZE 

(1966:83) em um estudo sobre capitalismo e esquizofrenia comenta uma referência de 
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Bateson que auxilia na compreensão dessas representações. Segundo ele “a esquizofrenia 

não é produto puro do cérebro, como acreditam alguns psiquiatras, mas fruto de um sistema 

familiar ou social”, ou seja, da cultura. 
 
“Bateson chama de “double bind” a emissão simultânea de dois tipos de mensagens que se 
contradizem entre si. Um exemplo é o pai que diz ao filho: anda critica-me, mas deixando perceber 
que qualquer crítica efetiva, ou pelo menos um certo gênero de crítica seria muito mal recebida. 
Bateson pensa que esta é uma situação particularmente esquizofrenizante, e interpreta-a como um 
“non-sens” dentro da perspectiva da teoria dos tipos de Russell34 o double bind, o duplo impasse que 
é uma situação corrente e edipianizante por excelência. E é nesse sentido que Édipo deve ser 
apresentado como uma serie ou como oscilando entre dois pólos, que são a identificação neurótica, e 
a interiorização dita normativa. Mas o Édipo, o impasse duplo, está em ambos os lados. E se aqui um 
esquizofrênico se produz como entidade é por ser o único meio de escapar a essa via dupla. Nela a 
normatividade não oferece mais saídas que a neurose, e a solução não está menos entravada que o 
problema. Então refugiamo-nos no corpo sem órgãos” (DELEUZE, 1966:83). 

 

Esse corpo sem órgãos que DELEUZE explicita pode ser identificado no corpo do 

supervisor dessa empresa, um corpo transformado em imagem que representa um papel 

atendendo a uma expectativa de outrem. Historicamente ele procura se refugiar da punição 

- familiar, social e ou organizacional - através das representações determinadas pela 

comunicação interna, e para isso cria estratégias para sedar a mídia primária que atua, vive 

e sente autenticamente.  

 

De acordo com BAITELLO Jr. (2003) “o corpo do homem é um corpo de memória 

e de história, que constrói cenários e histórias pregressas e progressas”. Esse corpo 

simbólico e de temporalidade na empresa se vincula ao tempo, e ao fazê-lo se apropria do 

seu espaço, apropriando-se também da sua identidade, história e cultura. A empresa o 

ignora como corpo cultural e o submete. E desse lugar de submetido ele responde de modo 

alienado, ele co/rresponde. E, no momento em que co/rresponde, ele experimenta o 

conflito. 

 

Esse conflito culmina em um paradoxo: se o corpo vai para a empresa porque 

somente lá terá suas necessidades atendidas, existe aí uma imposição e diante dessa, não 

existe escolha porque o que governa nela é a necessidade. E o homem que vive sob o jugo 

da necessidade está possuído por Ananke, não sendo, portanto, o senhor dos seus desejos. 

                                                 
34 Conferir A. Besançon, “Vers une histoire psychanalytique”. Annales, maio de 1969. Conferir também G. Bateson e colaboradores 
“Towards a Theory of Schizophrenia”. Behavioral Science, 1956 e 1968.  
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A essa situação complexa que provoca conflitos e temores BYSTRINA (1995:11) chama de 

plurissignificação. Submetida ao jugo da complexidade organizacional, a atitude do homem 

denuncia uma distorção em relação a conceitos culturais estabelecidos como padrão da 

normalidade social. E assim ele age como quem delira, sua ação se transforma na 

representação do outro, a empresa passa a governar o seu fazer. 

  

Quando esse corpo permite que a comunicação interna interfira em suas histórias, 

ela anula uma parte de alguns dos seus conceitos e interfere em outros. Esse fenômeno 

ocorre com o seu consentimento, pelo seu desejo de ser reconhecido pela organização. Ele 

promove uma ruptura no seu mundo simbólico e essa ruptura é manifesta através de uma 

linguagem esquizofrênica. Sobre esse fenômeno que MORIN chama de distinção-conjunção 

quando aborda “a lógica da empresa” ele diz que a pessoa humana, no processo corporativo, 

busca ser reconhecida. É pela operação de conjunção que ela adquire sentido e se inscreve na 

dinâmica corporativa. “Nessa operação de distinção o indivíduo se diferencia da massa, 

assume um contorno próprio e afirma sua identidade corporativa. Essa identidade corporativa 

marca indelevelmente os corpos através da apropriação mútua, segundo MORIN (1990:17)”.  

 

De posse dos novos códigos gerados pelas metas e objetivos empresariais, esses 

corpos criam para si outros significados e os extrapola, ou seja, os reescreve à sua maneira. 

Essa re/escritura ocorre na sua apropriação do espaço e vinculação do tempo corporativo. 

Nesse movimento esses corpos vão construindo outras identidades e levam a empresa a 

realizar o seu intento normativo que é construir corpos adequados à corporação, capazes de 

realizar suas metas e atender suas expectativas. Em Sfez encontra-se uma citação que 

ilustra esse processo: 
 
“...o receptor ao ler o texto o refaz, e a sua maneira a sua leitura é na verdade uma reescritura. [...] 
essa sutileza da realidade ficcional é uma hibridização carregada de características de dupla criação; 
a fabricação, o meio de comunicação e o receptor tecem os vínculos com imagens mentais, o 
pensamento, e sua liberdade criativa. Assim ele recompõe o texto com o seu olhar, adequando-o ao 
seu mundo, dentro da sua possibilidade” (SFEZ, 1994: 98). 

 

Essa adequação promovida pela reescritura dos significados corporativos é a 

possibilidade de os funcionários submetidos sobreviverem nesse mundo pré-concebido sem 

a sua experiência vivida, pois foi construído alheio à sua presença. Quando ele entra nessa 



 69

realidade simbólica que não é a sua, o que se lhe apresenta como condição de 

sobrevivência, é uma espécie de morte. Como na cultura não há morte de acordo com 

BAITELLO Jr., aqui ela cria para o homem uma saída, e o capacita a fazer parte dessa 

cultura organizacional através da sobrevivência psíquica que para BYSTRINA (1995) é 

cultural. 

 

1.18 - Estratégias de vendas  
 

Para fazer parte dessa cultura organizacional, na empresa analisada os supervisores 

se adaptam para atender as muitas exigências. Eles tomam para si a responsabilidade pelo 

sucesso do programa de emagrecimento, proporcionando aos clientes um atendimento vip. 

Esse atendimento exige que no início quando um cliente começa a utilizar os produtos o 

supervisor o acompanhe diariamente. O correto cumprimento do programa requer algumas 

premissas irrevogáveis; uma delas é o uso obrigatório da ingestão de dois litros de água por 

dia, junto com os tabletes. Como os tabletes absorvem liquido do organismo, a água, vai 

promover a limpeza das células e evitar a constipação intestinal que segundo os presidentes, 

se ocorrer, o cliente pode “culpar os produtos”, comentam com ironia. Além disso, a pessoa 

que tem o objetivo de emagrecer através desse programa, obrigatoriamente deverá 

substituir duas refeições do dia por duas colheres de pó nutricional, o shak com água ou 

com suco, pela refeição da manhã e da noite. A única refeição do dia deverá ser o almoço 

acompanhado dos tabletes de vitaminas, sais minerais, proteínas, energéticos, cálcio e 

potássio. Essa dieta de astronautas, como dizem os presidentes, é organizada em: programa 

básico - em torno de trezentos reais, o programa médio entre quinhentos e oitocentos reais, 

e  o programa pleno que vai custar por mês entre oitocentos e mil e quinhentos reais. E de 

acordo com as indicações, além de reduzir o peso, os produtos vão reduzir também a 

ansiedade. 

 

 Para difundir as informações básicas sobre nutrição e encorajar os clientes a se 

comprometerem com o programa, os supervisores distribuem revistas com informações 

gerais sobre nutrição. 
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Nesse tópico explicam que o termo nutrição geralmente se refere aos alimentos 

ingeridos e como o corpo os processa e utiliza. Explicam que a necessidade fisiológica por 

comida é a necessidade pelos nutrientes específicos contidos nos alimentos e que os 

nutrientes são os componentes químicos dos alimentos, essenciais para o funcionamento 

adequado do corpo. Entram em detalhes como as funções dos nutrientes que são: suprir a 

fonte de energia para as atividades; suprir matéria estrutural de proteção ou sustentação dos 

ossos, dos músculos e dos nervos etc, além do crescimento, a reposição e a reprodução das 

células. Classificam os nutrientes como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas,  

minerais, água e fibra. Explicam que nos alimentos existem aproximadamente 50 nutrientes 

essenciais para a vida e estes estão concentrados nos tabletes – importante fonte de vida nas 

suas mãos para alcançar o corpo-imagem. Eles mantêm os níveis funcionais de nutrição das 

células sem que a pessoa tenha que se alimentar de todos os alimentos in natura.  

 

Conceituam nutrição distinguindo alimentos dietéticos, nutritivos, inibidores do 

apetite, do stress, dos problemas digestivos e alertam que o objetivo da nutrição é a 

manutenção das células do corpo e essas podem ser mantidas através da alimentação celular 

que são os tabletes acompanhados de apenas uma refeição in natura por dia. Explicam que a  

nutrição celular é um conceito básico e que a patologia moderna ensina que a doença é um 

processo celular. E, que a condição nutricional enfraquecida resulta no aparecimento de 

doenças, que os tabletes podem evitar se usados regularmente.  

 

Eles se amparam nas informações da Organização Mundial de Saúde, alertando 

para a necessidade de maior atenção, com a reposição dos níveis de micro-nutrientes no  

sangue,  incluindo  ferro,  cálcio,  cromo,  magnésio, que atualmente são muito baixos, pela 

deficiência alimentar da vida moderna. Apresentam-se como a solução para esse problema 

e afirmam que os produtos podem suprir as deficiências de nutrientes em crianças, 

mulheres grávidas ou em fase de aleitamento. Afirmam que os tabletes contêm todos esses 

micro-nutrientes necessários aos adeptos crônicos de dietas e idosos e que eles, aliados à 

reeducação alimentar, produzem uma vida mais saudável para a modernidade.  
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A estratégia persuasiva da empresa de remeter-se ao discurso científico se ancora 

em um certo tipo de discurso chamado ‘discurso fundacional’. O discurso fundacional, 

segundo a estudiosa em análise de discurso, Dominique MAINGUENEAU (2000: 97), 

seria o discurso auto-referente. Foucault citado pela autora, explica que “certos tipos de 

discursos têm uma relação privilegiada com a memória discursiva. Assim, os discursos 

literários, religiosos, jurídicos, [assim como os da medicina] estão destinados a suscitar 

palavras que os retomam, os transformam ou comentam sobre eles”.  

 

Divulgam que hoje, a empresa oferece uma grande variedade de produtos avançados 

cientificamente, não somente para a redução de peso, mas também para nutrição e bem-

estar em geral, e para o cuidado com a pele e os cabelos. Dizem que possuem produtos 

diferentes para todas as fases da vida e que novos produtos estão em constante 

desenvolvimento. Imprimem muita ênfase nas ervas, ingredientes naturais e fórmulas 

exclusivas para responder à demanda atual de uma vida mais saudável.  

 

Para garantir que os seus produtos sejam seguros, eficazes e de vanguarda cientifica, 

a empresa alega que conta com um Conselho de Assessoria Médica. Um grupo de 

consagrados cientistas, nutricionistas e profissionais de saúde que orientam a pesquisa e o 

desenvolvimento dos seus produtos. Muitas vezes nos treinamentos são anunciados  

palestrantes membros desse Conselho para que os vendedores mantenham-se sempre bem 

informados sobre a linha e a qualidade dos seus produtos.  

 

É procurando atender a essa demanda formativa e informativa, e despertá-la em 

outros que a empresa realiza os congressos mundiais chamados Extravaganza. Eles reunem 

pessoas do mundo inteiro e é um evento de dois dias para supervisores e presidentes que é 

digno do nome. Um deles aconteceu em São Paulo, no mês de dezembro de 2004, com a 

presença de quinze mil pessoas. Para cada país esse evento reserva, com muita 

antecedência, uma quantidade de cadeiras para os dois dias. No evento de Barcelona, em 

julho de 2004, o Brasil contou com apenas cinqüenta lugares, e o mesmo aconteceu em 

Atlanta, em março de 2005. Geralmente dois mil lugares são do país que promove o evento, 

mas é de interesse da empresa que seja o menor número possível para instigar uma guerra 
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de vendas entre os supervisores e assim um grande número de pessoas luta para atingir as 

mais altas cotas para ganhar a cadeira como prêmio. Nesses eventos os presidentes 

classificados com as mais altas cotas são tratados como deuses em espaço reservado no 

evento e vivenciam situações exóticas dignas de contos de fadas (Mafesolli, 1994). 

 

Esse conto de fadas é explorado também no discurso que prega o seguinte: “Além 

de nossos esforços nos negócios, a empresa faz muito pela comunidade”. Os vídeos 

mostram uma fundação na qual a empresa trata com os seus produtos crianças e 

adolescentes. Ela afirma que essa fundação tem se dedicado a melhorar as vidas de jovens 

em todos os lugares do mundo. E que, desde 1994, a fundação já ajudou inúmeras crianças 

em situações de risco a libertar-se de problemas devastadores como o uso de drogas, a 

miséria e o abandono. Esse discurso da situação de miséria dos amparados está presente em 

todas as apresentações da empresa. Eles mostram, no início, as crianças esquálidas e após o 

uso dos produtos acompanhados de tratamento médico, exibem as crianças saudáveis e 

sorridentes. 

 

Imagem saudável e sorridente contém o vídeo que a empresa apresenta sobre o seu 

fundador que morreu em 2001, aos 43 anos, de “overdose de estimulantes”, uma morte 

cercada por mistérios e pouco divulgada. Conta-se uma história fantástica: “ele dormiu e 

não acordou mais” o que remete aos mistérios que cercam à história dos cristãos. Nos 

eventos, durante as apresentações passam toda a história de sua vida, sua bela figura jovial 

e sorridente em festas de estilo principesco, parabenizando as pessoas que conquistaram 

metas mirabolantes em favor da empresa. Porém em nenhum momento comentam sobre a 

sua morte e assim todos ficam com a impressão de que ele ainda está vivo e que o 

encontrarão nos eventos a qualquer momento. Os supervisores evitam tocar nesse assunto e 

só comentam superficialmente quando não encontram formas de esquivarem-se de uma 

pergunta mais insistente e direta. Os presidentes e supervisores divulgam que o seu 

princípio motriz era “a lealdade aos Distribuidores, Clientes e Funcionários”. E afirmam 

que esse lema ainda sobrevive em tudo o que fazem. Eles dizem que o sonho do fundador 

de levar a nutrição a todo o mundo está se tornando cada vez mais, uma realidade.  
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1.19 - O discurso dos vendedores 
 
 

Nos últimos meses de 2005, a empresa que quase nunca aparecia na mídia, tem 

mostrado a sua cara. Desde meados do segundo semestre de 2004, Eneida Bine, antiga 

executiva de sua concorrente em produtos de beleza, a Avon, foi contratada para dirigir a 

empresa no Brasil. Desde então a empresa tem aparecido em artigos e capas de revistas 

como Exame, Veja e agora na revista Você SA. A Revista Você SA publicou um artigo da 

jornalista Rosa Symanski intitulado com um dos lemas da empresa: “Quer enriquecer? 

Pergunte-me como”. O artigo comenta as abordagens dos vendedores que conseguem fazer 

fortuna oferecendo shakes e tabletes para emagrecer, conforme Anexos. Os vendedores 

aproximam-se das pessoas afirmando que “Perder peso rapidamente com saúde e sem 

sofrimento é o sonho da maioria das pessoas que vivem, brigando com a balança e que a 

alimentação celular  tem a fórmula mágica do corpo perfeito”. Esse discurso da empresa é 

incorporado pelos vendedores que o  repetem automaticamente sem questioná-lo como a 

própria empresa pede, pois ela sabe o que dá certo por experiência vivida. 

 

Assim a participação humana nessa corporação mostra que a realidade das 

estruturas e do ambiente corporativo deixa pouco espaço para a criatividade. Falta 

autonomia para que o vendedor possa se considerar um ator que produz, reproduz e 

transforma tanto a corporação como a si próprio. Essa transformação ocorre em função da 

resposta aos treinamentos que o indivíduo recebe tanto os formais quanto os implícitos por 

meio de jogos tácitos que acontecem entre os diferentes grupos que compõem a hierarquia. 

O Departamento ideológico35 opta pelo modelo funcionalista behaviorista desconsiderando 

que a comunicação não é só estimulo e resposta, ela é orquestral (WINKIN, 1998). 

Equivocadamente parece que se esquecem da autonomia natural do “ser humano”, ou 

propositadamente a ignora. 

 

A autonomia é uma qualidade ou condição difícil de ser alcançada pelo homem. Na 

sua situação atual, o homem, servil ao sistema do trabalho, vive em uma sociedade 

                                                 
35 O filósofo Álvares Vieira Pinto (2005:445) chama de “departamento ideológico” a área de Recursos Humanos responsável pelo 
desenvolvimento das técnicas manipulativas para modificar o comportamento dos homens considerados aptos a atender as expectativas 
da empresa. 
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nucleada em torno de estruturas de poder como a empresa analisada, assim como é 

nucleado o sistema da mídia. O indivíduo autônomo é aquele independente e crítico, que 

potencializa valores válidos para a coletividade (humanidade). Segundo VIEIRA (2005:4), 

esses valores estão representados na “bondade total, na superioridade evolutiva”, na não 

exacerbação do egoísmo humano36. 

 

O modelo ideal que os vendedores precisam acatar foi planejado pela empresa e não 

por eles, os atores que fazem a empresa acontecer. Ambos possuem objetivos diferentes e 

as pessoas não se tornam atores verdadeiros se não são sujeitos que expressam aquilo que 

são, ou que não estejam engajadas naquilo que fazem. O fazer autêntico é acompanhado do 

poder de dizer “eu”, mas para isso o sujeito precisa estar do lado da imaginação, da criação, 

da crítica e da reflexão sobre si mesmo. Para isso é necessário “[...] pertencer ao 

simbolismo discursivo e representativo que constitui o mundo ambiente do sujeito, e é o 

espaço em que ele pode mover-se se desenvolver e nele renovar-se [...]” conforme diz 

PROSS (1980:30).  

 

O texto normativo se dirige aos vendedores como se esses fossem recipientes 

vazios, que diante de estímulos ambientais, mudam seu comportamento de acordo com as 

informações recebidas e o interesse daquele que as comunica. Ao adotar essa perspectiva, a 

empresa ignora a existência do seu mundo interior ao mesmo tempo em que cria para eles 

um mundo rico de expectativas, desejos e fantasias. Ignora os seus processos culturais 

internalizados, responsáveis pelas alterações não desejadas pela corporação que surgem no 

processo interativo e que serão tratados no capítulo II. 

 

A empresa analisada desperta expectativas nas pessoas, utilizando o depoimento dos 

usuários que conseguiram deslanchar e enriquecer através do negócio. Muitos de seus 

vendedores ganham mais que muitos executivos de grandes empresas. Eles declaram que 

começaram vendendo os shakes emagrecedores para os amigos mais próximos e hoje já 

ganham milhões de reais, possuem equipes em vários países e conhecem o mundo todo.  

                                                 
36 VIEIRA, Jorge de Albuquerque. Sistemas Psicossociais. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica PUC-SP 2005. 
Museu Nacional de UFRJ. Texto não publicado, p. 4.  
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Nos eventos as pessoas são desafiadas com a questão: “E, então, qual é o seu 

sonho? Se for perder peso, esse programa garante que pode atender. Se for ganhar muito 

dinheiro, também. Os vendedores dessa empresa não têm dúvida disso e encaram o ritual de 

vendas quase como uma religião. A questão é: você está disposto a rezar por essa cartilha”?   

  

Pode-se observar como exercício cerceador da cultura organizacional através da 

comunicação interna é planejado estrategicamente, seguindo uma tradição funcionalista 

dominante que estabelece procedimentos inquestionáveis a serem seguidos. Tem a 

pretensão de promover a coesão dos esforços humanos nela inseridos e é pensada para 

vencer as resistências com as quais possa se deparar (SAMAIM, 2003). Cria também uma 

predisposição para interação que propicia a necessária mudança dos hábitos para que se 

opere e efetue a mudança de atitude que deseja dos funcionários. 

 

  A comunicação interna descarta a complexidade emocional, considerando os 

homens de forma racional e comportamental. Retrata a cultura corporativa desenvolvida de 

forma autônoma, com autoridade dissimulada; uma defesa contra as emoções que limitam 

nos indivíduos a expressão de seus sentimentos. Voltada para a realização de tarefas e 

solução de problemas estratégicos, ela cerceia o espaço e a oportunidade para que os 

funcionários analisem, compreendam e reflitam sobre as suas normas. Quando PROSS 

(1980) explicita que: “[...] a questão gira em torno da significação que aponta a interpretação e 

não o meio […]”, abre um viés para pensar esta temática. A pouca atenção dada aos 

sentimentos gerados nos funcionários durante o seu processo de adaptação não fica impune. 

As experiências que eles vivem nesse contexto criam neles novos significados, nem sempre 

refletidos ou permitidos conscientemente, produzem uma lacuna existencial naqueles que 

as vivenciam. A submissão sem reflexão, que é um procedimento infantil, muda o ritmo de 

suas vidas e essa mudança altera a compreensão das suas relações com o mundo que os 

cerca e com a própria corporação. De acordo com PROSS (1980) “[...] as representações 

nos fazem retroceder às experiências primárias especificas do gênero humano”. Essa 

experiência tem a força simbólica dos vínculos onto e filogenéticos (EIBESFELDT, 1973). 
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A comunicação interna analisada como texto cultural (BYSTRINA, 1995) ou 

código simbólico não ignora o alerta de Ortega y Gasset e aproveita-se dele conforme se 

segue: 

 
[...] A linguagem como quase tudo que o homem faz é muito mais ilusório do que se costuma achar. 
[...] A mesma linguagem utilizada para expressar os pensamentos serve também para ocultá-los para 
mentir. [...] ao falar, os homens enganam-se achando que vão utilizar tudo que pensam. Na verdade o 
discurso diz apenas uma parte, e abre um fosso intransponível para o restante da transmissão 
(ORTEGA Y GASSET, 2002:4).  
 

A empresa procura ocultar esse fosso com a sedução da promessa de riqueza e 

felicidade, não deixando espaço para o questionamento. Assim, através da comunicação 

interna modifica o comportamento dos funcionários, modelando-os de acordo com o seu 

desejo. O objetivo organizacional desperta uma identificação coletiva e leva os funcionários 

a acreditarem que ali sempre haverá lugar para todos que se adaptarem, se dedicarem 

incondicionalmente e “vestirem a camisa37”, para utilizar uma expressão do cotidiano que 

significa estar absolutamente integrado ao grupo ou a uma convivência gregária. A 

identificação com os objetivos corporativos provoca uma alteração na forma de pensar a si 

e ao mundo. A obrigatoriedade do trabalho em equipe e o pensar coletivo são os principais 

responsáveis pela alteração. 

 

1.20 – O culto ao produto despertando expectativas 
 

Para chamar a atenção dos consumidores, a empresa orienta seus vendedores e 

supervisores a utilizarem as suas ferramentas básicas. O próprio corpo/imagem, o estoque 

dos produtos e uma pasta com as suas fotos antes e depois de iniciar o programa para que 

possam exibí-las a fim de convencer o cliente no momento da venda. Isso para que o futuro 

comprador tenha a idéia do antes e do depois do tratamento que eles chamam de programa. 

Em um discurso articulado a empresa dá o texto e orienta o que pode ser dito para que 

possam manter uma postura positiva e padronizada, quando negociam. Para driblar 

eventuais recusas, a ordem é demonstrar empatia em relação aos argumentos do 

interlocutor para, em seguida, mostrar outros aspectos e benefícios dos produtos e não 

                                                 
37 Esse sentimento de “vestir a camisa” desperta o instinto da convivência gregária que remonta ao instinto animal de sobrevivência da 
espécie, a união e o agir em comum (que se manifesta inclusive na guerra segundo o autor). Esse, porém, é dicotômico e apresenta a 
possibilidade do surgimento de outros viéses (Eibl Eibesfeldt, 1973:179. Esses viéses serão tratados posteriormente. 
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deixar margem para recusas fechando o negócio o mais rapidamente possível. Todas essas 

técnicas são ensinadas nos treinamentos, e como primeira injeção de motivação eles  são 

abertos com o vídeo trazendo mensagens otimistas do elegante e sorridente fundador da 

empresa, despertando em todos a ilusão do sonho (BYSTRINA, 1995). Ele explicita, entre 

outras coisas, o preconceito de muitas pessoas que, no passado, não consideravam a venda 

desses produtos como um trabalho decente. Comenta sobre os consumidores ávidos por 

produtos da indústria do bem-estar que a pós-modernidade já consagrou como uma das 

saídas para o estilo de vida das pessoas atualizadas com o seu tempo.  

 

Atentos a todos os acontecimentos nacionais e internacionais, os presidentes e 

supervisores encaminham para a sua equipe, manchetes de primeira mão, e relatos de 

acontecimentos que consideram importantes para motivá-los. Esse material é também 

enviado às possíveis vítimas - forma como eles mesmos se referem aqueles que estão na 

mira, por possuírem perfil para a empresa. 

 

Os supervisores exploram os aspectos positivos dos artigos de jornais e revistas 

diariamente, lotando as caixas de e-mail de sua equipe. Um exemplo é um longo artigo 

escrito pela jornalista SYMANSKI (2004) na revista Você S.A. que conta a história da 

empresa analisada. Através dele os supervisores exortam suas equipes a se orgulharem do 

que fazem, como a mensagem que se segue. 
 

Original Message, From: BelmiroBarrellaJr. To:"Undisclosed-cipient; "@rosario.terra. com.br. Sent: 
Sunday, October 10, 2004 4:44. PM Subject: Você AS. Quer enriquecer Pergunte-me como. 
 
Querido(a) amigo(a): Quando alguém perguntar se você é "Vendedor de latinhas” diga com muito 
orgulho que sim! Leia a reportagem da Exame e da Você S.A. da semana passada e renove a sua 
convicção de que essa empresa que vai realizar todos os seus sonhos. Uma excelente semana para 
você! Luzeti e Belmiro, Supervisores Mundiais. 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:BelmiroBarrellaJr.
mailto:"Undisclosed-cipient; "@rosario.terra. com.br
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E VINCULAÇÃO DOS CORPOS 
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2 - HOMEM E EMPRESA  DANÇAM NO ESPAÇO DEVORA/DOR 
 

 Na medida em que vive no universo empresarial, o homem das sociedades 

ocidentais contemporâneas vem assistindo à perda  do seu próprio corpo, a cada dia os seus 

sentidos tornam-se mais  anestesiados. Nesse contexto, vive na cultura38 do quanto mais 

rápido, com menos dor e mais próximo da imagem idealizada pelos meios de comunicação, 

melhor. O corpo de carne e osso é gradativamente convertido em nostalgia jurássica, 

especialmente aos olhos da cultura limitada à predominante expressão de mercado. No 

momento atual esse corpo – mídia primária – transforma-se em objeto de divulgação, 

negociação ou marketing, é tratado como uma imagem. Assim, dialogando com as 

considerações teóricas de Harry PROSS (1980), podemos dizer que convivemos com uma 

imagem do corpo ou algo a que essa imagem faz referência, como uma mídia secundária. 

 

 Para manter-se vivo e saudável o corpo, aqui concebido como mídia primária, 

necessita dialogar, de maneiras diversas, consigo mesmo, com outros corpos e com seu 

meio ambiente. Isso pressupõe a propriocepção, a interocepção e a exterocepção, isto é, a 

percepção de si mesmo, a comunicação com os outros e interação com o seu entorno. Essa 

comunicação envolve o meio interno e o externo, entrelaça o biológico ao social em todos 

os seus aspectos e formas de relações39. Entre essas relações o corpo se submete ao trabalho 

de acordo com normas elaboradas pelos processos de comunicação corporativa de uma 

empresa, a subjetividade que equivale a segunda realidade apontada por Bystrina. 

