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RESUMO 

 
Esta dissertação buscou expandir a compreensão a respeito da dinâmica de confiança entre o 

jovem e seu líder. Para isso, dentre as categorias de confiança interpessoal de Reina e Reina 

(2006) analisaram-se quais eram as mais utilizadas pelos jovens entrevistados na relação com 

seus superiores, no contexto dos bancos públicos e privados brasileiros. O primeiro capítulo 

introduziu a problemática da pesquisa, a delimitação do tema, os objetivos e as suposições do 

estudo, e sua relevância. No segundo capítulo, revisou-se a literatura pertinente. Apresentou-

se o conceito de confiança interpessoal e suas características, os fatores associados à sua 

construção e sua quebra, e as categorias do estudo (confiança transacional e confiança 

transformadora). Em seguida, debateu-se sobre a juventude e a confiança no contexto 

brasileiro, discorre-se sobre o conceito de coorte geracional e os desafios de um ambiente de 

trabalho multigeracional, sobre as gerações no ambiente de trabalho brasileiro; também sobre 

o processo de socialização dos jovens recém-chegados e o papel do líder no mesmo. A revisão 

da literatura se encerra com a discussão sobre os bancos brasileiros, seu contexto, e as 

questões decorrentes da reestruturação do sistema bancário na década de 1990, seus efeitos 

sobre o sistema de trabalho, o ambiente de trabalho, e sobre o trabalhador bancário, além da 

questão do conflito geracional nos bancos brasileiros. No terceiro capítulo, apresenta-se a 

metodologia do estudo, que, em quatro bancos brasileiros, encontrou dez jovens nascidos 

após 1980, sendo cinco de bancos públicos e cinco de bancos privados. A coleta de dados se 

realizou com a combinação de três técnicas: entrevista semiestruturada, CIT (Critical Incident 

Technique) e  LSP ( Lego® Serious Play). A codificação e análise do material coletado se deu 

sob as diretrizes de Saldaña (2013), e seu enfoque principal foram as expressões e os valores 

usados pelos próprios sujeito. Dentre os padrões observados, destacou-se a distinção nas 

percepções  da confiança transacional e transformadora entre os bancos públicos e privados; 

as perspectivas sobre as ações do chefe, e quais comportamentos geram construção e quebra 

de confiança; a relação entre o cargo de chefia e o distanciamento da equipe nos bancos 

públicos; a empatia como um fator catalisador da construção de confiança; e a relação entre 

confiança e faixa-etária no discurso dos sujeitos entrevistados.  

 
Palavras-chave: Confiança interpessoal; Confiança transacional; Confiança transformadora; 
Juventude; Bancos brasileiros.  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to broaden the understanding on the dynamics of trust between 

the young and their leader. For that, we analyzed, among Reina & Reina’s (2006) categories 

of interpersonal trust, those that were most used by the young workers of public and private 

banks interviewed. The first chapter presents the research’s problem, the delimitation of the 

subject, goals and assumptions of the study as well as its relevance. In the second chapter, the 

theoretical basis is discussed. Initially the concept of interpersonal trust is presented, along 

with its main aspects; then, the factors associated with its construction and breaches; and the 

categories of the study are exposed (transactional trust and transformative confidence). 

Further, we debate youth and trust in the Brazilian context, discussing the concept of 

generational cohorts, and the challenges of a multigenerational workplace; and the 

socialization process of young newcomers in the workplace, its relation to trust building and 

the leader’s role in the process. The theoretical framework finishes with the discussion of 

Brazilian banks, and the issues arising from the restructuring of the banking system in the 

1990’s, and from generational conflict in the Brazilian banks. The third chapter presents the 

methodology of the study, through which ten young people born after 1980 were interviewed, 

five from public banks and five from private ones, in four Brazilian institutions. Data was 

collected with the combination of three techniques: semi-structured interview, CIT (Critical 

Incident Technique) and LSP (Lego® Serious Play). The coding process of the material was 

taken under the guidelines of Saldaña (2013), and its main focus was in the expressions used 

by the subjects themselves, and the values present in his speeches. Among the observed 

patterns, a few are worth highlighting: the distinction in perceptions of transactional trust and 

transforming between public and private banks; the perspectives on the actions and behaviors 

of the leader that generate construction and breaches of trust; the relation between the 

leadership position and the detachment of the team in public banks; empathy as a catalyst 

factor of building trust; and the relationship between trust and age in the speech of the 

participants. 

 
Keywords: Interpersonal trust; Transactional Trust; Transformative trust; Youth; Brazilian 
banks. 
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1! INTRODUÇÃO 

 

1.1! PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

O mundo de hoje, movido pelas transformações trazidas pela chamada Era do 

Conhecimento, vem substituindo os antigos modelos industriais de produção em massa por 

sistemas baseados em conhecimento e inovação tecnológica, o que tem determinado uma 

lógica e uma dinâmica novas para a produção do valor econômico. No modelo industrialista, 

o poder era centralizado, as tarefas na produção eram claras e a produtividade era facilmente 

mensurável. No novo modelo, a “nova economia”, já estudada desde o final da década de 

1990, a estrutura organizacional é mais flexível, em rede; as equipes de trabalho possuem 

tarefas menos claras e ajustadas de acordo com os cenários; a inovação tecnológica e a 

adaptação a abruptas mudanças de conjuntura são capazes de definir a sobrevivência (ou não 

sobrevivência) de uma organização; e os ativos intangíveis ganham expressividade no 

processo de criação do valor econômico (FUKUYAMA, 2000). 

Os impactos dessas mudanças são sentidos em diferentes níveis no ambiente de 

trabalho: desde os comportamentos individuais, aspectos culturais, às novas formas de 

contratos de trabalho e os modelos de gestão. O contexto do trabalho brasileiro mudou 

drasticamente a partir da década de 1990. Os efeitos da reengenharia foram fortes, ao passo 

que muitos trabalhadores foram demitidos, “descartados” no processo de downsizing, criando 

um ambiente de incerteza, instabilidade e vulnerabilidade. Os vínculos entre as pessoas e as 

organizações em que trabalham, que antes tendiam a ser de maior prazo, passaram a ser 

menos estáveis e as atitudes de individualismo e competitividade se espalharam por toda 

parte. (FISCHER e NOVELLI, 2008; MOTTA, 2006). Nesse cenário, em que tamanha 

competitividade acompanha o aumento da complexidade organizacional e da importância dos 

ativos intangíveis, a confiança, em seus diversos formatos ou dimensões, desponta como um 

fator ao qual se dá grande atenção.  

A confiança é um tema amplamente abordado pela ciência organizacional e ainda 

muito rico em possibilidades e particularidades a serem descobertas. Autores como Reina e 

Reina (2006), Rousseau et.al. (1998), Gillespie (2003), Zanini (2007), entre muitos outros, 

têm estudado a confiança em suas diferentes facetas, bem como buscado entendê-la como um 

fator que atravessa diversas disciplinas.  
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 Segundo Rousseau et. al. (1998, p.395), “a confiança é um estado psicológico que 

compreende a intenção de aceitar a vulnerabilidade, baseado em expectativas positivas das 

intenções ou comportamentos de outrem.”1 Os autores realçam o fato de que a confiança, 

enquanto fenômeno complexo, pode ser estudada sob diversos paradigmas, como nos seus 

diversos níveis (indivíduo, grupo, firma e institucional), a confiança entre organizações e 

dentro delas, confiança multidisciplinar, os múltiplos papéis da confiança (como causa, efeito 

ou moderador de fenômenos), o impacto que a mudança organizacional tem sobre a mesma, 

ou ainda novas formas emergentes de confiança, entre outros.  

A confiança entre indivíduos é denominada interpessoal. Reina e Reina (2006) 

descreveram nesse fenômeno dois atributos distintos: o de caráter transacional, que precede o 

outro, de caráter transformador. Para eles, há três tipos de confiança transacional, que envolve 

fatores recíprocos e graduais (contratual, comunicativa e de competência) e quatro de 

confiança transformadora, que é capaz de gerar um efeito exponencial de melhoria do 

relacionamento interpessoal (convicção, coragem, compaixão e responsabilidade).  

Segundo Zanini (2007), a confiança é o ativo intangível mais importante de uma 

organização, sendo, além de um “facilitador para o bom exercício da governança”, a “base 

fundamental para se instituir qualquer tipo de interação” (p.21). Estudos como o de Fischer e 

Novelli (2008) apontam a confiança interpessoal como fator importante na redução da 

vulnerabilidade humana no ambiente de trabalho, inserido nesse contexto complexo e 

competitivo já mencionado.  

Segundo Sako (1997), a confiança é capaz de aprimorar o desempenho da empresa, 

financeira e mercadologicamente. Apesar de não ser exclusivamente suficiente para esses fins, 

a confiança desempenha um papel importante na redução dos custos de transação interna e 

externa, sendo um grande facilitador nas empresas da atual conjuntura, que implica a 

necessidade de cuidados com a informação e agilidade nos processos (ZANINI, 2007). Essas 

e outras características e consequências da confiança têm sido estímulo para o 

desenvolvimento do conhecimento sobre esse fenômeno, tão essencial para o bom 

funcionamento das organizações.  

Em outro âmbito, o ambiente organizacional, que sempre envolveu gerações 

diferentes, ganha maior complexidade no convívio interno ao passo que, com a melhoria da 

expectativa e da qualidade de vida, os indivíduos tendem a levar mais tempo para se 

aposentar, enquanto novas gerações continuam a ser contratadas. Uma das gerações mais 

                                                
1Tradução!nossa.!!
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recentes no mercado de trabalho brasileiro, chamada Geração Y, tem trazido novas 

percepções e desafios para as organizações. Silva (2013) afirma que esta geração tem, em 

geral, uma mentalidade diferente das gerações anteriores, com relação a alguns aspectos 

importantes que concernem o relacionamento no ambiente de trabalho, o que se deve, 

principalmente, às condições específicas às quais foi exposta.  

Os membros da Geração Y, segundo Newman (2008) e Barnes (2008) foram 

influenciados por uma postura dos pais que, em sua criação, tendiam a ser mais atenciosos e 

focados nos filhos, dando-lhes espaço para expressarem suas opiniões com maior frequência 

do que as gerações anteriores experimentaram. Além disso, esta geração presenciou mudanças 

tecnológicas rápidas e revolucionárias, como o desenvolvimento de computadores e redes 

sociais. Foram também influenciados pelo cenário de relativa estabilidade econômica 

mundial, que se contrastou com eventos inesperados como ataques terroristas, catástrofes 

naturais, massacres e a exposição a um volume gigantesco de informação, que lhes permite 

saber de praticamente qualquer tragédia mundial em segundos (BARNES, 2008). Esses 

fatores moldaram sua mentalidade e seus comportamentos, conforme descreveu Tolbize 

(2008, p.4):  
Essa geração foi moldada pelos excessos parentais, computadores, e avanços 
tecnológicos dramáticos. Uma das suas características mais frequentemente 
mencionadas é o seu conforto com a tecnologia. (...) Eles supostamente 
valorizam trabalho em equipe e ações coletivas, aceitam a diversidade, são 
otimistas e adaptáveis a mudanças. Além disso, buscam flexibilidade, são 
independentes, desejam uma vida mais equilibrada, são multi-tarefa, e 
constituem a geração com maior nível de escolaridade. Eles também 
valorizam treinamento. Foram caracterizados como exigentes, e como a 
geração mais auto-confiante. Assim como os membros da Geração X, eles 
são considerados empreendedores e menos focados em processos. 

 
Dessa forma, a Geração Y traz novos desafios ao ambiente organizacional, pois 

tendem a ser imediatistas e, acostumados com a liberdade de expressão (BARNES, 2008), 

muitas vezes criticam as formas tradicionais de planejamento e treinamento; necessitam de 

espaço para compartilhar suas opiniões e ideias e serem ouvidos, apreciando um ambiente em 

que a hierarquia é mais achatada, em termos de interações e relações no ambiente de trabalho. 

Tendem também a ser mais céticos com relação às lideranças organizacionais (HARBERT, 

DUDLEY, & ERBES; 2007).  Essas características, que se contrastam com as das demais 

gerações, se não forem bem trabalhadas, podem gerar uma série de conflitos organizacionais 

(JOHNSON & LOPES, 2008) que influenciam negativamente as expectativas entre os 

membros de diferentes gerações, e podem interferir na criação de um ambiente de confiança 
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que, segundo Rousseau et.al. (1998), depende de expectativas positivas a respeito do 

confiado. 

Uma relação de particular relevância na compreensão do contexto da confiança nas 

organizações, especialmente no que tange o comportamento do jovem, é a relação com o 

superior. Sendo uma relação naturalmente complexa, os aspectos característicos da Geração 

Y, como o questionamento da autoridade, a necessidade de feedback constante, o impulso em 

expressar-se (SILVA, 2013), dentre outros, pode levar essa relação a ser mais conflituosa. 

Esse processo pode se intensificar em ambientes organizacionais de maior propensão a 

conflito.  

O ambiente bancário exemplifica bem esta questão. É um contexto sobre o qual muitas 

pesquisas têm sido desenvolvidas a respeito de estresse, assédio moral, sofrimento no trabalho 

e conflitos, inclusive, o conflito geracional. Segundo essas pesquisas, o ambiente dos bancos, 

neste caso, os brasileiros, desenvolveu, ao longo de sua história, uma cultura que incita a 

competição, permite o assédio moral e institucionaliza o estresse (FERREIRA, SILVA e 

SCHEFFER, 2012; REATTO et al., 2014; LIMA et al., 2014). Esses fatores são apontados 

por autores como Zanini (2007), Fischer e Novelli (2008), Mayer et.al. (1995), Reina e Reina 

(2006), dentre outros, como limitadores da confiança interpessoal. Neste ambiente, a relação 

com o superior aparece como crítica representante do assédio moral, chamado de assédio 

moral “vertical”, a principal forma de assédio moral nas instituições financeiras (FERREIRA, 

SILVA e SCHEFFER, op.cit). 

As autoras observaram que a busca desenfreada pela lucratividade aumenta as 

pressões sobre o trabalhador bancário, que influenciam muitos aspectos do ambiente 

psicológico e do clima organizacional. 
O assédio moral no ambiente de trabalho (bancário) dá-se, de maneira geral, 
com a cobrança excessiva de metas por parte dos superiores hierárquicos, 
contrapondo-se ao profissionalismo, podendo causar efeitos físicos e 
psíquicos aos trabalhadores. Viu-se, também, que ele ocorre independente de 
sexo ou idade, mas sim conforme o cargo exercido na empresa, sempre de 
forma vertical.  