 

 As conseqüências da comunicação corporativa responsável pela construção 

dos vínculos dos homens com as empresas nas quais trabalham é o foco para o qual este 

capítulo voltará a sua atenção. De acordo com Bystrina a orientação dos vínculos se faz 

através de signos que possibilitam e permitem a construção das relações do cotidiano. A 

lógica, as ciências exatas, naturais, sociais, a criatividade e a imaginação, identificadas com 

os mitos, rituais, obras de arte, utopias, ideologias, ficções e outros, constroem a 

                                                 
38 Ivan Bystrina entende por cultura todo o conjunto de atividades que ultrapassam as meras necessidades de sobrevivência material 
(1995:14). 
39 Esses conceitos foram desenvolvidos por Norval BailelloJr.no curso Semiótica da Cultura, ministrado no segundo semestre de 2002 no 
Programa de Comunicação e Semiótica da PUC/SP. 
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comunicação humana que transita também nas organizações. Assim, os vínculos estão 

situados no centro da cultura e alicerçam a sobrevivência psíquica do ser humano também 

nas relações de trabalho. Nessa relação observa–se a dança na qual homens e empresa se 

envolvem. Conforme explicita o filosofo Álvaro Vieira PINTO (2005: 444), “a verdadeira 

finalidade da produção humana consiste na produção das relações sociais, na construção de 

formas de convivência”. Os dirigentes valem-se dos benefícios ofertados aos trabalhadores 

para envolver seus corpos e o tempo de vida  desses em favor dos objetivos das 

corporações. De acordo com o autor:  

 
Os benefícios oferecidos aos trabalhadores em troca do trabalho representam o modo de ocultar-lhes 
a verdadeira perda da liberdade que sofreram e destinam-se a comprar-lhes o silêncio, a conformação 
e mesmo a adesão inconsciente. Leva-os subjetivamente a conformação e a se sentirem 
existencialmente realizados com a sincera crença na ilusória posse do poder que os funcionários do 
departamento ideológico da organização lhes incutem (PINTO, 2005:444).       

 

Esse departamento ideológico envolve a área de recursos humanos, treinamento, e 

desenvolvimento que cuida dos aspectos comportamentais desejados pela empresa. Os 

diretores dessa área atuam como gestores que através de normas comportamentais deixam 

claro, implícita e explicitamente, que o trabalho envolve uma troca vantajosa para os 

homens que com a empresa se comprometem. Justamente pelas relativas vantagens as 

organizações40 capitalistas limitam as condições vitais do homem, especialmente sua 

liberdade e criatividade. Conforme observação do filósofo: 

 
 Em vez de ser o portador do saber que o torna executor de atos transformadores da realidade e por 
isso o perfeito exemplar do indivíduo humano livre, o homem converte-se na antítese de sua devida 
realidade ao se deixar prender pela empresa. Em razão da alta especialização dos seus conhecimentos 
e habilidades, que as vezes não encontram aplicação ou emprego noutra parte, noutro setor de 
produção e pelos altos salários, eles se imobilizam no território onde servem (PINTO, 2005: 444).       

 

Dessa maneira, acompanhando a reflexão do autor, o funcionário se anula  e passa a 

viver a totalidade da empresa, mesmo estando longe dela. Isso ocorre em conseqüência da 

                                                 
40 A organização, de acordo com BERG (1989:30), é uma estrutura, um processo de construção da ação coletiva dos homens. São 
organizações os espaços de ação, onde controles e regras atrelados conseguem coordenar e ajustar o comportamento coletivo pelo menos 
temporariamente, com as ações e as estratégias de submissão. É um universo simbólico onde se dá a intersecção dos indivíduos, também 
chamada ação social; ela é mediatizada por um conjunto mais ou menos estabilizado e articulado cujas regras e mecanismos de 
organização de troca e de negociação, através dos quais os atores respectivamente gerem as dependências e são mantidos por ela. Elas 
convocam normas e valores que ao mesmo tempo induzem a  construções simbólicas.  
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comunicação corporativa que governa o complexo processo produtivo e determina as 

atitudes aceitáveis naqueles que se predispõem a representar a logomarca da empresa. Com 

isso ela modela os corpos e a forma de agir, falar e atuar das pessoas que se submetem às 

suas normas. Se submeter e aceitar pressupõe, conforme diz o autor, uma anulação de si 

mesmo, portanto um abrir mão de sua autenticidade. Pode-se dizer que essa situação é um 

dos fatores geradores do que Ivan Bystrina chama de “estados alterados de consciência”, 

pois abrem precedentes para as variáveis psicopatológicas que se fazem presentes nas 

representações dos papéis vividos no cenário organizacional (BYSTRINA, 1995: 11). 

 

Neste cenário o trabalho funciona como mediador da relação corpos/corporação e é 

regido pela comunicação normativa que gera um conjunto de representações de papéis. 

Essa representação de papéis pode ser analisada, no enfoque de Roger CAILLOIS (1967: 

61), como simulacro, ou ainda como, na perspectiva de Johan HUIZINGA (1996), uma 

questão de contínuo jogo. 

 

Na perspectiva de Huizinga o jogo é mais do que um fenômeno, ele ultrapassa os 

limites das atividades puramente físicas e biológicas, marca o surgimento e o 

desenvolvimento da cultura. É uma função significante, isto é, encerra um determinado 

sentido. No jogo existe algum elemento não material que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação 

 

Caillois define o comportamento dos homens submetidos às regras dos jogos como 

simulação de uma realidade, ou seja, uma realidade inventada. Ele criou uma tipologia, 

uma classificação de jogos que funciona como uma grelha de quatro grandes famílias: 

Agon, Mimicry, Ilix  e Alea. A primeira - jogos de Agon – que em grego significa luta, é 

constituída por jogos de competição e combate, nos quais sempre há um ganhador e um 

perdedor. Seus princípios reforçam a estrutura dual, estimulam as forças primordialmente 

ancestrais da natureza e lidam sempre com o bem e o mal. Nas empresas esses jogos de 

competição e combate são utilizados para desenvolver habilidades, treinar a força, a astúcia 

e a malícia, mesmo quando praticados prescindindo de princípios éticos e estéticos. 

Percebemos que a concepção de jogos de competição analisada por Caillois tem 



 82

aplicabilidade imediata dentro da área da pragmática da comunicação corporativa, pois a 

sua teoria concebe a  realidade social e a sua história como agonísticas.  

 

Na organização acontece uma simulação desses jogos como lutas frias do mais forte 

contra o mais fraco, nas quais há obrigatoriamente um ganhador e um perdedor. A 

diferença é que na empresa os adversários não se matam concretamente. Como a luta de 

Agon é estimulada e não se concretiza, diante da farsa da finalização percebemos nas 

empresas a presença das características da segunda família de jogos estudada por Caillois, 

os jogos de mimicry. Trata-se de um conjunto de jogos que funcionam como pura imitação, 

onde o participante faz acreditar, a si que ele é outro que não ele mesmo; situação coerente 

com a representação de papéis na organização corporativa onde o homem se afirma pela 

ilusão ou artifício de um determinado tipo de fé (CAILLOIS, 1967: 61 a 68). 

 
As representações de papéis supõem simbolizações que fazem parte da história 

ontogenética e filogenética do homem (EIBESFELDT, 1973:175). Elas são balizadas por 

mitologias e crenças que, de acordo com PROSS (1980:84), são alimentadas por rituais 

permanentes. Sobre os rituais responsáveis pela manutenção do homem nas organizações  o 

autor explica que as organizações premiam e penalizam os homens de acordo com a sua 

atuação. 
 

Nos rituais das organizações contracenam diferentes expressões articuladas ao redor 

da chamada comunicação corporativa. Neste contexto retomamos a concepção de Freud 

que nos permite compreender que em todo campo de troca há possibilidade de ação, ou 

seja, de comportamentos individuais ou coletivos. Nesses espaços de ação os atores, numa 

perspectiva instrumental, fazem as suas transações, estabelecem vínculos entre pessoas 

concretas. Aqui nos referimos a vínculos na concepção de Norval Baitello, elaborada a 

partir do diálogo com Harlow e Eibesfeldt. Os vínculos, que para BailelloJr.permeiam a 

conexão das pessoas e a vida em sociedade, também se explicitam nas relações de trabalho.  

 

Nessa teia de vínculos entendemos que o trabalho é uma expressão cultural que 

funciona como pano de fundo da finalidade e razão da existência corporativa. Na empresa 

ele tem a função de gerar lucros e prover seus membros. É realizado e/ou representado por 
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atores que interpretam a comunicação normativa e ele aparece em forma de um texto 

codificado - as normas -  que tanto são explícitas quanto implícitas. Aqui retomamos a 

definição de “textos culturais” que, para o semioticista Ivan BYSTRINA (1995: 5), são 

complexos significativos com sentido e compostos de signos41. O autor, ao propor a 

chamada “Semiótica da Cultura”, denomina dimensão pragmática da semiose o fato que 

não existe um signo que não seja produzido por um ser vivo e recebido e interpretado por 

um receptor. A dimensão sintática é dada pela disposição ou ordenação dos diferentes 

signos. Nesse universo teórico Bystrina percebe a importância dos códigos entendidos 

como sistemas de regras e de relações entre os signos. No ambiente de textos culturais, no 

universo de códigos,  a comunicação organizacional articula e manipula um texto cultural 

chamado trabalho; estabelece códigos que normatizam as relações entre a empresa e o 

corpo funcional que a serve. 

 

Essas regras organizacionais estabelecidas pela comunicação interna da empresa, 

quando explícitas, são ditas, escritas e propagadas. No entanto, as regras implícitas são 

tácitas e veladas, embora determinem tanto quanto ou mais que as explícitas. Ambas 

governam e definem o comportamento e as atitudes dos funcionários para consolidar os 

objetivos corporativos. Por meio delas o espaço organizacional se transforma em território 

de coerção e aí mantém os funcionários porque captura deles as necessidades de 

sobrevivência reais e simbólicas. Em busca do atendimento dessas necessidades os 

funcionários muitas vezes entram em conflito com as pressões exercidas pela comunicação 

normativa. Submetidos a essa pressão eles mergulham nos estados alterados de consciência 

que, na concepção de Bystrina são uma das raízes da cultura. 

 

A complexa relação entre a cultura, a comunicação e a corporação compõe o cenário 

das representações de papéis no processo produtivo. Nele contracenam culturas diferentes e 

são construídos e reconstruídos os vínculos humanos e corporativos. Esses são balizados 

pelas crenças e mitos dos homens que aí alimentam as suas necessidades reais e imaginárias 

                                                 
41 Para Bystrina o signo, produzido por seres vivos animal ou humano, tem que ser capaz de ser percebido pelos sentidos e ser recebido 
e interpretado por receptores vivos. O autor ainda ressalta que cada objeto conhecido por nós contém em si mesmo uma informação 
latente que é percebida pelos nossos sentidos. A informação latente modifica-se e transforma-se em informação atualizada. Os signos são 
objetos especiais porque não contém apenas informações sobre si próprios, eles contêm informações sobre aquilo que está imanente 
dentro dele (1995: 04). 
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(HILMAN, 1993:53). Enredados por elas são devorados pelas normas corporativas que os 

mergulham nos estados alterados de consciência e perdidos de si mesmos adentram o 

universo da loucura.  

 

2.1 - O espaço simbólico: constituição e representação  
 

Nesse palco onde os ritos são repetidos com regularidade, os funcionários são atores 

e transformam o texto - a norma -  em trabalho, interpretando-o através da representação de 

papéis. Isso é possível porque o homem é um ser da cultura e por ser a cultura composta 

por símbolos é que esses funcionam como representações de objetos reais. Os símbolos 

acompanham o homem em toda a sua existência; graças às transações simbólicas é que o 

homem interpreta papéis, atua gastando sua vida no espaço de representação que, de acordo 

com BYSTRINA pode ser uma viagem do céu para o inferno (1995:11).  

  

 O espaço de representação é o lugar no qual se articula o senso de realidade. E 

senso de realidade é, sob certos aspectos, sinônimo de religiosidade se considerarmos, de 

acordo com FLUSSER (1967: 9), o real como aquilo no qual o homem acredita. Segundo o 

autor, na época pré-cristã o real era concebido como divinização das forças da natureza e na 

Idade Média era concebido como manifestação do transcendente, do Deus do cristianismo. 

A partir do século XV o real se problematizou e a natureza foi colocada em dúvida, o 

homem perdeu a fé no transcendente. Refletindo nessa perspectiva, podemos dizer que a 

comunicação organizacional capturou do homem essa descrença e caracterizou o espaço 

corporativo com os aspectos subjetivos de um novo senso de realidade que lhe 

proporcionasse a sensação de realização e promessa de felicidade. Acreditando nisso o 

homem se engaja na empresa. 

 

Com esse engajamento o homem interpreta a comunicação corporativa 

intercruzando tempo, espaço, mitologia, realidade e imaginação. Regida por ela a empresa 

contemporânea pretende ser o “espaço de vida” do homem e arquiteta para que este fixe aí 

a maior parte da sua existência. De acordo com BERG (1985) esse é o lugar em que as 
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pessoas trabalham juntas e de modo estruturado para alcançar objetivos específicos, um 

lugar que tem a pretensão de atender a dois senhores: a corporação e o homem. A 

corporação é atendida pela busca do lucro através da produção de bens e/ou serviços para a 

sociedade. O homem, por sua vez, é atendido na sua necessidade de sobrevivência, 

realização e reconhecimento que se traduz em projeção social, status e promoção.  

 

Esse espaço, como já observamos, é regido por normas explícitas que apresentam a 

missão, a filosofia e a política contidas nos chamados manuais de procedimentos. Esses 

manuais contêm as determinações do que se faz na empresa, como, onde, quando, para quê, 

para quem. As CIs – circulares internas -, os cartazes, os quadros de avisos, os emblemas e 

fotos anunciam a presença de códigos que regem o estreito espaço entre corpos, enquanto 

as normas implícitas aparecem no contrato tácito que ronda silenciosamente o espaço 

corporativo. Ambas são interdependentes, governam a empresa e pontuam o trabalho dos 

corpos, mídia primária42  submetida. 

 

Esses corpos compõem a corporação na medida que, como observamos, submetem-

se às normas implícitas e explícitas. As normas explícitas derivam da comunicação 

normativa que compõe a identidade cultural, pois a comunicação é o primeiro instrumento 

do fazer cultural; como portadora de significados, ela permite a construção de um texto 

com nossas crenças e convicções culturais (PROSS 1980:65).  

 

Carregada dos significados culturais, a comunicação normativa fundamenta as 

normas organizacionais e essas se responsabilizam por modelar os comportamentos e 

atitudes constituídas no espaço corporativo. Nele está reunida a soma das atividades e 

papéis dos numerosos indivíduos submetidos e coordenados por normas que visam à 

produção de resultados lucrativos. Através das coordenadas dessa trama complexa os 

homens engajados se entregam ao trabalho gerador da sobrevivência da empresa. 

 

A corporação tem a pretensão de ser o espaço dos homens no mundo; uma vez nela 

insertos, em função dela consomem o seu tempo de vida, pois se dedicam quase que 
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integralmente a ela. O tempo de vida dos homens é consumido, segundo observação de 

Vicente ROMANO (1999), com oito horas de trabalho, uma ou duas horas de refeições, na 

empresa ou no seu entorno, quatro horas em transporte para ida ao trabalho e retorno para 

casa. Mesmo das cerca de quatro horas de atividades feitas em casa, boa parte estão 

voltadas para o cuidado com a aparência ou apresentação pessoal em função do trabalho. A 

dedicação é tamanha que em muitos momentos o homem confunde o espaço da empresa 

com o seu próprio mundo. 

 

Ciente dessa confusão, o espaço corporativo aproveita-se do fato de os homens não 

se realizarem fora dele, para através da comunicação normativa moldá-los segundo seu 

desejo. Diante da sua impossibilidade de se auto-sustentar, as empresas se apropriam da 

existência alheia. Por não viverem de si mesmas, utilizam-se das normas organizacionais 

para manipular os homens e transformá-los em instrumentos para operar a sua técnica e 

sustentar o empreendimento lucrativo (PINTO, 2005: 445). Essa possibilidade ancora-se no 

fato de o “fenômeno da sincronização da escala temporal humana não estar na esfera dos 

aparatos, mas dos sentidos” (Pelegrini, 2004: 130).  

 

Aqui consideramos que a percepção do tempo é diferente de uma nação para outra e 

que o tempo brasileiro é mais móvel que os demais. É importante explicitar também que em 

cada nação e cada organização a vivência do tempo é diferente. Em qualquer delas, as 

empresas articulam formas de dissimular a apropriação do tempo do homem através de 

movimentos postiços de tempo como o de lazer, o que na verdade são uma forma de manter 

a rigidez das  normas definidas pela comunicação corporativa.   

 

Amparadas nesses parâmetros, as normas corporativas, de acordo com BERG 

(1985), capturam a sensibilidade daqueles que constituem a sua existência de fato e os 

programas através de treinamentos. Os treinamentos são técnicas normativas que visam 

homogeneizar o comportamento dos diferentes perfis culturais que adentram a empresa. É 

importante ressaltar que a cultura é formada pelos diversos aspectos intrínsecos/normativos 

que tendem à normatização. Como as culturas são diferentes e as empresas se constituem 

                                                                                                                                                     
42 Harry Pross classifica as mídias em três categorias: mídia primária, mídia secundária e mídia terciária. O corpo funciona como mídia 
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dessa diversidade cultural, o espaço organizacional se transforma em um enorme território 

de desvios, um mosaico de conflitos, diferenças e contradições. Um campo de jogo, 

disputas, vitórias e derrotas que a empresa procura dissimular e através de premiação e 

coerção procura reeducar utilizando-se dos treinamentos. 

 

Os treinamentos e as dinâmicas de grupo são ferramentas organizacionais que 

possibilitam a empresa trabalhar aspectos intrínsecos do funcionário e interferir nas 

crenças, valores, habilidades e traços de personalidade. Nesses processos é comum o uso de 

jogos com o objetivo de integração e sociabilidade entre os participantes. Uma vez 

integrados, os treinamentos interferem na competência e na criatividade dos participantes; 

com o poder de persuasão e de argumentação, administram inclusive a resistência à 

frustração. As “dinâmicas” são utilizadas para “desarmar” os funcionários, tornando-os 

mais dinâmicos e tranqüilos para executar o que a empresa quer e como ela quer. Isso 

facilita a utilização dos mesmos nos mais diversos processos da empresa em função de 

objetivos definidos. Quando um profissional de recursos humanos coordena um 

treinamento, escolhe as dinâmicas adequadas ao perfil do cargo e aos aspectos da cultura da 

empresa e do funcionário, propicia condições para checar sua adaptabilidade à cultura 

corporativa. Quanto maior a complexidade do cargo, mais planejada, estruturada e 

adequada ao papel  deve ser a dinâmica ou treinamento.   

 

O ambiente organizacional utiliza técnicas para desarmar as pessoas e influenciá-las 

com os seus conceitos e valores de modo a definir posturas diante das tomadas de decisão 

em curto espaço de tempo. O departamento ideológico (PINTO, 2005: 445) trabalha os 

preconceitos, valores e formas como as pessoas defendem seus pontos de vista e dos quais 

precisam abrir mão em nome da empresa. O treinamento é um processo de comunicação 

dirigida que visa flexibilizar valores pessoais e, através de uma narrativa específica,   

influenciar ou modificar comportamentos.  

 

Dessa forma programados os funcionários realizam mecanicamente um conjunto de 

ações para atingir os objetivos empresariais; ou seja, eles próprios são “programados para 

                                                                                                                                                     
primária porque tem condições de se comunicar com outro corpo ou outros corpos sem nenhum aparato técnico.    



 88

programar” (FLUSSER, 1983:38). Essa programação depende da competência dos 

treinadores em persuadir e envolver o funcionário que deve, em termos simbólicos, se 

sentir como participante ativo dos processos.  

 

Estudando o envolvimento dos funcionários, MORIN (1990) mostra a articulação 

entre os modos de administração persuasivo e participativo. Dessa articulação depende 

inclusive o grau delegativo que a empresa confere ao colaborador. Sem essa experiência 

fica difícil a ginástica mental e comportamental que possibilita a adaptação complexa. Por 

isso Morin diz que se os velhos demônios da administração monolítica não estiverem 

alertas, podem se surpreender com os resultados que fogem às regras do jogo.  

 

O jogo é um dos artifícios que a empresa utiliza para atrair os homens que realizam 

seus objetivos. Numa ação contínua, a comunicação corporativa acena-lhes com cargos, 

papéis fixos, consagrados como os dos deuses, míticos como os das lendas e funcionais 

como os da sociedade contemporânea, como diz SERRES (2001). Seduzidos pela 

mensagem, sedados pelo desejo de possuir bens e desfrutar de confortos especiais, os 

funcionários que em sua natureza são nômades, atendem ao chamado. Buscam, através da 

corporação, a competência de um deus para se tornarem sujeitos de fato e de direito, 

perseguem um modelo de homens ideais, esquecem que não existem homens ideais, mas 

homens idealizados (QUEVEDO, 2004). Nesse sentido lembramos que MORIN considera 

que “o mito do modelo ideal é um fantasma comum que leva empresas e funcionários a 

fracassarem” (MORIN, 1990: 83). Ambos esquecem ou ignoram que os deuses são da 

segunda realidade, portanto, imagens.  

 

Ao lembrarmos de modelo ideal e dos cargos encarados como divinos no contexto 

das empresas, passamos a esclarecer o sentido do conceito segunda realidade. O termo foi 

criado por Ivan Bystrina para distinguir a natureza, primeira realidade, da cultura, segunda 

realidade). Aprofundando os estudos de Bystrina, Norval BailelloJr.nos mostra que a 

segunda realidade é um universo simbólico que o homem acumula no seu mundo vivido. 
 

 No universo da segunda realidade, exercendo cargos com estatutos quase divinos, 

os funcionários envolvidos acreditam na possibilidade de vir a realizar a imagem sagrada 
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da completude prometida pelas mensagens articuladas pela comunicação corporativa. Eles 

ignoram que essa completude é imaginária e constituída por metáforas que induzem os 

homens a “estruturar intenções, comportamentos e a formar a consciência coletiva” 

(IASBECK (2002). Sem se darem conta de que a completude é um atributo da imagem 

divina, isto é, apenas imaginária, eles se posicionam de acordo com as expectativas da 

empresa. Ela os fazem crer que o sucesso e a satisfação pessoal se darão na corporação à 

medida que se dedicarem ao seu desenvolvimento. Dessa forma os comprometem com suas 

metas e explicitam que se mudarem de empresa perderão possibilidades de crescimento 

pessoal e benefícios financeiros (PINTO, 2005: 445). 

 

A dedicação incondicional de muitos é uma resposta à comunicação interna, pois, 

esta prega que só através da atuação nesse espaço os homens podem viver com conforto e 

livres do sofrimento. Como eles querem acreditar nessa promessa, para conquistar a sua 

realização trabalham motivados e assumem papéis incentivados pela corporação que neles 

desperta o sentimento de encantamento e orgulho por integrar seus quadros. Para isso, 

utiliza-se dos seus próprios sonhos para atraí-los e fazê-los suportar o enquadramento da 

sua natureza nômade às restrições do espaço e tempo corporativo. O enquadramento ao 

tempo corporativo desconsidera o tempo biológico e o tempo social do homem após a sua 

entrada na empresa. O seu tempo cotidiano passa a ter a precisão numérica do relógio 

sincronizado ao tempo máquina organizacional; o profissional pode até realizar 

performances que o afastam de seu caráter humano.  

 

Desenvolvendo este perfil mecânico de funcionários hábeis e comprometidos, a 

empresa procura a auto-superação e a superação da concorrência. Para entusiasmá-los ela 

renova neles a convicção de que nela realizarão os seus justos sonhos de riqueza e 

felicidade. Através de dinâmicas com características festivas e danças marcadas por 

músicas de ritmos tribais, os homens são remetidos às raízes primitivas da cultura e acabam 

experimentando estados alterados de consciência43. O propósito dessa técnica é injetar, 

nesses momentos, a motivação que pode despertar a energia primária de um guerreiro 

                                                 
43 Bystrina propõe quatro raízes da cultura: o sonho, o jogo, as psicopatologias e os estados alterados de consciência. Na 

corporação o funcionário em estado alterado de consciência coloca o seu poder no fazer da empresa 
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primitivo. Criam um clima de envolvimento com a utilização de técnicas semelhantes às 

dos cultos religiosos; técnicas que, reafirmamos, evocam sensações características das 

crenças e ritos primitivos.  

 

Pelo fato das dinâmicas despertarem posturas semelhantes a doutrinação religiosa, 

passamos a analisar esse processo. Uma doutrina liga os indivíduos a certos tipos de 

enunciação e lhes proíbe, conseqüentemente, outros. Ela se serve, em contrapartida, de 

certos tipos de enunciação para ligar os indivíduos entre si e diferenciá-los simultaneamente 

(Foucault 2001: 43), processo que leva os funcionários de cada empresa a cultivar 

características distintas de todas as outras. A doutrina realiza uma dupla sujeição: dos 

sujeitos que fazem os discursos, o chamado departamento ideológico (PINTO 2005: 444) 

responsável pela comunicação corporativa, e dos indivíduos que recebem as mensagens 

aparentemente construídas particularmente para eles. 

 

As dinâmicas, nas quais observamos características de doutrinação religiosa, 

atingem as dinâmicas ontogenéticas e filogenéticas associadas à sobrevivência do indivíduo 

e da espécie. Elas buscam recursos na origem das raízes da cultura onde não se encontram 

apenas os estados alterados de consciência, mas também as psicopatologias. Relembram os 

arquétipos do homem, viés pelos quais as empresas não se interessam, mas dos quais não 

podem escapar. Nesse contexto pensamos no despertar dos arquétipos do homem muito 

bem analisados por Ortega y Gasset que nos lembra que o passado não pode ser negado 

pelo contrario precisa ser a bússola do futuro para não causar revezes. 

 

Assim, evocar o primitivo também exige um certo cuidado, pois ele tanto desperta 

quanto aprisiona – interesse da corporação – mas pode também libertar de vez a natureza 

errante do nômade (FLUSSER, 1979). Nesse processo trabalham os símbolos que 

alimentam os vínculos humanos com o espaço corporativo. Nessa empreitada as 

corporações consideram o percurso dos homens em seu espaço como uma viagem durante a 

qual os faz dançar; os seduz e seda com máscaras e alegorias de deuses e demônios44 que 

habitam os seus imaginários.  
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As empresas levam os homens a evitar o desrespeito a uma norma ou a se sentirem 

culpados quando a violam, da mesma forma que no discurso religioso cristão o não 

cumprimento das leis divinas gera o arrependimento pelos chamados pecados. No entanto, 

o que os religiosos atribuem ao diabo e chamam de pecado FLUSSER (1965) considera 

como sedução das almas; utiliza-se da perspectiva de Erasmo de Roterdam quando este 

justifica a loucura reconsiderando aspectos aos quais todos os homens estão vinculados. 

Fundamentado em ERASMO (1509: 26), Flusser aponta a soberba como autoconsciência, a 

avareza como economia, a inveja como luta pela justiça e liberdade política, a ira como a 

recusa em aceitar as limitações impostas ao homem, a tristeza ou preguiça como a 

meditação calma da filosofia e a luxúria como  instinto de afirmação. 

  

As corporações exploram o instinto de afirmação e procuram responder aos sonhos 

humanos. Para manter os homens envolvidos ou sedados, desenvolvem normas e 

estratégias comunicativas para conquistar os cinco sentidos e utilizá-los segundo as seus 

objetivos. A isso acrescentam a promessa de que enquanto eles seguirem fielmente todas as 

instruções terão a carreira assegurada. Porém, qualquer palavra, atitude ou pensamento em 

contrário poderá interromper essa carreira.  

 

De acordo com PROSS (1980: 105), os homens sabem que são “vistos, ouvidos e 

vigiados”. Na perspectiva de estudos sobre essa vigilância, Michel FOUCAULT (2002) é o 

estudioso mais citado. Em suas primeiras pesquisas sobre o duplo jogo estabelecido 

socialmente entre a autodeterminação e a norma que governa os homens, Foucault 

conheceu uma obra a respeito do panopticon, escrita pelo jurista inglês J. Benthan no final 

o século XVIII. A obra mostrava o panopticon como instrumento do exercício do poder e 

do registro do saber, um aparato que podia resolver o problema das prisões, dos hospitais, 

das escolas e das indústrias. 

 

                                                                                                                                                     
44 Vilém Flusser  (1920-1991) viveu cerca de 25 anos no Brasil e foi influenciado pelo movimento antropofágico. No seu livro  A 
História do Diabo, publicado em 1965, mostra as características diabólicas e divinas do homem submetido. 
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De acordo com o autor, o panopticon era uma figura de arquitetura, uma construção 

em anel que no seu centro tinha uma torre vazada de largas janelas que se abriam sobre a 

face interna do anel. A construção periférica era dividida em celas, cada uma atravessando 

toda a espessura da construção, com duas janelas; uma para o interior, correspondendo às 

janelas da torre, outra para o exterior. Essa  permitia que a luz atravessasse a cela de lado a 

lado. Bastava então um vigia na torre central para observar um condenado, um operário ou 

um escolar trancado em qualquer cela. Pelo efeito da contraluz, podia-se perceber da torre, 

recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da 

periferia. Nestas celas, que também podiam parecer jaulas ou pequenos teatros, cada ator 

ficava sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo 

panóptico organizava as unidades espaciais que permitiam ver sem parar e reconhecer 

imediatamente. A plena luz de fora para dentro dia e noite e o olhar de apenas um vigia 

captavam a sombra permanentemente protegida. A visibilidade funcionava como uma 

armadilha (FOUCAULT, 2002:166). Essa construção em espiral foi  encontrada em Paris 

em 1751; tratava-se de um dormitório de uma escola militar onde os alunos não podiam 

falar durante a noite nem entre si e nem com os empregados (FOUCAULT, 1990: 209). 

Assim: 

 
O Panóptico de Bentham foi regularmente realizado pelo poder disciplinar desde o começo do 
século XIX. É um estabelecimento de educação vigiada, das instâncias de controle individual e 
funcional num duplo modo: o da divisão binária e da marcação (louco-não louco; normal/anormal); 
e o da determinação coercitiva, da repartição diferenciando quem é, onde deve estar, e como 
exercer sobre o indivíduo submetido uma vigilância constante. As instituições assumem a tarefa de 
medir, controlar e corrigir através de dispositivos disciplinares (Foucault, 2002:165). 
 

Esses dispositivos disciplinares de controle funcional de duplo modo podem ser 

considerados, na nossa avaliação, um exemplo da divisão binária que Ivan BYSTRINA 

(1995:16) afirma como uma constante da cultura. A ocorrência de universais fundados na 

divisão binária, ou seja, o fato de a natureza e a cultura se organizarem em pares de opostos 

como saúde/doença, liberdade/prisão, entre outras, marca as formas com as quais os 

homens orientam suas ações. No entanto a escolha entre duas possibilidades muitas vezes é 

manipulada pela sociedade através de sistemas normativos, como acontece quando as 

empresas usam processos de comunicação normativa para levar os homens a realizarem os 

seus objetivos institucionais. Dessa forma muitos homens têm suas ações controladas e 
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direcionadas quando pensam que estão escolhendo; os mecanismos de poder acabam 

agindo sobre o dito livre-arbítrio humano. 

 

Esses mecanismos de poder atualmente estão discretos ou explicitamente presentes 

nas instâncias sociais, educacionais e organizacionais não apenas para modificar 

comportamentos, mas para identificar e punir os que se rebelam. 

 

A organização empresarial é uma espécie de panóptico, uma máquina de modificar 

o comportamento, treinar e retreinar os indivíduos. Uma instância que torna possível a 

experiência de analisar e transformar os homens com o objetivo de se obter deles a 

comprovação do experimento ou a resposta às suas expectativas; funciona como uma 

espécie de laboratório de poder e lugar do suposto saber. Graças a seus mecanismos de 

observação a organização, como o panópticon de Bentham, ganha a cada dia maior eficácia 

e capacidade de controle sobre o comportamento dos homens. O domínio do saber vem das 

frentes de poder que desenvolvem novas técnicas e métodos de controle e vigilância para se 

,obter mudanças comportamentais (FOUCAULT, 1990:168). 

 

Ainda a respeito dessa vigilância lembramos, no contexto da mitologia grega, os 

Cíclopes, gigantes de um olho só, onipotentes e onipresentes que tudo vêem e tudo sabem. 

Na empresa, um Ciclope da atualidade, as câmeras funcionam como grandes olhos 

eletrônicos que dia e noite vigiam os corpos condenados à visibilidade, controlam e prestam 

contas sobre suas ações e adaptações ao espaço coercitivo. Em outros espaços e instituições 

sociais outros olhos observam indiscriminadamente e tornam pública a vida privada.  

  

2.2 - A complexa transformação corporativa  
 

No caminho que está sendo percorrido pode-se perceber que, de forma similar à 

definição de panóptico, na complexidade da comunicação corporativa forma e estrutura são 

pensadas mecanicamente para funcionar na prática. Nesse projeto, o homem que move toda 

a engrenagem é considerado um objeto da comunicação normativa, uma tábula rasa 

desprovida de emoções, histórias e sentimentos. Os manuais de procedimentos e outros 
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instrumentos criam vida através dos corpos dos homens que vão interpretá-los e 

transformá-los em trabalho. Nesse momento entra em cena a arte da transformação que 

envolve atores que interferem na interpretação e composição dos papéis. Esses papéis saem 

impregnados das histórias dos homens porque nas suas vidas tudo é passível de ser lido 

como história.  “A história é tempo que o homem transformou em narrativa. Essas 

narrativas são progressas e pregressas” (BAITELLO, 2002), são palmilhadas pelas 

experiências do mundo vivido. 

 

Com esse mundo vivido carregado de sentimentos e emoções geralmente ignorados 

pelas empresas é que o homem adentra o universo corporativo. No entanto, as experiências 

pregressas e progressas interferem na interpretação da comunicação normativa e podem 

provocar resultados inesperados no território organizacional. Essa interpretação está sujeita 

às transações reais e possíveis (CASSIRER, 1994:125) envolvendo o interprete, o seu 

mundo vivido, a empresa e a comunicação corporativa. Considerando-se essas variáveis 

podemos pensar que as relações entre homem, empresa e comunicação corporativa são 

relações sígnicas triádicas onde, de acordo com PROSS (1980:15, 45) “o meio, o objeto 

designado e a consciência interpretante estão subordinados ao simbolismo”. Dessa maneira, 

a interpretação é passível das interferências dos envolvidos porque todos atuam marcados 

por aspectos da sua cultura, mitos, crenças e costumes que a princípio são particulares e 

posteriormente colocados em comum gerando outra realidade. Assim, quando as 

interferências surgem, elas afetam o processo adaptativo da tríade que transporta outros 

sentidos e permitem representações inusitadas sem registro no projeto da corporação. Essas 

representações são os vieses não desejados que se manifestam no comportamento daqueles 

que estão submetidos à comunicação normativa. E a eles o departamento ideológico está 

atento e manipula através dos treinamentos. 

 

A comunicação normativa faz parte da grande conversa da civilização, com todos os 

seus valores e os seus feitos, é uma representação universal, é uma conspiração tácita, um 

faz de conta, um segredo do qual todos participam. Nela, todos representam governados por 

uma instrução velada. A fita que representam é interrompida, raras vezes por um leve piscar 

de olhos, um sorriso conspiratório apenas esboçado, pelo qual reconhecem uns aos outros 
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como autores da mesma peça chamada “vida”. “Esse fragmento de interrupção é um dizer, 

uns aos outros: ‘Psss, não divulgue que estamos mentindo, não estrague o faz-de-conta da 

vida’ ” (FLUSSER, 1967: 85). Esse faz de conta, essa representação é governada por leis 

nunca ditas, mas sempre ativas. Os corpos submetidos aos campos de visibilidade são 

limitados pelos poderes dessas leis que permite o funcionamento das organizações e de toda 

sociedade.  

 

2.3 - A função normativa  
 

O poder normativo da comunicação se inscreve nos grupos coletivamente e nas 

pessoas individualmente; define a relação de poder na qual são simultaneamente 

desempenhados dois papéis: o do poder e o da sujeição. O poder apresenta-se como se fosse 

natural, apesar de ser permeado pela memória cultural e pelos vieses subjetivos e 

persuasivos. Para aprofundar essa questão nos inspiramos em Harry PROSS e lembramos 

que a comunicação normativa também inclui mecanismos de persuasão45 usados em outros 

fenômenos de envolvimento das massas humanas.  

 

Na organização a comunicação normativa é carregada de símbolos que condensam 

informações; explicitada em “textos culturais saturados de narrativas vinculadoras com a 

escolha de palavras cujos lastros informativos são impregnados de sentidos” (BYSTRINA, 

1995: 5). Os textos são relembrados com freqüência, capturam o desejo dos funcionários 

mobilizando a sua natureza projetiva. Desta maneira a narrativa da norma organizacional 

captura os nômades e os insere nos objetivos empresariais explorando a comunicação 

persuasiva para sensibilizá-los. Essa comunicação é construída por mensagens que 

permeiam o imaginário e se apropriam do corpo e dos sonhos dos funcionários, “nômades 

ingênuos” que seduzidos vendem suas almas ao diabo para alimentar a sua necessidade de 

vinculação. Assim eles entregam seus corpos e seus destinos à empresa e deixam-se arrastar 

pelas vantagens ignorando os riscos. BYSTRINA (1995:14) compreende esse fenômeno 

                                                 
45 No estudo da Comunicação os modelos persuasivos são considerados uma atenuação dos modelos manipulatórios, pois supõem as  
resistências do público em relação às mensagens dirigidas pelos meios de comunicação. Venício A. de Lima considera que ocorreu uma 
“superação” do modelo teórico da manipulação pelo da persuasão. Para o autor, “trata-se de uma mudança de terminologia” que revela a 
passagem de um modelo de comunicações como todo-poderosas, possuidoras de efeitos ilimitados, para um outro no qual seu poder e 
efeito são limitados (Cf. LIMA, 2001: 42). De nossa parte, consideramos que esses modelos de características behavioristas, 
funcionalistas e lineares não dão conta das dinâmicas probabilísticas da comunicação.  
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psíquico como ação simbólica e expressão de cultura que segundo o autor é a segunda 

realidade. 

 

Dessa forma, no momento em que os homens se deixam (in)corporar pelas normas 

elas passam a habitar seus corpos e nesse instante a segunda realidade se imbrica com a 

primeira realidade fazendo com que o espaço e o tempo se contaminem reciprocamente. 

Nesse processo o espaço e o tempo do universo simbólico do mundo dos mitos se impõem 

sobre o mundo da natureza e permitem que comportamentos mecânicos nem sejam objeto 

de crítica nesse universo simbólico tão sedutor. Eles são conseqüências ou respostas às 

mensagens das corporações que neles operam como um agente aliciador46 do 

comportamento.  

 

O corpo funciona como mídia por sua condição de produtor de gestos, sons e 

imagens que marcam a comunicação e a cultura. Logo, não produz apenas imagens 

externas sobre suportes representacionais. Como as imagens são interpretadas no contexto 

da relação das pessoas com as suas representações, percebe-se que a paranóia sobre a 

manipulação da mente por imagens da mídia é exagerada. Assim as pessoas são 

programadas com imagens sem delas poder se defender e dessa forma ficam incapazes de 

avaliar e interpretar o que vêem. Sob essa perspectiva as imagens não são apenas produto 

das representações e da criação de um imaginário que exerce sua dominação pela violência 

das imagens, mas também predicado da percepção e das relações internas do corpo em sua 

interação com o seu entorno. 

 

Com esse foco a norma corporativa, construída a partir dos fins lucrativos das 

empresas, procura alimentar o seu objetivo primário de sobrevivência e também saciar as 

necessidades reais e simbólicas dos envolvidos. A sua narrativa é elaborada e estruturada 

para transparecer uma relação de reciprocidade e tem a pretensão de traduzir a empresa 

como objeto do desejo humano. Sua intenção é despertar no imaginário do humano uma 

                                                 
46 O uso do termo “aliciador” aqui se justifica pela importância e pela ação persuasiva dos estímulos que envolvem os 
agentes da empresa e os homens. Barhuysen (2000) enfatiza o verbo aliciar no sentido da extração cognitiva - call forth; 
of emotions, feelings and responses... Entre os diferentes sentidos do verbo aliciar o autor ainda destaca despertar, 
provocar, incitar, instigar, construir um sentido ou uma intenção. Entendemos, por outro lado, que o processo 
comunicativo é muito mais interativo probabilístico que linear e aliciador. 
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convicção de pertença a um universo de primeira grandeza que promete aos homens a 

possibilidade de serem sujeitos autônomos e atores de suas construções sobre a realidade. 

Apresenta-se como um mito de oportunidades, sucesso e ascensão social. O esforço 

proposto na construção desse texto para convencer os homens que a empresa vai saciar as 

suas necessidades remete a um apontamento de PROSS (1980:28) a respeito da necessidade 

de expressão que no homem indica seu caráter insaciável. 

 

A norma corporativa é planejada estrategicamente, seguindo uma tradição 

funcionalista dominante que estabelece procedimentos inquestionáveis a serem seguidos. 

Tem a pretensão de promover a coesão dos esforços humanos nela previstos e é pensada 

para vencer as resistências com as quais possa se deparar. Cria também uma predisposição 

para interação que propicia a necessária mudança dos hábitos para que se opere e efetue a 

mudança de atitude que deseja nos funcionários. 

 

Ela descarta a complexidade emocional e considera os homens de forma racional e 

comportamental. Retrata a cultura corporativa desenvolvida de forma autônoma, com 

autoridade dissimulada, e se defende das emoções e sentimentos dos indivíduos. Voltada 

para a realização de tarefas e solução de problemas estratégicos, cerceia o espaço e a 

oportunidade para que os funcionários analisem, compreendam e reflitam sobre a sua 

narrativa. Para pensar essa temática observa-se, com Pross, que a questão gira ao redor da 

significação das normas, aponta para um debate sobre a significação e não para um debate 

sobre os meios. A pouca atenção dada aos sentimentos gerados nos funcionários durante o 

seu processo de adaptação não fica impune; as experiências vividas nesse contexto criam 

novos significados e produzem uma lacuna existencial ou carência naqueles que as 

vivenciam. A submissão sem reflexão, que é um procedimento infantil, muda o ritmo de 

suas vidas e essa mudança afeta as suas identidades, altera a forma como compreendem e 

representam as suas relações com o mundo que os cerca e com a própria corporação.  De 

acordo com Pross, esse tipo de representação faz retroceder às experiências primárias 

específicas do gênero humano. Assim, as empresas transportam a força simbólica dos 

vínculos familiares para o espaço corporativo. 
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A comunicação corporativa é marcada por crenças, mitos e códigos culturais, 

impregnada por um universo simbólico que não ignora, mas até se aproveita do alerta de 

Ortega y Gasset: 

 
[...] a linguagem como quase tudo que o homem faz é muito mais ilusória do que se costuma achar. 
[...]  a mesma linguagem utilizada para expressar os pensamentos serve também para ocultá-los, para 
mentir. [...] Ao falar, os homens enganam-se achando que vão utilizar tudo que pensam. Na verdade 
o discurso diz apenas uma parte e abre um fosso intransponível para o restante da transmissão 
(ORTEGA Y GASSET, 2002:4).  

 

A empresa procura ocultar esse fosso com sedução, não deixando espaço para o 

questionamento. Consciente de que a linguagem é o meio de manifestação do pensamento, 

a comunicação normativa induz a modificação do comportamento dos funcionários 

modelando-o de acordo com o seu objetivo. Pretende despertar a identificação coletiva e 

levar os funcionários a acreditarem que ali sempre haverá lugar para todos que se 

adaptarem, se dedicarem incondicionalmente e “vestirem a camisa”47, para utilizar uma 

expressão do cotidiano que significa estar absolutamente integrado ao grupo ou a uma 

convivência gregária. A adesão aos objetivos corporativos provoca uma alteração na sua 

forma de pensar a si e ao mundo. A obrigatoriedade do trabalho em equipe e o pensar 

coletivo são os principais responsáveis pela alteração.  

 

2.4 - Processo enigmático: texto dissimulado  
 

O discurso da comunicação corporativa é elaborado e produzido de forma velada e 

enigmática. Ele se revela simples para a percepção, porém trata de questões complexas. 

Quando analisado, transparece o reflexo da fragmentação com que a corporação trata o ser 

humano: a individualidade é negada e só aparece o coletivo. Nele, como já observamos, os 

indivíduos são vistos como agentes investidos de poder enquanto representam papéis 

predeterminados. São signatários de um contrato de trabalho, mas lhes são atribuídas um 

grande número de obrigações e poucos são os seus direitos. No espaço corporativo os 

homens tratam o impossível como se fosse possível. Vivem uma utopia de mundo ideal em 

                                                 
47 Esse sentimento de “vestir a camisa” desperta o instinto da convivência gregária que remonta ao instinto animal de sobrevivência da 
espécie através da união e do agir em comum. Esse instinto é dicotômico e apresenta a possibilidade do surgimento de outros vieses. Que 
a partir da obra de Eibesfeldt,  El Hombre Pré Programado, será tratado posteriormente. 
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que, segundo CASSIRER (1994:114) “a ética está sempre em processo de ser feito”. Eles 

são atores transformadores de um texto, mas não há espaço para viverem esse papel de 

forma criativa. Na prática, não são reconhecidos como sujeitos criativos e esse 

impedimento é visto como algo natural na hierarquia dos vínculos comunicacionais. 

Cassirer é assertivo quando aborda esse aspecto:  

 
A linguagem, o mito e a religião não são criações isoladas e aleatórias. Estão unidas por um vínculo 
comum. Mas este vínculo não é um vinculum substantiale, como foi imaginado e descrito pelo 
pensamento escolástico; é antes um vinculum functionale. É a função básica da fala, do mito, da arte 
e da religião que devemos buscar por trás de suas inumeráveis formas e expressões, e para a qual em 
ultima instância devemos tentar encontrar uma origem comum. É obvio que no desempenho desta 
tarefa não devemos tentar menosprezar nenhuma possível fonte de informação. Devemos examinar 
todas as evidências empíricas disponíveis, e utilizar todos os métodos de introspecção, observação 
biológica e indagação histórica (CASSIRER, 1994:115). 

 

A indagação histórica esbarra em uma questão fundamental. Porque as estruturas e o 

ambiente corporativo deixam pouco espaço para a expressão criativa dos sujeitos ou atores?  

 

Ao que tudo indica, a criatividade é cerceada e falta autonomia para que o 

funcionário possa se considerar um ator que produz, reproduz e transforma tanto a 

corporação como a si próprio por meio dos jogos dos diferentes grupos que compõem a 

hierarquia. O modelo ideal foi planejado pela empresa e não por ele, funcionário. Ambos 

possuem objetivos diferentes e as pessoas não se tornam atores verdadeiros se não são 

consideradas sujeitos que expressam aquilo que são ou quando não estão engajadas naquilo 

que fazem. O fazer autêntico é acompanhado do poder de dizer “eu”, mas para isso o 

sujeito precisa estar do lado da imaginação, da criação, da crítica e da reflexão sobre seu 

agir. É necessário, lembrando PROSS (1980:30) que “o sujeito sinta a pertença ao 

simbolismo que constitui o seu mundo”, o ambiente no qual pode se mover, se desenvolver 

e se renovar. 

 

  A comunicação normativa se dirige aos funcionários como se esses fossem 

recipientes vazios que, diante de estímulos ambientais, mudam seu comportamento de 

acordo com o interesse daquele que as comunica. Ao adotar essa perspectiva a empresa 

ignora a existência do seu mundo interior ao mesmo tempo em que cria para eles um 

mundo rico de expectativas, desejos e fantasias. Ignora os seus processos culturais 



 100

internalizados, responsáveis pelas alterações não desejadas pela corporação. 

 

É importante ressaltar que essa situação de coerção e imposição não acontece da 

mesma forma em todo o processo civilizatório e, consequentemente, em todas as 

organizações. O caráter dominador da corporação tem pesos diferentes e interpretações 

distintas para as pessoas das diversas culturas presentes na mesma organização. As formas 

de adaptação das pessoas nas corporações - brasileiras ou transnacionais - acontecem de 

acordo com a pluralidade de expressões culturais. 

 

 No decorrer das relações entre empresas e funcionários surgem situações 

tensas de natureza contraditória no universo das representações de quem trabalha. Elas 

ocorrem entre as emoções individuais ignoradas tanto por eles mesmos quanto pela norma 

corporativa. Eles as negam porque, conscientemente ou não, desejam acreditar no discurso 

proposto pela empresa ou se esforçam para cumpri-lo, calando as suas representações da 

relidade. Essa situação ilustra a concepção de PROSS (1980:48) quando afirma que “na 

realidade social não contam somente coisas, pessoas e relações, mas ideologias e 

representações”. Assim, quanto mais os indivíduos tentam, racionalmente, ocultar as 

contradições das representações e negá-las, mais mergulhados nelas ficam. A partir dessa 

racionalidade são construídas e significadas as identidades corporativas. Essa significação é 

orquestrada pela comunicação corporativa responsável pela interação dos indivíduos com 

os seus processos. Nessa interação os próprios indivíduos procuram negar a dicotomia do 

impulso amistoso/agressivo apontado por EIBESFELDT (1973:179) como parte das raízes 

ontogênicas e filogênicas dos instintos. 

 

Esses funcionários são submetidos a outros rituais como o uso de um uniforme e de 

um crachá. Segundo PROSS (1980:35) “o uniforme promove a apropriação psíquica, indica 

uma submissão despersonalizante e remete à dependência”. Possuídos pela identidade 

corporativa, os funcionários perdem a competência crítica e o reconhecimento de si 

mesmos como indivíduos quando se entregam ao trabalho  mecanicamente. 
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Na ausência do reconhecimento de si e assimilando o que constitui a identidade 

corporativa os funcionários têm dificuldades para interpretar os eventos nos quais se 

encontram envolvidos. Dessa maneira fica difícil reconstruir seus próprios significados e o 

poder da comunicação corporativa predomina sobre as suas identidades individuais. 

Dominados pela distorção que reina sobre o conceito de si próprios, perdem a noção de 

corpo e de corporação. Assim, desorientados, os homens representam os seus papéis e 

executam o trabalho corporativo confundindo-se com ele e nessa representação não se 

distinguem do próprio trabalho. Isso leva a lembrar que (PROSS, 1980:35) alerta para o 

fato que “os indivíduos encarnam o coletivo pela apropriação psíquica do seu sistema de 

signos”. 

 

2.5 - O conflito comunicativo as variantes psicopatológicas e sua função 

na comunicação corporativa  
 

Com a apropriação de signos para a representação de papéis esses atores não são 

nem eles e nem a corporação. As suas vidas perdem a autenticidade e os seus destinos 

pessoais são atrofiados no próprio processo de existência e entrega à corporação. Isso 

porque autenticidade da vida é uma luta permanente que envolve esforço individual, como 

a do nômade na savana, e não permite que o homem perca a si mesmo na representação da 

(in)corporação o outro. Considerando que na organização ocorre a confluência de distintos 

processos civilizatórios, a adaptação incessante dessas diferenças provoca conflitos e 

contradições. As pressões organizacionais aumentam de tal forma o calor e a explosão 

cultural que os sintomas psicopatológicos da loucura se intensificam na medida em que os 

homens se encontram mais afastados de sua natureza nômade. Esses sintomas acentuados 

se manifestam no funcionário no momento em que processam as representações dos papéis 

corporativos. 

 

Na corporação o processo de representação humana é marcado por simulações em 

vista de se “fazer o que tem que ser feito”, mesmo que os envolvidos sejam executivos ou 

membros da diretoria. A comunicação organizacional é implacável; ela sustenta 

ideologicamente a empresa e impõe aos seus membros o destino de trabalhar sem discutir, 
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pois disso depende a sobrevivência de ambos. Assim, quem quer permanecer na empresa se 

submete e vive com as máscaras dos papéis que representa. Eles adotam a identidade 

corporativa porque ela é imperativa para quem quer permanecer empregado. Tal 

procedimento exige um grande esforço, pois os nômades precisam ficar surdos e 

insensíveis ao chamado de sua natureza andarilha, sedam-se para representar. Isso significa 

que se sedentarizam em um universo simbólico que foi construído sob outras referências 

que não as deles. Os funcionários (in)corporam os signos corporativos e os re-significam 

para comporem e representarem os papéis designados pela empresa. Esses papéis foram 

apreendidos e utilizados para se comunicarem quando da formação dos primeiros vínculos 

familiares. Dessa forma, dissimulam o comportamento e evitam a punição. 

 

Essa comunicação é aprendida na convivência social em que se constitui a 

construção dos vínculos, tanto de uma perspectiva ontogenética quanto de um ponto de 

vista filogenético. Essas descobertas trazidas à luz pela Etologia deixam claro que os 

vínculos permitem tanto a constituição humana como a constituição dos animais em relação 

a outros indivíduos da mesma espécie. Uma criança ou animal já nasce em uma teia de 

vínculos que denomina a sua sociedade. A partir desse tema o pesquisador H. Harlow 

subsidia o desenvolvimento dos estudos a respeito dos vínculos realizados por Norval 

Baitello Jr.  

 

Durante a vida, os homens são envolvidos por diversos espaços, tipos e formas de 

comunicação. Os vínculos permitem a constituição do homem como membro de uma 

espécie. O sociólogo Norbert Elias nos lembrou que o homem já nasce na trama de relações 

sociais. BAITELLO Jr., por sua vez, considera o “vínculo” como “substituto conceitual 

para comunicação”. Por isso nos diz que: 

 
“... os sistemas comunicativos têm função ordenadora. ... , os  símbolos regulamentam relações, 
convencionam significados e valores e portanto, estabelecem ordem, tecem relações. Para que o 
tecido social com suas múltiplas funções sobreviva, é de fundamental importância que exista e 
também funcione perfeitamente o tecido comunicativo que une os indivíduos entre si, formando um 
amplo sistema de símbolos ordenadores. Assim, a cultura enquanto sistema comunicativo tem como 
principal função a de ordenar as informações de uma sociedade. ... E ordenar implica em criar ritmos 
para estas informações, ritmizar em concordância com as ritmicidades observadas na própria vida” 
(BAITELLO JR, 1999:96). 
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A comunicação que integra as pessoas no meio social é balizada por crenças, 

valores, superstições e símbolos que sintetizam e traduzem textos culturais. Esses textos 

podem ser observados com menor ou maior teor de esteticidade, articulação, organização e 

construção de enredos nas relações interpessoais. Permitem a articulação de sentido para as 

ações humanas carregadas de metáforas; estão em contínua ação e são tecidos pelos atos 

dos homens de forma consciente ou não. O contexto de uma família ou de uma comunidade 

permite a construção da identidade dos indivíduos e define os seus papéis sociais. “Pelo 

fato desses papéis funcionarem como representação dos indivíduos lembramos que a 

simbolização48 é uma necessidade do homem, já que vive representando signos e existe 

através deles” (PROSS,1980:37). 

 

Essa representação é aprendida na comunicação familiar, primeiro núcleo no qual o 

homem experimenta este ato complexo, espaço no qual ele se submete à aprendizagem e se 

socializa. A sociabilidade é feita através de representações sempre repetidas desde o 

momento do nascimento até a vida adulta. Essas representações ajudam o homem a 

desenvolver os sentidos e utilizá-los para ser, parecer ser ou ocultar-se. A respeito dessas 

relações que possibilitam ao homem a convivência social Etienne Samain49 aponta algumas 

considerações desenvolvidas por Bateson: 

 
“... A comunicação envolve as relações existentes entre as funções e performances cognitivas 
(perceber, decidir, inferir, estimar, corrigir, memorizar) cravadas em nossos sentidos, visualidade, 
audição, olfato. Vivemos nos balcões de uma complexa teia comunicacional, nos palcos dessa rede 
planetária somos sempre de maneira solidária, institucional e orquestral, os atores necessários de 
nossas apresentações, representações, idéias e contra-idéias, sem as quais não existiriam sociedades e 
muito menos dinâmicas sociais (SAMAIN. Disponível em <http://www.unr.edu.ar/>. Acesso em 10 
jun. 2005). 

 

As representações da dinâmica social são inicialmente construídas através da 

comunicação familiar que estrutura os primeiros vínculos humanos. De acordo com 

Baitello, 
 

                                                 
48 Refletindo a respeito do fato que o homem necessita de símbolos para viver, Harry Pross recorda que o próprio nome o representa e 
permite sua existência (PROSS, 1980: 37). 
49 Etiene Samain, professor do Programa de Pós-graduação em Multimeios da UNICAMP, é especialista nos trabalhos de Bateson e de 
outros autores da chamada Escola de Palo Alto. 
 

http://www.unr.edu.ar/
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“... a construção dos vínculos sociais, tanto de uma perspectiva ontogenética quanto de um ponto de 
vista filogenético, as descobertas trazidas à luz pela Etologia deixam muito claras as relações de 
apropriação do corpo do outro e a consciência profunda desse processo, compartilhada por seus 
participantes” (BAITELLO, 1999: 96). 

 

 

2.6 - A comunicação como vínculo e a sua estrutura familiar 

 
Os processos de comunicação familiar50, segundo EIBESFELDT (1973:179), 

representam o primeiro espaço em que se criam vínculos e se contribui para mantê-los. A 

maneira de faze-lo difere de acordo com a cultura, pois nas diferentes formas de família, de 

acordo com o autor, existem surpreendentes semelhanças de caráter formal que só se pode 

explicar com a hipótese de que são adaptações filogenéticas comuns. 