 (FERREIRA, SILVA e SCHEFFER, 2012, p. 111, grifo nosso) 
 

Sob essa ótica, Reina e Reina (2006) discorrem sobre a confiança no ambiente 

organizacional, com desdobramentos para a relação interpessoal entre os líderes e os 

indivíduos de suas equipes. Eles afirmam que há duas categorias de confiança, como dois 

níveis: a confiança transacional, que funciona como base às interações no dia a dia das 

organizações, e a confiança transformadora, que, segundo os autores, é a forma em que se 
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desenvolve um ambiente de confiança propriamente dito. Dentro dessas duas categorias 

apontadas há subcategorias que envolvem formas diferentes de confiança, relativas a 

situações e comportamentos específicos. A confiança transacional envolve a confiança 

contratual, a confiança comunicativa e a confiança de competência. A confiança 

transformadora, por sua vez, envolve a convicção, coragem, compaixão e senso de 

comunidade2.  

É importante notar, no contexto dos bancos brasileiros, que há uma distinção 

significativa entre os bancos públicos e os privados. Embora a reestruturação do sistema 

bancário brasileiro nos anos 1990 tenha trazido bruscas mudanças para o setor, muitos 

aspectos dos respectivos ambientes de trabalho continuam sendo bastante distintos.  

 Tendo essa reflexão como ponto de partida, o estudo proposto buscará compreender: 

Quais são as categorias de confiança interpessoal (REINA e REINA, 2006) mais utilizadas 

pelos jovens com seus superiores, no contexto de bancos públicos e privados brasileiros? 

 

1.2! DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Dentro do espectro que compõe o tema confiança, há vários tipos de confiança e 

prismas sob os quais se produzem diversos olhares sobre o assunto. Zanini (2007) menciona 

três dimensões da confiança: a primeira é a confiança interpessoal, objeto de estudo desta 

pesquisa, que se refere a interações entre dois indivíduos em uma situação específica; a 

segunda é a confiança sistêmica, que diz respeito à confiança que um indivíduo tem e percebe 

num sistema social de menor porte, como uma organização, por exemplo, gerada através das 

normas e dos padrões de relacionamento daquele sistema. A terceira dimensão é a confiança 

institucionalizada, que envolve “o compartilhamento intersubjetivo que emerge da 

institucionalização mais ampla da confiança nas estruturas sociais, por exemplo, dentro de 

uma cultura nacional” (ZANINI, 2007, p. 45). 

Tendo em vista essas três dimensões, este trabalho terá como foco a confiança 

interpessoal, já que, ao observar o ambiente organizacional e situações específicas no dia a dia 

do trabalho, as interações entre os indivíduos se fazem fundamento na construção da cultura 

organizacional, que, em última análise, gerará as demais dimensões.  

Além desse ponto, importam para este estudo os aspectos relativos ao jovem no 

ambiente de trabalho, com seus comportamentos, valores, crenças e atitudes, muitos deles 
                                                
2 Estas categorias serão trabalhadas com maior profundidade no item 2.1 
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trabalhados por Silva (2013). Segundo o autor, a Geração Y se distingue das demais gerações, 

dentre outros fatores, pela sua relação com a liderança, “Esperam que o líder os oriente, os 

proteja, fique sempre por perto, e que seja uma referência” (SILVA, op.cit, p. 33). Essa 

relação entre o jovem e seu superior está no foco deste estudo.  

As fontes divergem quanto aos limites cronológicos da Geração Y, variando dentro do 

intervalo que vai de 1978 até 2002 (TOLBIZE, 2008; SILVA, 2013; VELOSO, 2012; 

MEISTER, WILLYERD, 2010). Os conflitos teóricos se estendem neste momento, já que, 

para os que consideram a Geração Y como os jovens nascidos de 1980 a 1991, já há uma nova 

geração entrante no mercado de trabalho, que até agora já recebeu várias denominações, 

Geração Z, Geração Zap, Geração 2020, entre outras. E para os outros autores, que 

consideram que a transição geracional aconteceu somente no final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000, a Geração Y ainda corresponde à juventude entrante no mercado de trabalho, e a 

Geração Z ou Geração 2020 ainda está na adolescência e só entrará no mercado de trabalho 

em alguns anos.  

 Além desse obstáculo teórico, observa-se que, na academia, há a presença de estudos 

com foco específico nas gerações e os fatores relativos a elas, e também de estudos que não se 

voltam para o fator “geração”, mas para as fases da vida e o processo natural de maturidade 

do ser humano. Entretanto, a separação entre esses dois fatores (geração e maturidade do 

indivíduo), é um desafio metodológico ainda a ser resolvido pela academia. (COSTANZA et 

al, 2012, SMOLA; SUTTON, 2002). 

 Dessa forma, para que delimitações arbitrárias não façam com que se perca o valor dos 

aspectos subjetivos que interessam a este estudo, o mesmo se focará nos jovens nascidos após 

1980, englobando ambas as datas defendidas pelos autores, e denominando-os como jovens, 

ou juventude. 

É importante notar, também, que os conceitos apresentados sobre as gerações têm 

forte base na cultura e na literatura ocidental, especialmente a americana, a inglesa e a alemã, 

que foram grandes propulsores desse tema, o que compromete algumas generalizações, já que 

os cenários são distintos para países diferentes. Entretanto, buscar-se-á, neste trabalho, fazer 

uso também de estudos brasileiros que buscam delinear as características das gerações 

brasileiras, como o de Silva (2013) e o de Veloso (2012), para evitar generalizações 

inadequadas.  

Rocha-de-Oliveira, Piccinini e Bitencourt (2012) apresentam um contraponto à 

corrente que generaliza a Geração Y no Brasil como sendo homogênea entre classes sociais e 

regiões. Destacam que a juventude das classes sociais de baixa renda, no Brasil, tem uma 
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forma de vida bem diferente da minoria rica. Os autores defendem a delimitação clara de qual 

“juventude” cada estudo se trata, dentre as muitas “juventudes” geradas pelas diferenças 

sociais, econômicas e regionais no Brasil. Reconhece-se, neste estudo, que estas diferenças 

geram grandes abismos entre as pessoas, de todas as gerações, que pertencem a diferentes 

estratos sociais, regiões e que possuem culturas diferentes. Além disso, que as experiências 

compartilhadas em uma determinada época, como o desenvolvimento tecnológico ou grandes 

crises econômicas, não alcançam homogeneamente a todos esses segmentos.  

Por isso, faz-se importante delimitar que o estudo aqui proposto se focará em jovens 

com formação acadêmica de nível superior completa ou em andamento, empregados nas 

empresas selecionadas, e que são, portanto, pertencentes a uma minoria no cenário social 

brasileiro. Não há, por conseguinte, a intenção de generalizar os achados deste trabalho como 

algo que se refira a toda a sociedade brasileira.  

No âmbito da confiança, conforme o descrito na seção anterior, busca-se compreender, 

com base nas categorias estudadas por Reina e Reina (2006) (confiança transacional e 

transformadora), quais são os tipos de confiança mais presentes na percepção do jovem sobre 

sua relação com seu superior no contexto dos bancos públicos e privados brasileiros.  

O setor bancário foi escolhido por ser um ambiente no qual a confiança é 

extremamente necessária, devido à própria natureza do serviço, e entretanto, tem sido 

revelado em pesquisas como um ambiente de trabalho em que o sofrimento, o assédio moral, 

e o estresse são altos (FERREIRA, SILVA e SCHEFFER, 2012; REATTO et al., 2014; 

LIMA et al., 2014). Para poder obter-se uma visão mais clara dos possíveis contrastes entre as 

realidades da confiança nos bancos públicos e privados, optou-se por observar ambos os 

contextos.  

Sob este prisma, neste trabalho, priorizar-se-á o estudo da confiança interpessoal, em 

suas manifestações e caminhos expressos na relação entre o jovem e seu superior, no 

ambiente de trabalho de bancos públicos e privados brasileiros, e, mais especificamente, 

averiguar quais são as categorias de confiança (REINA e REINA, 2006) que mais aparecem 

nesses contextos.  

1.3! OBJETIVOS 

 

São os principais objetivos deste trabalho:  

1.3.1! Objetivo geral 
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Analisar as categorias de confiança interpessoal mais utilizadas pelos jovens na 

relação com seus superiores, no contexto de bancos públicos e privados brasileiros, situados 

na região metropolitana do Rio de Janeiro. As categorias de confiança interpessoal foram 

extraídas do trabalho de Reina e Reina (2006). 

 

1.3.2! Objetivos específicos 

!

•! Discutir o conceito de confiança interpessoal 

•! Caracterizar a questão geracional brasileira, com base em estudos e referências 

teóricas anteriores, e suas principais potencialidades e limitações de estudo. 

•! Discutir o ambiente bancário brasileiro 

•! Observar possível existência de padrões e contrastes na utilização das categorias de 

confiança interpessoal encontradas nos relatos dos participantes.  

 

1.4! SUPOSIÇÕES 

 

 O estudo de Silva (2013) caracteriza a Geração Y por ter uma forma peculiar de lidar 

com vários aspectos do trabalho, incluindo o comprometimento, o significado do trabalho, o 

equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, as visões de carreira, o relacionamento com a 

liderança e com os colegas de trabalho.  

Em outro âmbito, Sutter e Kocher (2003) trazem à luz a diferença dos níveis de 

confiança entre indivíduos da mesma faixa etária, sendo ela mais baixa na infância e 

aumentando gradativamente ao longo da vida. 

Tem-se por suposição que essas diferenças influenciam direta e indiretamente o 

comportamento desses jovens e dos que com eles interagem, e que tanto a idade quanto as 

experiências que caracterizam uma geração afetam os processos de construção de confiança 

interpessoal no ambiente de trabalho.  

Outra suposição deste estudo é que os ambientes de trabalho dos bancos públicos e 

privados são distintos, de forma que a confiança, cuja construção depende do ambiente, se 

manifesta em formas e níveis distintos em cada um dos setores. Supõe-se que haja a 

possibilidade de haver um contraste claro entre a maior presença de confiança transformadora 
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(REINA e REINA , 2006) nos bancos públicos e presença apenas de confiança transacional 

(REINA e REINA , op.cit) nos bancos privados. 

As investigações deste estudo poderão comprovar ou invalidar o que é suposto, ou 

ainda podem não ser suficientes para qualquer tipo de conclusão a respeito dessas suposições.  

 

1.5! RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A confiança é um fator que permite inúmeros estudos em diferentes áreas. É um tema 

que tem sido buscado para maior compreensão das relações humanas, principalmente no 

ambiente organizacional. Nas ciências sociais aplicadas, especialmente nos estudos 

organizacionais, a confiança tem despertado o interesse de pesquisadores devido ao seu papel 

crucial nas transações interpessoais dentro das organizações, e, consequentemente, no 

comprometimento e no engajamento no trabalho.  

Segundo Zanini (2007, p. 63): 
[...] a relevância da confiança interpessoal dentro das empresas está 
relacionada diretamente à redução do risco comportamental e, 
consequentemente, ao aumento da motivação dos colaboradores em 
cooperarem espontaneamente uns com os outros para a produção do bem 
coletivo. Essa relação faz com que possamos observar os ganhos de 
eficiência, em vários níveis, dentro de uma organização. 

 
Sendo a confiança o “principal ativo intangível de uma organização”, “facilitador para 

o bom exercício da governança”, a “base fundamental para se instituir qualquer tipo de 

interação” (ZANINI, Op.cit., p.21), fator importante na redução da vulnerabilidade humana 

no ambiente de trabalho (FISCHER e NOVELLI, 2008), e capaz de aprimorar o desempenho 

da empresa, financeira e mercadologicamente (SAKO, 1997); e, sendo a juventude – principal 

entrante no mercado de trabalho – portadora de singularidades que a colocam muitas vezes, 

aos olhos das gerações anteriores, em uma posição de ameaça à “homeostase” de trabalho 

vigente, então faz-se relevante um estudo aprofundado sobre esses temas, apoiado no devido 

rigor metodológico e no embasamento teórico. 

Além disso, há, hoje, poucos estudos que associem a confiança às diferenças 

geracionais e, sendo um tema de tamanha importância, é necessário que se busque 

compreender melhor os fenômenos a ele relacionados, para desenvolvimento da ciência 

organizacional. Sutter e Kocher (2003), em sua pesquisa sobre a influência da idade no 

desenvolvimento da confiança e da reciprocidade, sugerem para futuras pesquisas estudos que 

avaliem as diferenças geracionais na confiança, bem como as diferenças nos níveis de 
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confiança em interações entre agentes de idades diferentes, já que seu estudo buscou avaliar a 

confiança em grupos da mesma idade. Este estudo buscará trazer alguma contribuição nesse 

sentido. 

As questões relativas à confiança da denominada Geração Y influenciam direta ou 

indiretamente aspectos da Gestão de Recursos Humanos nas organizações tanto atuais quanto 

futuros, no desenvolvimento de políticas organizacionais referentes a: carreira, liderança, 

estrutura organizacional, cultura e valores organizacionais,  recompensa, recrutamento e 

seleção, treinamento, retenção, entre outros.  

A partir do melhor conhecimento desses fatores, as organizações podem desenvolver 

práticas que favoreçam a construção de um ambiente de confiança “multi-geracional”, 

melhorando o convívio, reduzindo a sensação de vulnerabilidade e aumentando o 

aproveitamento da diversidade de pessoas no ambiente organizacional.  
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2! REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1! CONFIANÇA 

2.1.1! A Confiança Interpessoal: Seu Conceito e Suas Características 

 

No contexto atual de bruscas mudanças no cenário econômico e organizacional, a 

confiança tem sido um tema de crescente importância para pesquisadores e líderes 

organizacionais. Uma das causas desse interesse se funda no papel que a confiança exerce nas 

interações internas à organização e entre organizações. Servindo de base para qualquer tipo de 

interação, ela facilita o exercício da governança (ZANINI, 2007), reduz a sensação de 

vulnerabilidade das pessoas no trabalho (FISCHER e NOVELLI, 2008) e ainda possui a 

capacidade de melhorar o desempenho da organização no mercado e nas finanças (SAKO, 

1997). Embora não seja o único fator crítico de sucesso nesse aspecto, a confiança é marcada 

como um fator relevante de redução de custos de transação, no contexto atual que demanda 

tanto agilidade quanto segurança nas transações (ZANINI, 2007). Reina e Reina (2006, p. 10) 

afirmam que “construir confiança é a coisa necessária a se fazer pelo negócio e a coisa certa a 

fazer pelos relacionamentos”. 

Faz-se relevante, então, discutir o conceito de confiança. O que é e o que não é 

confiança, e notar algumas perspectivas e classificações que já foram lançadas sobre o tema. 

Assim, será possível delimitar o escopo do assunto a ser tratado neste trabalho.   