 

O núcleo familiar51 consolida o sistema dos vínculos iniciais constitutivos do 

homem, estabelece os primeiros elementos de limites sociais, demarca o espaço para as 

primeiras formas de sociabilidade, agregação, reunião, união de pessoas e inter-

relacionamento. “No núcleo familiar encontramos vínculos simbólicos que remontam as 

raízes ontogênicas e filogênicas do homem, fundamentais na formação da identidade do 

indivíduo” (EIBESFELDT, 1973:179). 

 

Os vínculos constitutivos estruturados na família são posteriormente resignificados 

através da comunicação normativa. A respeito deste tema encontramos a seguinte 

contribuição de Lucien Sfez: 
 

“...  A comunicação normativa faz comunicar e põe em comum aquilo que não pode permanecer 
privado. Consiste em concretizar o vínculo político de nascimento, e mediante esse direito criou a 
separação e produziu a alteridade que permite a identificação. Assim, a família se funda 
politicamente, e o pai não passa de uma ficção que reenvia aquilo que funda o sistema. Da mesma 
forma que o político civiliza o objeto mítico mediante o poder de representar todas as ficções 

                                                 
50 No desenvolvimento deste trabalho consideramos os vários tipos de vínculos lembrando que H. Harlow os classifica como: vínculo 
maternal, filial, etário, heterossexual e paternal. 
51 É importante ressaltar aqui que os vínculos familiares referem-se à função família e não aos aspectos biológico ou sexual. Isso para 
esclarecer que o conceito jurídico de família mudou na maior parte do mundo, mas, principalmente no Brasil onde existe muita 
jurisprudência em torno do tema. Através do viés jurídico encontramos a seguinte explicação: “As relações homoafetivas ou uniões 
fáticas, relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, passaram a ser reconhecidas como união estável quando em 10 de janeiro de 2003 
entrou em vigor o Artigo1.727-A, que apresenta a seguinte redação: ‘As disposições contidas nos artigos anteriores (1723-1727) que 
regulamentam a união estável aplicam-se, no que couber, às uniões fáticas’. A essas  uniões são dados os mesmos direitos da família 
tradicional e também assim o é com relação às funções e aos papéis”. Fonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM. 
Disponível em <http:// www.advocaciaconsultoria.com.br>.Acesso em 30 ago. 2005. 
 

http://www.cisc.org.br/
http://email.terra.com.br/cgi-bin/webmail.exe?Act_V_Compo=1&mailto=direito@advocaciaconsultoria.com.br&ID=IZ7wiHdxgJjiztZBtbODTnmXq5DA6hzeNhqAah&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=1123098787.66923.24001%2C58511.lusaca.terra.com.br&Body=0
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sucessivas de transmissão. A ciência de hoje, enquanto significante absoluto, se encarrega da 
garantia de fronteiras entre nós e as coisas. A razão funciona aqui, seguindo o impulso do legalismo. 
O saber total é um mito, e existe para ocultar, ...diz-se que, no princípio ele era o pai e a pátria” 
(SFEZ, 1994: 121). 

 

Da mesma forma que na família o pai representa o papel de autoridade, as normas 

corporativas também resignificam e assumem o papel de autoridade. Para aprofundarmos o 

sentido dos sistemas de vínculos retomamos as pesquisas de H. Harlow52 e sua classificação 

dos cinco sistemas de vínculos: o maternal, o filial, o etário, o heterossexual, e o paternal 

definidos da seguinte forma: 

 

• O vínculo maternal ocorre desde os primeiros momentos de vida da criança, 

oferece a matéria prima comunicacional que cria a relação de proximidade. No 

início acreditou-se que fosse o alimento que o constituísse, mas hoje se sabe que ele 

é acompanhado pelo afeto, pela dedicação, pela melodia da voz, pelo abraço ou 

seja, a soma de todos os sentidos em um conjunto que se complementa. 

• O vínculo filial, que está diretamente ligado ao maternal, é fundamental para 

que os outros vínculos se consolidem.  

• O  vínculo etário ou sistema fraternal não fica restrito apenas a um papel 

familiar, mas ao companheirismo que considera os outros. Nele a comunicação 

horizontal é mediada pelos símbolos ou códigos sem os quais não pode funcionar. 

Nesse momento é que surgem os primeiros conflitos da comunicação e cada grupo 

descobre a sua forma de democratizá-los. O vínculo etário é o que rege a relação de 

trabalho nas corporações. Esse é o vínculo que sustenta as relações de trabalho.  

• O quarto vínculo, o heterossexual, também chamado de parceria sexual ou 

conjugal, é o vínculo do novo núcleo social. Na opinião de EIBESFELDT, apenas o 

homem adquire relação de importância especial e vincula através do impulso sexual 

(1973: 176). O próprio EIBESFELDT trata mais detalhadamente esse tema (1970). 

• O quinto vínculo, o paternal, se contrasta com o vínculo maternal pelo 

distanciamento e abstração da distância, tem um sentido cultural. Em algumas 

                                                 
52 Harry Harlow, biólogo norte-americano, realizou experimentos que permitiram a classificação dos cinco tipos de vínculos. Ele fez 
experiências com filhotes de macaco em simulacros de mães de arame com mamadeira e mães de veludo e sem mamadeira. Os filhotes 
mamavam rapidamente nos simulacros de arame e pulavam para o simulacro de pelúcia onde passavam todo o restante do tempo em que 
não tinham fome, tocando-a, denunciando dessa forma a necessidade de afeto. 
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situações familiares, como as festivas e de lazer, os pais se aproximam mais 

amistosamente dos filhos. No entanto, nas situações de ensino aprendizagem ou nas 

relações de trabalho (como é o caso das empresas familiares em que os filhos têm os 

pais como patrões) esse vínculo é marcado por rígida autoridade. Ainda relacionado 

à forma de poder paternal, encontramos famílias nas quais as relações de poder e 

autoridade do vínculo paternal são mais rígidas. 

 

Sobre a estrutura dos vínculos é importante ressaltar que eles se constroem através 

das funções dos núcleos sociais, sendo a família o primeiro deles. Essa estrutura independe 

das formas em que essas famílias se constroem seja hetero ou homo afetivas uma vez que 

nelas as funções são implicitamente definidas. A sua construção permanece se estruturando 

e acompanhando as adaptações como todas as adaptações às quais os homens se adaptaram 

ao longo da evolução da espécie. As sucessivas mudanças ocorridas na contemporaneidade 

e suas adaptações vêm-se processando paralela e gradativamente em todos os sentidos e 

não apenas na estrutura dos vínculos. Esses vínculos foram objeto de observação do etólogo 

EIBESFELDT (1973: 178) em tribos e pequenas comunidades. 

 

As primeiras organizações foram as familiares, comuns nos campos e feudos. 

Nestes os filhos eram os trabalhadores e desenvolviam as ferramentas necessárias para a 

execução das próprias tarefas. Nelas se consolidava a relação fraternal e a solução de 

problemas entre os irmãos, bem como a relação paternal com o pai patrão. Como pode ser 

observado, é na família que nascem e se consolidam os símbolos com capacidade de 

representação, sem os quais não existiria possibilidade de significação na vida social. 

 

Também SFEZ (1994:13) estudando o ambiente familiar diz que: “a infância é o 

lugar em que a criança põe em prática e à prova toda a tentativa de comunicar explorando 

verbal e visualmente as condutas e os comportamentos oferecidos pelos seus pares”. A 

comunicação adquirida nesse meio cultural, portanto, é especifica e o estilo de ser e de 

viver, o caráter, é distinto de todos os outros ambientes culturais. O que é aprendido nesta 

fase denunciará para sempre a pessoa no mundo. 
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Os comportamentos aprendidos a partir das experiências vividas neste núcleo são 

responsáveis pelas atitudes éticas, estilos de relacionamentos interpessoais e ações 

pragmáticas de adaptabilidade e atuação na vida, na sociedade e também no trabalho. A 

função família prepara o homem para representar um papel social que é a imagem de si 

mesma. Ela forma-o, ou não, como sujeito, para enfrentar todas as formas de conflitos. A 

subjetividade vivida no espaço familiar se repete e re-adapta em todos os espaços humanos.  

  

Dessa forma, o homem transita algumas vezes na comunicação vertical e, em  

outras, na horizontal. Os dois tipos de comunicação estão presentes e se plasmam em todas 

as instâncias sociais.   

 

2.7 - Comunicação vertical e comunicação horizontal: um entrelace 
 

É importante explicitar o que entendemos pelos dois tipos de comunicação, 

perspectiva que encontramos em Harry Pross. A comunicação horizontal é aquela em que a 

relação ocorre entre as pessoas como se fossem iguais, sem predominância de poder; entre 

pessoas com o mesmo cargo, nível ou grau de união. Ocorre entre aqueles que estão no 

mesmo plano, “sem presença simbólica, política ou verbal de um poder que obrigue à 

obediência”. A comunicação vertical é aquela “balizada pela relação de autoridade” 

(PROSS, 1980:77). 

 

A comunicação horizontal é a relação que acontece no terceiro sistema de vínculos, 

definido por Harlow como originariamente vivida entre os irmãos. Ela possibilita o 

desenvolvimento da administração de conflitos que surgem na relação entre os grupos. 

Pressupõe compartilhamento de decisões, divisão de tarefas, proximidade física e contato 

fraterno. Ocorre algumas vezes no contato com o pai que em sua essência é vertical, mas 

em alguns momentos permite a horizontalidade na relação. Da mesma forma, na 

corporação, dependendo do tipo de Administração53, a maneira de faze-lo difere de acordo 

com a cultura. 

                                                 
53 Nas relações corporativas existem tipos de liderança que permitem uma relação de autoridade mais flexível. Uma delas é a laissez-faire 
em que o chefe não exerce papel coercitivo e os funcionários possuem a liberdade de agir com iniciativa e decisão próprias. A 
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A comunicação vertical implica em relação de superioridade sobre as pessoas e 

coisas. Expressa um símbolo regulador de autoridade, um símbolo político de representação 

da imagem predominante: o poder.  

 

O poder é o elemento simbólico que na relação chefe/funcionário cria o conceito de 

autoridade que se aplica às hierarquias criadas para manter a ordem e a dominação. Sua 

formação depende das representações predominantes já configuradas à percepção e à 

comunicação humanas. O poder dispõe de uma capacidade de designação da qual o homem 

não pode se desprender, como observou PROSS (1980:75, 83) na descrição paradoxal do 

aprisionado que “não pode desprender-se de si mesmo”. 

 

Quando a comunicação vertical se coloca, a horizontal, de solidariedade, se 

transforma em representação54. As representações de papéis corporativos em que o homem 

se submete ao poder patronal são as mais complexas e elaboradas. Elas exigem a 

reelaboração da representação de submissão análogo ao padrão simbólico do vínculo 

paternal. 

 

2.8 - A comunicação no palco da representação mediadora do trabalho e 

da loucura 
 

A “arte” dessa representação foi adquirida com a norma comunicativa responsável 

pela sociabilidade nas relações de submissão à autoridade. Nessa perspectiva os homens 

primeiro se submetem ao poder dos pais, depois se submetem a outras instâncias sociais, 

patronais, governamentais, além dos poderes militares e religiosos. Assim, podemos dizer 

que as normas se desenvolveram ao longo do chamado processo civilizatório; através delas 

a humanidade se estabeleceu  e se conduziu até a atualidade. Elas adquiriram poder, foram 

cultuadas e possibilitaram a existência humana e a sua permanência  sobre a Terra.   

                                                                                                                                                     
Administração participativa também é uma das formas em que o poder da autoridade é compartilhado entre os funcionários e a chefia 
(STONER, 1994: 24) 
54 Perspectiva proposta por Norval BailelloJr.no primeiro semestre 2003, durante o curso Sistemas Visuais e Espaciais, no Programa de 
Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. Fita cassete.Transcrição da autora.. 
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Assim, o homem que aprendeu os comportamentos adequados para a vida social, 

profissional e afetiva, comunica as suas necessidades básicas e representa. Essa 

representação é marcada por compassos e descompassos culturais que permeiam a sua 

existência. A sua atuação na corporação é intimamente ligada à cultura das instituições que 

marcaram a constituição de seu universo simbólico. Dessa maneira a sua vida cotidiana no 

trabalho se transforma em uma reprodução simbólica das suas experiências (im)possíveis 

nas  relações e atividades de grupo socialmente (des)integradoras. Recorrendo a Norval 

Baitello Jr.55 encontra-se que “o espaço social é composto pelos papéis que os homens 

desempenham. E o seu trânsito nesse meio com a desmesura que a sociedade impõe e 

cobra, só é possível através dos sistemas de vínculos”. 

 

Nos meios sociais e nas empresas não seria suportável viver essa falta de medida e 

representá-la se as normas não tivessem sido aprendidas e experimentadas em seu primeiro 

núcleo, o familiar”. Esse estilo de representação posiciona o homem no mundo simbólico 

ao qual ele se adapta, se submete, é submetido e no qual ele se transforma 

permanentemente. A vida do homem nas corporações torna-se possível através da repetição 

de performances ou das formas teatrais que são reproduzidas. 

 

A repetição de formas teatrais no espaço corporativo permite o cultivo de vínculos 

num contexto marcado por poder, submissão e hierarquia. Neste espaço o poder do mais 

forte, no estado natural, converte-se em poder de domínio no estado legal. Retomamos 

Samain para frisarmos que toda “convivência é mediada, objetivada e institucionalizada, ou 

seja, normatizada” (SAMAIN. Disponível em <http://www.unr.edu.ar/>. Acesso em 10 jun. 

2005). 

 

Essas normas moldam comportamentos, atitudes e a forma de lidar com um mundo 

carregado de significados. Assim, a convivência na empresa fará com que a característica 

pessoal dos funcionários se molde às suas normas; para atendê-las eles terão que reelaborá-

                                                 
55 A afirmação faz parte da palestra “As Formas do Titanismo na Cultura e na Comunicação”, proferida por Norval BailelloJr.em seis de 
abril de 2003, no encerramento de um ciclo de cinema sobre “Os maiores e os melhores do mundo”. O evento foi promovido pelo Centro 
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia e realizado no Centro Cultural São Paulo. Fita cassete. Transcrição da autora. 

http://www.unr.edu.ar/
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las e a elas se adaptar. Para isso, terão que se submeter e desestruturar algo que foi 

estabelecido na família: a sua identidade. Como a empresa conta com as carências humanas 

de auto-realização e reconhecimento público pelo trabalho, aposta em mecanismos de 

promoção, mecanismos de atribuição de status, oportunidades do exercício do poder e da 

vaidade do saber. Além disso, desafia o homem a exercitar a sua capacidade de se auto-

superar galgando cargos na escala hierárquica. Nessa escalada ele se depara com a gestão 

de competências, os desafios dos mercados globalizados e com as expectativas das massas 

(clientes) e acaba precisando “tratar o impossível como se fosse possível” (CASSIRER, 

1994:103). 

 

Para responder a essa demanda o homem corre todos os riscos de embarcar em uma 

viagem sem retorno, pois ela representa metaforicamente a “savana” da sua descida da 

árvore, com resultados ainda mais selvagens. Para sobreviver nessa “savana” o homem tem 

que imprimir, na sua representação, uma força que ele não possui na realidade. Por isso 

trabalha com os fatores análogos ao sistema de vinculação experimentado-os; despe-se da 

identidade que contava com as características do vínculo maternal e incorpora as 

características do vínculo paterno. Ele simula o trabalho perfeito, a invencibilidade, o bom 

humor constante e a permanente disponibilidade diante das autoridades. Nada disso existe 

de fato, mas a empresa precisa que essas características sejam representadas. Assim “os 

homens cumprem o que a vida profissional complexa os obriga a assumir, atendem a 

padrões culturalmente impostos”56. Por sua vez, a empresa constitui um território simbólico 

da representação do trabalho, uma savana selvagem, espaço de vida dos mortais governados 

pelos titãs57 - as normas. 

 

A empresa se transforma em campo de luta em que vale tudo pela sobrevivência 

lucrativa; não importam os meios, apenas os fins. Nela se ignora o espaço comum de 

convivência. Com essa filosofia nela “os vínculos fracassam e onde se deveriam cultivar 

                                                                                                                                                     
 
56 A afirmação também faz parte da palestra “As Formas do Titanismo na Cultura e na Comunicação”, proferida por Norval 
BailelloJr.em seis de abril de 2003, no encerramento do ciclo de cinema sobre “Os maiores e os melhores do mundo”. Fita cassete. 
Transcrição da autora. 
57 Titãs é o nome genérico dos seis filhos de Urano e Geia: Oceano, Ceos, Crio, Hiperíon, Jápeto e Crono. Pertencem à primitiva geração 
divina. Do caçula Cronos saíram os primeiros deuses olímpicos. Unidos às sua próprias irmãs, as Titânidas – Téia, Réia, Têmis, 
Mnemosina, Febe e Tétis geraram uma pletora de divindades menores sem projeção nos mitos. Após Cronos mutilar seu pai Urano, os 
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relações de mútua colaboração se cultiva a devoração”, conforme Baitello58. Há 

corporações que só valorizam o seu crescimento econômico e físico; ignoram que o sucesso 

e a satisfação do homem são imprescindíveis para o desenvolvimento da própria sociedade.  

 

A importância do homem no processo corporativo e na vida  da sociedade pode ser 

pensada a partir de uma esclarecedora citação de Samain: 

 
“A dinâmica sobre o desenvolvimento da sociedade abrange todos os processos e produtos que as 
atividades coordenadas de numerosos indivíduos pressupõem. Essas atividades coordenadas que 
produzem resultados amplamente superiores a si mesmos, em seu âmbito e complexidade, são 
obtidos como resultado do empenho de cada atividade individual, e a empresa é a soma dessas 
atividades. Um ciclo permanente e nunca acabado (SAMAIN. Disponível em 
<http://www.unr.edu.ar/>. Acesso em 10 jun. 2005). 
  

Os resultados esperados estão vinculados à submissão dos homens às normas e 

valores corporativos mesmo que ambos sejam divergentes. Aqui voltamos a lembrar a 

afirmação de Bystrina: “o homem viaja do céu ao inferno” graças às suas transações 

simbólicas, estrutura assimétrica59 na qual se debate. Essas transições são possíveis pela 

capacidade de interpretar e adaptar símbolos, o que garante a sua aceitação nesse universo e 

o seu enquadramento. Esse exercício de adaptação, porém, é agressivo aos seus padrões já 

estabelecidos. Para viabilizar essa adaptação o homem utiliza-se de uma forma metafórica 

de representação. 

 

2.9 - As representações humanas no trabalho: porta de entrada da 

loucura  
 

Interessado em atender seus objetivos e pressionado para atender aos objetivos da 

corporação, o homem se afasta de si mesmo e se imanta da identidade corporativa. Ele cria 

com ela uma simbiose tornando-se quase tão mecânico quanto as técnicas e as máquinas 

                                                                                                                                                     
Titãs se apossaram do governo do mundo. O governo durou pouco por causa da crueldade de Cronos que devorava seus filhos ao nascer. 
Mas ele foi destronado por seu filho Zeus que iniciou a Titanomaquia – luta contra os Titãs (BRANDÃO, 1991: 455). 
58 A afirmação também faz parte da palestra “As Formas do Titanismo na Cultura e na Comunicação” anteriormente citada. 
59 A estrutura assimétrica, de acordo com BYSTRINA (1995: 10), apresenta um pólo positivo e um pólo  negativo entre os quais os 
homens vivem procurando uma solução. Foram criados padrões de solução paralelos aos códigos da cultura que envolvem: 1 - a 
identificação dos pólos: acima e abaixo; 2 – o encadeamento de oposições binárias em oposições pluriarticuladas através da composição 
de tríades a partir de duas oposições binárias: céu/terra da oposição terra/inferno, nasce a chamada árvore da vida. Dentro das oposições, 

http://www.unr.edu.ar/
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com as quais convive. Para tornar isso menos doloroso ele encontra um viés comunicativo - 

a dissimulação - que anula o sofrimento. Sobre isso Lucien Sfez diz que “onde a política 

tradicional da comunicação fracassa, a própria comunicação estabelece algo em comum”, 

afirmação que ele esclarece valendo-se de uma citação de Baudrillard: 
 

“... todos nós somos prisioneiros da espiral comunicativa e não podemos escapar a ela. Se nos 
entregamos a ela nada podemos fazer nem dizer. Todos os nossos atos e enunciados são prisioneiros 
da armadilha que a denunciam. ... Agir ou escrever é reforçar a armadilha como os movimentos 
desordenados dos que se afundam em areia movediça. Assim nas relações humanas  reina soberana a 
representação, ou o delírio. “...eu creio exprimir o mundo de máquina que me representa, mas é ele 
que se exprime em meu lugar”. Eu tenho a ilusão de ser e ver - Metáforas, pois o sujeito só existe 
através do objeto técnico que lhe atribui seus limites. Frankenstein é o duplo do dr. Frankenstein, o 
outro de si com atributos do sujeito humano, a quem empresta sentimento e afeto” (SFEZ, 1994: 13-
75). 

 

Esse comportamento dissimulado, esse outro de si que o homem deixa manifestar, é 

uma adaptação da sua natureza ambígua, um paradoxo que encerra o processo 

comunicativo. Ele passa a representar o que aí se manifesta como realidade. Nesse universo 

simbólico ele pratica a dissimulação para evitar a punição, evitar a crítica e/ou promover a 

aceitação. Essa construção ele faz em estado alterado de consciência porque cria uma outra 

realidade simbólica para colocar no lugar do que quer representar. Isso pode ocorrer de 

forma tanto consciente quanto inconsciente, de forma real ou possível. Essa dissimulação, 

embora pareça perfeita, custa ao homem um esforço psíquico, um sofrimento que o 

denuncia. Quando dissimula o homem manifesta atitudes antagônicas porque na realidade 

está negando construções culturais já estabelecidas.  

 

Na perspectiva da antropologia histórica, BAITELLO Jr60 lembra que “o corpo do 

homem  é um corpo de memória de temporalidade que se apropria do espaço na empresa e 

se vincula ao tempo, apropriando também da sua identidade, história e cultura. Ignorado 

como corpo cultural pelas normas às quais se submete, ele responde de modo alienado, ou 

seja, ele corresponde. No momento em que corresponde esse corpo experimenta o 

                                                                                                                                                     
o céu recebe sinal positivo em relação à terra, que recebe o sinal negativo; mas a terra, em relação ao inferno passa a  receber o sinal 
positivo diante do sinal negativo do inferno. E aqui também nasce a ambivalência.   
60 Perspectiva proposta por Norval BailelloJr.no primeiro semestre 2003, durante o curso Sistemas Visuais e Espaciais, no Programa de 
Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. Fita cassete. Transcrição da autora. 
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conflito61, age com a intenção de distorcer os conceitos culturais que até então nele 

reinaram. Enlouquece, delira e se transforma em uma representação que deixa de ser de si 

mesmo. Assim essa ruptura simbólica manifesta uma linguagem esquizofrênica. Quando 

esse corpo permite que as normas corporativas interfiram em suas histórias e apaguem parte 

de seus arquivos, com o seu consentimento ele promove uma ruptura no seu mundo 

simbólico e tudo isso para ser reconhecido62. De posse dos novos códigos gerados pelas 

metas e objetivos empresariais, ele cria para si outros significados e extrapola-os, ou seja, 

reescreve-os à sua maneira. E apropriar-se do espaço e vincular-se ao tempo construindo 

identidades não é o que a empresa tenta fazer de modo normativo? Ou seja, não é aqui que 

ela consegue o seu intento? Em Sfez encontra-se uma citação que ilustra esse processo: 
 

“...o receptor ao ler o texto o refaz, e a sua maneira a sua leitura é na verdade uma reescritura. ... essa 
sutileza da realidade ficcional é uma hibridização carregada de características de dupla criação; a 
fabricação, o meio de comunicação e o receptor tecem os vínculos com imagens mentais, o 
pensamento, e sua liberdade criativa. Assim ele recompõe o texto com o seu olhar, adequando-o ao 
seu mundo, dentro da sua possibilidade” (SFEZ 1994: 98). 

 

A reescritura dos significados corporativos é o mecanismo que os funcionários 

submetidos criam para sobreviverem em um mundo pré-concebido sem a sua experiência 

de vida, portanto, construído sem a sua presença. Quando um funcionário entra nessa 

realidade simbólica pré-concebida que não é a sua própria, o que se apresenta como 

condição de sobrevivência é uma espécie de morte. Como na cultura não há morte, ela é a 

saída para a morte, ela cria a capacidade do homem fazer parte dessa cultura organizacional 

através da sobrevivência psíquica que para BYSTRINA (1995:14)  é cultural. 

 

2.10 - Representação  e conflito 

 

Ao perceber que a cultura (segunda realidade) foi produzida como forma de se 

escapar da morte (um fato da primeira realidade), pode-se ampliar a reflexão. Parodiando as 

                                                 
61 Se esse corpo vai para a empresa porque somente lá suas necessidades serão atendidas não é mais a escolha que o governa e sim a 
necessidade que o impele para lá. E assim sendo ele já está possuído por Ananke, não é mais senhor dos seus desejos. A essa situação 
complexa que provoca conflitos e temores BYSTRINA (1995:11) chama de plurissignificação. 
62 Quando Morin aborda “a lógica da empresa” afirma que a pessoa humana no processo de distinção-conjunção quer ser reconhecida como 
“pessoa humana”. Pela operação de conjunção este indivíduo adquire sentido e se inscreve na dinâmica corporativa. Na operação de distinção o 
indivíduo se diferencia da massa, assume um contorno próprio e afirma sua identidade corporativa (MORIN, 1990: 17). 
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palavras da perspectiva teológica cristã, pode-se dizer que a cultura mata o corpo para 

ganhar a alma. Para atingir a ascensão profissional, o homem na corporação transforma o 

seu mundo simbólico para incorporar o mundo simbólico da empresa. Isso não é outra coisa 

senão um corpo inscrito pela marca do outro. Um preço que ele paga para ganhar a sanção 

positiva, um ato político. Com relação a esse ato político, SFEZ (1994:37) faz a seguinte 

observação: “a política não está apenas nos poderes, na ideologia, na técnica, na 

organização social e nas rupturas, está em nas utopias e visões de mundo que se enfrentam 

em cada um de nós, em lutas contra nós mesmos - de ecos ensurdecidos”. 

 

Um desses atos políticos é a reescritura, possibilidade de os funcionários 

sobreviverem psiquicamente às normas para eles prescritas. Dessa maneira, no palco 

corporativo, acontece a dinâmica representação dos homens no exercício de transformação 

da norma em trabalho. O primeiro passo exige a sua submissão, alto preço que ele escolhe 

pagar, porque quando ele se submete, constrói um cenário e entra nele. Para evitar o 

sofrimento, incorpora Lethes63 - o esquecimento de si mesmo - para atuar na corporação. 

Como o esquecimento não é possível, o homem o inventa, simula, finge e representa. 

Assim, o homem atende a corporação alimentando a sua história e dela se torna cúmplice. 

Os processos que nela se cumprem acontecem através dos seus corpos, corpos sedados que 

canalizam a energia corporativa titânica64 e assim realizam as metas corporativas.  

 

Do ponto de vista das relações titânicas as corporações se transformam em espaço 

de relações fatais conduzidas pelo despotismo, irracionalidade e violência dos deuses 

primitivos, aqui representados pelas normas corporativas. A comunicação corporativa 

possui tal poder de persuasão e convicção que abre vieses nas reservas psíquicas e forças 

                                                                                                                                                     
 
63 Erasmo, na obra Elogio à Loucura – stulticiae - considera Lethes, um dos atributos de stulticiae, a filha de Júpiter e Neotetes, a 
juventude, que nasceu rindo e amamentou-se da embriagues. Vive acompanhada de Lethes, o esquecimento; Philavtia, a soberba; 
Kolaxia, a avareza; Misoponia, a preguiça; Idinis, a luxúria; Ania, a ira; Throphis, a gula; e Nigreton Hypnon, o sono (ERASMO DE 
ROTERDAM, 1509). 
64 O titanismo é um assunto pouco tratado nos meios de comunicação, mas está presente na esfera das relações pessoais, sociais e 
profissionais. Conferir palestra proferida por Malena Segura Contrera durante o ciclo de cinema “As Formas do Titanismo na Cultura e 
na Comunicação”. Fita cassete. Transcrição da autora. 
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primitivas que atuam nos homens com a sua permissão quando se submetem65. Esse espaço 

em que essas forças vigoram não são da lei e da ordem, dos princípios e da benevolência, 

mas das primitivas tiranias. 

 

O cotidiano corporativo é uma luta de titãs com a qual o homem se depara. Quando 

se entrega às normas cede ao titanismo. Essa entrega é uma escolha individual, depende da 

consciência de cada homem que lida com o fenômeno. Entrega-se aquele que se deixa levar 

cegamente pelos seus desejos e necessidades.  