Primeiramente, o termo “confiança”, em Português, possui uma gama abrangente de 

significados, que envolvem, dentre outros termos, a confiança interpessoal, a autoconfiança, e 

a esperança (MICHAELIS, 2009). Entretanto, neste trabalho, tratar-se-á da confiança que tem 

no Inglês a tradução de trust, termo derivado do Alemão trost, e do nórdico antigo trost, que 

implicam confiança no outro, seja uma pessoa ou entidade3. A autoconfiança, por sua vez, 

pode ser traduzida para o Inglês como confidence, que vem do Latim confidere, que remete à 

“fé comum” e à ousadia, coragem por confiar em si mesmo. Dessa forma, distinguem-se para 

os fins deste estudo, os conceitos de confiança e autoconfiança.  

A confiança também se difere de esperança, quando se analisa a origem da palavra em 

inglês hope, que deriva do Alemão antigo hoffen, que significa “desejo por algo”, adaptado 

para o inglês no século XIII como hopian, e mais tarde hope.  

                                                
3Para maisinformações, ver: Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/, acessoem 24/11/2015 
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Apesar de serem construtos diferentes, confiança e esperança possuem alguns aspectos 

comuns, já que ambos são fatores disposicionais (dependentes da disposição dos indivíduos), 

que envolvem expectativas de um resultado positivo, (MICHAELIS, 2009) são direcionados 

para o futuro, e são traços definidos pela personalidade. (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 

1995; FELDMAN e SNYDER, 1999) A diferença é que na confiança, a expectativa positiva é 

direcionada a uma pessoa ou instituição, enquanto na esperança, essa expectativa se direciona 

a uma situação, circunstância ou ao mundo como um todo (CANTRIL, 1964; FRANK, 1968; 

FELDMAN e SNYDER, 1999; LEWICKI, MCALLISTER e BIES, 1998; SNYDER, et al., 

2000). 

Confiança é a predisposição de um indivíduo ou entidade (confiante) a aceitar a 

intervenção de outro indivíduo ou entidade (confiado). Lewiki et al. (1998) definiram a 

confiança como uma expectativa positiva em relação à conduta de outrem. Confiança é:  
A predisposição de uma parte a ser vulnerável às ações de outra parte, 
baseada nas expectativas de que a outra parte vai realizar uma ação 
importante para a pessoa que investe a confiança, independente de sua 
habilidade de monitorar ou controlar essa outra parte” (MAYER e DAVIS, 
1995, p. 712, tradução nossa).  Confiança também é um “estado psicológico 
que envolve a intenção de aceitar a vulnerabilidade, baseado nas 
expectativas positivas sobre as intenções de comportamento de outrem  

(ROUSSEAU et al., 1998, p. 395, tradução nossa).  
A confiança pode ser observada e classificada por diferentes olhares. Por sua 

dimensão (ZANINI, 2007), por sua categoria (REINA e REINA, 2006), por sua base 

(RIPPERGER, 1998 apud ZANINI, 2007), entre outros. Zanini (2007) descreve três possíveis 

dimensões da confiança: a confiança institucionalizada, que se refere ao “compartilhamento 

intersubjetivo que emerge da institucionalização da confiança nas estruturas sociais; por 

exemplo, dentro de uma cultura nacional” (op.cit. p.45). 

A confiança sistêmica, “que diz respeito ao grau de confiabilidade que um indivíduo 

percebe em um sistema social de menor escala, como uma organização” (ZANINI, 2007, p. 

44) 

E, por fim, a confiança interpessoal, que é a base das demais, atuando na interação 

entre dois indivíduos. O presente trabalho se concentra nesta última dimensão da confiança. 

Ripperger (1998, apud ZANINI, 2007) informa que a confiança pode se basear em 

fatos e dados, ou seja, em aspectos cognitivos, e em aspectos psicológicos, de raiz emocional. 

Esses dois elementos coexistem e se sobrepõem de acordo com a situação em que se está. O 

elemento cognitivo provê ao indivíduo a capacidade de calcular racionalmente o risco 

envolvido na situação. O elemento emocional, por sua vez, traz aspectos afetivos e 

emocionais de quem confia à equação, e não podem ser removidos da análise dessa interação 
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porque representam uma crença: um elemento fundamental nas relações de confiança, pois 

permite a superação de possíveis imperfeições das informações recebidas pelo lado cognitivo. 

Reina e Reina (2006), por sua vez, identificam duas grandes categorias de confiança: a 

de caráter transacional e a de caráter transformador. Segundo os autores, ambas desempenham 

papéis importantes e são compostas por subtipos de confiança, cada um deles podendo ser 

reforçado através de determinados comportamentos.  

A confiança transacional é recíproca, e é criada de maneira gradual, a partir das ações 

que a fortalecem (REINA e REINA, 2006). Esta categoria é responsável por assegurar a 

confiança nas transações diárias, nas interações cotidianas e criar um ambiente que favoreça a 

confiança e não a traição, conceito que será discutido logo a seguir. A confiança transacional 

é dividida em três subtipos (REINA e REINA op cit., p. 14):  

•! Confiança contratual 

•! Confiança comunicativa 

•! Confiança de competência 

O conceito da confiança transformadora, em seguida, pressupõe que a confiança chega 

a um ponto crítico, a partir do qual passa a aumentar exponencialmente. Ela se baseia em 

interações e experiências anteriores para gerar ainda mais confiança. Uma vez oferecida, a 

própria confiança gerará um retorno ainda maior em confiança. Esta confiança possui quatro 

características centrais (REINA e REINA op cit., p. 149):  

•! Convicção 

•! Coragem  

•! Compaixão 

•! Responsabilidade para com o grupo (Comunidade) 

Portanto, a confiança a ser estudada neste trabalho é a confiança interpessoal, presente 

nas interações entre indivíduos, e base para a construção da confiança sistêmica e da 

confiança institucionalizada. Dentro dessa dimensão, a confiança se apresenta com diferentes 

formatos ou categorias, que serão as categorias nas quais as análises deste trabalho se 

basearão.  

A confiança possui, ainda, outras características e tendências que se apresentam nas 

interações e reações humanas. Que serão exploradas na seção a seguir.  
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2.1.2! Fatores associados à confiança, sua criação e destruição 

 

Um dos primeiros fatores relevantes acerca da confiança é a vulnerabilidade, a 

existência de risco. Embora a literatura possua as mais distintas perspectivas sobre a 

confiança, por vezes inconciliáveis, a vulnerabilidade, por vezes chamada de presença de 

risco, é um tema comum a essas teorias (BIGLEY e PEARCE, 1998). Bigley e Pearce 

(op.cit.), ao fazerem uma profunda revisão da literatura então disponível, observaram que 

diversos autores apontam a vulnerabilidade e o risco como essenciais para que a confiança 

faça sentido, já que, se não há nada a perder por nenhuma das partes, não há qualquer 

consequência, positiva ou negativa para quem confia, e a confiança simplesmente não é 

necessária ou relevante. Então, para que a confiança seja relevante, é necessário que haja a 

possibilidade de deserção, saída ou traição (GAMBETTA, 1988 apud BIGLEY, PEARCE, 

1998).  

Um segundo fator crítico na construção de confiança é o tempo, já que são necessárias 

repetidas interações para que a confiança se construa em um relacionamento. Segundo Zanini 

(2007, p. 17):  
Para que relações de cooperação baseadas em confiança possam se 
estabelecer, são necessárias diversas interações entre as partes, durante um 
razoável período de tempo e que haja previsão de continuidade dessas 
interações, que seu fim não seja previsível, além da percepção de vantagens 
na continuidade dessas interações por ambas as partes envolvidas. 

 
Embora alguns autores discutam que exista um fator de pré-disposição à confiança ou 

desconfiança (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995; LEWICKI, MCALLISTER e BIES, 

1998), presente principalmente na primeira interação entre dois agentes, o fator tempo se 

torna relevante a partir do momento em que, iniciando-se um ciclo de confiança, a tendência é 

que ele gere mais confiança (ZANINI, 2007; REINA, REINA, 2006). As pessoas usam suas 

experiências anteriores e informações, como a reputação de algum indivíduo, como insumo 

para tomada de decisões no presente. Portanto, o inverso também ocorre: quando ocorre a 

percepção de traição, a tendência é que os níveis de confiança caiam rápida e continuamente, 

a menos que algo seja feito a respeito (ZANINI, op.cit; REINA, REINA, op.cit, MAYER, 

DAVIS e SCHOORMAN. op.cit).  

Six, Nooteboom e Hoogendoorn (2010) argumentam, com base na teoria da 

sinalização relacional (Relational Signalling Theory) que, nos relacionamentos interpessoais, 

os indivíduos podem agir sob dois tipos principais de estruturas de comportamento, um 

baseado no interesse pessoal, ou seja, a busca por satisfação de um benefício pessoal imediato 
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ou de longo prazo, e o outro tipo, baseado na solidariedade, ou no interesse de outrem, mesmo 

que isso não signifique necessariamente um ganho pessoal. Dessa forma, ao acionar uma ou 

outra estrutura de comportamento, o indivíduo envia sinais, com suas ações, ao outro 

indivíduo, sobre seu foco e objetivo nessa interação, que vão influenciar a decisão do outro 

indivíduo sobre confiar ou não. Assim, para que haja a aceitação da vulnerabilidade, ou seja, 

da confiança, é necessário que o confiante perceba que o confiado age dentro da estrutura 

comportamental de solidariedade.  

Os autores afirmam também que a construção de confiança interpessoal nas relações 

de trabalho é “um processo interativo, no qual dois indivíduos aprendem sobre a 

confiabilidade um do outro em diferentes situações. Isso significa, dentre outras coisas, que 

um indivíduo é, simultaneamente, confiante e confiado” (SIX, NOOTEBOOM, 

HOOGENDOORN, 2010, p. 289, tradução nossa).  Os aspectos da interatividade e 

simultaneidade, associados à reação aos sinais relacionais, mencionados acima implicam uma 

reação em cadeia, tanto para construção de confiança e geração de mais confiança, quanto 

para os comportamentos autocentrados, que buscam os interesses pessoais, a desconfiança e a 

postura defensiva.  

Reina e Reina (2006) também analisam o tema da traição. Segundo os autores, 

“traição” é uma palavra que traz consigo uma conotação negativa e que remete a grandes 

eventos e assuntos graves. Entretanto, eles explicam que, na verdade, a traição é uma parte 

intrínseca às relações humanas, e acontece em todos os ambientes. Assim como a confiança, a 

traição é também gradual, construída a partir de atos autocentrados de diferentes escalas, que 

podem prejudicar pessoas e gerar sérios danos às relações. “Traição é a intencional ou não-

intencional violação da confiança ou a percepção de violação da confiança” (p. 108, tradução 

nossa).  A traição intencional são atos autocentrados com o objetivo de atingir e prejudicar a 

outra pessoa. A traição não-intencional é um subproduto de uma ação autocentrada que acaba 

por atingir e prejudicar a outra pessoa. A percepção de violação da confiança, ainda que esta 

não tenha acontecido, também pode ser interpretada como traição e fomentar este processo. 

Esses dois casos podem gerar uma atmosfera que não inspire confiança, e uma cultura que 

incentive comportamentos egocêntricos e defensivos.  

Diante dessa compreensão, faz-se importante neste momento estabelecer a distinção e 

algumas relações entre os conceitos de confiança, desconfiança e traição. Conforme o 

mencionado, Reina e Reina (2006) definem a traição como a violação da confiança, ou a 

percepção da violação da confiança. A desconfiança, por sua vez, é a expectativa de que o 

confiado não agirá na direção do melhor interesse do confiante, podendo até envolver-se em 
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um comportamento potencialmente prejudicial ao confiante (GOVIER, 1994 apud LEWICKI, 

MCALLISTER e BIES, 1998, tradução nossa). Ou seja, a traição é um ato que viola a 

confiança, enquanto a desconfiança é a expectativa de que a traição possa ocorrer.  

Lewicki, Mcallister e Bies (1998) discutem ainda que a confiança e a desconfiança são 

dimensões diferentes, mas relacionadas. Segundo os autores, essas duas dimensões não são 

duas extremidades de um continuum, e podem coexistir em uma mesma situação. A confiança 

é por eles definida como a expectativa positiva a respeito da conduta de outrem e a 

desconfiança é a expectativa negativa a respeito da conduta de outrem. Dessa maneira, ao 

considerar-se a complexidade do ambiente organizacional, é possível que um confiante 

possua, na interação, tanto confiança, quanto desconfiança, por motivos distintos. Os autores 

também desafiam a visão normativa, que determina que a confiança é “boa” e a desconfiança 

é “ruim”. O fazem ao considerarem que, em muitos cenários, a desconfiança é natural e 

necessária para garantir um resultado positivo na interação.  

Em paralelo a este cenário, a confiança em construção está intimamente relacionada 

com os fatores chamados por Zanini (2007) de indicadores da presença de confiança. São 

eles: integridade e consistência na gestão, compartilhamento e delegação de autoridade, 

demonstração de preocupação com os empregados e qualidade da comunicação interna. Esses 

fatores se assemelham àqueles definidos por Reina e Reina (2006) na confiança transacional 

(contratual, comunicativa e de competência) e na transformadora (convicção, coragem, 

compaixão e comunidade), que serão discutidos em maior detalhe mais adiante.  

Zanini (2007) expõe um esquema originalmente elaborado por Ripperger (1998, apud 

ZANINI, 2007, p.48) sobre as categorias de informações na formação de expectativas de 

confiança, essenciais na formação dos contratos psicológicos que ditam as relações de 

confiança (REINA, REINA, 2006; LEWICKI, MCALLISTER, BIES, 1998). No esquema 

representado na Figura 1, o autor inter-relaciona quatro elementos que influenciarão 

diretamente os níveis e as formas de confiança. 

A confiança geral se refere às interações pessoais do indivíduo que confia, com 

terceiros em geral, como confiados. A confiança específica é relacionada às interações 

pessoais do indivíduo que investe confiança com uma pessoa específica. A atmosfera de 

confiança diz respeito às interações entre terceiros como investidores e receptores de 

confiança.  E, por fim, a reputação, que é resultado das interações anteriores entre terceiros e a 

pessoa em quem se confia. Estas categorias de informações interagem e se inter-relacionam 

para formar a visão do confiante a respeito do confiado e do ambiente, usada para a tomada de 

decisão sobre confiar ou não, naquele indivíduo.  
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Figura 1: Tipos de informações na construção das expectativas de confiança

 
Fonte: Adaptado de Ripperger (1998, apud ZANINI, 2007, p. 48) 

 

Outro aspecto relevante a respeito da confiança interpessoal é sua base. McAllister 

(1995) aponta para dois tipos de confiança: a confiança baseada na cognição, ou seja, na 

capacidade do confiante de julgar a competência ou confiabilidade do outro; e a confiança 

baseada no afeto, nos laços afetivos entre os indivíduos. Zanini (2013) também discute esses 

dois tipos, utilizando, entretanto, uma nomenclatura distinta: confiança profissional e 

confiança pessoal. Para o autor, a confiança profissional está relacionada às tarefas e aos 

aspectos relacionados diretamente ao trabalho, enquanto a confiança pessoal diz respeito aos 

relacionamentos que excedem os temas e processos de trabalho, envolvendo confidências 

sobre assuntos pessoais e o desenvolvimento de laços de afeto. 