 

Nesse processo é necessário recorrer à pesquisadora Malena Segura Contrera para 

lembrar que “todo arquétipo coletivo, quando entra em ação, provoca um rebaixamento 

natural da capacidade crítica e intelectual do homem e o imobiliza66”. Ao entrar em contato 

com a força das normas corporativas o homem também procura satisfazer sua necessidade 

de realização e, por isso, o desejo de pertencer ao grupo o atordoa e o faz cego à sua 

identidade. Nesse estado alterado de consciência ele se entrega ao titã empresa e permite 

que o trabalho e a loucura contracenem no palco corporativo. Trabalho e loucura se 

entrelaçam em um tempo despedaçado em si mesmo, dominado além de medida: “um 

tempo alienado em que o homem, fragmentado, se perde” (KAMPER, 2003). E, perdido 

tangencia, senão adentra o universo da loucura. Esse resvalar humano na loucura será 

tratado no próximo capítulo.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
65 qui devemos considerar as reações das diferentes nações e culturas diante da comunicação normativa.  A
66 A afirmação também faz parte da palestra “As Formas do Titanismo na Cultura e na Comunicação”, proferida por Norval 
BailelloJr.em seis de abril de 2003. Fita cassete. Transcrição da autora. 
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3 – A LOUCURA CORPO(R)ATIVA E A SUA RELAÇÃO COM OS MITOS  

 
A loucura só existe em cada homem porque é o homem que a constitui no apego que ele 
demonstra por si mesmo e através das ilusões com que se alimenta.(FOUCAULT, 1978:24). 

  

Na corpo(r)ação o homem se perde na tentativa de atender a si e ao outro. E nesse 

processo, muito do que compunha o seu padrão de valores permanece, mas o que mantém a 

sua unidade depois das adaptações e modificações nem sempre é a sanidade.  

 
Esta ausência de sanidade é compreensível considerando-se que na organização os 

homens são prisioneiros da espiral comunicativa – armadilha que, segundo 

BAUDRILLARD (2002), os prende como em areia movediça porque não há escapatória 

aos desditos da comunicação normativa. O panopticon em que se constituiu o espaço 

corporativo expõe os corpos comprimidos pela espiral de Ananke67 e Cronos, condenados à 

eterna visibilidade de Ciclope. Dessa maneira, desorientados com as angústias e 

necessidades da vida, muitos se alienam e deliram, confundindo o sonho com a realidade. 

Ungidos pelo mel da loucura aludida por ERASMO (1509:18), os soldados da corporação 

buscam o reino dos deuses, o Olimpo, para arrefecerem a tortura impiedosa do trabalho 

despersonalizante que os envolveu, impingidos por Ananke. Ananke é uma deusa 

mitológica que Hilman apresenta a seguir:  
 

O tempo e a necessidade, espiral inseparável que envolve todo o universo, resultante do casamento 
da deusa Ananke e Cronos, a grande serpente que estabelece limites a todas as possibilidades 
humanas. [...] Ananke, também chamada Adrasteia, foi ama de leite de Zeus. E como ama submete o 
outro a dependência e servidão opressiva. [...] está relacionada também com Eros a divindade do 
amor, e com ele Ananke forma um par, em que Eros é o beijo e Ananke o nó ou laço que amarra as 
relações no momento em que elas se estabelecem” (HILLMAN, 1997:17). 
 
 
Na corpo(r)ação os homens são ameaçados por Cronos e pela sua foice do tempo,68 

do destino e da morte e aí se debatem desesperados. Desorientados, e jogados na panóptica 

estratégia arquitetônica ficam permanentemente condenados à visibilidade, expostos ao 

olho de Ciclope, que jamais dorme. Desta forma, impotentes, eles refletem a corporação e 

                                                 
67 A deusa Ananque desde Homero significa Anánke: “coação, violência”, aproximada com as palavras célticas “necessidade, destino”. 
Na gramática grega tomar nos braços, apertar, daí coação e apertura. A Ilíada traduz a idéia de coação e necessidade. Entre os pré-
socráticos ela governa todas as coisas de um modo providencial, penetra no campo da necessidade mecânica das coisas. Em Platão é a 
necessidade física na matéria de submeter-se à finalidade – o princípio e a causa do movimento e do repouso (BRANDÃO, 1991:286). 
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na condição de (in)corporados utilizam-se de uma estratégia da representação de papéis. 

Como de acordo com KAMPER (2003) “quanto mais visibilidade menos propriocepção” os 

homens gradativamente vão perdendo seus corpos para a corpo(r)ação sem saber como 

reagir. Sem o sentido do próprio corpo nada lhes resta senão inscreverem os seus corpos em 

outra externalização corpórea, ou seja, eles tanto incorporam quanto são devorados. Dessa 

maneira, não é por acaso que a corpo(r)ação tem esse sentido implícito; incorporar aqueles 

que nela adentram. 

 

Ao adentrarem no corpo do outro a corporação constroe o corpo(r)ativo e isso 

implica na destruição do corpo de história cultural carregado de mitos, crenças, ideologias, 

jogos, utopias e religião vinculados ao imaginário. Marcados por diretrizes organizacionais 

que lhes são impostas e pelas cicatrizes da corpo(r)ação, se transformam em corpo(r)ativos 

e contam uma outra história, ou seja, narrativizam o tempo de ambos in/corporados. Essas 

marcas surgem como conseqüência da adaptação entre o mundo simbólico do homem à 

norma corpo(r)ativa à qual ele se submete. Assim, a corpo(r)ação possui fácil acesso aos 

corpos  transformados em imagens de si mesma marcando os seus destinos. Sobre as 

marcas que transformam GEBAUER, diz que nesse caso: 
 

[...] A imagem do corpo é transformada em uma imagem de um outro corpo, do corpo de um outro. 
Ele generaliza a imagem do corpo de forma tal que esta imagem compreende o seu próprio corpo e o 
outro corpo. E, a imagem desse corpo comum é o primeiro e mais importante objeto da linguagem, 
um tipo de mimese fundamental (GEBAUER, 2004:174). 
 

Dessa forma, esse corpo comum aos dois denuncia o duplo poder que a 

corpo(r)ação possui; a hegemonia sobre aqueles que se sujeitam, e essa sutil opressão que 

conta com a cumplicidade dos oprimidos69. Eternamente reversível, ela faz com que toda 

loucura tenha sua razão que a julga e controla, e toda razão a sua loucura na qual encontra a 

sua verdade irrisória. Assim, “Cada uma é a medida da outra e nesse movimento de 

referência recíproca, elas se recusam, mas uma fundamenta a outra (FOUCAULT, 

1978:30)”.  

 

                                                                                                                                                     
68 Malena S. Contrera, na obra Mídia e Pânico, alerta que matamos o tempo acelerando nossas vidas,  mas em contrapartida o tempo 
também nos mata (2002:52). 
69 Retoma-se aqui a ressalva das diferentes formas com que as culturas e classes sociais reagem diante das pressões corporativas.  
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Essa loucura é o início de um percurso, o começo de uma viagem programada pelo 

próprio viajante segundo Kamper. Isso porque do ponto de vista da cultura, a loucura está 

relacionada aos textos culturais construídos pelo próprio homem, autor da norma 

corporativa ou cúmplice dela. O substrato secreto que nela se manifesta é de um tempo não 

vivido. Assim, por detrás da história da dupla razão-loucura que nela se oculta, aparece a 

efetividade de uma imaginação próxima à ventura e de conseqüências poderosas e 

irreversíveis. Com relação a esse processo KAMPER (2003) tem a seguinte definição: 

 
[...] A loucura é a sombra da norma; e contém, mesmo que de um modo dificilmente acessível, a 
verdade, seja, tanto desta norma, quanto do senso. [...] E com respeito às pretensões sociais sobre o 
individuo humano, hoje existem somente dois tipos de loucura: a unidade “racional” e a divisão 
“irracional”, uma identidade defendida com pânico, e uma esquizofrenia ligada à angústia e ao terror 
(KAMPER, 2003). 
 
 
Em relação a essa esquizofrenia ligada à angustia e ao terror, CYRULNIK diz que 

“quando os homens tomam as metáforas pelas coisas diante de um símbolo não partilhado 

eles ficam loucos”. Segundo o autor, essa loucura apresenta-se de várias formas:  
 

Os esquizofrênicos são difíceis de serem seguidos, e não fabricam movimentos sociais, ao contrário, 
se isolam. Os paranóicos são inteligentes e muitos marcam presença na história, nas seitas e entre os 
formadores de opinião. E, os psicóticos têm dificuldades para simbolizar e não sabem brincar, ou 
param na representação percebida e tomam a imagem pela coisa, não ativam a função da 
representação. Considerando aqui a imagem uma maneira de dizer, quando bem semantizada. Mas, 
sua forma perceptível nos encanta e nos atrai, às vezes em direção a uma idolatria moderna 
CYRULNIK (1997:280). 
 
Essa idolatria dos homens pelas empresas os leva ao prazer quando da realização de 

suas necessidades reais e possíveis (CASSIRER, 1994:125), mas também ao sofrimento na 

impossibilidade dessa realização. Esse sofrimento pode ser observado nas representações 

dos papéis corporativos. Ele denuncia os conflitos entre os valores pessoais e os da 

organização através de medos e ansiedades. Esses são originados pelo pensar, que 

eventualmente se coloca na contramão da unidade organizacional, o que nem sempre é bem 

aceito. Consciente ou inconscientemente, sabendo disso, eles se calam para ganhar a 

aceitação, e assim coagidos pelas normas, se submetem impedidos de buscar formas de 

transformar o trabalho em um mediador para a sua saúde mental. A saúde mental afetada, 

desencadeia um sofrimento tácito e inevitável que repercute no teatro do trabalho, pois tem 
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raízes na história singular dos homens. Esse movimento complexo pode ser observado 

através da forma dessincronizada dos homens nas representações dos seus papéis. 

 

Nessas representações os seus corpos denunciam uma falta de conexão com as 

atitudes e decisões. Ela é provocada pelas pressões impostas pelo departamento ideológico 

(PINTO, 2005:445) que fornece o suporte para as estratégias e ações coercitivas. Assim a 

comunicação normativa se transforma em fábricas de algemas - as normas - que limitam a 

liberdade humana no espaço corporativo. Dessa forma, o mundo da realização do desejo 

humano – a empresa - torna essa realização sofrível, porque procura por um objeto de 

satisfação que no mundo da mitologia é a necessidade - Ananke. Nesse mundo 

organizacional que realiza a sua necessidade real e possível (CASSIRER, 1994:125), o 

homem disponibiliza o seu saber, poder, fazer, ou seja, a sua técnica. De acordo com 

BARBERO (2000) nesse espaço, o homem deixa de ser feliz quando se acentuam as 

exigências de qualidade e produtividade por meio de uma estratégia, que a seu ver é 

perversa. Isso porque ela tem outras coisas por trás e, a cada dia despersonaliza o fazer do 

homem por meio de uma homogeneidade que se impõe às organizações pela globalização. 

Esse padrão do todo igual, como as máquinas, representa o fim da condição de vida criativa 

do homem no trabalho, o que acarreta uma situação que caminha para a alienação.  

 

Essa ausência de satisfação no trabalho apontada por Barbero, gera uma 

dissonância; dela surge um conflito de valores que interfere nas representações sociais e 

profissionais. A princípio não é possível ao próprio funcionário ter a visão, distinguir esse 

fenômeno. Ele acontece porque a percepção sobre a insatisfação é vivenciada a partir de um 

componente do campo representacional, construído por ele mesmo na segunda realidade de 

BYSTRINA (1995). Essa construção se dá pela ação da comunicação organizacional 

carregada de ruídos, que gera deformações em função da sua forma inadequada de 

autoritarismo e seus enigmas. Tais fatores levam o funcionário a se desmotivar e isso 

interfere na sua produtividade. A baixa produtividade impede a realização das suas 

necessidades reais e possíveis e a frustração promove uma alienação acompanhada de um 

estado apático, indiferente ou delirante. Assim na representação dos papéis os homens se 

tornam autômatos, fato que gera muitas perdas para os homens e também para as empresas. 
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3.1- O retorno de uma via de escape 
 

Todas as culturas acharam substâncias para estimular e a manipular o prazer do homem, 
mas o que funciona mesmo é o que atende a sua enorme necessidade de ilusão (CYRULNIK, 
1997: 62).   

  

O que poderia promover a redução das perdas corporativas e humanas para o 

homem seria a “retomada de si mesmo” com o retorno ao senso. Uma saída útil para os 

corpos submetidos a esse sistema carregado de crenças e rituais de poder no qual estão 

inseridos pode se através do desejo consciente e/ou inconsciente (FREUD, 1912) por 

necessidade - Ananke - (HILMAN, 1997:17) ou através  da ilusão CYRULNIK (1997:228). 

A retomada de si pressupõe um retorno ao movimento de escape já utilizados pelos 

homens. Tal estratégia foi usada por eles quando se afastaram de seus valores adotando a 

acomodação alienada com o objetivo de incorporar a organização para cumprir as suas 

metas.  

 

O homo sedere, nesta condição de acomodação coercitiva, pode desestruturar-se 

contrariando a sua natureza nômade. Isto acontece porque nem todos os detentores dos 

corpos mitológicos, marcados pelas raízes arcaicas nas suas histórias, encontram alívio para 

seus conflitos quando se submetem ao poder coercitivo. Muitos dos que se entregam aos 

comportamentos esperados socialmente, que são os de submissão à organização, não 

conseguem reescrever para si uma nova história. Cientes ou não alguns se tornam 

indivíduos impossibilitados de criar para si outros significados que não os incorporados e, 

muito menos, explorar os seus opostos, ou seja, entrar neles e extrapolá-los. Então, assim 

submersos numa totalidade fabulada tornam-se prisioneiros de um mecanismo que rejeita a 

compreensão dos significados corporativos e entram em estado delirante estado em que 

muitos permanecem.  

 

Esse processo que se configura como rejeição das normas é uma falha da 

reconstrução da representação dos papéis corporativos e tem sido objeto de investigação e 

reflexão de estudiosos. Cada um, à sua maneira, estabeleceu conceitos ou desenvolveu 
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classificações para esses animais humanos delirantes. Incapazes de se adaptarem à 

corporação, alguns se confundem com o seu próprio delírio. 

 

O homo demens desenvolveu a capacidade de dissimular o comportamento e o faz 

por dois motivos. O primeiro, para atender às suas necessidades básicas de sobrevivência e, 

o segundo, as necessidades de realização evitando o sofrimento ou a punição. Para que 

atenda a suas expectativas ele precisa ressignificar os códigos normativos e permitir que   

esses se sobreponham aos seus. Esse processo, porém, não funciona com todas as pessoas 

que sinceramente desejam atender as suas necessidades através do atendimento dos 

objetivos da empresa. Em algumas dessas pessoas um mecanismo de rejeição impede que a 

força coercitiva da comunicação corporativa comprometa-os com a empresa e ainda 

mantenha a sua integridade mental. No momento em que esse mecanismo atua, alguns 

homens perdem o seu senso e deliram. Nesse estado desestruturado há duas categorias; 

aqueles que se entregam à loucura real,  e outros, à possível, conforme explicitado abaixo: 

 
[...] o intelecto humano precisa do símbolo. [...] O conhecimento humano é por sua própria natureza 
um conhecimento simbólico. É esse traço que caracteriza tanto a sua força como as suas limitações. 
E, para o pensamento simbólico, é indispensável fazer uma distinção clara entre real e possível, entre 
coisas reais e ideais (Cassirer, 1994:97). 

 
As coisas reais e ideais apontadas por Cassirer podem se aproximar da primeira e 

segunda realidade de BYSTRINA (1995:23). De acordo com o autor, “o mundo da cultura 

se acessa por meio dos símbolos dos quais cada homem se instrumenta”.  Eles possuem 

códigos pessoais e intransferíveis que são necessários para decodificar esse mundo que é 

particular para cada um. “Esses símbolos são compostos por um sistema de regras e 

vinculações” e esses na opinião de BYSTRINA: 

 
São plenos de objetos, sendo que cada objeto conhecido contém em si mesmo uma informação 
latente que é percebida pelos sentidos humanos. Essa informação latente permanentemente, 
modifica-se e transforma-se em informação atualizada. Esses objetos são especiais porque não 
contêm  apenas informações sobre si mesmos, eles contêm informações sobre aquilo que está 
imanente dentro deles. Eles possibilitam a orientação de vínculos e permitem a construção das 
relações do cotidiano. [...] Eles orientam a lógica, as ciências exatas, naturais, sociais, a criatividade e 
a imaginação e são identificados com os mitos, rituais, utopias, ideologias e ficções (BYSTRINA, 
1995:4,17). 
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Esses sistemas estão situados no centro da cultura humana, alicerçam a 

sobrevivência psíquica do ser humano nas relações de trabalho e estruturam a comunicação 

humana carrregada de normas que transitam nas organizações. Essa cultura é entendida 

como um todo, um conjunto de atividades que ultrapassa o necessário para a sobrevivência 

material porque é constituída de coisas aparentemente supérfluas e inúteis, mas importantes 

para compor os papéis representados dos autores. “Essa cultura existe para si mesma, e no 

seu cerne pulsante marcam presença tanto a razão quanto a sua sombra - a loucura”, diz 

Kamper.  

 

 Como se pode observar, as raízes da loucura remonta a tempos arcaicos e não 

despreza o mundo mágico dos mitos que compõe o manancial arquetípico dos homens. 

Esse segundo CASSIRER (1994:97), compactua com o “mundo simbólico que não tem 

existência real como parte do mundo físico; tem um sentido”. E desse, explica HILLMAN 

(1997:16), uma das faces é a loucura, que está ligada à dualidade dos mitos70 

saúde/patologia, Deus/diabo, bem/mau. Sobre essa dupla face, a mitologia grega é rica em 

detalhes explicativos71. O pathos, carregado de antagonismos se manifesta na relação do 

homem com o mundo e nas corporações se faz especialmente presente.  

 

Tal relação tem suas raízes arcaicas e permeia o pensamento selvagem na mitologia, 

na religião, no meio social, e conseqüentemente no universo simbólico da representação de 

papéis. Essas representações que envolvem o trabalho, as patologias do excesso e a 

religiosidade massificada, são versões contemporâneas do papel mediador da imagem nas 

relações do homem com o sagrado e o mundano. Desde Adão e Eva “a espécie humana 

nunca se libertou do poder das imagens, mas este poder tem se exercido por imagens 

diferentes, de maneiras diferentes e em tempos distintos” (CASSIRER 1994:16). Assim, a 

percepção da imagem passa a ser um fragmento da percepção da coisa em si jamais 

alcançável, uma ilusão semiótica que sempre acompanhou o homem, na construção da 

                                                 
70 Hilman (1997:16) aborda a dualidade saúde/patologia, amor/ódio, poder/submissão, entre outras. Essas dualidades são também 
apontadas por Bystrina (1995).   
71 Sobre essa dualidade que se encontra presente tanto nos mitos quanto nos homens, a mitologia grega diz que: da união de Zeus e 
Perséfone nasceu Dionísio. Zeus por medo do ciúme da sua esposa Hera, o escondeu na floresta. Quando ela o descobriu, enviou os titãs 
disfarçados que o capturaram, mataram, esquartejaram, cozinharam e devoraram. Zeus então fulminou os titãs e de suas cinzas nasceram 
os homens dotados da dualidade bem e o mal. O mal é composto pelos titãs e o bem é o próprio Dionísio que eles haviam devorado e que 
renasce como ou no coração dos homens (BRANDÃO, 1991: 287). 
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consciência separada do mundo natural. Na organização essa construção pode ocorrer 

através de modelos que ofereçam possibilidades de as pessoas em suas funções cujo foco é 

o de cumprirem as determinações organizacionais ou delas obterem elementos com os quais 

possam se identificar e perpetuar-se na ilusão que sempre apareceu na relação com o 

trabalho desde que as sociedades se complexificaram historicamente. 

 

Quando os homens incorporam esse universo que não é originariamente o deles 

reconstroem vínculos simbólicos através da releitura e da reescritura e nesse domínio 

encontram Ananke72, deusa mitológica que os oprime pela obrigações. Considerando o 

pensamento mítico grego, o homem não vai “voluntariamente” para a empresa, mas porque 

é impulsionado pela necessidade e atraído por Ananke, Cronos, Eros e Zeus (HILLMAN, 

1998:17). Para lá eles se encaminham no afã de atendê-las. Eles seguem torpes, seduzidos 

pelos benefícios que lhes acenam como o canto das sereias aos marinheiros. O caminhar 

nessa direção não é governado pela liberdade da escolha, ele expressa que a necessidade 

dessa vivência é coercitiva e patológica. Nele Ananke, que é o modelo mítico das normas 

corpo(r)ativas amarra as relações do homem na corpo(r)ação, e sela o seu compromisso 

utilizando-se da comunicação persuasiva. É aqui que ele se aproxima do domínio de 

Hermes73, que a todos convence. E nesse espaço em que a necessidade oprime as pessoas 

com normas, a patologia se manifesta e Ananke se consagra. Sfez critica essa norma 

corporativa opressiva dizendo que: 

 
“[...] a administração moderna inventa uma humanidade antes da queda[...], um paraíso de harmonia 
sorridente que uma literatura hipócrita dissemina em escala planetária. [...] descreve a retidão da 
ciência, da justiça, da eficácia gerencial que acarreta a loucura, por ignorar todo o sistema deficiente, 
mentiroso, intermediário, entre o absoluto e o “nós” da transmissão (SFEZ, 1994:122). 

 

3.2 - A mútua contaminação  
 

Quando o autor aborda a “eficácia gerencial que acarreta a loucura”, remete a um 

fenômeno atual. O avanço da tecnologia e a economia atingem e abalam as estruturas 

                                                 
72 Ananke também está associada a estreito/garganta, hng abraçar, e estrangular enek em egípcio antigo. Anel chalak em copta, e colar, 
hannãka em árabe. Grilhões colocados no pescoço de prisioneiros hanakin em caldeu, corda que prende o boi à canga iznãk em árabe, e 
colar em forma de corrente anãk em hebraico. Considerando canga/coleira/laço em sua etimologia, necessidade significa vínculo de 
servidão fisicamente opressivo a um poder inexorável. Essas considerações fazem pensar que o homem não vai “voluntariamente” 
apenas, ele é coagido e atraído por Ananke, Cronos, Eros e Zeus (Hillman, 1998:17). 
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corporativas tradicionais e comprometem as estruturas mentais dos corpos a elas 

submetidos. Esse avanço tecnológico provoca profundas transformações no mundo e atinge 

as corporações. Elas, por sua vez, submetidas pela globalização, fusões e 

desregulamentações, se vêem pressionadas a aumentar a competitividade, e isso gera 

alterações na força de trabalho. A adaptação a essas alterações exige do homem um esforço 

titânico. Esse fenômeno tem sido observado por pesquisadores de várias partes do mundo e 

já foram diagnosticados por pensadores como Pross (1980), Romano (1993) e Morin 

(1990), e prognosticados por comunicólogos dentre eles, FLUSSER (1965), entretanto 

ainda, sem resultados conclusivos. 

 

Um indicativo, por exemplo, está no Canadá, onde companhias de seguro já 

ameaçam parar de pagar as despesas com saúde mental se as corporações não começarem a 

fazer algo para prevenir o problema, diz a pesquisadora canadense Estelle Morin74, Ph.D. 

em Psicologia que desenvolveu estudos de campo sobre as conseqüências da falta de 

sentido no trabalho. Ela faz a seguinte observação: 
 

“Nem só de sombra e água fresca deseja viver o homem. [...] as pessoas que buscam um trabalho 
sonham com um emprego ético, divertido, útil e que faça sentido. A reivindicação não é utópica, a 
falta desses atributos no trabalho fazem os empregados literalmente enlouquecerem. O trabalho faz 
parte da construção da identidade do indivíduo e do seu desenvolvimento pessoal. Não é apenas um 
meio de ganhar a vida, é um processo de criação. A pessoa saudável é aquela capaz de amar e 
trabalhar, mas um trabalho criativo e que faça sentido. O sentido da atividade profissional é 
imprescindível para a saúde mental afirma Morin” (CARVALHO, 2003:25). 

 

De acordo com a pesquisadora, é comum nas corporações os casos em que as 

pessoas se dedicam exaustivamente a conquistar promoções ou premiações, e ao 

conseguirem, entram em estado alterado de consciência, tornam-se delirantes e incapazes 

de usufruir as suas conquistas. Esses estados delirantes podem ocorrer quando o trabalho é 

exaustivo e não oferece aos funcionários a oportunidade de exercer a criatividade. Em 

determinadas atividades e corporações o processo é automático ou normativo e não permite 

às pessoas outra alternativa senão submeter-se às atividades pré-programadas. Outras vezes 

                                                                                                                                                     
73 De acordo com Malena Segura contrera (2202:12) em Mídia e Pânico Hermes era como um deus da oratória e como protetor de escolas 
e palestras, ou seja, da comunicação persuasiva.  
74 A autora da declaração é a pesquisadora canadense Estelle Morin, Ph.D. em Psicologia, membro da Associação Americana de 
Psicologia e Consultora de executivos. Ela é professora de Comportamento Organizacional pela HEC Montreal, da Business School of 
University of Montreal, Organizacional e Industrial. Já desenvolveu estudos de campo sobre “o sentido do trabalho” no Canadá, na 
França e na Bélgica e agora inicia uma nova pesquisa que acontece no Brasil com auxílio de professores da Fundação Getúlio Vargas e 
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quando conquistam o novo cargo desejado, ele vem carregado de tanta responsabilidade 

que o homem torna-se um desertor da sanidade e se entrega à loucura, ou o rejeita 

(CARVALHO, 2003:25).  

 

A loucura corporativa comporta uma variável; ela pode ser real ou possível. Pode-se 

observar que as pessoas que buscam as conquistas corporativas e alcançam-nas nem sempre 

se beneficiam delas. Diante dessa realização quatro tipos de saídas ocorrem: uma é o gozo 

do cargo; na outra a pessoa administra a situação por algum tempo e depois perde o 

controle sobre o cargo e de si mesma; a terceira é a incapacidade total de assumir o novo 

cargo porque diante da conquista a pessoa entra em colapso sem retorno; e a quarta saída é 

a abdicação do cargo – alternativa que muitos escolhem para escapar da loucura. Porém, 

esta última escolha, aos olhos de quem a presencia, é que parece loucura. Essas saídas com 

carga simbólica demasiada são resultantes de processos de comunicação ou 

(in)comunicação. Com relação à incomunicação Baitello Jr. em seu artigo: As Irmãs 

Gêmeas: Comunicação e Incomunicação - Os meios da incomunicação, tece  as seguintes 

considerações:  
 

“Quanto mais se aperfeiçoam os recursos, as técnicas e as possibilidades que o homem tem de se 
comunicar com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo, aumenta também, em idêntica 
proporção, as suas incapacidades, suas lacunas, seu boicote, seus entraves ao mesmo processo, 
ampliando um território tão antigo quanto esquecido, o território da incomunicação humana. Assim, 
andam de mãos dadas e crescem juntas, como irmãs gêmeas, a comunicação e a incomunicação”. 

 
 

Como se pode observar, desde as mais distantes origens encontramos na cultura 

elementos anteriores à própria cultura, acompanhando-a e marcando-a até a fase da 

civilização atual. Esses arquétipos da sociedade humana, como o jogo e a linguagem, são 

instrumentos que o homem forjou a fim de desenvolver o poder de comunicar, ensinar e 

comandar. Esse comando o homem alcança através da linguagem que lhe permite definir as 

coisas, distinguí-las e constatá-las, isto é, designá-las. Com essa designação ele pode elevá-

las ao domínio do espírito (Jung, 1976), ou seja, o universo da cultura transcende o mundo 

da realidade.  

 

                                                                                                                                                     
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autora de diversos livros sobre o tema, publicados em inglês, francês e português, 
concedeu entrevista à jornalista Adriana Carvalho, da Revista Carta Capital em outubro 2003, intitulada: “À Procura do Sentido” 
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Como se pode observar as organizações se utilizam com habilidade da comunicação 

in/comunicando quando comandam, porque assujeitam o homem a elas submetido. A 

sujeição real nasce de uma relação fictícia - as regras do jogo, que são co/mandadas pela 

comunicação normativa. Essa in/comunica a seu favor quando se trata da norma velada, a 

implícita que enlouquece aquele que nela se e/novela e põe em alerta aquele que a des/vela. 