Ao observar a vasta gama de fatores que afetam a construção da confiança, 

compreende-se que tanto o ambiente, a cultura organizacional, quanto as características 

individuais podem impactar o nível de confiança e a forma em que ela será construída. 

Quanto às características pessoais, vários aspectos como gênero, idade, a geração, a cultura, a 

história pessoal e outros fatores (ZANINI, 2007; SUTTER e KOCHER, 2003; BIGLEY e 

PEARCE, 1998), impactam a propensão de um indivíduo a confiar (MAYER, DAVIS e 

SHOORMAN, 1995; SIX, NOOTEBOOM e HOOGENDOORN, 2010).  

 Diversos autores discorrem sobre o impacto do ambiente de trabalho, com suas 

características e sua cultura, na confiança, como Zanini (2007, 2013); Reina e Reina (2006); 

Sheppard e Sherman (1998); Mayer, Davis e Shoorman (1995); Fischer, Mazzon e Novelli 

(2006); Six, Nooteboom e Hoogendoorn (2010), entre outros. Esses autores argumentam que 

aspectos organizacionais que permeiam a sua cultura, como as normas, os valores, o nível de 
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cooperação e competitividade, até mesmo o risco associado ao negócio daquela organização, 

influenciam a percepção de risco do indivíduo e do grupo. Essa percepção, em consequência, 

impacta o nível e a forma da confiança naquele ambiente.  

Desse modo, compreende-se que essa relação entre os aspectos do ambiente de 

trabalho e a confiança pode causar diferenças nos tipos e níveis de confiança, até mesmo em 

organizações do mesmo setor, que possuam culturas distintas. A realidade a ser observada 

neste estudo é aquela do jovem, (que carrega consigo aspectos culturais, aspectos 

relacionados à sua idade e ao seu coorte geracional) e a confiança, na relação com seu 

superior, dentro do contexto organizacional dos bancos públicos e privados brasileiros (com 

suas respectivas características culturais).  Essas duas questões (os aspectos relacionados ao 

jovem e aqueles relacionados ao contexto de trabalho nos bancos públicos e privados 

brasileiros) serão discutidas com maior profundidade mais à frente neste trabalho. 

 

 

2.1.3!  As Categorias do Estudo: Confiança Transacional e Confiança 

Transformadora 

 
Ao se compreender que são desenvolvidos diferentes níveis e diferentes categorias de 

confiança, dependendo do ambiente, da cultura organizacional e dos indivíduos envolvidos, 

compreende-se também que a análise de um tema tão complexo pode variar, dependendo da 

perspectiva teórica do estudo. Então, faz-se necessário delimitar o escopo do trabalho. Essa 

delimitação define o olhar e o foco de análise sobre o cenário em questão. Para esta pesquisa, 

há particular relevância das categorias de confiança interpessoal trabalhadas por Reina e 

Reina (2006). Fischer, Mazzon e Novelli (2006) se utilizaram das mesmas variáveis para seu 

estudo a respeito dos fatores de confiança interpessoal com os gerentes no ambiente de 

trabalho em diversas empresas no Brasil. A escolha de basear seu trabalho nessas variáveis foi 

justificada pelo mesmo motivo que o presente estudo o faz: que o trabalho de Reina e Reina 

(2006) destaca-se “pelo caráter contextualizador, pela abrangência de escopo e pelo 

delineamento de fatores componentes da confiança interpessoal no ambiente de trabalho” 

(FISCHER, MAZZON e NOVELLI, 2006, p. 444). Fischer, Mazzon e Novelli encontraram 

similaridade da percepção da amostra brasileira de gestores com o modelo proposto por Reina 

e Reina, o que ratifica, ainda, a justificativa para a utilização dessas variáveis para este estudo. 
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Apresentam-se a seguir as principais características da confiança de caráter transacional e da 

de caráter transformador, trabalhadas por Reina e Reina (2006). 

 

2.1.3.1! Confiança Transacional  

 

A confiança transacional é a responsável pelas interações básicas no ambiente de 

trabalho. Segundo Reina e Reina (2006) ela é a base sobre a qual a confiança transformadora 

se constrói. A confiança transacional é recíproca, ou seja, é necessário praticar os 

comportamentos que reforçam cada uma de suas subcategorias. Além disso, a confiança 

transacional é gradual, ela é construída pouco a pouco, a cada interação entre os agentes.  

Reina e Reina (2006) discutem que há três subtipos da confiança transacional: a 

contratual, a comunicativa e a de competência. Discorre-se sobre esses subtipos e sobre os 

comportamentos que contribuem para sua construção, a seguir:  

 

2.1.3.1.1! Confiança contratual  

 
A confiança contratual, de acordo com Reina e Reina (2006, p.16) é a confiança no 

caráter, e diz respeito aos acordos formais, informais e subentendidos que se estabelecem 

entre os agentes. Para os autores, a confiança contratual é a base sobre a qual a maioria das 

interações acontece. Ela depende do entendimento mútuo de que os indivíduos agirão 

conforme o esperado. Para tanto, há comportamentos que, segundo os autores, fortalecem a 

confiança contratual. São eles: gerenciar expectativas; estabelecer limites; delegar 

corretamente, encorajar intenções mutuamente benéficas, cumprir acordos e ser coerente. 

(REINA e REINA, op.cit, p.17) 

 

2.1.3.1.2! Confiança comunicativa 

 
A segunda subcategoria da confiança transacional, segundo Dennis e Michelle Reina 

(2006), é a confiança comunicativa, a confiança relacionada aos aspectos de comunicação, 

divulgação, transparência e publicidade de informações. Ela reduz o risco de mal entendidos, 

do sentimento de impotência pela falta de informação sobre uma tarefa ou situação e aumenta 

a credibilidade entre os agentes. Da mesma forma que os demais comportamentos 

relacionados à confiança transacional, os comportamentos relacionados à confiança 



 

! 31 

comunicativa estimulam sua reciprocidade, o que gera mais confiança e celeridade nas 

transações internas. Alguns comportamentos foram destacados pelos autores como mais 

críticos na construção da confiança comunicativa, como: compartilhar informações possíveis, 

dizer a verdade, admitir erros, dar e receber feedback construtivo, manter confidencialidade e 

falar com bom propósito (REINA e REINA, 2006, p.35). 

 

2.1.3.1.3! Confiança de competência  

 
Confiança de competência é a confiança na capacidade de outra pessoa no que tange o 

seu trabalho, a capacidade de realizar uma tarefa. Esta categoria está muito relacionada ao 

senso de valor pessoal e de identidade que os indivíduos possuem, em direção ao seu trabalho 

(REINA e REINA, 2006). E, para que a confiança de competência se desenvolva, necessita de 

feedbacks construtivos, portanto, se desenvolve melhor nos ambientes onde a confiança 

comunicativa é forte. A confiança de competência necessita de clareza com relação às 

expectativas e os papéis desempenhados por cada ator, sendo, assim, também inter-

relacionada à confiança contratual. A confiança de competência envolve reconhecer as 

habilidades das pessoas, permitir que as pessoas tomem decisões de acordo com o que lhes é 

possível, envolver outras pessoas e buscar sua contribuição, ajudar as pessoas a 

desenvolverem novas competências (REINA e REINA , 2006, p. 59).  

 

2.1.3.2! Confiança Transformadora 

 

Dennis e Michelle Reina (2006) discorrem em seu livro sobre a evolução da confiança. 

Discutem a respeito de como ela se forma nas transações basilares do ambiente de trabalho, 

como é possível recuperar a confiança em um ambiente que sofreu com a traição e como 

construir uma confiança sustentável, que se mantém, chamada por eles de confiança 

transformadora. A confiança é retratada como a base da cultura de uma organização, sem a 

qual “nós temos grande dificuldade para manter relacionamentos eficazes (no ambiente de 

trabalho), para nos alinharmos a uma visão comum e alcançar metas e objetivos” (REINA e 

REINA, 2006, p. 144, tradução nossa). A confiança transformadora, segundo os autores, 

sustenta o ambiente de confiança, energiza os relacionamentos e facilita que as organizações 

funcionem em sua melhor performance. Embora a presença da confiança transformadora não 
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exclua totalmente a possibilidade de haver traição, essa presença reduz o risco de traição e o 

caminho para conserto quando a esta acontece é facilitado.  

A confiança transformadora ocorre quando o nível de confiança alcança um ponto 

crítico, a partir do qual aumenta exponencialmente. Ela é autogerada e sinérgica, por isso 

cresce exponencialmente, e seus efeitos no ambiente de trabalho são transformadores (REINA 

e REINA, 2006.). Reina e Reina apontam quatro características da confiança transformadora: 

convicção, coragem, compaixão e comunidade (responsabilidade para com o grupo), que 

serão discutidas a seguir.  

 

 

2.1.3.2.1! Convicção 

 
Para os autores, a convicção está relacionada ao autoconhecimento, à autenticidade e à 

clareza acerca dos valores, das crenças e outros direcionadores pessoais e organizacionais. 

Segundo os autores, uma pessoa que age com convicção é mais consciente na construção de 

relacionamentos de confiança e age com mais coerência e consistência, mesmo em tempos de 

mudança. A convicção dirige as decisões e os comportamentos para confiar, para manter 

acordos, para negociar e renegociar, para ser coerente entre o que se fala e o que se faz, para 

confrontar ou para desculpar-se, quando necessário. Os autores afirmam que a convicção 

aumenta tanto a confiabilidade, o quanto a pessoa é confiável perante os outros, quanto à 

capacidade de confiar de um indivíduo.  

 

2.1.3.2.2! Coragem 

 
A coragem, segundo os autores, é fundamento para diversos comportamentos que 

contribuem com a confiança.  

É preciso coragem para abrir mão da necessidade de controle e delegar 
maiores responsabilidades aos empregados (...) mas isso demonstra a 
confiança em sua competência, o que os ajuda a encontrar a coragem para 
confiar neles mesmos. É preciso coragem para manter-nos fiéis aos nossos 
valores: para falar e apontar traição causada pela organização não praticando 
seus valores, para apontar falhas de integridade e para liderar sua correção. 
Ou para ver como nós podemos ter traído a alguém e aceitar a 
responsabilidade, ainda que não o tenhamos feito com essa intenção. (...) É 
preciso coragem para dizer a verdade, mesmo em face a adversidade, sem 
maquiá-la. (...) É preciso coragem para falar com o coração. (...) É preciso 
coragem para reconhecer a traição e dar o primeiro passo para a cura da 
confiança quebrada e conserto dos relacionamentos. 
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   (REINA e REINA, 2006, p. 151, tradução nossa) 
A coragem é alimentada pela convicção e gera atos que expressam integridade, ao 

fazer com que indivíduos confiem em si mesmos e façam o que sabem ser o certo, apesar de 

potenciais consequências. 

 

2.1.3.2.3! Compaixão 

 
 Segundo os autores, o senso de compaixão gera relacionamentos mais fortes e provoca 

o aumento do nível de confiança interpessoal. A empatia, a sensibilidade, a honestidade na 

comunicação, o perdão, os feedbacks construtivos acontecem em um ambiente com 

compaixão. As pessoas passam a se importar umas com as outras, a esperar o melhor de umas 

das outras, dão segundas chances, desenvolvem laços resistentes em seus relacionamentos. A 

confiança é então nutrida nesses relacionamentos. 

 

2.1.3.2.4! Comunidade: Responsabilidade para com o grupo 

 

Reina e Reina (2006) afirmam que, “onde há confiança transformadora, as pessoas 

veem que fazem parte de um todo maior” (p.153, tradução nossa). As pessoas percebem o 

impacto de suas ações no conjunto e se importam com isso. Há, então, uma conexão entre os 

indivíduos, através da confiança, e a cooperação passa a ser espontânea. No nível 

transformador da confiança, as pessoas investem em sua comunidade, o pensamento é 

coletivo e o ambiente promove abertura e honestidade. Há reciprocidade e significado em 

suas ações e “o foco das operações muda do ‘eu’ para o ‘nós’” (p.153, tradução nossa).  

Essas variáveis de confiança, bem como o referencial teórico sobre confiança aqui 

exposto, serão fundamentos para a codificação e análise dos padrões presentes nos discursos 

obtidos durante as entrevistas a serem realizadas neste estudo.  

 

2.2! A JUVENTUDE E A CONFIANÇA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

“A cultura devora a estratégia no café da manhã”: a famosa frase de Peter Drucker 

retrata o impacto da cultura e de suas mudanças na realidade organizacional. Este tópico tem 

atraído a atenção de pesquisadores, escritores e representantes organizacionais, pois a 

mudança cultural é contínua e crescente, e suas consequências atingem as organizações 
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através de todos os seus stakeholders, o que inclui a sua força de trabalho. A sociedade hoje 

pensa digitalmente, em um movimento centrado no consumidor, que leva o mesmo a batalhar 

pelos seus direitos em suas relações com as empresas, demandando soluções de maneira 

rápida e orgânica (FADER, 2012; GULATI, 2013). 

Muitos jovens trabalhadores cresceram com essa mentalidade digital, compartilhando 

suas opiniões com professores, com os pais e como consumidores, e ingressam no ambiente 

de trabalho com essa mesma mentalidade (HARBERT, DUDLEY e ERBES, 2007). 

Entretanto, ao entrar nas organizações, estes jovens encontram uma estrutura que ainda 

funciona de forma analógica. Inspiradas pelos modelos clássicos de administração, como os 

desenvolvidos por Taylor, Weber e Fayol, as organizações ainda protegem a sua estrutura de 

poder verticalizada e seus processos lineares. Dessa forma, arrastam consigo uma burocracia 

sobrecarregada, enquanto o mercado, e os jovens trabalhadores, recém-chegados, demandam 

soluções ágeis e eficientes para situações de crescente complexidade (AYLMER, AYLMER e 

SALLES, 2016). 

O que difere este momento de turbulências anteriores é que este possui quatro 

características que coloca os gestores em um impasse. Segundo Johansen (2011), este tipo de 

contexto pode ser chamado de “VUCA” 4: volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, por 

exemplo, é representado pelas flutuações econômicas e monetárias que afetam a 

previsibilidade dos orçamentos. A incerteza é a consequência de muitas variáveis em uma 

sociedade hipercomplexa (QVORTRUP, 2002), que impactam a tomada de decisão. 

Complexidade é vista como a dificuldade de definir os principais fatores de sucesso de um 

negócio, e ambiguidade representa os paradoxos em uma sociedade líquida (GAVIRIA e 

BLUEMELHUBER, 2010) que confunde o que é "real" ou "verdadeiro". 

 O Brasil tem vivido esse contexto "VUCA" nos últimos anos. Até 2015, a economia 

brasileira experimentava um período relativamente longo de estabilidade e crescimento 

(SILVA e GOMES, 2011). O Produto Interno Bruto (PIB) crescia constantemente e, de 

acordo com o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia em expansão 

levava o país a uma situação que se aproximava ao pleno emprego, ao passo que as taxas de 

desemprego reduziram para apenas 4,7% nas regiões metropolitanas, como ilustrado pela 

Figura 2. 

                                                
4 Acrônimo para Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Conceito derivado do uso militar estadunidense. 
Inicialmente usado no contexto da Guerra fria, e reformulado para uma operação mais recente no Iraque 
(LAWRENCE, 2013). Johansen (2011) trouxe o conceito para o contexto organizacional. 
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Figura 2: Taxa de desemprego nas regiões metropolitanas. 
 

Fonte: Retirado de http://qz.com/49466 .Acesso em 16/08/2016. 

 

No entanto, o ano de 2015 trouxe uma série de mudanças políticas e econômicas ao 

cenário brasileiro, que evoluíram para uma crise de maiores proporções. As taxas de 

desemprego subiram a 11,3% (Junho de 2016) e do PIB afundou de 3,7% (Q1 de 2014) para -

5,4% (Q1, 2016) (ver Figura 3), os números que tendem a ser agravados pela crise política em 

expansão em 2016. 
 

Figura 3: Indicadores econômicos brasileiros 

  

Fonte: Moody’s Analytics: https://www.economy.com/dismal/countries/IBRA Acesso em 20/08/2016. 
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Este cenário VUCA tem difundido padrões de comportamento workaholic 5 e 

defensivos entre os diversos tipos de trabalhadores de várias gerações, influenciando suas 

atitudes, uma vez que aumenta a concorrência por um mercado menor e todos estão mais 

vulneráveis (FISCHER e NOVELLI, 2008). A interação entre as gerações no local de 

trabalho, que já era tema de conflitos nas organizações há algum tempo (GRÜN, 2015; KARP 

e SIRIAS, 2001; DEYOE e FOX, 2012), tornou-se uma questão ainda mais complexa para os 

gestores de recursos humanos. 

Nesta seção, destaca-se o conceito de geração e o ambiente de trabalho 

multigeracional em um contexto complexo, como o mercado brasileiro atual. Pretende-se, 

aqui, demarcar as bases teóricas sobre as quais será realizada a análise proposta neste 

trabalho, contextualizando, assim, a juventude de que se trata, e o que pesquisas anteriores 

têm dito sobre a mesma. Observa-se, também, o papel do líder e do processo de socialização, 

para reduzir conflitos geracionais e a sensação de vulnerabilidade, preparando terreno para 

relações com maiores níveis de confiança, que possam aproveitar as vantagens de um 

ambiente de trabalho multigeracional. 

 

2.2.1! Coorte geracional: a influência do contexto histórico-social sobre o indivíduo 

 

Para tratar da questão geracional nas organizações, é preciso compreender, 

primeiramente, o que é geração e coorte geracional, quais são as bases teóricas que sustentam 

estes conceitos e o que os distingue de outros temas correlatos. O termo “geração” pode se 

referir a um conceito de sucessão familiar, que se refere ao tempo em que pais geram filhos, e 

estes se desenvolvem até se tornarem pais dos seus próprios filhos (STRAUSS e HOWE, 

1992). Entretanto, segundo Manheim (1970) e Jaworski e Sauer (1985), esta definição 

“familiar” de geração limita o impacto da socialização dos indivíduos à esfera da unidade 

familiar, e ao relacionamento daquele grupo. A abordagem de geração da qual trata este 

trabalho é a sociológica, inicialmente consolidada por Manheim (1970) e posteriormente 

expandida por outros autores.  

Manheim (1970) inicia seu discurso sobre o problema sociológico das gerações pela 

diferenciação das gerações do que ele chamou de “grupos concretos”. Segundo o autor, 

grupos concretos, que podem ser do tipo “comunidade”, que implicam proximidade física e se 

estabelecem por conveniência, como uma família ou uma tribo; ou por “associação”, que se 

                                                
5 Expressão da língua inglesa que denota um comportamento de alguém compulsivo por trabalho.  
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estabelecem com a adesão consciente dos indivíduos, como um partido político, por exemplo. 

O conceito de geração, por sua vez, se distingue daquele dos grupos concretos, já que não 

forma uma comunidade que depende de proximidade, ou da presença e reconhecimento dos 

membros entre si, nem de um propósito ou fundação desta comunidade.  

A geração é configurada pela semelhança na “localização” de seus membros em um 

“todo social” (MANHEIM, 1970, p. 167). A localização social de uma geração se baseia no 

ritmo biológico da vida, mas não se limita a ele. Segundo Manheim (op.cit), os indivíduos são 

posicionados pela sua data de nascimento em uma “localização” que lhes é comum não só 

pela esfera natural, mas também na dimensão histórica do processo social. Para o autor, o 

fator de localização social indica uma tendência inerente de posicionamento que exclui certas 

possibilidades de pensamento e o influencia diretamente em uma direção. Esta tendência é, 

contudo, recortada, e a forma como um indivíduo recebe, interpreta e utiliza essa tendência 

que lhe é inerente varia de acordo com aspectos sociais, como as tradições do seu extrato 

social.  

Manheim (1970) afirma que as gerações também são delimitadas pela dimensão e pelo 

impacto dos fatores históricos e sociais pelos quais passam, de forma que pessoas nascidas em 

1800 na Alemanha, não vivenciaram os mesmos fatores e impactos que as pessoas nascidas 

no mesmo ano na China, por exemplo. E, então, quando os indivíduos contemporâneos 

participam de um contexto aonde podem vivenciar os fatores históricos e sociais como um 

grupo, mas sem necessariamente ter contato direto, tem-se uma geração.   
Apenas aonde os contemporâneos estão definitivamente em uma posição em 
que podem participar de certas experiências comuns como um grupo 
integrado, podemos, de fato, falar em uma comunidade de localização de 
uma geração. Mera contemporaneidade só se torna sociologicamente 
significativa quando envolve, também, a participação nas mesmas 
circunstâncias históricas e sociais. 

(MANHEIM, 1970, p. 176)  
 

O conceito de geração é ainda mais delimitado com a introdução da ideia de unidades 

geracionais, no texto de Manheim (1970). Segundo o autor, uma geração é formada por várias 

unidades geracionais, grupos que têm entre si semelhanças em pensamentos e 

posicionamentos, muitas vezes antagônicos aos de outras unidades da mesma geração. Esta 

segmentação inspirou o conceito de coorte geracional, desenvolvido por Inglehart (1977), e 

expandido por Strauss e Howe (1992). Após esses primeiros estudos, as questões de gerações 

e conflito geracional puderam ser abordadas como fenômenos mais complexos. 

De acordo com Mannheim (1970), Strauss and Howe (1992) e Thau e Heflin (1997), 

essas distintas unidades geracionais, coortes geracionais, ou subculturas sociais permitem que 
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seus membros desenvolvam uma identidade compartilhada e vivam experiências semelhantes. 

Coortes geracionais, portanto, conectam pessoas não pelas linhas biológicas, pelas suas 

experiências históricas compartilhadas, que as distinguem de outros grupos (GLENN, 1977; 

MEREDITH e SCHEWE, 1994; RINDFLEISCH, 1994; WALKER SMITH e CLURMAN, 

1997). Dessa forma, coortes geracionais refletem as prioridades de valores mais marcantes de 

um determinado momento ou período histórico (LYON, LEGG e TOULSON, 2005).  

Há, atualmente, consenso entre os teóricos, no sentido de que os valores são crenças 

relativamente estáveis que guiam comportamentos, e são formados através da socialização 

(KAHLE, 1996; ROKEACH, 1973; MUNSON e MCINTYRE, 1979, apud LYON, LEGG e 

TOULSON, 2005). Estes valores podem ser formados em uma escala micro, no nível das 

interações individuais, e também em uma escala macro, em que a história compartilhada 

influencia os indivíduos em seus anos de formação, conectando indivíduos de uma mesma 

coorte geracional (LYON, LEGG e TOULSON, op.cit). Outros estudos têm apontado 

gerações como sendo construções sociais, em que os indivíduos nascidos em um período e 

localização próximos podem ser moldadas por contextos sociais, de forma a diferenciar esta 

coorte geracional das demais. (JURKIEWICZ e BROWN 1998; SESSA, KABACOFF, 

DEAL, e BROWN, 2007). 

A teoria de coortes geracionais se distingue daquela de faixa etária, ou “fase da vida” 

(Life stage theory), que apresenta uma sequencia de desenvolvimento “universal”, ao longo 

do ciclo da vida: infância, adolescência, princípio da idade adulta (early adulthood), meia 

idade (middle adulthood) e terceira idade (old age) (EGRI e RALSTON, 2004). Enquanto a 

idade, o amadurecimento e o desenvolvimento próprios do ciclo de vida impactam diversos 

aspectos do comportamento humano (SUTTER e KOCHER, 2003), as coortes geracionais se 

mostram relevantes no direcionamento e definição dos papeis sociais das diferentes idades 

(RINDFLEISCH, 1994). Dowd (1979-80 apud LYON, LEGG e TOULSON, 2005) observou 

que a mudança de valores entre grupos de pessoas estava relacionada com efeitos de coorte 

geracional e de períodos históricos, ao invés de efeitos de idade e fases da vida. Essas 

observações apontam para a conclusão que cada coorte geracional vive, se comporta e 

envelhece de maneiras diferentes (RILEY, FONER, e WARING, 1990), ou seja, suas reações 

a cada fase da vida são influenciadas pela sua “personalidade geracional” (LYON, LEGG e 

TOULSON, 2005). 

Contudo, em um determinado momento no tempo, um membro de uma geração sofre 

influência de ambos os aspectos: tendências relacionadas à sua coorte geracional, às 

experiências histórico-sociais pelas quais passou; e à sua idade, sua fase no ciclo da vida e 
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maturidade (ROGERS, 1986). Essa mistura de fatores que impactam o comportamento das 

coortes geracionais torna a sua análise mais delicada e eleva sua complexidade metodológica, 

questão que será tratada nas próximas seções. 

 

2.2.2! O ambiente de trabalho multigeracional 

 

A força de trabalho atual é a mais diversa que já existiu, e a tendência é que essa 

diversidade aumente ainda mais (TSUI, EGAN e XIN, 1995). A inclusão de trabalhadores 

com origens raciais e étnicas diferentes, de idades, gêneros, valores e atitudes diversos, é uma 

realidade crescente no ambiente organizacional (NEWELL, 2002). A abrangência de idade 

entre os trabalhadores que convivem nas organizações também cresce, ao passo que a 

expectativa e a qualidade de vida aumenta, e as pessoas trabalham até uma idade mais 

avançada (ROGERS, 1986). Nesse contexto, coexistência de três ou quatro (em breve, 

possivelmente cinco) gerações diferentes no local de trabalho tem sido observada e estudada 

mais densamente (MEISTER e WILLIERD, 2010).  

A natureza do trabalho também tem sido fundamentalmente redefinida, bem como a 

sua estrutura e o contexto social no qual é executado (LYON, LEGG e TOULSON, 2005). Os 

avanços tecnológicos e a mudança do centro econômico da manufatura para os serviços e 

gerência de conhecimento demandam do trabalhador habilidades e conhecimentos diferentes. 

A realidade de competir em uma economia globalizada e cada vez mais integrada implica a 

necessidade de aumentar a qualidade dos serviços, pois os consumidores são mais exigentes e  

o ambiente de trabalho se transformou (LOSYK, 1996). 

Não apenas o ambiente de trabalho mudou, mas também a sociedade como um todo 

tem se transformado continuamente, em um ritmo munido de grande aceleração (BARUCH, 

2004). O conceito de diversidade foi ressignificado, expandido de forma a abranger ainda 

mais diferenças e a pluralidade que constitui a identidade dos indivíduos (PLUMMER, 2003). 

É importante observar que as diferenças entre coortes geracionais configuram uma 

nova perspectiva sobre aquilo que originalmente havia sido chamado de lacuna geracional 

(generational gap). A diferença, contudo, é que a lacuna geracional, hoje, separa não mais 

dois grupos, mas quatro grupos geracionais diferentes, (ZEMKE et al., 2000) e, 

possivelmente, serão cinco grupos diferentes em um futuro próximo, ao passo que as pessoas 

vivem e trabalham por mais tempo.  
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Há, atualmente, quatro principais coortes geracionais no ambiente de trabalho, 

segundo a literatura estadunidense. Elas são chamadas de Tradicionalistas (ou Veteranos), 

Baby Boomers, Geração X e Geração Y (HARBERT, DUDLEY, e ERBES, 2007; LYON, 

LEGG e TOULSON, 2005), e cada uma delas traz um conjunto específico de 

comportamentos, valores e ideias ao ambiente de trabalho. No Brasil, as referências das 

coortes geracionais são um pouco diferentes, e serão detalhadas um pouco mais à frente nesta 

seção.  

Deve-se notar, também, que as descrições de cada perfil da coorte geracional, 

presentes na teoria, são generalizações referentes à coorte geracional como um todo, e que, 

certamente, seus membros não são homogêneos, mas possuem diferenças e características 

individuais que podem destoar da descrição original (MANHEIM, 1970; JURKIEWICZ, 

2000). Entretanto, a distribuição dessas diferenças tende a ser fixa no decorrer da vida de uma 

coorte, de maneira a se distinguir das coortes geracionais anteriores e das seguintes (RYDER, 

1965). Assim, as descrições de perfis de coortes geracionais não tem como objetivo descrever 

exatamente todos os membros, nem explicar completamente cada indivíduo (RAINES e 

HUNT, 2000). 