Desse modo pode-se observar que na empresa “não é necessário recorrer à força para 

obrigar o operário ao trabalho, ao bom comportamento e à observância das regras (Foucault 

2001: 43)”, elas mesmas cuidam disso. O homem nasceu, segundo Freud, inserido em uma 

ordem cultural que posteriormente passou a ter como análogo o termo simbólico. Nessa 

concepção, para se humanizar, o homem necessita de um outro. Esse outro FREUD (1895) 

nomeia semelhante. Há uma intenção para que Freud tenha nomeado esse outro como o 

semelhante pois esse termo indica mais do que um outro humano; ele se refere a um ser da 

cultura: um outro humano que porta as leis da cultura, as leis do mundo simbólico, da 

segunda realidade de BYSTRINA (1995), as normas. Utilizando o termo cultura, tal como 

o faz em "Totem e tabu" (1912), Freud acopla a noção de lei. Designado como elemento 

organizador do grupo humano, a lei que interdita, a lei coercitiva. 

 

A lei coercitiva que governa as empresas estabelece metas para atingir os seus 

objetivos finais que são resultados lucrativos. Essas metas se compõem de passos que 

exigem métodos, e esses são regidos por leis às quais os funcionários precisam se submeter. 

Elas adquirem consistência quando a mente do funcionário se torna alienada e manipulável 

por Ananke. Necessidade ordenada por leis, condição lógica que limita a liberdade e frustra 

aquele que a ela se submete. Como se pode observar as leis envolvem uma cadeia quase 

circular que periodicamente volta-se sobre si mesma.  

 

Essa lei coercitiva envolve os funcionários alienados que, buscando os objetivos  

organizacionais afastam-se cada vez mais dos seus próprios e nesta condição, 

desgovernados podem tomar atitudes inusitadas. Na dinâmica desse jogo impossível de 

suspender, os funcionários não conseguem se desprender da coerção. É o que se constatou 

com reconhecidas autoridades da área do conhecimento como Daniel Paul Schereber 
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(1995) que não teve a mesma sorte de Kay Redfeild Jamison (1998) que reuniu suas forças 

em busca de si mesma e tomou a atitude de suspender o jogo.  

 

Kay (1946), filha de um cientista oficial da força aérea, é cientista, professora, e 

autoridade internacional em doenças maníaco-depressivas (psicose maníaco-depressivas 

PMD) que mata milhares de pessoas a cada ano. Tornou-se antes dos 40 anos autoridade 

mundial sobre a doença. Em 1974, aos 28 anos, além de professora assistente de psiquiatria, 

estava assumindo um novo cargo na universidade de psiquiatria da Califórnia, quando, 

segundo ela “um dia acordou e descobriu-se louca”. Declara que na época tinha uma 

insônia tão produtiva e brilhante que seus amigos tinham dificuldades em acompanhá-la 

profissionalmente. E, antes de enlouquecer totalmente começou a se tratar com a ajuda de 

um amigo, dessa forma, que hoje trabalha  normalmente com ajuda do  tratamento. Ela fez 

o seu próprio jogo recusando as regras estabelecidas e recusando-as. Sobre a capacidade 

que o agente tem de fazer o seu  jogo GEBAUER & WULF  fazem uma observação: 

 
O jogo e a capacidade de jogá-lo dão ao agente uma certa regularidade, de maneira tal que surge a 
idéia de que o jogador interiorizou um papel, segue determinadas formas de comportamento e decide 
entre as alternativas pré-estabelecidas espiritualmente. De acordo com uma expressão de Bourdieu, o 
jogador desenvolveu um sens du jeu, um sentido de jogo que lhe permite dar respostas "certas" no 
sentido do jogo. A partir de regras, o que se vê como uma práxis de ação estruturada que produz ela 
própria uma organização regrada e regularidades no agir (GEBAUER & WULF, 2004:172). 
 

Enquanto Kay reagiu produzindo o seu próprio jogo, Schreber entregou-se aos 

delírios, e neles mergulhou o resto de sua vida.  

 

Schreber (1842-1911), conhecido como o louco mais famoso da história da 

psiquiatria e da psicanálise, foi um jovem sem inclinação para a religiosidade e voltado às 

ciências naturais. Um homem de sólida formação cultural, sabia grego, latim, italiano, 

francês, conhecia história, ciências naturais e literatura clássica, além de exímio pianista, 

mas a sua especialidade era conhecimentos jurídicos. Em 1893, ao ser nomeado pelo rei, 

juiz presidente da corte de apelação, na cidade de Dresden, sentiu-se honrado, mas muito 

pressionado pelo desafio. Poucas semanas após assumir o cargo teve um colapso nervoso e 

se internou. Alguns anos depois retomou o cargo, mas acometido de novos delírios e 

devaneios foi novamente internado e morreu depois de treze anos em um sanatório 
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psiquiátrico. Aqui a vida real aproxima-se da ficção. Erasmo de Roterdam lembra que “os 

loucos se acham felicíssimos nos seus delírios. Eis por que muitos que sofrem a 

convalescença do cérebro tudo sacrificariam de bom grado para serem perpetuamente 

loucos (ERASMO, 1509:169). 

 

Diferente de Kay e de Schreber, os funcionários da empresa analisada vivem entre a 

primeira e a segunda realidade de Bystrina (1995), a segunda natureza de Morin (2000), 

mesclando os delírios com fragmentos da lucidez duvidosa vista pela primeira torre de 

FLUSSER (1965). De acordo com FLUSSER (1965:27) a metamorfose humana pode ser 

vislumbrada a partir de duas torres: “Da primeira, se vislumbra uma paisagem enganadora; 

profunda, morna e obscura e dela não há possibilidade de se ver com a clara consciência. 

Lá governa o subconsciente e nele o diabo age arquetipicamente”. Já na segunda torre de 

acordo com o autor  “seu reino é introspectivo e sedutor, dela se vê a força motriz das ações 

e dos desejos humanos”. 

 

3.3 - Como a loucura vincula as pessoas no trabalho 
 
 

Os vínculos corporativos se estabelecem desde as primeiras relações de trabalho. 

Inicialmente se deram nas empresas familiares em que os aprendizes eram os próprios 

filhos e os vínculos, portanto, eram semelhantes às ligações familiares. Nessa relação os 

laços paternais se imbricavam com a comunicação normativa e se transformavam em 

vertical, afetando e sendo afetada, portanto, se complexificando. 

 
Essa complexidade afetava o processo produtivo nas organizações que, em 

decorrência desse fator, mudavam as relações de trabalho. O trabalho antes artesanal, que 

personificava o homem, deixou de existir diante do capitalismo e do consumo de massa 

desenfreado no pós-guerra. Dessa forma, para atender a demanda do consumo, os 

funcionários começaram a produção em série. Aqueles que antes construíam o todo se 

submeteram à produção fragmentada, e perderam o contato com a completude do objeto, 

conseqüentemente a consciência de sua produção. Posteriormente, com o controle de 

qualidade total que BARBERO (2000) chama de perverso, “o homem se desencanta ainda 
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mais, porque esse sistema vem tirar dele o próprio trabalho, anteriormente 

despersonalizado”. O confronto com esse sistema abriu para os homens as portas para a 

loucura coletiva.  

 

3.4 - A relação com o culto e a alienação 
 

Na empresa, a comunicação interna trabalha a incorporação das normas explícitas e 

implícitas pelos funcionários através da filosofia, missão e política da empresa. Essas 

premissas geralmente são transmitidas através das dinâmicas organizacionais e 

treinamentos que utilizam os seus sonhos reais e possíveis (Cassirer 1994:25). Uma vez que 

a incorporação se efetua alguns funcionários passam a apresentar um comportamento 

afetado como a excessiva dedicação à empresa em detrimento da família e da vida social 

como os Workaholics75. Outros funcionários apresentam comportamentos e atitudes 

semelhantes. Acreditando fielmente serem imprescindíveis para a empresa, falam em nome 

dela e tomam para si, as alegrias das vitórias e as preocupações das perdas em função da 

concorrência e ou das oscilações da política econômica que interferem nos seus resultados. 

Alguns chefes em função dessa disfunção tornam-se verdadeiros carrascos dentro da 

organização. Esse comportamento que para as empresas, a princípio é desejável deixa de 

ser saudável porque afeta os aspectos profissionais, sociais e familiares do funcionário que 

foca todos os seus objetivos em função do trabalho. Quando isso acontece, esse elo que se 

poderia chamar de “afetado” acaba contaminando toda a cadeia corporativa ou criando 

nelas focos de competições e mal estar (Morin, 1990). As competições até certo ponto são 

encorajadas e estimuladas pela empresa, pois geram um movimento que leva as pessoas a 

buscarem o sucesso dos objetivos organizacionais que acreditam sejam os seus próprios. 

Essa dinâmica está no script do departamento ideológico (PINTO, 2005:445) que compõe a 

cultura organizacional. Ela lança mão das raízes da cultura, os sonhos e os jogos, 

impregnando a consciência dos funcionários, mas se esquece que dessas mesmas raízes 

                                                 
75 Os Workaholics são profissionais excessivamente comprometidos com os projetos organizacionais que consomem a sua vida no 
trabalho ou em função dele, em detrimento da relação familiar e social. 



 131

vêm junto as patologias e os estados alterados de consciência que  resvalam uma das 

variáveis psicopatológicas, a loucura76.   

 

As variáveis que comportam os estados alterados de consciência tendem a 

apresentar uma alteração natural no estado da consciência e na perda da consciência. Dessa 

forma pode-se dizer que aquilo que se prende na primeira realidade torna-se um sonho, um 

sonho de uma realidade que a princípio parece estar em um mesmo tempo. Alguns autores 

consideram essa realidade como loucura, ela é a construção de uma realidade mais dura que 

se prende na realidade social do homem. Dessa maneira, a loucura contribui de um modo 

geral na vida prática. Designada como uma expressão esquizofrênica, ela altera de um 

modo geral os códigos da convivência social. Assim, na relação organizacional a 

expressividade esquizofrênica é uma “constante” ignorada no comportamento dos 

funcionários.  

 

Essas mudanças que a comunicação normativa promovem no comportamento dos 

funcionários  e as manifestações de loucura real e simbólica são formas sociais anteriores às 

corporações. Aparecem com um caráter de normalidade na literatura e são apontadas com 

naturalidade nas organizações mitológicas, primitivas, familiares, nos feudos, na revolução 

industrial e na atualidade. Elas passaram a se destacar como patologia que Oliver Sacks 

(1997:10) “diferencia de doença”. Essa patologia torna-se um fenômeno “à parte”, 

mediante as observações de suas manifestações como conseqüência da comunicação 

vertical em detrimento da horizontal, nos distúrbios apresentados pelos funcionários nas 

grandes corporações. Especialmente foram destacadas nessas por darem maior atenção aos 

processos das ações coletivas dos homens, e nos controles e regras que, atrelados, 

conseguem coordenar e ajustar o comportamento coletivo, pelo menos temporariamente, 

com as ações e as estratégias de submissão. Estratégia que no complexo processo produtivo 

gera comportamentos psicopatológicos durante as representações de papéis. Essas 

representações são as manifestações da cultura social que no ato do trabalho se transferem 

para o espaço organizacional. Hoje, as manifestações patológicas presentes nas 

                                                 
76 Lembrando aqui que a loucura como contraponto da norma, comporta uma série de variáveis psicopatológicas dentre elas se destacam  
os estados alterados de consciência (BYSTRINA 1995) a esquizofrenia e a psicopatia dentre outros (Foucault, 1972). 
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organizações deixaram de ser apenas físicas, elas se expandiram para as doenças mentais e 

adquiriram um caráter de normalidade da sociedade pós-moderna. 

 

A adaptação desse caráter patológico é uma conseqüência da formação da sociedade  

pelas confluências de processos civilizatórios (ELIAS, 2000). Esses provenientes de 

diversos lugares se reúnem incessantemente em uma comunidade especifica que é a 

organização. Nela, aumenta as possibilidades de desvios devido aos confrontos dos 

conflitos culturais e das contradições. O calor cultural, que explode em um mesmo espaço 

em que a comunicação normativa submete a todos igualmente, desconsiderando a 

diversidade cultural, aumenta de tal forma que os sintomas culturais aparentam-se 

enlouquecidos.  

 

As empresas se situam dentro de uma problemática complexidade causada pelo 

crescimento do capitalismo empresarial e da cultura com suas resistências e réplicas. Esse 

processo de organização foi impulsionado nos Estados Unidos a partir de 1890, por um 

corpo de pensadores norte-americanos que começaram a pesquisar os efeitos que os 

benefícios e as punições causavam. Essas técnicas prometiam um futuro promissor para as 

organizações e foram maximizadas pela cultura norte-americana. Os conceitos se 

expandiram e a maioria das organizações os adotaram, usando-os como fator manipulador 

da força de trabalho. Dessa forma eles se generalizaram e foram implantados 

indiscriminadamente, desconsiderando as situações culturais diferenciadas das diversas 

nações. Em diversas partes do mundo a comunicação corporativa através dos seus  

discursos verbais, panfletos e manifestos destinados ao controle intencional passou a 

induzir as pessoas a agirem de acordo com as suas expectativas. Isso, além dos agentes de 

controle que aplicavam punição e recompensa para eliminar práticas aversivas. Houve 

também restrição à liberdade dos funcionários que eram obrigados a fazer tudo que as 

empresas desejavam.  

 

As características dessas práticas já eram adotadas no governo, na religião, e na 

educação (SKINNER, 1983:28). Foram consideradas normais pelo sistema que as viam 

como necessárias para disciplinar os rebeldes. As organizações constantemente investiram 
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em pesquisas para desenvolver os mecanismos disciplinadores utilizando-se da busca 

natural do homem pelo prazer. CYRULNIK (1997:233) afirma que o prazer e o desprazer 

possuem um suporte neurológico que passa pelos sistemas de recompensa e aversão, e esses 

também podem aparecer sem nenhuma estimulação externa. 

 

A comunicação organizacional sempre perseguiu o controle do sistema de prazer do 

homem para mantê-lo nas organizações e para isso sempre destinou parte dos seus 

investimentos.  Nos últimos anos tornou-se relevante o aumento das perdas organizacionais 

tanto operacional no que se refere à sua produção quanto à mão de obra especializada na 

qual fazem diversos investimentos. Essas apresentavam técnicas apuradas, implantação de 

qualidade total e mesmo assim, um curto retorno em virtude das disfunções. Esses fatores 

alertaram para um terceiro olhar em direção às disfunções que em sua maioria se 

manifestavam como distúrbios de comportamento.  

 

Para adentrar o universo desses distúrbios, os funcionários efetuam uma travessia 

por muitas pontes construídas até a atualidade. Todas essas pontes têm algo em comum, 

foram construídas por símbolos e ancoradas no caos. Os seus elementos foram extraídos do 

“mundo mágico da segunda realidade e os seus fundamentos são do mundo ilusório dos 

sentidos” (BYSTRINA (1995). Os fenômenos do mundo dos sentidos são transformados e 

conduzidos sobre as pontes. Porém, elas não suportam o peso dos fenômenos sensíveis que 

governam a disfunção do “homo demens” (MORIN, 2000). “Aqui,  se pode observar que  

quem não leva em conta o homo demens não entende o processo comunicativo porque a 

comunicação e a cultura também é loucura” (BAITELLO Jr. 2001). 

 

Essa transformação do “homo sapiens em homo demens” é um processo histórico; a 

sua manifestação é de tempos imemoriais e a sua origem é da humanidade. O “homo 

demens” que antes fazia parte de um mundo pouco definido, na sociedade atual vem 

adquirindo uma espécie de ordem. O “mundo demens” regulado pelo sentido hoje aparece 

muitas vezes orientando as mentes. Eles pertencem à segunda realidade e vem se impor à 

primeira realidade e criar para ela a obrigação - trabalho da Deusa Ananke (HILMAN, 
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1997:108). Isso pode ser observado no estudo de caso quando os corpos dos  supervisores 

são obrigados à rígida disciplina de emagrecer. 

 

Nos tempos mais remotos, o mundo mágico apoderou-se dos altares dos deuses 

(mundo mítico), subtraiu dele as leis e entregou-as aos homens para que com elas, se 

tornassem livres da tirania. Porém, a deusa Ananke, criando o atalho do trabalho transporta 

as leis que regiam o mundo mágico para a primeira realidade e assim governa os corpos, as 

mentes dos homens no trabalho (HILMAN, 1997:109). Nesse mundo, o homem  submetido 

à lei, se depara com um estado de desordem na sua direção a caminho do futuro. O futuro é 

a realização dos objetivos pessoais e organizacionais que a princípio o homem acreditava 

poder atender. Dessa forma, na ponte que acreditou ser uma construção sólida na qual não 

se imaginava poder descarrilar, o homo demens se desgoverna. Aqui pode se aproximar de 

uma afirmação de PROSS (1997:59): “Entre o mundo infinito e o mundo finito da terra, o 

homem erigiu um universo simbólico, no qual religião, a arte, a linguagem, o mito e a 

ciência ensejam protestos sempre novos”. Assim, pode-se observar que entre o presente do 

homem e o seu futuro ele transita em uma realidade na qual  faz projetos – as organizações 

- mas desses não tem conclusão garantida. Com relação a essa inconclusão humana  

CYRULNIK observa: 
 

O comportamento observado não é suficiente para atestar uma vida psíquica do homem. [...] As 
representações sensoriais aparecem no mundo dos vivos, desde que um indivíduo seja capaz de 
memória. Mas os sonhos que é um esboço de representações, em imagens e emoções, têm as raízes 
da cultura. [...]Antes da palavra, o homem sofreu atrofias ou problemas do circuito neuroendócrino, e 
a partir da fala, ele vive em mundos imperceptíveis e os experimenta e assim tem diversos níveis de 
loucura; a loucura desenvolvida do sistema nervoso, a loucura imaginada do sono com sonhos e a 
loucura verbal de nossas histórias, ou seja, o eu da cultura (1997:228). 

 

A comunicação interna na organização conduz o homem a acreditar  que poderá 

atender a dois senhores: os seus objetivos e os da empresa. A partir de então, ele pensa 

compreender os mitos e as histórias que determinam as sociedades (MORIN, 2000:19). Ele 

passa a trabalhar com o jogo que toma “o seu lugar” entre o sonho e a realidade, inserindo-

o na primeira realidade. Nesse processo ele se supõe atento, revisando o seu aprendizado de 

defesa dos predadores como os babuínos nas savanas (CYRULNIK, 1997:233). Nesse 

sentido institui um jogo de familiarização que conecta os mundos interno e externo, 

atraindo a realização dos desejos, que de acordo com CAILLOIS (1967) enuncia um outro 
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tempo e um outro espaço, sendo extirpado, portanto, da vida real, pelo “mise-em-scène”  

evocado pelo teatro do jogo. 

 

Nesse jogo (CYRULNIK, 1997:280) “o homem luta para se defender contra a 

angústia representando papéis, usando imagens e palavras, e assim gerando o trabalho - 

técnicas - da forma como produz as narrativas”. As narrativas - cultura - explicam o 

paradoxo da condição humana  em que se sucedem as histórias da vida, das espécies e das 

civilizações. “Na civilização o progresso técnico modificou o cenário em que o homem 

interpreta a comédia humana, mudando a sua natureza” (BAITELLO, 2001). Conforme os 

seus desejos e necessidades afasta-se dos encantos da savana, entregando-se à técnica. 

Conjunto de gestos e coisas utilitárias com as quais ele age sobre o real e modifica-o, 

manipulado pela organização ou pela emoção na busca das suas realizações. “Essa busca, 

muda os costumes e o sentimento de si porque a técnica modifica a personalidade dos 

homens, permitindo-lhes ser menos enfeitiçados pela natureza e isso os afasta de si mesmos 

e desgoverna-os” (CYRULNIK, 1997:271). 

 

Assim, com a mente velada pela comunicação normativa e desgovernados no 

panopticon organizacional, o homem não consegue subir no alto da torre de vigília. Se o 

fizesse de lá ele poderia desfraldar a trama que teceu no alicerce da sua própria existência 

ao adentrar na empresa. Lá de cima poderia ver quem comanda a paisagem da sua 

metamorfose humana que de acordo com Flusser (1965:27) pode ser vislumbrada a partir 

de duas torres: de uma se vê o diabo agir sobre a consciência morna do homem e da outra a 

ação dos instintos, força motriz dos desejos humanos.  
 
 
A partir desse conhecimento a comunicação normativa induz o homem a incorporar 

a identidade da empresa, ciente da sua luta para atender os seus objetivos e os dela. Essa 

luta equivale a luta entre Deus e o diabo, e nesse palco ambos transportam-se do mundo dos 

mitos e põe a nu o caráter maia77 que a tradição atribui ao caráter humano (FLUSSER, 

1965:27). Em conseqüência, o  homem não se mantém no mundo da realidade, a mídia 

                                                 
77 Na obra A história do diabo (1965) Flusser chama de caráter maia, o caráter ilusório e enganador que a cultura atribui 
ao diabo. De acordo com as considerações do autor,  o diabo é o próprio homem. 
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primária, universo de educação do corpo e dos hábitos para a sociabilidade e adaptação 

organizacionais. Ele entra na ponte da segunda realidade de BYSTRINA (1995), e nesse 

espaço da sobrevivência psíquica ele se aliena de  sua realidade natural e se depara com o 

simulacro da vida real. 

 

A empresa traça para o homem um caminho que equivale aos rituais religiosos que 

levam à divindade. Lembrando que os rituais são operações simbólicas que delimitam os 

espaços entre a primeira e a segunda realidade de acordo com Bystrina (1995). Com ele o 

homem se mistura de forma tão intensa que ao observar a empresa emergir, sente-se 

também vencedor. Caso os projetos não sejam bem sucedidos, a derrota representa uma 

arma perigosa para a sua existência. Uma vez que a empresa é a depositária da dupla 

expectativa da realização humana, essa é utilizada como o caminho para a superação da sua 

própria vida. A esse processo os psicólogos denominam sublimação, os comunicólogos de 

representação, mas na verdade são apenas métodos de aperfeiçoamento que a empresa 

utiliza para levar os homens a realizar o seu projeto considerando que ela não existe por si, 

e sim através deles. Na sociedade se encontram os exemplos do extremo da sublimação no 

nacionalismo que é tão perverso quanto a sedução organizacional, pois nele os homens 

morrem pelo orgulho de servir a pátria, e na empresa porque entregaram uma parte de si. 

Exemplos de entregas a essa sublimação podem ser constatados próximos ao Romantismo, 

de onde brotavam motivações para ações hercúleas e desatinadas. 

 

Como no nacionalismo a ideologia organizacional é uma máscara romântica 

perversa que cega, engana e disfarça a superfície dos acontecimentos. E durante seu tempo 

de paixão cega  os gestos dos funcionários que traduzem-se em dedicação e sacrifício 

ditados pela filosofia organizacional. Ela conduz os homens insuflando-os a 

comportamentos ilusórios. Esse conceito foi pensado por filósofos alemães românticos. 

 

Esse sacrifício que os homens suportam no trabalho pela realização dos seus 

objetivos e os castigos aos quais se assujeitam  para realizar os objetivos da empresa podem 

ser pensados como um desafio. A comunicação organizacional promove a individualidade 

coletiva do homem na empresa e a faz parecer não apenas uma vantagem social, mas um 
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privilégio. O pertencer a uma organização desde os organismos feudais transforma o sujeito 

num símbolo respeitado e invejado. É o reverso do escravo, embora seja servo. Em nome 

dessa transformação que exige disciplina e comprometimento, o homem se entrega 

submisso e sobre ele a empresa atua como um feiticeiro que o molda segundo o seu desejo 

e com o seu consentimento. A empresa substitui os deuses da chuva e do trovão pelos 

pálidos aspectos de um Fichte e um Hegel (FLUSSER, 1995). Nessa relação a comunicação 

corporativa ao longo da civilização conseguiu introduzir nas mentes dos homens um 

orgulho por pertencer a organização da mesma forma que as religiões fizeram com os seus 

preceitos. Ademais conseguiu cultivar no social a crença de que fora da empresa não há 

salvação. Assim, o homem fora da empresa não passa de um doente ou decadente e o 

homem empregado é a própria encarnação do poder e compõe a elite privilegiada da 

sociedade. Trata-se de uma sublimação que consegue enganar a inibição que a governa. 

 

Nessa enganação prega-se que o amor pela empresa é sinônimo do senso de 

realidade Porém, para a fonte desse entendimento, é necessário ter a percepção de que essa 

realidade é relativa, pois ela ordena e produz uma outra realidade: a segunda realidade 

ofertada pela angústia, segundo Bystrina. O indivíduo é induzido a abandonar o seu próprio 

terreno e adentrar-se em outro espaço deixando que o seu vá se diluindo. Dessa forma ele 

vai se privando do senso da realidade e da superioridade do seu próprio eu. Nesse processo 

ele tem a sua realidade fragmentada em muitos pedaços dentre os quais se abre um espaço 

que é o nada. Nesse a empresa coloca pontes duvidosas e sobre elas oferece traduções 

suspeitas. Nesse percurso o indivíduo perde a sua referência e neste sentido adentra um 

estado de tristeza ou de falência pessoal coberto por uma superfície de intemporalidade. A 

efetiva perda do mundo sensível e passagem para o mundo articulável, operado pelas 

normas. Esse movimento comporta um paradoxo, há uma relação intrínseca com o poder e 

o consumo, ao mesmo tempo em que o individuo se fortalece ele é consumido pelo 

logotipo da empresa. 

 

A sua única saída é a busca do eu em meio às bordas e o transbordamento sofrido, o 

retorno para a sua própria vida, o resgate do sentido da sua existência. A sua única via de 

reconhecer-se como ser é a retomada de seus valores e da sua visão de mundo através de 
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seu próprio olhar. Essa é uma tentativa de articular ou desarticular, é como desmitificar os 

mitos. Como eles mitos são construções da cultura, essa é a única possibilidade que o 

homem tem de recriar para si novos mitos, inclusive novos deuses para os recriarem. 

Portanto, na cultura está a norma na qual ele sucumbe, mas nela própria está o único viés 

capaz de libertá-lo. A salvação está no retorno a sua individualidade, único escudo que o 

protege contra a queda para dentro do abismo que se abre quando ele se afasta de si mesmo. 

O afastamento de si mesmo é uma realidade ilusória, porque a segunda realidade estará 

sempre algemada ao corpo. O abismo não poderá devorá-lo, a menos que ele seja tomado 

pela luxúria e não supere a ilusão, ou nela se entregue como fez Schreber. No viés da 

cultura ele poderá libertar-se como Kay rompendo as algemas de si mesmo, e não 

permitindo o silenciar do seu eu. Essa possibilidade pertence aos homens porque todos eles 

são produto e origem dos seus próprios mitos, portanto, são em parte, mitos, e como 

produtos da cultura que os cercam e da qual participam são mais intimamente ligados a si 

mesmos do que suspeitam. 

 

Sendo assim, “cada homem possui um mapa adequado ao plano”, o seu mundo 

vivido (FLUSSER, 1972). Quando adentram à organização arriscam-se a transitar em dois 

mundos. Essa aventura vai permitir-lhes a construção de dois mapas. Porém, o da 

organização através da comunicação corporativa vai induzi-lo a incorporá-la e dessa forma 

vai capturar o seu corpo e sua alma. Não por acaso FLUSSER (1972) adverte que não há 

retorno para quem ousar essa viagem, pois quem possui os dois mapas jamais se encontrará, 

estará eternamente condenado a ser um desajustado, como quem vende a alma ao diabo. 

Sobre a alma BailelloJr.esclarece que: 
 
A alma em alemão, tem dupla significação: seele tem relação com o corpo, e corresponde ao 
fenômeno místico da fé; e geist, alma, é espírito, e corresponde à faculdade superior do homem. A 
palavra vem de ar, sopro divino e remete à escalada da abstração do homem, segundo Kamper 
(BAITELLO, 2004).  
 

Se capturado terá duas possibilidades: entregar-se à loucura em delírio permanente 

ou tomar a decisão absurda de libertar-se. Absurda porque de acordo com ERASMO (1509) 

a loucura é a travessia que encanta a vida. FLUSSER (1979:25) diz que a travessia de 

retorno ao senso de realidade representa o limite da loucura do espírito humano. Isso 
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porque ele vai inverter a relação consultando a paisagem da cultura e da sua história para 

orientar-se no retorno a si mesmo. Essa decisão autêntica e absurda é a possibilidade que o 

homem tem de libertar-se da loucura. O retorno, porém, é uma ilusão, pois os caminhos são 

de indecisão e nos lugares concretos, ele vai se deparar com o sobrenatural, teórico ou 

perspectivado – as expectativas de futuro isso sem contar com as artimanhas de Hermes que 

inverte as tabuletas de indicação dos sentidos. E mesmo que jogue fora os mapas do 

passado vai se deparar com um grande dilema, pois os espaços presentes em que adentram 

são lugares  de deciframento e de indecisão, não de solução. 