Embora teóricos possam dizer que a diversidade é capaz de trazer maior completude e 

algumas vantagens estratégicas, como, por exemplo, uma perspectiva mais ampla de 

problemas, a realidade apresentada em estudos dentro das organizações denotam um cenário 

mais complexo, em que as vantagens são também contrabalanceadas por uma série de 

conflitos inter-geracionais (JOHNSON e LOPES, 2008). Tamanha diversidade gera um 

grande potencial para articulações inter-geracionais e multigeracionais, que precisam ser bem 

trabalhadas. Dessa forma, torna-se relevante e urgente uma melhor compreensão das 

diferenças entre coortes geracionais, que gere um convívio melhor e mais produtivo (LYON, 

LEGG e TOULSON, 2005). 

 De acordo com Harbert, Dudley e Erbes (2007) a geração mais nova a chegar ao local 

de trabalho, chamada pelo mercado como Geração Y ou Millennials, enxerga o mundo com 

uma mentalidade diferente de seus antecessores: eles não temem as gerações anteriores e não 

temem perder seus empregos. Portanto, o medo, um dos nossos motivadores primários, não é 

o principal motivo para a ação para esta nova geração. Seus valores de trabalho; ambições, 

estilos de comunicação e preferências em equilibrar as demandas de vida e do trabalho 

tendem a ser consideravelmente distintos. E assim, esta distinção gera conflitos, e levanta 

importantes questões dentro do ambiente de trabalho, e nos estudos sobre o mesmo. 



 

! 41 

Esse cenário de conflito tende a se agravar com a chegada iminente da Geração 2020, 

ou Geração Z, que vem com características ainda mais distintas dos membros mais velhos e 

traços ainda a serem estudados em suas peculiaridades relacionadas ao trabalho 

(GROCHOWSKI e LAWRENCE, 2013). Embora o levantamento destas questões sobre 

contrastes entre coortes geracionais já tenha motivado diversos estudos, ainda há muito a ser 

compreendido sobre essas diferenças, suas causas e consequências para o ambiente de 

trabalho. 

 

2.2.3! As gerações no ambiente de trabalho brasileiro 

 

A literatura a respeito de gerações no ambiente de trabalho, coortes geracionais e 

conflito geracional tem, na maioria das vezes, suas origens em pesquisas norte-americanas ou 

europeias. Entretanto, o cenário geracional brasileiro, apesar de ter algumas semelhanças a 

estes outros, apresenta características histórico-sociais peculiares, e algumas distinções que 

precisam ser tomadas em conta ao estudar o tema neste contexto. Para tanto, foram 

selecionados estudos brasileiros que compreendem estas peculiaridades, a saber: o estudo de 

Silva (2013), Oliveira, Piccinini e Bittencout (2012) e Grün (2015). 

Silva (2013) observou as diferenças mais marcantes entre as três principais gerações 

encontradas nas organizações brasileiras, hoje: os Baby Boomers, a Geração X e a Geração Y. 

Em sua pesquisa, itens como responsabilidade social, a relação com a remuneração e 

benefícios, aprendizagem e desenvolvimento pessoal não mostraram diferenças significativas 

entre as gerações. No entanto, aqueles relacionados ao comprometimento, significado do 

trabalho, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, desenvolvimento de carreira, e as relações 

com os líderes e com outros colegas de trabalho eram distintos. 

Segundo Silva (2013), os Baby Boomers brasileiros nasceram aproximadamente entre 

1946 e 1964 e viveram, nos seus anos de formação, um período com altas taxas de 

crescimento populacional e relativo otimismo na luta pelos direitos civis. Em sua fase de 

entrada no mercado de trabalho, experimentaram um endurecimento do regime militar, e um 

período de agitação popular e instabilidade social. O autor afirma que a Geração dos Baby 

Boomers tende a ter um maior comprometimento com as organizações e valorizam trabalhos 

que tenham significado e que criem identidade com as organizações. Quando comparados às 

gerações X e Y, os boomers dedicam-se mais aos trabalhos realizados nas organizações do 

que à sua vida pessoal, e não tem em suas prioridades as possibilidades de crescimento rápido 
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na carreira (SILVA, op.cit). Em sua relação com a liderança, os Baby boomers brasileiros 

gostam do estilo de gestão mais participativo, e são muito hábeis politicamente com seus 

colegas e superiores (SILVA, op.cit).  

Já os membros da Geração X, de acordo com Silva (2013), nasceram no período 

aproximado de 1965 a 1979, quando houve o endurecimento do regime militar e 

experimentaram uma fase de instabilidade familiar e social, bem como rápidas mudanças 

tecnológicas nos seus anos de formação. Quando ingressaram no mercado de trabalho, a 

ditadura militar brasileira já entrava em declínio, e presenciaram o início da abertura 

econômica, e da reengenharia nas organizações, havendo dificuldade para a inserção desses 

jovens profissionais no mercado de trabalho (SILVA, 2013).  

 Como consequência desses marcadores de coorte geracional, segundo Silva (2013), a 

Geração X brasileira tende a ter baixo comprometimento com as organizações e, mais 

individualistas, buscam independência em suas atividades, ansiando por desafios no trabalho. 

Preferem esquemas mais flexíveis de trabalho, que permitam a conciliação e equilíbrio com 

sua vida pessoal, além de desejarem possibilidades de crescimento na carreira (SILVA, 

op.cit).  Os membros da Geração X normalmente gostam de trabalhar sozinhos e preferem 

relacionamentos informais com seus líderes e com seus pares (SILVA, op.cit).  

De acordo com Silva (2013, p.38), os membros da Geração Y nasceram no período 

aproximado entre 1980 e1991, e experimentaram em seus anos de formação o declínio da 

ditadura militar, o início da abertura econômica e elevadas taxas de inflação. Ao ingressar o 

mercado de trabalho, contudo, vivenciaram uma cultura de não-permanência nas organizações 

que, por sua vez, não proviam garantias aos seus funcionários. À mesma época, a democracia 

e a economia brasileiras iniciaram seu processo de consolidação, e as tecnologias de 

informação e comunicação foram incorporadas ao cotidiano da população, principalmente da 

classe média, com a expansão da internet (SILVA, 2013).  

Segundo o autor, os participantes desta coorte geracional mostraram um menor nível 

de comprometimento organizacional, mas anseiam por desafios no seu trabalho e por um 

crescimento rápido em suas carreiras (SILVA, 2013, p. 33). Silva (op.cit) acrescenta que eles 

também tendem a preferir regimes de trabalho mais flexíveis para equilibrar melhor a vida 

pessoal e o trabalho. Eles também esperam de seu líder mentoria, orientação e proteção, assim 

como feedback constante. Esta pode ser uma área de grande conflito entre as gerações, uma 

vez que estes líderes não tem disponibilidade para acompanhar tão de perto os recém-

chegados, e estão mais voltados para os resultados. A Geração Y tem diferentes preferências 
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de comunicação, ansiosos pelo compartilhamento de informações e para se conectarem com 

os demais, seja pessoalmente ou virtualmente, dentro ou fora da organização. 

Estas características foram, então, associadas aos Millennials brasileiros. No entanto, 

os cenários tempestuosos no governo e na economia do Brasil, com as altas taxas de 

desemprego, podem alterar as atitudes observadas por Silva (2013). Em um contexto de maior 

risco, as pessoas de todas as gerações tendem a agir de forma mais defensiva, recorrendo a um 

comportamento de workaholic, a fim de preservar seus empregos. Consequentemente, analisar 

o comportamento das gerações e suas nuances tornou-se uma tarefa ainda mais complexa. 

Vários autores têm abordado a complexidade metodológica dos estudos geracionais 

(RHODES, 1983; PARRY e URWIN, 2011; JOSHI et.al, 2010; SUTTER e KOCHER, 2003; 

SCHAIE, 1965; OLIVEIRA, PICCININI e BITTENCOUT, 2012). Como a maioria dos 

trabalhos acadêmicos sobre as diferenças entre gerações são estudos transversais, torna-se 

difícil distinguir quais são os efeitos de coorte, de fase (da vida e da carreira), e idade, já que 

estes aparecem entrelaçados, nos comportamentos de cada geração. De acordo com Schaie 

(1965), o melhor projeto de pesquisa para compreender as nuances de diferenças geracionais 

seria uma longitudinal, examinando os indivíduos da mesma idade, em diferentes períodos de 

tempo. No entanto, este tipo de projeto dificilmente é viável para a maioria dos pesquisadores 

e ainda não foi realizado. Além disso, os pesquisadores têm questionado o conceito de 

gerações como grupos estereotipados, especialmente nos países em desenvolvimento, que têm 

índices de desigualdade socioeconômica altos (OLIVEIRA, PICCININI e BITTENCOUT, 

2012). Os autores argumentam que as pessoas da mesma idade podem experimentar o mesmo 

evento histórico de maneiras diferentes, dependendo do contexto social em que vivem. 

Apesar de todas estas questões serem relevantes e demandarem soluções 

metodológicas, elas não são o foco deste estudo. Para este trabalho, optou-se por deixar estas 

polêmicas conceituais de lado e lançar luzes sobre um setor específico: há um grupo de jovens 

profissionais, urbanos, que têm passado por adversidades e conflitos em seu processo de 

entrada e estabelecimento nas organizações, dificuldades estas agravadas pelo contexto 

VUCA, mencionado anteriormente. 

 

2.2.4! O processo de socialização dos jovens recém-chegados, confiança e o papel do 

líder 
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As primeiras experiências de um indivíduo ao entrar em uma organização configuram 

uma das fases mais relevantes e determinantes da sua trajetória naquele ambiente de trabalho 

(KAMMEYER-MUELLER e WANBERG, 2003; REICHERS, 1987; WANOUS, 1980, 

1992). Não obstante, é uma fase delicada, uma vez que inclui intensa carga de incerteza, 

ansiedade e choque de realidade (JONES, 1986), questões que podem aumentar 

consideravelmente a sensação de vulnerabilidade de um indivíduo (FISCHER e NOVELLI, 

2008). 

É nessa fase que ocorre o processo de socialização6, que consiste nas etapas pelas 

quais um recém-chegado passa, até que se torne um membro totalmente integrado de um 

determinado grupo. Trata-se da compreensão e adaptação aos padrões aos valores, crenças, 

normas e comportamentos daquele grupo (PERSELL, 1990). O processo pode acontecer por 

meios formais, através dos esforços da organização para apoiar os recém-chegados, e 

informais, no relacionamento com os colegas, e esse processo, quando bem-sucedido, leva a 

uma sensação de pertencimento. 

Segundo Kammeyer-Mueller e Wanberg (2003), o processo de socialização tem 

efeitos de curto e longo prazos (efeitos proximais e distais, respectivamente), que são 

influenciados por quatro aspectos principais: o conhecimento prévio sobre o grupo, a 

personalidade proativa, influência da socialização e alternativas percebidas. 

Importa destacar a relevância do aspecto da influência da socialização, que, como os 

autores afirmam, envolve os esforços organizacionais para ajudar os recém-chegados no seu 

processo de adaptação (ou seja, treinamento formal, material de orientação, eventos de 

acolhimento). O processo inclui, também, o apoio do líder e dos colegas de trabalho, como 

componentes indispensáveis da socialização, enquanto eles apresentam o recém-chegado a 

informações e direcionamentos importantes (KAMMEYER-MUELLER & WANBERG de 

2003, p.780). 

Há duas principais correntes teóricas que, utilizando-se de visões distintas, abordam o 

processo de socialização: a teoria interacionismo simbólico e a teoria da violação de 

expectativas. A Teoria interacionismo simbólico afirma que, um ator social atribui significado 

para cada evento ou interação, com base em suas referências anteriores de outras interações, e 

esses significados são constantemente reinterpretados, à medida que novas interações 

acontecem (BAUER e ERDOGAN, 2011; MEAD, 1934; TYE e TYE, 1992). No processo de 

socialização, ambas as partes constroem significado a partir das primeiras interações, com 
                                                
6!Também chamado de membership negotiation, ou processo de on-boarding, mais especificamente, nos estudos 
organizacionais (MYERS, 2010; PEARCE, 2007).  
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base em experiências anteriores na vida. Esses significados podem ser alterados ou 

confirmados mais tarde, afetando, contudo, a disposição das partes ao interagir e alterando 

suas expectativas (BIGLEY e PIERCE, 1998). 

A teoria da violação de expectativas, por sua vez, declara que para todas as interações, 

os indivíduos têm expectativas de como a outra parte deve agir, antecipação que é baseada em 

padrões aceitos pelas normas sociais e em idiossincrasias pessoais (BURGOON, 1978). 

Myers e Sadaghiani (2010) afirmam que as interações podem ser descritas como positivas ou 

negativas, de acordo com a conformidade ou o contraste entre as expectativas de uma parte e 

comportamento da outra. Quando a outra parte não cumpre essas expectativas, a violação 

pode influenciar significativamente as futuras interações entre os dois (ou mais) agentes. 

No processo de socialização, mais especificamente, os “veteranos” 7  avaliam o 

comportamento de um recém-chegado, e reagem de formas distintas, de acordo com o quanto 

as suas expectativas foram atendidas. Se um recém-chegado age de modo correspondente às 

normas sociais do grupo, os outros irão recebê-lo melhor e se comprometer com ele 

(MORELAND e LEVINE, 2001). No entanto, se houver disparidades críticas em 

comportamentos e valores, este processo de aceitação pode ser perturbado (MYERS e 

SADAGHIANI, 2010, p. 227). 

Este equilíbrio é complexo, já que, quando se trata do processo de socialização dos 

Millennials em um local de trabalho regido por Baby Boomers e Geração X, é possível que 

haja lacunas significativas que separem os recém-chegados e as expectativas dos veteranos, a 

saber, os seus conjuntos de valores, crenças e seus padrões de comportamento aceitável 

(ALVESSON e WILLMOTT, 2002; SMOLA e SUTTON, 2002). Muitas dessas diferenças 

estão relacionadas a questões de ética no trabalho e implicam consequências sobre os 

comportamentos, tais como comprometimento organizacional, equilíbrio entre trabalho e vida 

pessoal, e a relação com os líderes, por exemplo (SILVA, 2013). Problemas que podem torná-

los, aos olhos e às referências dos Baby Boomers e da Geração X, como não comprometidos, 

que acreditam ter direito a privilégios e, ainda, não confiáveis (COLLINSON e COLLINSON, 

1997; RAINES, 2003). Assim, os conflitos podem ser maiores, ao passo que os julgamentos 

estabelecidos pelos veteranos sobre os recém-chegados da Geração Y geram certo 

desconforto, desrespeito e até mesmo desconfiança (MYERS e SADAGHIANI, 2010), 

maculando, assim, o processo de socialização. 

                                                
7 Como são chamados os membros que estão há mais tempo nas organizações, em contraste com os recém-
chegados (Moreland & Levine, 2001). Não se pode confundir com o outro nome dado para a geração mais antiga 
no ambiente de trabalho, chamada “Tradicionalistas” ou “Veteranos”.  
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O processo de “negociação de associação” (membership negotiation, em inglês) 

também está intimamente relacionado com o processo de construção de confiança, visto que é 

quando ocorrem as primeiras interações entre os indivíduos, que a confiança começa a ser 

construída.  
A confiança interpessoal ocorre num determinado momento e é resultado das 
informações adquiridas no passado e no presente, no relacionamento entre 
agentes de interação, ou de informações que podem ser adquiridas por meio 
de terceiros, sobre a reputação individual dos agentes 

 (Zanini, 2007, p. 44).  
 

Dessa forma, a socialização e a construção de confiança também se relacionam com a 

teoria interacionismo simbólico e a teoria da violação de expectativas. Os indivíduos geram 

significado e expectativas em relação à confiabilidade de outros, a partir das interações que 

exercem. 

Fischer e Novelli (2008) estudaram a confiança no cenário organizacional brasileiro, e 

concluíram que ela age como um redutor da sensação de vulnerabilidade no ambiente de 

trabalho. A confiança desempenha este papel, especialmente em contextos nos quais a 

complexidade, entre outros fatores, tende a enfraquecer a coesão e os laços de cooperação 

entre os indivíduos. 

De acordo com a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), o 

estresse é gerado e se manifesta quando as demandas psicológicas de um indivíduo são 

elevados e sua autonomia para a tomada de decisão é baixa (baixo controle no trabalho). 

Iwata e Suzuki (1997) estudaram a relação entre o apoio social dos supervisores, colegas, 

familiares e outras pessoas significativas com o estresse ocupacional. Os estudos têm 

mostrado que quanto maior o suporte recebido de gestores imediatos (supervisores, líderes), 

menor é a percepção de tensão no local de trabalho, ou seja, menor o impacto percebido de 

um fator gerador de estresse. Assim, as relações de confiança, especialmente com os gestores 

imediatos e líderes, pode gerar uma estrutura de apoio social que irá reduzir a percepção de 

estresse e suas reações (como fadiga, ansiedade, depressão e doença física) 

 Para Lyon, Legg e Toulson (2005), as organizações que gerenciam bem a diversidade 

geracional tratam seus funcionários da mesma forma que tratam seus consumidores, 

aprendendo tudo o que podem sobre eles e trabalhando para atender às suas necessidades 

específicas, e servindo-os de acordo com suas particularidades.  

 Para que isso ocorra, os gestores necessitam tornar-se “solucionadores estratégicos”, o 

que exige que sejam bem informados e criativos em suas abordagens para equilibrar as 
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necessidades específicas dos empregados com os objetivos de produtividade organizacionais 

(LYON, LEGG e TOULSON, 2005, p. 95).  
 

2.3! OS BANCOS BRASILEIROS 

 

2.3.1! Contexto Bancário Brasileiro (Reestruturação do sistema bancário na 

década de 1990) 

 
Durante a década de 1990, o sistema bancário brasileiro sofreu uma grande 

reestruturação, que transformou não só a organização do trabalho, mas também o perfil do 

bancário, o ambiente do banco e a própria visão sobre trabalho bancário (GARCIA, 2015; 

LARANGEIRA, 1997; BRUNO, 2011).  

No período que antecedeu este processo, a estrutura dos bancos consistia, 

primordialmente, no centro da diretoria organizacional e as agências, nas quais o  gerente era 

o principal responsável e respondia pela agência, tanto para seus superiores, quanto para os 

clientes (GARCIA, 2015). Garcia (op.cit) descreve que nessa fase, as atividades dos caixas, 

por sua vez, eram apoiadas pelos escriturários, e os contadores carregavam consigo grande 

responsabilidade e status dentro das agências, pois realizavam toda a contabilidade interna das 

agências, e portanto conheciam profundamente todos os seus processos. Grisci e Bessi (2004) 

observam que o trabalhador bancário, antes da reestruturação produtiva da década de 1990, 

tinha uma percepção de relevância do seu trabalho para a sociedade. A natureza do trabalho, o 

status social do bancário e o próprio produto de seu trabalho possuíam um significado 

bastante distinto do que apresentam hoje (GRISCI e BESSI, op.cit).  

Garcia (2015) relata que o período que antecedeu a reestruturação, entre 1960 e 1990, 

aproximadamente, foi a “era de ouro”, na visão dos bancários mais antigos entrevistados, e 

estes se sentiam seguros em seus empregos e contavam com muitos benefícios. A autora 

associa a formação dessa “era de ouro” ao longo processo de estruturação do setor financeiro, 

iniciado pelas políticas adotadas pelo governo brasileiro para proteger a economia nacional 

durante a crise dos anos 1930, que criaram as condições para que os bancos se estruturassem e 

crescessem no país:   
Duramente atingida pela crise [na década de 1930], a América Latina 
também rompeu com a ortodoxia liberal e buscou novos rumos. No caso 
específico do Brasil de economia fundamentalmente agrária, passa-se a 
despontar um incipiente processo de industrialização e urbanização. O país 
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“fechou” sua economia e buscou uma solução própria para a crise adotando 
controles de câmbio e de importações, políticas creditícias e monetárias de 
caráter expansivo, requisitando uma maior presença do Estado na economia. 

  (GARCIA, 2015, p.29) 
 

Nas décadas seguintes, a presença do estado na economia através dos bancos se 

intensificou, e o papel dos bancos se expandiu para investidores, além de mediadores entre 

produção, distribuição e consumo (ROMANELLI, 1978). Em 1964 e em 1965, com a Lei da 

Reforma Bancária e a Lei do Mercado de Capitais, respectivamente, o setor passou por novos 

ajustes que o estruturavam para o projeto de desenvolvimento industrial planejado pelo 

governo militar (GARCIA, 2015).  

Após esse longo período de forte intervenção do Estado na atuação dos bancos 

brasileiros, ao final dos anos 1980 e início da década de 1990, a abertura econômica do País 

apontava para tendências neoliberais, cedendo à pressão internacional para este movimento 

(LARANGEIRA, 1997; GARCIA, 2015). Dessa forma, a década de 1990 iniciou um processo 

de liberalização, desregulamentação e internacionalização econômica do Brasil, que 

transformava os fundamentos e o funcionamento do sistema bancário brasileiro. Esse 

processo, posteriormente, trouxe consequências não só para a estrutura do sistema, mas para a 

natureza do trabalho bancário, para o ambiente de trabalho e para a realidade e qualidade de 

vida do trabalhador bancário (LARANGEIRA, 1997; SNELWAR, 2011; OLTAMARI e 

GRISCI, 2012; GARCIA, 2015).  

As mudanças que se encadearam a partir da reestruturação alteraram a natureza dos 

produtos e a integração do sistema financeiro. Com a promulgação da constituição de 1988, 

houve a alteração de lei que exigia constituição de pessoa jurídica para cada atividade 

financeira, o que possibilitou que os bancos fossem múltiplos, integrando diversas atividades 

financeiras em uma só empresa. Dessa forma, o número de bancos competindo pelo mesmo 

mercado aumentou significativamente em um curto espaço de tempo (LARANGEIRA, 1997, 

p.134).  

Nesse mesmo período, o processo de trabalho bancário passou por uma expansão de 

sua automação, com o uso de tecnologias que permitiam que o trabalho de processamento de 

transações, antes feito durante a noite, fosse então feito em tempo real (LARANGEIRA, 

1997), o que proveu maior celeridade a todo o trabalho bancário. Concorreu a este processo a 

instalação da reengenharia nas organizações brasileiras, e os bancos também sofreram seus 

efeitos. Com o objetivo de gerar o máximo de qualidade com o mínimo de custo, os bancos 

optaram pela diversificação dos produtos, associada à flexibilização das tarefas e dos papéis 
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de seus funcionários, o que reduziu a autoridade e o status de algumas posições, como a do 

gerente, por exemplo (LARANGEIRA, 1997).   

A reengenharia significou, também, expressivo corte de custos, representado em 

grande parte pela redução do quadro de funcionários (BRUNO, 2011; LARANGEIRA, 1997; 

GARCIA, 2015). O abalo à relativa estabilidade de emprego anterior, e o aumento do 

monitoramento da qualidade com o uso de avaliações de produtividade individuais 

acentuaram a competitividade interna. Esses fatores, associados à busca acentuada pela 

qualidade e à flexibilização dos papéis, incentivaram qualificação do pessoal, de forma que a 

“nova geração” de bancários tem uma proporção maior de trabalhadores com nível superior 

completo (BRUNO, 2011; GARCIA, 2015).   

2.3.2! Bancos Privados x Bancos Públicos no Brasil 

 
No mercado brasileiro, há bastante diferenciação entre as organizações públicas e as 

privadas. Não apenas pelas normas que as regem, as leis e formas de atuação na sociedade, 

mas também pela cultura que, a partir destas se estruturou no ambiente de cada setor. No caso 

dos bancos, ambos os setores público e privado foram afetados pela reestruturação, mas de 

formas e com intensidade distintas (BRUNO, 2011; LARANGEIRA, 1997).  

Bruno (2011) discorre sobre a organização do trabalho nos bancos privados, e sobre 

como há uma normalização de alguns hábitos nesse ambiente de trabalho. Segundo o autor, 

há, ali,  
o acúmulo de tarefas, a rotina repetitiva e mecanizada, as cobranças 
públicas, a ausência de cursos de treinamento, o trabalho além do horário e 
aos fins de semana, a pressão diária pelo cumprimento de metas 
superestimadas, a incompreensão dos processos produtivos, bem como a 
impossibilidade de sugerir mudanças ou melhorias nesses processos. 

(BRUNO, 2011, p. 23) 
 

 
De acordo com Bruno (2011), esses fatores contribuem para o aumento do estresse, 

associado ao medo, à humilhação, às sensações de impotência e frustração. Todo esse ciclo é 

descrito na literatura como gerador de adoecimento, e ainda assim está presente no cotidiano 

do trabalhador bancário (BRUNO, op.cit). Assim, a pressão no sentido do alcance de metas se 

torna uma causa predominante de adoecimento, pelo esforço e frustração repetitivos, que 

levam ao desgaste mental (BRUNO, op. cit,), podendo levar muitos bancários a um estado de 

burnout e de total despersonalização  (REATTO et.al, 2014).  

Nos bancos privados, o processo de reestruturação foi mais intenso, e as políticas de 

terceirização se associaram aos programas de demissão voluntária, cortando postos de 
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trabalho, e aumentando a competição interna nesses bancos (BRUNO, 2011). A 

competitividade transformou, então, os colegas de trabalho em rivais, e reduziu-se a 

solidariedade entre os mesmos  (BRUNO, op.cit). Além disso, o autor destaca que o 

sofrimento passa a ser silencioso, e banalizado, de forma que aqueles que precisam ser 

afastados por adoecimento são tidos por seus colegas como fracassados.  

Bruno (2011) aponta, também, que o medo da demissão é ainda maior, porque há 

grande dependência dos trabalhadores em relação aos bancos. Não apenas pelo status da 

posição ou os benefícios adquiridos, mas porque grande parte dos bancários (53%) “não se 

sente em condições de concorrer no mercado de trabalho fora do sistema financeiro” (p.22). 

Essa sensação de incompetência frente ao mercado de trabalho, embasada no próprio instinto 

de sobrevivência, acaba estimulando comportamentos mais afoitos, que buscam a manutenção 

do emprego a qualquer custo. Os bancos, então, se valem desses comportamentos para 

explorar ao máximo seus funcionários, com metas quase inalcançáveis, cuja cobrança muitas 

vezes resulta em assédio moral.  

Em contrapartida, os bancos públicos vivem um cenário menos intenso em termos de 

competitividade, mas ainda com fatores estressores associados. Coutinho (2003) fala sobre os 

efeitos da reforma administrativa no setor público brasileiro na década de 1990, que 

transformou a noção que se possuía sobre a gestão da coisa pública. A autora faz menção à 

ideia difundida de que o serviço público não é prestado com celeridade e  eficiência, pois 

muitos de seus servidores são despreparados e desmotivados. Dessa forma, a ideia que se 

tinha à época, e que possivelmente ainda persista em algum nível,  é que a existência da 

estabilidade de emprego do servidor público gera uma certa acomodação do indivíduo, e a 

eficiência do serviço público é reduzida por isso (COUTINHO, 2003).  

Outras questões que atingem o setor público, apontadas por Coutinho (2003) são a má 

formulação das políticas públicas e a existência de administradores irresponsáveis no uso do 

poder, voltados para seus próprios interesses. Estes fatores, segundo a autora, são causas 

preponderantes de ineficiência no setor público.  

 Segundo a autora, a reforma de 1998 se preocupou com o aumento da mencionada 

eficiência do serviço público, com o uso de políticas de desestatização. Um dos principais 

afetados nesse processo foi o servidor público, sobre o qual incidiu a flexibilização da 

estabilidade de emprego (COUTINHO, 2003). Com essa alteração, além das causas previstas 

anteriormente, passaram a ser admitidas as possibilidades de demissão por insuficiência de 

desempenho e por excesso de despesas com funcionários (COUTINHO, op.cit).  
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Entretanto, segundo Coutinho (2003), a reforma agride um direito constitucional do 

servidor público, enquanto falha em solucionar a má administração das instituições e a 

ineficiência das próprias políticas públicas. Assim, a questão da ineficiência do serviço 

público não foi solucionada por completo, e os servidores sofrem as consequências de uma 

reforma que não atingiu todos as esferas que urgiam transformações. 

 

2.3.3! Consequências da reestruturação: o sistema, o ambiente e o trabalhador   

 

Tamanha reestruturação trouxe consequências para o trabalho bancário em diferentes 

escalas, consequências essas que afetam, modelam e, de certa forma, explicam a complexa 

configuração que o trabalho bancário tem, hoje. Aqui, discute-se um pouco essas 

consequências em três esferas diferentes: o sistema de trabalho bancário, o ambiente de 

trabalho dos bancos e os efeitos diretos sobre o trabalhador.  

 

2.3.3.1! O sistema de trabalho bancário 

 

 A grande reestruturação do sistema bancário da década de 1990 alterou-o 

fundamentalmente em sua organização do trabalho, que antes se baseava em uma estrutura de 

funções, e passa a ser organizado por processos e negócios, dentro de uma equipe, que 

constitui cada agência (LARANGEIRA, 1997). Os funcionários passam a ser polivalentes, 

atuando em múltiplas funções integradas, de forma que, um cliente que necessite de diferentes 

operações possa ser atendido por um mesmo funcionário para todas elas (LARANGEIRA, 

op.cit). 