 

Assim, a competência do retorno é processo de transformação no qual o próprio 

jogador transforma-se, e o espaço no qual o jogo acontece deve ser compreendido como 

cenário (GEBAUER & WULF 2004:173). Esse movimento do corpo com seus sentidos e 

com o duplo uso surgido daí, com os movimentos inteligentes e interpretadores, cria e 

regula ao mesmo tempo um aspecto interno da apresentação do homem. Seu retorno é a 

condição lógica da liberdade e esta só pode surgir onde a mente pode vencer e abater 

situações ordenadas por leis ordinariamente encadeadas e por cadeias inquebrantáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O homem quando adentra o espaço organizacional é enredado pela comunicação  

normativa que governa os seus domínios. Essa comunicação através de normas implícitas e 

explícitas submete o homem através da persuasão necessária para que ele incorpore as suas 

características e adote para si os seus valores. Nômade em busca de novos territórios que 

possam prover as suas necessidades, afunda-se como em areia movediça no complexo 

corporativo que promete atender as suas expectativas de satisfação. Consciente do déficit 

que compõe a natureza humana, a empresa o seduz com benefícios que aí o prendem, 

manipulam e vigiam utilizando-se dos símbolos de poder, conforme Pross. Tomado pelo 

poder de suas necessidades e da força da comunicação corporativa, o homem se submete, 

pois sabe que a qualquer falha sua poderá pagar com a exclusão. A submissão a essa cultura 

implica na adoção dos seus mitos, crenças, filosofia e objetivos. O preço que o homem  se 

propõe a pagar é o afastamento dos seus próprios valores e da percepção de si mesmo 

porque é totalmente absorvido pela empresa. Quanto a esse mecanismo de incorporação nos 

jogos Caillois explica que: “o homem se traveste do papel que representa e disfarça a sua 

personalidade para adquirir uma outra da qual incorpora as regras”. Conforme foi visto 

trata-se de uma atividade de imaginação e submissão contínua a essas às regras que o autor 

chama de Mimicry ou mimetismo.  

 

Assim, pode-se considerar que na relação organizacional o homem disfarça a sua 

personalidade e incorpora a da empresa para representar os seus papéis. Ele lança mão do 

artifício da máscara que lhe permite a mudança da aparência e dessa forma, ocupa um lugar 

na empresa, semelhante ao que ocorre no jogo, ele se mascara e traveste-se do outro que 

não é ele mesmo. E, no grupo de trabalho, como no teatro, ele interpreta dramaticamente, 

entrando no cenário proposto de fato e de direito. No campo de trabalho ele aproveita-se de 

todas as características do jogo: liberdade, convenção, suspensão da realidade espaço-

temporal delimitada, a ilusão e a fé, como artifícios para executar a dissimulação de uma 

realidade e a simulação de outra. E assim, na representação, ele se dá ao prazer de se fazer 

passar pelo outro, não para enganar, mas para atingir objetivos propostos por ele e pela 

empresa. O atendimento desse duplo objetivo exige o artifício da máscara e o homem se 
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aproveita não apenas dela, mas da licença que ela lhe proporciona nesse ambiente para 

liberar um personagem do qual recebe o script e para a perfeita representação ele dissimula 

o seu eu.   

 

Essas representações provocam euforia para uns e frustração para outros. Elas 

possuem características externas de representações, mas percepções internas de verdades. 

No percurso da análise pode-se observar que nelas os adeptos mudaram a estrutura dos seus 

vínculos, ou seja, os novos vínculos passaram a carregar em si características dos antigos. 

E, no seu estabelecimento houve uma dupla contaminação, homem e empresa. Diante dessa 

contaminação o funcionário se depara com o conflito de não ser ele mesmo nem o outro e 

nesse desamparo se perde, pois ele está negando seus padrões já estabelecidos com 

sentimentos e afetos (Sfez, 1994). O comportamento resultante desse distúrbio de uma 

dissimulação que prometia ser perfeita, custa ao funcionário um esforço psíquico que deixa 

manifestar atitudes antagônicas mescladas das características dos dois simultaneamente. 

 

É importante ressaltar que esse processo de comprometimento não ocorre com todos 

os funcionários em uma empresa e nem de forma generalizada em todas as empresas.  

Embora sejam apontados por vários pesquisadores e manifestem-se em empresas de vários 

portes e em vários status da hierarquia organizacional não é uma regra geral. Esse 

fenômeno se manifesta mais na classe média do que nas classes populares e é mais comum 

nos executivos e empresas de determinados tipos de trabalho como a empresa analisada. 

Ela exemplifica um maior índice de comprometimento, e as empresas de telemarketing 

seguem de perto o seu rastro de contaminação. A jornalista Roberta Belluomini da Rede 

Globo de Televisão, produtora de reportagem do Fantástico em São Paulo, apresentou no 

domingo, dia 09 de julho de 2005 uma matéria mostrando que todos os funcionários de  

telemarketing desenvolvem algum tipo de problema mental. Esse é promovido pela 

repetição da mesma informação na mesma tonalidade e freqüência, ou seja, um ritual que 

promove os estados alterados de consciência. Na época, diversos profissionais entrevistados 

declararam que hoje as doenças profissionais deixaram de ser apenas físicas e se 

expandiram para as doenças mentais. 
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 Conforme visto, no terceiro capítulo essa disfunção, apontada por Morin como 

distinção/conjunção e ocorre no momento em que o homem faz o movimento de 

diferenciar-se da massa e identificar-se com a empresa. O fator acionador do processo é a 

pressão exercida pela comunicação organizacional através das normas internas e externas 

que governam as atitudes e comportamentos dos funcionários na empresa. Elas carregam 

em si os traços da norma social responsável pela lei e pela ordem. Originariamente elas são 

herdadas do mundo mitológico que compõe o imaginário humano e a cultura, a segunda 

realidade. Como herança mitológica traz em seu cerne os traços titânicos que oprimem os 

homens em suas obrigações e também as características da deusa Ananke que, segundo 

Hillman, representa  a necessidade.  

 

Essa necessidade que empurra e atrai simultaneamente o homem para a empresa 

seduzindo-o com benefícios em troca do seu corpo e sua alma, não é arte apenas de 

Ananke, mas do departamento ideológico conforme explica Álvaro Vieira Pinto. Como foi 

visto no capítulo dois e três, esse filósofo aponta na empresa o cérebro da manipulação 

capaz de fazer crer ao homem que a sua técnica, o seu saber e o poder do seu conhecimento 

nada valem fora desse espaço mágico e mítico. Segundo o autor, esse espaço se coloca 

como aquele capaz de atender a todas as suas expectativas existenciais tanto em satisfação 

profissional, existencial ou pessoal, pois aí o homem pensa encontrar a felicidade. E dessa 

forma alienado ele aí se seda insano. 

 

Os funcionários da empresa analisada acreditam nessa promessa e nessa fé 

submetem-se às normas com tamanha esperança de fazer da filosofia da empresa uma 

realidade que perdem o senso de realidade e de corpo e alma rendidos, vivem a fantasia de 

riqueza e felicidade. Cegos para outras possibilidades vivem a suposta verdade a ela se 

entregando; como todos os crentes tentam enredar outros a somar na sua loucura, pois o que 

mais aproxima da essência desta é a cegueira (Foucault, 1972:242). Assim a eles parece 

natural porque os loucos são aqueles que menos se apercebem da sua loucura. Dessa forma, 

a loucura nessa empresa é o mel que através da ilusão adoça as agruras da vida com a fé, 

como sabiamente aponta Erasmo. Ela ocupa a mente dos seus agregados e dá trabalho ao  
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corpo submetendo-o a sacrifícios mortificantes em nome de um deus, a imagem da beleza e 

da jovialidade, que governa o mundo contemporâneo.  

 

Assim, ignorando que esse corpo é cárcere da alma (KAMPER 2003), os homens 

passam a viver em dois cárceres, a alma presa ao culto do corpo e ambos prisioneiros da 

rigorosa liturgia da empresa. Essa forma eficiente de submissão promovida pela 

comunicação organizacional, através das normas corporativas subjuga os homens aos seus 

rituais, e como algumas perspectivas religiosas, prometem a felicidade no paraíso, com a 

vantagem de poder ser gozado na terra. Tomados pelo encantamento da promessa eles se 

entregam, se perdem entre a primeira e a segunda realidade, entram em delírio e nele 

muitos permanecem.  

  

Conforme foi visto, esse percurso implica em uma atividade de imaginação e 

submissão, um processo ritualístico apontado por Caillois. Nele o homem travestido ou 

mascarado “disfarça uma personalidade para, submetido pelas normas do jogo, incorporar 

uma outra”. Essa incorporação - permissão para o outro habitar o seu corpo - acontece na 

representação dos papéis; Foucault (1990:445) designa-a como loucura e lembra o 

provérbio “dos loucos se comanda as vontades”. E não é isso que o departamento 

ideológico da empresa faz? Comanda as vontades? O autor explica que o conhecimento é 

uma forma de loucura e, paradoxalmente, a consciência de não ser louco, de estar fora da 

loucura, a consciência da não-loucura pertence ao sujeito do saber, único detentor da 

situação concreta e de base sólida sustentável (teoria) a  partir da qual é possível conhecer a 

loucura. Sendo assim, é a partir da observação da prática, comparada com os conceitos 

teóricos, que se pode determiná-la, procedimento efetuado no estudo de caso.   

 

Nele foi observado que a empresa através da comunicação interna se inscreve nos 

corpos, transformando-os em suporte das mensagens que deseja divulgar. Esses, 

submetidos, imprimem à mídia primária todo tipo de sacrifício, principalmente a privação 

do alimento. Na liturgia religiosa esse procedimento - o jejum – é um ritual de purificação 

através do qual se atinge os estados alterados de consciência para se obter a revelação do 

alto, tornando-se um iluminado, aquele que se aproxima do reino dos céus. Essa empresa 
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utiliza-se dessa estratégia para que os seus eleitos aproximem-se do reino da felicidade 

plena, o corpo jovem e belo, a riqueza e em conseqüência desses, o amor. Ela se coloca no 

lugar da promessa na qual o homem quer acreditar, ela estimula a fé. Assim o homem, um 

ser alicerçado em crenças, mergulha na loucura que, como já foi visto no capítulo anterior, 

aproxima-se da díade sano/insano com caráter de normalidade. E não é assim que se 

apresentam os afiliados na empresa em questão?  

 

Como se pode observar o estilo de trabalho da empresa abre as portas para a loucura 

coletiva. A exigência da visibilidade permanente impõe às pessoas uma situação de 

escravidão à sua cultura, filosofia e crença. Desta forma os vínculos estabelecidos desde os 

primeiros contatos neste espaço, devoram o corpo e o tempo de vida dos filiados e de todos 

no seu entorno, comprometendo inclusive as suas relações sociais. Assim afetados, os 

homens deliram, atuando e retratando um estado de loucura em seu aspecto concreto e 

imaginário. Alienados de si mesmos abrem as portas para a loucura78 que, como sombra da 

razão, na empresa analisada se instala. Assim a díade loucura/razão entra em relação, 

unificando homem e empresa. Os homens enredados e seduzidos pela promessa corporativa 

se agregam, coexistem entre conquistas e conflitos no entrelace da vaidade, da ambição e 

do desejo de status.  Atraídos pelo cenário prometido, aprisionados pela ilusão dos imortais 

no reino dos mortos, os filiados da empresa tentam alimentar a sua condição ilusória e 

apaixonante de atingir os corpos inventados pela mídia em um tempo espaço sujeito à 

ventura, destino da imagem; na expectativa da fortuna e da felicidade se perdem a procura 

de novos candidatos para juntar-se a nau dos loucos. 
 

 

                                                 
78 Conceito desenvolvido no texto Loucura (Insanidade) de Dietmar Kamper. O vocábulo alemão para “loucura”, Wahsinn, é de uma 
concepção nova e substituiu um termo mais antigo, Wahnwitz (delírio). Seu significado, conforme a tradução de Maurício de Andrade, 
oscila entre “destituído de intelecto” e “inculto, impudico”, assinalando a falta de uma norma, indiscutível para a mesma linguagem: o 
“senso” (Sinn). Disponível em www.cisc.org.br. Acesso em 25 mar. 2003. 
 
 

http://www.cisc.org.br/
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ANEXOS 

 

  

 

Os depoimentos que se seguem são de distribuidores, supervisores, ou pessoas 

próximas como familiares e amigos. Eles falam o que pensam da empresa, dó negocio, dos 

produtos e da forma como ela adapta os filiados que congrega. O depoimento é livre, e a 

pessoa não aborda todos os itens. 
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Depoimento 1  

 

Rosangela Simões é universitária, trabalha no departamento de RH de uma multinacional, 

tem 45 anos, e é esposa de um supervisor. 

 

 “A apresentação do negócio é fantástica demais. E, justamente por parecer fácil 

demais, gera suspeitas e não convence. Fala-se em ganhos de milhões de dólares, e isso é 

para capturar as pessoas gananciosas, ou ainda, aquelas que estão desesperadas, e/ou 

mergulhadas em dividas. Elas ficam deslumbradas pelos dólares que eles falam que estão a 

espera dos que estiverem dispostos a entrarem para a empresa. E muitos entram como se 

tivessem achado o ouro perdido.  Pelo menos o conteúdo apresentado na primeira parte da 

reunião em que falam da necessidade da reeducação alimentar para uma boa saúde é lógico 

e verdadeiro.  

 

A história de todas das febres que moveram os empreendedores do pós-guerra, da 

era dos computadores, do boons das montadoras de carros, da construção civil que entregou 

milhões de casas foram reais e atenderam a uma demanda de um momento histórico. Os 

Beybes boomers - a nova geração do pós-guerra com novas oportunidades de vida tem 

sentido. Muitos dos empreendedores que investiram naquele  momento ganharam dinheiro. 

Foram fases de um momento mundial que fizeram parte da vida de empresas e 

empresários em que muitos até ficaram milionários. Tudo isso aconteceu, mas isso não 

significa que todos que investiram tiveram resultados positivos e fizeram sucesso. O 

sucesso nunca vem para todos que tentam um negócio novo. 

  

Com relação ao corpo, para conseguir o corpo que a empresa designa como ideal, os 

supervisores cumprem o programa de emagrecimento com rigor, alguns com exagero, 

como é o caso do meu marido e de outros nessa empresa. Meu marido passa fome, chega a 

desmaiar por ficar de dois a três dias apenas tomando os tabletes com água, cortando todas 

as refeições. Ele  já perdeu mais de sessenta quilos, mas, alega que tem que emagrecer mais 

para dar credibilidade ao produto e atender o supervisor.  
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Ele acredita que emagrecendo radicalmente pode promover o produto, e vender 

através dos seus resultados atingindo o status de milionário. Ele chega ao limite do exagero 

porque esteve desempregado por três anos, e com isso a família passou por muitas 

dificuldades. Agora ele persegue o sucesso que a empresa promete para compensar. Na 

minha opinião ele está ficando louco, como muitos que trabalham nessa empresa. 
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Depoimento 2 

 

Cássio Gomide consultor de empresa, é supervisor em baixa atividade. 

 

Eu já fui linha de frente da empresa e agora estou mais envolvido com outras 

atividades. Eu constatei que a empresa tem um ótimo processo de treinamento, motiva, 

trabalha com auto ajuda, levanta o moral e irradia a positividade. O uso dos produtos ajuda 

muito, dá entusiasmo e disposição, quando as pessoas tomam ficam mais felizes. Porém são 

muito caros. 

 

As pessoas abordadas pelos vendedores acham que são chatos e inconvenientes, 

mas não são. O marketing que a empresa utiliza faz as pessoas acreditarem no que fazem. 

Por isso elas focam no que é bom para as pessoas e tentam mostrar e levar isso para elas 

também.  Você vai dizer que eu estou catequizado, não é isso, se você quer ganhar dinheiro 

a empresa te mostra as armas, mas a luta é por sua conta. Tem que se alimentar nos 

treinamentos, se alimentar dos produtos se informar constantemente nos manuais, eles são a 

sua Bíblia, tem que sabê-los de cor. Ninguém vai lê-los para você. Quem reclama que a 

empresa engana as pessoas é porque não leu o manual. Tudo que não dá tempo de falar nos 

treinamentos está nos manual. Ele tem que ser o seu livro de cabeceira.  

 

Algumas pessoas reclamam que não funciona para todos que o sistema é mentiroso, 

mas não é isso. Nem todas as pessoas conseguem ter sucesso porque algumas tem o dom. O 

marketing serve para ajudar as pessoas que não tem o dom para a aprender a técnica. Mas é 

importante lembrar que ninguém ganha dinheiro plantado dentro de casa. Tem que ir a luta, 

tem que trabalhar muito e quanto mais quer ganhar mais tem que trabalhar. É assim que 

funciona. Se você quer ganhar dinheiro tem que trabalhar muito.  

 

Eu me afastei do sistema porque precisava ganhar dinheiro imediatamente, a 

empresa dá dinheiro, mas a longo prazo e exige muito investimento. Eu por exemplo em 

oito meses de empresa investi noventa mil reais. Para seguir carreira a exigência é muito 
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grande. Aliás um dos pontos fracos da empresa é essa obrigatoriedade de comprar as altas 

cotas mensais de produtos.  

 

Quase ninguém consegue vender os cinco mil reais de produto que são obrigados a 

comprar todos os meses. Eles são muito caros, não é qualquer um que pode comprar. Eu 

estou com a casa abarrotada de produtos. Ficava as 24 horas do dia por conta da empresa. 

Eu vivia para investir na empresa, era um sacrifício, não tinha mais tempo para mim, nem 

para ganhar dinheiro. Minha vida pessoal e social acabou, meu tempo era para os 

treinamentos e eventos da empresa e eu não estava pagando as minhas contas porque o que 

eu vendia tinha que reinvestir em produtos todo mês mantendo as cotas para não perder o 

staus. O sistema não é ruim, só que o fato de todas as despesas de comprar essa quantidade 

enorme de produtos todo mês, combustível, propaganda, eventos e treinamentos serem por 

sua conta ficava muito pesado. Você trabalha 24 horas só para investir na empresa, mas ela 

não faz nada por você.   
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Depoimento 3 

 

Lucilia Gonzaga, professora de informática, 50 anos, irmã de uma supervisora. 

 

 A matemática do negócio dessa empresa, o marketing de rede, não é bem como 

dizem. Eles fazem parecer fácil para que as pessoas se entusiasmem e deixem a idéia de 

sucesso subir à cabeça. E dessa forma iludidos, entram logo como supervisores, gastam 

uma fortuna, e investem o que não tem acreditando em uma promessa que não se cumpre 

para todos. Essa atitude acaba levando muitos a situações insustentáveis. Isso tanto é 

verdade que dos noventa mil distribuidores só 0,5% ganham acima de oito mil reais por 

mês e somente 1% ganha acima de vinte salários mensais. Sendo a média geral, recebedora 

de cinco salários mínimos mensais (referência 2004). Mas essa média geral não inclui todos 

os dados apresentados, é uma média ponderada. Na verdade muitos não conseguem ganhar 

nada e ainda perdem todo o investimento que fizeram. Aqui só foram declarados os que 

minimamente conseguiram decolar. O artigo não aborda a questão daqueles que venderam 

os seus bens para investir na empresa e fracassaram, e daqueles que até tentaram, mas não 

decolaram. Nem daqueles que insistem com a esperança de conseguir e acabam espoliados, 

pois a manutenção da sua presença nos eventos envolve um alto investimento que corre por 

conta e risco do investidor. 

 

O mais lógico e racional é a pessoa entrar primeiro como distribuidor, e só depois 

de ver o resultado do ganho, e desse, corresponder ao investimento, entrar como supervisor. 

Isso porque toda a linha de produtos tem o preço demasiadamente alto, e assusta os 

consumidores.  

 

Os vendedores que se destacam com maior sucesso se expõem a uma situação 

ridícula de insistência com um grande numero de clientes que diante de sua insistência e 

convicção de riqueza se perguntam tacitamente: “se é assim, tão fácil, porque você não está 

rico e se mantém aqui tentando me empurrar esse pacote”. Foi o que aconteceu comigo, 

não agüentei mais a insistência da minha irmã e explodi. A empresa faz uma lobotomia na 

pessoa que freqüenta as reuniões de treinamento que mais parece seita religiosa de tal 
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maneira que a pessoa não respeita nem pai nem mãe. Eles obrigam a família a compartilhar 

da loucura deles. Quando eles começam a falar não param mais, na abordagem se revelam 

como alienados, com aquele discurso que não é deles. Quando questionados repetem frases 

feitas como os coitados que trabalham em telemarketing. São bandos que se entregaram ao 

mecanicismo e de forma alienada são explorados como vendedores. Eles são incapazes de 

pensar que a liberdade deve ser conquistada dia-a-dia opondo-se àqueles que ardilosamente 

tentam dominar-lhes com os recursos dessa forma de ilusionismo mental que é a 

manipulação. Eles parecem autômatos como os de telemarketing, não fogem dos 

argumentos prontos. Só sabem repetir frases feitas pela empresa. São incapazes de 

raciocinar fora do discurso decorado.  

 

Desculpe-me isso é um desabafo.  
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Depoimento 4 

 

Adélia e Fernandes, 38 anos, dona de casa 3 filhos, esposa de um supervisor.  

 

As apresentações que a empresa faz para os convidados são novidades apenas da 

primeira vez. As demais são perfeitas repetições entediantes, assim como os eventos shows. 

 A apresentação em que os integrantes fingem  deslumbramento e pedem autógrafos é 

ridícula. Eles promovem uma representação fantástica só para impressionar. Mas só 

funciona com idiotas incapazes de pensar. As viagens para os hotéis são maravilhosas, mas 

as idéias que vendem são enganadoras. O status apresentado é ilusório e as mesmas 

reuniões de sempre são cansativas. Eu não agüento mais ver as mesmas cenas, “acredito 

nessa empresa tanto quanto acredito na sorte”. A chance de se ficar rico nessa empresa é a 

mesma de se ganhar na loteria.  

 

O negócio apresenta-se como fantástico para impressionar, mas no real do dia-a-dia 

de quem entra, o que se apresenta é uma série de barreiras, além do altíssimo custo dos 

produtos. Depois que o novato entra, é que compreende como funcionam as coisas e se 

decepciona, se dando conta de sua ingenuidade, mas aí já é tarde, pois muitos já investiram 

tudo que tinham. Dessa forma a sua única saída é vender, aí calçam a cara e mete a cara nas 

vendas para sobreviver. É uma tentativa desesperada de recuperar o que investiu, e a maior 

parte das pessoas que estão na empresa é por absoluta falta de opção. 

 

Com relação aos eventos, as músicas, os shows, a sedução, o entusiasmo daqueles 

que estão treinados para te seduzir, não dão espaço para reflexão. Essa pressão faz com que 

a pessoa entre no calor do entusiasmo, e depois se arrependa, mas aí não adianta mais 

porque o dinheiro não tem volta.  

 

A empresa poderia custear uma parte das propagandas dos seus distribuidores, pelo 

menos nos primeiros meses em que eles entram para o sistema. As pessoas quando entram, 

o fazem acreditando em tudo aquilo que ouvem, mas e é tudo mentira. Todo o investimento 

corre por conta do distribuidor: as propagandas, as viagens, os eventos obrigatórios, as 
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entregas, o gasto com combustível e outros. O lucro não cobre todas as despesas e o 

resultado não é o esperado. Os produtos também não emagrecem o que o programa 

promete, muitas pessoas desesperadas por não terem outro norte profissional ou depois de 

investirem tudo que tinham nesse “negócio da China” se desesperam por não ter outra 

saída para sobreviver. Diante da constatação que não conseguem perder peso acima de um 

peso x em que ainda continuam gordos para exibirem  os corpos que o supervisor exige, 

entram em neura. Pressionados pela necessidade de mostrar seus corpos magros e pelas 

acusações de seus superiores de que não estão fazendo o programa corretamente, começam 

a passar fome para atingir a meta de emagrecimento. Muitos desorientados, após se 

alimentarem vomitam propositalmente, e outros se entopem de laxantes, colocando suas 

vidas em risco. 

 

Meu marido está enlouquecendo. O seu desespero para emagrecer é tanto que passa 

dois, três dias sem fazer uma única refeição tomando apenas os tabletes e água. Ele causa 

muitas preocupações à família, mas ele não é o único, a empresa está cheia de pessoas 

como ele. 
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Depoimento 5 

 

 No evento realizado em Barcelona, em 2004, foram gravadas diversas entrevistas 

com 16  dos médicos que compunham a comitiva brasileira. Dentre elas se destaca a 

seguinte: 

 

Questão apresentada  

 

Doutor, como fica a questão ética, de um médico que vende esses produtos no 

consultório? 

 

Resposta 

 

Eu já fui denunciado e recebi a visita da comissão de ética. Eu mostrei-lhes a minha 

foto com 60 quilos mais gordo e perguntei-lhe se isso era imoral. Perguntei-lhes se eles não 

consideravam imoral eu ter emagrecido com saúde e negar essa oportunidade aos meus 

clientes. Quer saber a conclusão? Eu os cadastrei na empresa e hoje são meus 

distribuidores. 

 

Quanto a vender eu não vendo, quem vende é a minha secretária. Eu sugiro e lhes 

mostro o que eu e como fiz. Quem escolhe são eles. 

 

E qual é a reação dos outros médicos? 

 

Muitos colegas me vendo ganhar dinheiro e sem coragem de fazer o que faço me 

criticam. Enquanto eles trabalham para mim, eu viajo, me divirto e enriqueço. Eles que se 

matem na mediocridade da burocracia médica. 

 

Médico endocrinologista de uma cidade do interior de São Paulo que pediu para não 

ser identificado por ser dono de uma clinica médica de emagrecimento. 
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Depoimento 6 

 

Eu sou dentista e fechei o meu consultório em 2004 para me dedicar inteiramente ao 

negócio da empresa.  

 

Eu estava cansada de limpar as bocas fedidas das pessoas, que tinham dinheiro e 

decidi  eu mesma ter o dinheiro. 

 

Depoimento de uma dentista que fechou o seu consultório em São Paulo depois de 

angariar uma grande dívida em produtos, buscando bater as cotas exigidas pela empresa 

para ganhar a escala hierárquica. 
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Depoimento 7 

 

Depoimento de um administrador que abandonou o emprego e se dedicou 

inteiramente à empresa em 2003.  

 

Eu  sou administrador e trabalhava em uma grande empresa. Estava cansado de 

trabalhar dia e noite para o meu patrão viajar para o exterior às minhas custas. Hoje viajo 

eu, de três a quatro vezes por ano, e estou muito feliz. 
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Depoimento 8 

 

Depoimento do supervisor Valter Francisco da Silva. Professor universitário, mestre 

em administração financeira.   

   

Confesso que não havia sequer ouvido falar em Herbalife até o momento de um 

convite de um ex. chefe para um jantar onde veria uma oportunidade de negócio no qual 

muitas pessoas estavam atuando e se dando bem. No primeiro momento não absorvi muito 

bem a idéia por já ter entrado anos atrás num sistema similar, porém, no ramo de jóias. 

Inicialmente assinei um kit de distribuição onde teria descontos de 25% a 42% na aquisição 

dos produtos para consumo ou distribuição. O sistema de ganho encanta a qualquer pessoa 

que tenha um pouco de noção sobre números, principalmente no momento atual onde seu 

dinheiro é pessimamente remunerado em aplicações financeiras tanto de curto, como médio 

e longo prazo. 

 

Ao participar do STS, não tive dúvidas e entrei de vez para atuar de forma 

empresarial onde exerceria não mais apenas o direito de consumir e distribuir, mas também 

de criar uma rede de distribuidores abaixo de mim. 

 

Não tenho a menor dúvida sobre a idoneidade da empresa e nem da qualidade dos 

produtos, já testados e aprovados em 60 países, e até por mim que tive resultados 

inquestionáveis e isto é fundamental em qualquer seguimento. Porém, lidamos com pessoas 

que é uma riqueza em adversidades em todos os sentidos, o que acaba fazendo com que não 

apenas este, mas qualquer tipo de negócio seja mais rápido, mais lento ou até mesmo 

improdutivo.  

 

O que quero dizer é que as pessoas necessitam ser moldadas para este sistema que 

certamente não estão habituadas. Existem muito fatores a serem considerados em relação a 

tudo. O sistema de emprego deixa as pessoas com vícios terríveis e muito prejudiciais em 

certo sentido porque as deixam dependentes demais e também acomodadas, insatisfeitas, 
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mas acomodadas uma vez que chovendo e fazendo sol, a empresa produzindo pouco ou 

muito, seu salário está sendo pago nos dias estabelecidos. 

 

Quando ele deixa de ter esta “segurança”, fica sem ação. Este é um dos muitos 

motivos que muitas pessoas não se dão bem com este negócio e algumas não reconhecendo 

suas inabilidades, falta de persistência acabam jogando a responsabilidade sobre a empresa. 

 

Todos os tipos de negócios tem as pessoas com perfil adequado, que ficam e fazem 

carreira e muitas que entram e são dispensadas por não possuir o perfil e não se adequarem 

aos sistema de trabalho. Em empresas como a Herbalife esta rotatividade é muito maior, 

porque a oportunidade é oferecida a todos, mas não são todos para a oportunidade, mas 

aprendi uma coisa, mesmo não sendo para a oportunidade, que persistir persevera.   

 

Eu persisto porque a empresa que atua na área de alimentos científica e 

tecnologicamente produzidos para fornecer aos usuários uma nutrição completa, balanceada 

e contendo todos os nutrientes que uma refeição considerada normal não oferece e eu sou 

prova disso emagreci quase trinta quilos e estou ótimo. Entre seus produtos estão: a 

refeição inteligente (pó nutricional) utilizada para controle de peso ou simplesmente para 

corrigir deficiências nutricionais, as suplementações de fibras, vitaminas e minerais e de 

alguns oligoelementos, e também uma linha completa de nutrição externa para cuidados 

pessoais e anti-envelhecimento. 

 

Seu sistema de distribuição é pioneiro no mundo e se dá através do Marketing 

Multi-nível ou Marketing de Rede como algumas pessoas o denominam. Não devemos, 

porém associar este sistema com a conhecida pirâmide, onde apenas a pessoa que está no 

topo ganha, além de não existir a figura de produtos ou serviços que justifique sua 

existência. 

 

O sistema de maketing multinível é um sistema inteligente que a empresa utiliza e 

através dele ela elimina certos custos de distribuição como os existentes nos sistemas 

tradicionais onde entre a empresa que fabrica e o consumidor final existem as figuras de 
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vários intermediários o que faz com que o produto chegue ao consumidor final a um preço 

muito elevado. Podemos notar isto em diversos seguimentos, por exemplo: quantas 

empresas e instituições financeiras existem entre o construtor de um apartamento e o cliente 

consumidor? 

 

No Marketing multinível isto não ocorre, uma vez que os intermediários são 

eliminados, sendo substituídos pela figura do distribuidor, ou seja, existe a fábrica, o 

distribuidor e o cliente final. 

 

Neste sistema, a Herbalife é a empresa que mais paga a seus distribuidores no 

mundo, uma vez que do preço final pago pelo cliente final, 73% vai para seus distribuidores 

em diversas maneiras:  

1. Vendas Diretas (25% a 50%) 

2. Vendas no Atacado (Comissões de 8% a 25%) 

3. Royalties Overrides (5%/5%/5% - 3o Nível) 

4. Bônus de Produção Mensal (2%,4%,6 - 7%) 

5. Férias Grátis 

6. Bonificações Extras 

7. Bônus Anual de Presidentes (1% do faturamento mundial). 

 

Segundo Marcelo Pinheiro, Diretor da ABEVD, “essa é uma chance de ser um 

empresário e ganhar dinheiro com baixo investimento”, esse negócio é completamente 

legal. (Jornal da Tarde – SP, 02/06/2003).  

 

O alicerce do negócio para o distribuidor está em 4 áreas: 1) usos dos produtos; 2) 

vendas diretas; 3) vendas no atacado; e 4) patrocínio de novos distribuidores para expansão 

de seu negócio e daí, inicia-se um processo em cadeia. De um modo simples podemos dar 

como exemplo o plantio de uma semente que se transforma em árvore que gera frutos (que 

produzem novas sementes, que semeadas ....). Isto explica os grandes ganhos de alguns 

distribuidores que atingem escalas inacreditáveis conforme publicado recentemente numa 

das maiores revistas (Você S/A. Outubro de 2004). 
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  Tudo acontece através de muitos treinamentos patrocinados pela própria Herbalife 

(eventos corporativos) e pelos distribuidores mais graduados em posição hierárquica, 

normalmente os que já estão em níveis de presidentes já ganhando acima de $50.000 por 

mês. 

 

O recrutamento ocorre através de vários tipos de prospecção feitos pelos já 

distribuidores qualificados para montar suas redes de distribuidores. O prospecto é 

encaminhado para uma Reunião de Oportunidade de Negócios (HOM) e comprando a idéia 

é encaminhado para um outro evento denominado STS – Sistema de Treinamento de 

Sucesso, onde o prospecto tem uma visão mais ampla acerca dos produtos, do sistema de 

vendas, marketing e criação de sua rede de distribuidores. Neste evento, normalmente se 

finaliza o recrutamento desse prospecto e na pior das hipóteses o torna um cliente fiel aos 

produtos. 

 

A HOM serve para mostrar aos candidatos a oportunidade, através de uma 

apresentação rápida onde se apresentam a área de atuação, a tendência de mercado, a 

empresa, os produtos e o sistema de trabalho e remuneração de distribuidores. 

 

O STS, para o qual os candidatos interessados são encaminhados já é um evento 

programado normalmente num grande hotel, na cidade ou em algum hotel fazenda, onde os 

candidatos podem ir acompanhados, inclusive levando a família onde participam de 

seminários mais específicos e ilustrativos com o objetivo de inspirar o candidato e seus 

convidados, caso haja, para a oportunidade apresentada. Na maioria das vezes, este se 

transforma em distribuidor, consumidor fiel ou empresário, cadastrando-se e se tornando 

um supervisor para atuar não somente em vendas, mas na criação e gerenciamento de uma 

grande equipe. 

 

O que mais gosto nessa empresa é o marketing multinível,  um sistema diferente do 

conceito de pirâmide, em que apenas a pessoa que encabeça o sistema ganha, esse é um 

sistema inteligente que privilegia quem mais produz. Dessa forma a pessoa que está abaixo 
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do supervisor pode vir a ganhar muito mais do que quem o patrocinou porque os 

rendimentos dependem do número de vendas próprias e da equipe de cada agregado.  

 

A porta de entrada de qualquer pessoa na empresa é a assinatura de um Kit 

Internacional de Negócios, representado por uma caixa contendo um contrato que a 

“vincula” ao sistema, reconhecendo esta pessoa como distribuidora em qualquer lugar do 

mundo em que a empresa atue (atualmente em 58 países). Além do contrato, existe ainda 

um manual de negócios e uma amostra do produto considerado como carro chefe da 

empresa que é o Pó Nutricional, para que esta pessoa o consuma por aproximadamente 15 

dias, podendo assim sentir e mostrar algum resultado que pode ser perda de peso, ganho de 

massa muscular, energia, disposição, etc. e a partir daí iniciar seu próprio negócio.  

 

Normalmente é incorporado ao Kit, um treinamento (aulas presenciais) sobre 

produtos, vendas e negócios a nível empresarial, mais uma viagem de final de semana para 

alguma cidade do interior ou litoral para um evento denominado STS – Sistema de 

Treinamento de Sucesso onde os participantes se motivam ou não a compor o quadro de 

distribuidores Herbalife. Esta viajem também pode ser promovida antes das pessoas 

assinarem seus Kit’s. 

 

Veja os ganhos e plano de carreira: como distribuidor a pessoa ganha de 25% a 42% 

sobre suas vendas, dependendo do volume vendido. 

 

A pessoa que a patrocinou (apresentou), um supervisor, ganha 50% nas vendas 

diretas e a diferença que falta para 50% do que ganha o seu novo distribuidor (de 8% a 

25%), este ganho do supervisor é chamado de ganho de atacado. 

 

Para se tornar um supervisor com direito aos 50% de ganho e criar uma rede de 

distribuidores abaixo, além do Kit, a pessoa precisa adquirir o equivalente a 4.000 Pontos 

de Volume em produtos, hoje avaliado em cerca de $10.000,00 (dez mil reais) em produtos. 

Cada produto é dotado de um determinado número de Pontos, devido ao grande número de 

países e moedas diferente. 
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Quando o distribuidor se torna um supervisor, desaparece a diferença de atacado e 

surge a partir daí o incentivo que a Herbalife ao patrocinador na forma de Royalties (de 1% 

a 5% do volume organizacional mensal), para que este ajude e incentive o novo supervisor 

a ter êxito. Os Royalties são pagos ao patrocinador até a sua terceira geração (linha) de 

supervisores.  

 

Equipe tabuladora: o supervisor é qualificado como Membro da Equipe Mundial, 

chamado de World Team quando atinge 10.000 PV em um único mês ou 2.500 PV em 4 

meses consecutivos, passando a participar de treinamentos diferenciado para alavancar o 

seu negócio. Quando atinge 1.000 PV de Royalties por três meses consecutivos este World 

Team para a Equipe de Expansão Global, denominada GET. 

 

Membros da Equipe GET podem receber bonificações de 2% sobre o volume 

organizacional, até o primeiro membro da Equipe GET de sua linha descendente 

qualificado para receber bonificações. 

 

Quando com sua organização atingir 4.000 PV de Royalties por três meses 

consecutivos para a equipe de Milionários. Membro da Equipe de Milionários podem além 

dos Royalties, bonificações de até 4% sobre o volume organizacional, até o primeiro 

membro da Equipe de Milionários de sua linha descendente qualificado para receber esta 

bonificação. 

 

Quando sua organização atinge 10.000 PV de Royalties por três meses 

consecutivos, você passa para a Equipe de Presidentes. Os Membros da Equipe de 

Presidentes podem receber até 7% de bonificações sobre o volume de sua organização, até 

o primeiro membro da Equipe de Presidentes de sua linha descendente qualificado para 

receber esta bonificação. 

 

Quando Você atingir 10.000 PV de Royalties em pelo menos 6 meses entre o 1º. De 

janeiro a 31 de dezembro de um determinado ano e ter de 5 (cinco) ou mais presidentes em 

sua primeira linha que tenham preenchido todos os requisitos de qualificação, você para 
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CHAIRMAN’S CLUB e neste caso estará ganhando cifras em torno dos $500.000,00 por 

mês. 

 

Este é o plano de marketing para remunerar os distribuidores empresa que fora a 

remuneração financeira ainda premia com férias pagas a todos aqueles que vêm atingindo 

suas metas pessoais e organizacionais.   
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Depoimento 9 

 

 Juvenal Dias, 50 anos, engenheiro, pequeno empresário. 

 

Eu odeio essa empresa. Esse pessoal não respeita os amigos, a esposa de um amigo 

meu todos os dias me envia um e-mail insistindo para que eu vá nas reuniões ou compre 

uma cota de produtos.  Ela  acha que porque sou amigo do marido dela eu sou trouxa. Pois 

ela vai continuar procurando outro trouxa, pois até a minha amizade ela já perdeu. Ficou 

inconveniente agora manter essa amizade, porque não fala de outra coisa. Uma  das coisas 

que mais me irritam  é a pessoa não respeitar o limite alheio. Veja o que mandou por 

último. Deve ser o vigésimo nesse mês. 

 

----- Original Message ----- To: Juvenal Dias Sent: Thursday, November 25, 2004 6:57 

AM Subject: Re: URGENTE Juvenal  

  

Olá  Juvenal  tudo bem???? 

  

Gostaria de saber quais são as minhas chances de cadastrar você na Herbalife e você 

virar supervisor ainda este mês de Novembro??? 

 

É que preciso fazer um supervisor este mês, pois no próximo mês teremos a 

extravaganza que é um mega evento e tenho que levar muitos supervisores comigo. 

 

Sei que este problema é meu....mas.....gostaria de poder contar com os amigos nesta hora. E 

como você é um conhecedor da Herbalife pensei também em você. 

 

Se você quiser, podemos marcar uma reunião com meu Presidente para tirar suas dúvidas. 

  

Um forte abraço 

    

Doralice Sugato  

mailto:claret.b@terra.com.br
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Depoimento 10 

 

Alice Custódio. Enfermeira, 40 anos. 

 

Me desculpe, mas as pessoas dessa empresa são muito insistentes, todos os dia 

lotam a minha caixa de correio, veja o que recebi por último.  

 

----- Original Message ----- To: Alice Custodio Sent: Thursday, November 25, 2004 6:57 

AM Subject: Re: URGENTE  O PODER FEMININO  

 

Querida amiga Alice Custodio, 

 

Já imaginou você vivendo a história da Gata Borralheira que se transforma na 

Cinderela? Já pensou você continuar sendo exatamente quem é, só que no capricho? Hoje a 

varinha de condão pode ser o bisturi, um namorado novo, uma promoção no trabalho, uma 

palestra de motivação. E a Fada Madrinha pode lançar mão do poder transformador de 

quem passou por essa experiência na primeira pessoa e pode ensinar o que fazer pela sua 

auto-estima. 

   

Assista a esse evento inesquecível, ministrado pela radialista e escritora Bárbara 

Reiter, baseado no seu livro “O Poder Feminino”. Bárbara é uma mulher comum, mas com 

uma história de superação registrada por várias revistas, inclusive a Veja. O conteúdo desta 

palestra foi testado durante anos por Bárbara Reiter. Tem muito das experiências pessoais 

da autora, alguém que passou por inúmeras transformações. Vai encantar e fazer a 

diferença na vida de quem assistir a palestra. 

   

Tem alguma dúvida de que isso seja possível? Bárbara Reiter é convidada freqüente 

de programas de rádio e televisão sobre comportamento, especialista em auto-estima, 

motivação, marketing pessoal, metafísica, sensualidade, beleza e moda, ela se auto-define 

como uma metamorfose ambulante: já navegou pelo mundo da publicidade, moda, artes 
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cênicas e mídia eletrônica. Saiba mais sobre ela acessando seu site: 

www.opoderfeminino.com. 

 

  Então, preparada?     25/11/04 Quinta-feira 

 

Temos um encontro marcado: Tarde da Beleza. Às 14 horas. Você chega e já ganha 

uma hidratação que vai deixar a pele do seu rosto maravilhosa. Das 17 às 18 horas você 

participa da palestra. Combinado? Espero você na Av. Paulista, 1776, 22º andar.  

 

Por favor, confirme a sua presença porque as vagas são limitadas.  

 

Dra. Rosimeire Santana (Dentista) 

  

 

http://www.opoderfeminino.com/
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Depoimento 11 

 

Cristiana Fogaça, 39 anos, distribuidora afastada do sistema.  

 

A  imagem da Herbalife já está desgastada. Uma prova disso é que uma das 

estratégias para se levar as pessoas para as reuniões utiliza-se de mentiras. 

 

Dizem que “é negócio de um amigo e que eles mesmos não sabem direito do que se 

trata além de ter ouvido dizer que é um bom negócio”.  

 

A empresa precisa mudar a estratégia para divulgação. Um grande número de 

pessoas já conhece a empresa e a sua fama.  

 

Para quem está no meio, as reuniões são repetitivas, faltam trabalhos sérios focados 

realmente em motivação. As metas alcançadas merecem premiações, mesmo as dos 

escalões mais baixos, afinal estão como eles mesmos dizem, desovando os produtos. 

Precisam promover premiações, para despertar interesse que provoque as pessoas a correr 

mais atrás, se não fizerem isso os produtos vão vencer nas prateleiras.  

 

Sem essa iniciativa os supervisores vão continuar bancando todo o custo e ficando 

com o todo o prejuízo, pois a empresa mesmo, só leva lucro. 
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Depoimento 12 

 

Sérgio Camargo. Auxiliar de escritório acabou de entrar como supervisor. 

 

A empresa tem uma estratégia de treinamento que chama atenção pela motivação e 

persuasão. Ela alimenta e faz irradiar  a auto-estima das pessoas. Procura manter as pessoas 

envolvidas com ela para que não se desmotivem nem desanimem diante do número de 

pessoas negativas que o tempo todo estão tentando desestimulá-las. E ensinam tudo que a 

pessoa precisa fazer e falar. Veja  abaixo na integra, o script que me enviaram para que eu 

possa aumentar as minhas vendas. 

 

SERGIO, os treinamentos alimentam a sua fé no sistema. O Script de Recrutamento 

no Plano Total usado pelo Grupo para recrutar ao final da visita do Plano Total (usando este 

SCRIPT eles foram de GET para MILLIONAIRE em 12 meses! Claro que eles também 

fizeram as 40 visitas todos os mês e as duas hidratações obrigatórias por dia). Porém eles 

usaram este script maravilhoso que você deve usar com a sua “LISTA QUENTE”! 

 

Lique para cada um deles e siga esse script: diga: fulano... Eu sou seu amigo e tenho 

um assunto sério para falar com você. Como você sabe nossa companhia é uma 

multinacional que está há 25 anos no mercado, presente em 59 países, e como estamos 

expandindo muito, ela está selecionando empresários, pessoas formadoras de opinião ou 

com perfil empreendedor como o seu para fazerem parte de um grupo de executivos 

responsáveis pela expansão da companhia a nível local, regional, nacional ou internacional.  

 

Você tem interesse em maiores informações sobre a seleção desse grupo de 

executivos?.... aguarde um pouco em silencio....e... após dizer isso, espere a resposta e em 

caso positivo, continue com a seguinte pergunta:  O QUE VAI  FAZER NO DIA TAL? 

 

Sua postura deve ser:  em caso de disponibilidade dele promova o próximo evento, 

sempre dizendo que está lotado! (não esqueça de dizer que oportunidade boa não dá em 

árvore!). 
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Peça para a pessoa aguardar um momento e em um outro telefone ligue para alguém 

(esposa/marido, upline, (...) como se fosse a “central de reservas do evento”, e peça uma 

vaga para essa pessoa que está te ouvindo ao telefone “poder participar” do próximo 

evento). 

 

 Em seguida, confirme a presença da pessoa, com nome, rg e valor do convite (caso 

seja jantar, se vc preferir dê o convite na hora, por isso é bom ter reservas com você). 

   

IMPORTANTE:  para saber se você está seguindo os passos certos do 

recrutamento:  

1) tenha postura; 

2) siga sempre o script que deve estar a vista; 

3) cheque o público-alvo (classe média ou média alta, ou seja: público do plano 

total. O recrutamento também tem público-alvo! Você está procurando os seus 

diamantes, não esqueça disso!); 

4) use sempre o sistema, não tente fazer o papel dele! temos que ser 

profissionais de promover eventos e ter convidados dentro deles e não tentar 

explicar o plano de marketing de rede sozinho! Os eventos existem para 

trabalhar para você, lote-os. 

5) aumente seus números, para uma média de cada 10 pessoas convidadas, 2 vai 

para o evento, mas cada um tem o seu número! se você não está conseguindo 

fazer 1 supervisor por mês, aumente seus números e você terá resultados com 

certeza! 

  

Quanto mais simples for a sua abordagem, melhor! não complique as coisas não 

explique, repita o que a empresa te da pronto, seja duplicável, a empresa já testou as 

ferramentas antes para você. Utilize-as com sabedoria e ganhe dinheiro. 
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Depoimento 13 

 

Alaor dos Santos, 38 anos, professor de academia e supervisor. 

 

Se você quer trabalhar com essa empresa prepare-se para viver para ela, pois todo o 

seu investimento e seu tempo deverão ser dedicados a ela. Quem fala que ganha dinheiro 

trabalhando poucas horas por dia está mentindo. Você trabalha é 24 horas por dia. 

 

Veja uma das chamadas da empresa.  

   

24/08/05 12:40    Assunto   [Spam] Fw: RESERVAS E PAGAMENTOS  

 

 Pessoal, estamos já pegando as reservas para o nosso AET. (Equipe Tabuladora) 

Sábado no Workshop teremos 100 camisetas para entregar aos primeiros que fizerem suas 

reservas. Veja com seu grupo para que todos aqueles já qualificados levem seus cheques 

para garantirem as vagas. 

  

Pagamentos: cheque pré-datado para dia 26/09/05. Qualificados de 6a feira para 

domingo. Para Tabuladores (entrada na 6a feira com pernoite no hotel sede): R$ 280,00 por 

pessoa (este preço será mantido apenas até dia 28/08). 

   

Para Workteams (entrada na 6a feira com pernoite no hotel sede): R$ 280,00 por 

pessoa (este preço será mantido apenas até 28/08). Aqueles Workteams que estão se 

qualificando para ganhar 1 estadia devem fazer sua reserva mediante o cheque-pré-datado 

(em caso de qualificação a coordenação devolverá o cheque). 

 

  Para Supervisores que já estão no 2o mês de qualificação ativa (julho + agosto) para 

ganhar 1 estadia, devem fazer sua reserva mediante o cheque-pré-datado: R$ 280,00 por 

pessoa (este preço será mantido apenas até dia 28/08). Em caso de qualificação a 

coordenação devolverá o cheque. E caso não realize a qualificação, a coordenação trocará o 

cheque-pré-datado para o valor apenas do passante de sábado.  
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  Qualificados de sábado para domingo: Para Supervisores (que fizeram 2.500 pontos 

julho, agosto e setembro): R$ 90,00 por pessoa (este preço será mantido apenas até dia 

28/08). Este convite te dá direito a todo o treinamento, as refeições e a festa. Não está 

incluso a pernoite de sábado e o café da manhã de domingo. 

 

  Para os Supervisores Novos de julho, agosto ou setembro: R$ 90,00 por pessoa (este 

preço será mantido apenas até dia 28/08). Este convite te dá direito a todo o treinamento, as 

refeições e a festa. Não está incluso a pernoite de sábado e o café da manhã de domingo. 

   

 MEGATREINAMENTO: dias 30/09, 1 e 2 de outubro/05.  

 

 QUALIFICAÇÃO: Treinamento AET de Tabuladores: Seja um Membro da Equipe 

Tabuladora da Herbalife ou Alcance 1.000 Pontos de Royalties em um único mês de julho a 

setembro de 2005 (cheques pagos de agosto a outubro de 2005).  

  

Treinamento AET de Liderança: Novos W.T. de Julho a Setembro 2005, Equipes 

Mundiais: 2.500 pontos nos meses de Julho a Setembro 2005. 

  

Treinamento AET: Novos Supervisores de Julho a Setembro 2005, Supervisores 

qualificados antes de Julho de 2005: 2.500 pontos nos meses de julho a setembro 2005. 

  

QUALIFICAÇÃO ESPECIAL: supervisor e equipe mundial totalmente 

qualificados: Alcance 2.500 pontos nos meses de julho a setembro 2005, e ganhe a estadia 

para 1 (uma) pessoa.

  

Presença de mais de 8 membros da equipe de presidentes!!! 

  

Convidados superespeciais:  Membros da equipe de presidentes 15k distribuidores 

 no.1 da argenteina, mais de r$ 140.000,00 de ganhos no mês de julho: Marcelo e Sandra 

Rappaport. 
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Depoimento 14 

 

Carlos Castro, pequeno empresário, professor universitário e supervisor afastado das 

atividades. 

 

O que a empresa tem de bom é que motiva as pessoas a melhorar a auto-estima 

através da filosofia de auto ajuda. As pessoas que se filiam nunca se sentem só porque o 

inter relacionamento que ela promove é muito grande. Eles não te deixam esquecer deles. O 

tempo todo te chamam para eventos e reuniões e te colocam a par de tudo que está 

acontecendo. A empresa preenche e consome o seu tempo.  Veja a chamada abaixo. 

  

Data: 24/08/05 19:59, De: Adriana Duarte   

 Assunto: Flyer - agosto 07 (Novo Chaiman´s Club, Top Distribuidores em Volume.

 

Parabéns ao novo membro do Chairman´s Club Michael Palmstierna Hamilton  

http://www.herbalifeww.com/br/pdf/ News More Info Items/Michael Palmstierna Hamilton  

 

Parabéns aos TOP Distribuidores em Volume e Recrutamento durante o mês de 

julho http://www.herbalifeww.com/br/pdf/News More Info Items/ TOP10MONTHLY July  

 

Parabéns aos Supervisores Ativos de maio a julho de 2005. 

http://www.herbalifeww.com/br/pdf/News More Info Items/ASP  RECOFNITION MAI05. 

 

Lembre-se de nos enviar os dados de sua reunião de setembro até o dia 25 de agosto 

de 2005.  

 

Este endereço de e-mail é apenas para a empresa enviar informação aos 

distribuidores.  Por favor, não o utilize para quaisquer outros fins.  

 

Sales Strategy & Support – Brazil. Muito Obrigada.   

   

http://www.herbalifeww.com/br/pdf/ News More Info Items/Michael Palmstierna Hamilton
http://www.herbalifeww.com/br/pdf/News More Info Items/ASP  RECOFNITION MAI05.
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Consulte nossas paginas abaixo: 

 

Paginas oficial da Herbalife: http://www.myherbalife.com. 

 

Departamento de Pedidos: pedidos@herbalife.com. 

 

 Departamento de Relações com o Distribuidor: drbrasil@herbalife.com. 

 

 Para envio do Formulário de Supervisão: supervisao@herbalife.com. Espaço Vida 

Saudável: vidasaudavel@herbalife.com. 

 

Assuntos Éticos: etica@herbalife.com. MAB - Dr. Nataniel Viuniski: 

mab@herbalife.com.br.  

 

Todos os dias varias vezes por dia muitas mensagens são enviadas a você, te 

chamando para eventos te cobrando trabalho ou compromissos e te instigando ou 

desafiando-o a participar de trabalhos que te levam a bater as cotas mirabolantes. 

 

http://email.terra.com.br/cgi-bin/vlink.exe?Id=2hIPp7rMBq6tubyGCxyy2xEhCJuWAaKlE6YbpzXoni8M6lhvQbKi6A%3D%3D&Link=http%3A//www.myherbalife.com
mailto:pedidos@herbalife.com
mailto:drbrasil@herbalife.com
mailto:vidasaudavel@herbalife.com
mailto:etica@herbalife.com
mailto:mab@herbalife.com.br
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Depoimento 15 

 

Elton Dutra. Distribuidor  de carreira, 40anos. 

 

Ésta é uma empresa em que as pessoas da equipe estão sempre presentes e te 

chamando ou avisando dos eventos. Mas eu só marco presença em alguns eventos porque 

trabalho durante o dia.  

 

O tipo de mensagem abaixo congestiona todos os dias a caixa de endereço 

eletrônico e faz parte da estratégia de marketing da empresa. Para quem não tem programa 

é uma boa forma de encontrar o que fazer, encontrar pessoas viajar e participar de festas e 

badalações.  

 

Veja uma dessas mensagens:  

 

23/08/05 17:55     URGENTE   

 

Assunto:  [Spam] Fw: Jantar de Qualidade de Vida 

 

VENHA CONHECER UM EVENTO NOVO E DIFERENCIADO  

 

Olá pessoal , o Jorge Araujo também  estará lá.  

  

Um abraço 

 

 Renata Araujo79

 

 

 

                                                 
79 Renata Araújo é uma das presidentes de São Paulo e o Jorge é o seu marido, esses nomes promovem credibilidade ao anúncio.    
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JANTAR DE QUALIDADE DE VIDA 

COM A PRESENÇA DO DR.CARLOS MACHADO, M.D., PH.D 

  

Não perca essa oportunidade de levar clientes ou futuros clientes para ouvir 

um SUPER profissional da área da saúde falar sobre os produtos da empresa e os desvios 

da má nutrição! 

 

Data 24/08/05.  Horário 19h30. 

 

Local: Radial Grill (Av.Radial Leste, 3300 próximo ao Metrô Belém). 

 

Convites antecipados R$25,00, no local R$30,00. 

 

Responsável Sandra Uemura (11) 9900-6820. 
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Depoimento 16 

 

Ricardo Masaki, 50 anos. Em 5 anos de empresa abandonou um emprego seguro e vendeu 

bens para fazer carreira, sem sucesso. 

 

A empresa utiliza um sistema agressivo de marketing, o marketing de rede. Ele 

funciona para motivar as pessoas, para falar a verdade ele explora emocionalmente a ilusão 

as pessoas. Se considerar o marketing pelo marketing não tem muita diferença do 

tradicional o que ele faz? Uma prospecção vende sonhos, e todos querem acreditar nos 

sonhos. O que falam não é a realidade ou possibilidade real para todas as pessoas, como na 

vida, não é igual mesmo. Só que esse explora os muitos que estão na base, sem 

possibilidade de sucesso. Quem não agüenta mais investir e cai na real que não vai 

conseguir recuperar o dinheiro e decide por abandonar o sistema sustenta aqueles poucos 

que ganham muito, porque são muitos Eles sustentam os poucos que ganham os diamantes 

nos “pins” . Eles exploram aqueles que tem pouca formação e informação com meias 

verdades. E só fica rico quem tem carisma e facilidade para convencer os outros a correrem 

riscos e se sacrificarem, dourando uma falsa pílula, mas quando fazem isso sabem que a 

maioria não vai ganhar o dinheiro. Quando propagam que ganham rios de dinheiro da noite 

para o dia não tem escrúpulos de explorar esses muitos que naufragam nas dívidas que 

fazem buscando bater as cotas absurdas. 

  

Sinto muito dizer, mas o que o sistema divulga não corresponde a verdade. 
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