 A automação dos processos bancários tiram o foco do trabalho do papel-moeda e das 

anotações mecânicas: as operações passam a ser, em sua maioria, eletrônicas, e os bancários 

precisam aprender a lidar com digitação de dados e com novas tecnologias que não lhe eram 

familiares até então (GARCIA, 2015).  

 A flexibilização das posições de trabalho e a necessidade de lidar com sistemas novos, 

então, demanda dos funcionários maior qualificação. O desenvolvimento de novas 

competências, “não apenas técnicas, mas sociais e culturais” (LARANGEIRA, 1997, p. 119), 

que se exige então dos bancários, transforma o perfil do “funcionário ideal”.  
Nesse sentido, há uma desqualificação dos funcionários que, embora 
“experientes” (em geral, os funcionários mais velhos), apresentam 
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dificuldades a ajustarem-se às mudanças do presente, tanto em nível 
tecnológico, quanto em termos de desempenho de funções.  

(LARANGEIRA, 1997, p.119) 

Na busca por um funcionamento mais eficiente, os bancos passam a contar com 

profissionais mais qualificados e processos mais céleres por conta da nova tecnologia, e então 

cortam custos a partir da demissão de pessoal (LARANGEIRA, 1997; BRUNO, 2011; 

GARCIA, 2015). Segundo Bruno (2011), no final da década de 1980, o Brasil contava com 

cerca de 800 mil bancários, e em 2011, este número havia sido reduzido para cerca de 450 

mil: a produtividade, o número de agências e os lucros aumentaram nesse período, mas os 

postos de trabalho foram reduzidos drasticamente. Os novos métodos de gestão incluíam 

políticas de terceirização, que permitiam uma redução ainda mais significativa do pessoal, e 

ademais, muitos bancos incentivaram ainda mais este corte através de programas de demissão 

voluntária (BRUNO, 2011).  

Todo esse contexto também remodelou as características da ação sindical, como 

afirma Bruno (2011), então secretário de saúde do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Os 

sindicatos passaram a se preocupar mais com as questões de treinamento e capacitação, e as 

negociações também tomaram formas distintas. Segundo Larangeira (1997): 
Em termos da questão salarial, por exemplo, a negociação realizava-se, 
tradicionalmente, sobre o valor do piso da categoria. Hoje, quando apenas 
20% da categoria enquadra-se nesse segmento, os sindicatos são obrigados a 
rever sua estratégia: o Sindicato dos Bancários de São Paulo está negociando 
pisos diferenciados, por segmentos na categoria (por exemplo, funcionários 
comissionados, cujo número está crescendo e, prevê-se, constituir-se-á na 
grande massa de bancários no futuro). 

(LARANGEIRA, 1997, p.126) 
 

Todas essas alterações no sistema e no trabalho bancário em si impactaram 

consideravelmente o ambiente de trabalho, principalmente internamente às agências, como se 

discute a seguir.  

 

2.3.3.2! O Ambiente De Trabalho 

 

A associação de fatores que compõem o sistema dos bancos após a reestruturação 

forma uma complexa rede que atua também sobre o ambiente, o clima das equipes e as 

condições gerais de trabalho. Este processo fomentou a qualificação da força de trabalho, 

trouxe maiores índices de remuneração e formas mais integradas de organização do trabalho. 

Entretanto, esses benefícios podem ser relativizados, à medida que a reestruturação trouxe, 

também, impactos negativos para o trabalho bancário (BRUNO, 2011; GARCIA, 2015).  
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Larangeira (1997) descreve esses impactos, que se iniciam na alteração do modelo de 

avaliação dos gerentes e dos funcionários. Esta, passa a ser individual, e a avaliação do 

gerente, que antes era dirigida principalmente pelo número de clientes, passa a ser pautada na 

rentabilidade da agência como um todo, com a venda de produtos, a avaliação de custos e 

receitas, e a capacidade de medir riscos, o que mudou a relação entre o gerente e o cliente 

(LARANGEIRA, 1997, GARCIA, 2015).  

Larangeira (1997) observou também que, dentre os funcionários pesquisados, os 

gerentes foram aqueles que apresentaram maiores dificuldades na adaptação às novas funções. 

Isso ocorreu porque eles passaram a executar tarefas que antes estavam abaixo de suas 

funções e, também, precisaram revisitar ou reaprender conhecimentos que já estavam fora de 

sua prática, e que agora demandavam o uso de tecnologias com as quais os gerentes, 

normalmente de idade mais avançada, não estavam habituados (GARCIA 2015). Dessa 

forma, gerentes e funcionários “experientes”, acabam sendo desvalorizados, porque sua 

experiência já não tem o mesmo peso na nova configuração do trabalho (GARCIA, 2015; 

GRÜN, 2015), o que fomenta o conflito geracional que será discutido mais à frente.  

Ademais, soma-se a esse contexto a maior pressão por produtividade, já que, com o 

corte de pessoal, os empregos estão mais vulneráveis, e a individualização do trabalho 

aumenta a competitividade interna às equipes e enfraquece as ações coletivas 

(LARANGEIRA, 1997). Assim, colegas de trabalho passam a competir por recompensas e 

reconhecimento, quando não simplesmente para manter seus postos de trabalho, uma vez que 

estão sempre sob ameaça de demissão (LARANGEIRA, op.cit).  

Em um ciclo de aumento da vulnerabilidade e redução da confiança nas equipes, a 

pressão e o estresse se elevam (REINA e REINA, 2006; FISCHER e NOVELLI, 2008), e 

criam-se as condições para a prática de assédio moral (BRUNO, 2011).  

 

2.3.4! A Naturalização do Assédio Moral nos Bancos 

 
Sznelwar (2011) declara que as alterações decorrentes da reestruturação bancária dos 

anos 1990 introduziram novos hábitos e significados no setor, com formas de gestão que 

valorizam a individualidade, transformando colegas que cooperavam em oponentes em uma 

competição.  De acordo com Bruno (2011 p.26), em um “ambiente de competição 

desenfreada, autoritarismo, desvalorização profissional e insegurança proliferam as práticas 

caracterizadas como assédio moral”. O autor afirma que as vítimas, de uma maneira geral, são 

funcionários que não conseguem alcançar as metas abusivas impostas, mas que, não obstante, 
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o assédio moral atinge a todos os níveis hierárquicos dos bancos, até mesmo trabalhadores 

afastados, em seu retorno (BRUNO, 2011).  

Soboll e Jost (2011) relacionam a alteração das relações de trabalho à criação das 

condições para o assédio moral, uma vez que se tornaram “utilitárias, temporárias e 

enfraquecidas, permeadas de individualismo” (p. 250). As autoras classificam o assédio moral 

como uma patologia da solidão, associada a um processo de desestruturação do senso de 

coletividade e da solidariedade.  

Soboll (2011), após uma extensa revisão bibliográfica, define o assédio moral como 

“um processo grave e extremo de violência psicológica, que acontece de maneira continuada e 

repetitiva no contexto de trabalho e que produz efeito de humilhação, ofensa e 

constrangimento” (SOBOLL, 2011, p.40). Segundo Bruno (2011), o tipo mais comum de 

assédio moral é aquele em que a cobrança e a pressão aumentam, enquanto o esforço do 

trabalhador não é reconhecido (49% dos entrevistados vivenciou este tipo). Em um estudo 

quantitativo com funcionários dos principais bancos no Brasil, Bruno (2011, p.26) afirma que 

que as outras formas mais significativas de assédio moral são:  

Humilhações em público (44%); as promessas que não se cumprem (37%); as ameaças 

de demissão, ainda que veladas (34%); o bloqueio a qualquer sugestão para melhorar as 

condições de trabalho (33%); e a acusação de “incompetente” a quem não atingiu as metas do 

dia, mesmo que essa pessoa tenha cumprido as metas dos dias anteriores (31%). 

Diversas situações se enquadram na categoria de assédio moral. Embora não seja o 

foco central deste trabalho, o assédio moral, que necessariamente implica uma diferença de 

poder entre agressor e agredido, em muito impacta a relação entre superior e subordinado. 

Entre as diversas formas que o assédio moral pode tomar, estão formas veladas ou explícitas, 

individual ou coletivo, em relações formais ou informais, e pode ser uma ação de um 

indivíduo isolado, ou ser parte da própria cultura da organização (BRUNO, 2011; SOBOLL e 

JOST, 2011; GARCIA, 2015).  

Para Bruno (2011), “O objetivo é controlar totalmente o processo de trabalho, 

utilizando-se para isso o medo do trabalhador. É uma ferramenta de manutenção de terror, 

atingindo a dignidade e moral da pessoa” (p.28). Além disso, o assédio moral, que ataca 

repetidas vezes o indivíduo, pode ter consequências concretas para o agredido, no que 

concerne à sua saúde física e  mental (GARCIA, 2015; BRUNO, 2011).  
A questão se torna ainda mais grave quando há uma normalização dos hábitos e de 

uma cultura do assédio moral. Garcia (2015) relembra o conceito de “banalização do mal”, de 

Dejours (2003, apud GARCIA, 2015), no qual o autor afirma que a injustiça social é tolerada 
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atualmente, por uma dissociação de suas causas. Segundo Garcia (2015), é através deste 

processo que o clima de alta competitividade legitima práticas de crueldade dentro do 

ambiente de trabalho, práticas essas cuja gravidade muitas vezes é atenuada até mesmo aos 

olhos das vítimas.   

Soboll e Jost (2011) se referem a assédio organizacional, como um processo contínuo 

e generalizado de hostilidades, favorecido por essa competitividade interna, e pelas próprias 

políticas organizacionais. Para as autoras, o assédio organizacional é viabilizado pela busca 

organizacional por “aumento da produtividade, diminuição de custos ou reforço dos espaços 

de controle e de disciplina” (SOBOLL e JOST, op.cit, p.252). 

Quando incorporado à cultura da organização e a seus modelos de gestão, o assédio 

moral pode ter força para, através do medo,  calar a força de trabalho como um todo, em seus 

questionamentos e articulações coletivas (SOBOLL e JOST, 2011). Assim, sendo este um 

processo com tendências generalizadas, que se repete por um extenso período de tempo, é 

possível se falar da responsabilidade da própria organização sobre o processo (SOBOLL e 

JOST, op.cit). Essa responsabilidade pode ter diferentes formatos, seja por estímulo, 

tolerância, negligência ou conivência, mas não se deve relativizá-la e responsabilizar somente 

o agressor. Fazer isto tornaria este um problema de comportamento individual, banalizando o 

fator de generalização organizacional do problema (SOBOLL e JOST, op.cit).  

Sendo assim, considerando o impacto do assédio moral nas relações de confiança entre 

superior e funcionário, e considerando os a abrangência do fenômeno, descrita por Bruno 

(2011), Garcia (2015) , Soboll e Jost (2011) e Larangeira (1997),  foram observadas questões 

relacionadas ao assédio moral no material coletado nesta pesquisa.  
 

2.3.5! O Trabalhador Bancário 

 
 As mudanças no sistema impactaram o ambiente de trabalho e, em consequência, 

tiveram efeitos sobre a realidade, o perfil, o comportamento, os conflitos, e até mesmo a saúde 

do trabalhador bancário (LARANGEIRA, 1997; WEBER e GRISCI, 2011; BRUNO, 2011; 

GARCIA, 2015). Os impactos são tais que Larangeira (1997) relativiza os ganhos do processo 

de reestruturação, devido aos seus efeitos negativos, como o maior desgaste físico e mental do 

trabalhador, a redução dos postos de trabalho. Dessa forma, para a autora, a maior 

qualificação dos bancários é contraposta pela degradação das condições de trabalho da 

categoria.  
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 As alterações na organização do trabalho e no ambiente alteraram também as formas 

de vida e de trabalho do profissional bancário (WEBER e GRISCI, 2011), de forma que o 

perfil do bancário mudou. Demanda-se, então, desse profissional maior flexibilidade e 

adaptabilidade ao contexto complexo, uma maior participação em todas as atividades, além de 

formação e qualificação contínua. Pede-se que ele tenha autonomia para decisões de pequeno 

porte, atenção a detalhes e afetividade no relacionamento com o cliente (WEBER e GRISCI, 

op.cit, p.901).   A questão se torna mais complexa, uma vez que a organização passa a 

demandar do bancário, também, a sua disponibilidade total, expondo-o demasiadamente e 

invadindo a privacidade da sua vida particular. Essa demanda, de acordo com Weber e Grisci 

(2011), não é explícita, mas ocorre na forma do engajamento subjetivo, por conta de demanda 

de trabalho dinâmicas e mutáveis, o que gera um controle emocional a partir da vontade do 

sujeito em se superar e alcançar as metas cada vez mais altas.  

 Segundo Larangeira (1997, p.118), o perfil do novo bancário se caracteriza por um 

profissional especializado em vendas, e suas qualificações devem incluir: conhecimentos 

sobre o mercado financeiro, o manejo sistemas de informação específicos da atividade, 

dominando matemática financeira, além de competências e comportamentos que o qualifique 

como bom vendedor. Larangeira (op.cit) ressalta a importância da capacidade de lidar com 

imprevistos para o sucesso deste profissional. Há também um contraste entre a nova forma de 

trabalho e a anterior, já que agora, os limites dentro do trabalho e entre este e a vida pessoal 

não são claros, e antes, todo o trabalho era claramente prescrito em um manual 

(LARANGEIRA, op.cit).   

O gerente, em sua atuação, ganha autonomia, porém, suas responsabilidades de 

entrega crescem em um grau mais elevado, e a pressão sobre este profissional aumenta à 

proporção dessa diferença, de maneira que sua capacidade de lidar com o estresse se torna 

essencial para seu bom desempenho (LARANGEIRA, 1997). A gama de atividades realizadas 

pelo gerente também aumenta, e ele passa a ter de executar tarefas que anteriormente eram 

designadas a seus subordinados. O aumento de sua qualificação se contrasta com o aumento 

dos seus encargos, a perda de sua autoridade e a “degradação” de seu status (LARANGEIRA, 

op.cit; GARCIA, 2015).  

Garcia (2015) chama a atenção para uma alteração importante no perfil do gerente. 

Solicita-se deste o consentimento com relação à flexibilização de suas jornadas e tarefas, 

cujas intensidade e complexidade aumentam continuamente. E, além disso, demanda-se deste 

profissional a capacidade de controlar, não apenas a si mesmo, mas aos seus colegas, 

exercendo pressão e coerção, de acordo com a necessidade do contexto (GARCIA, 2015).  
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No novo cenário bancário, o trabalho é marcado por maior insegurança, 

vulnerabilidade e competição (GARCIA, 2015; BRUNO, 2011). O indivíduo que é exaltado e 

premiado (GARCIA, op.cit), também é perseguido quando não alcança a meta determinada 

(SZNELWAR, 2011). Paralelamente, as metas estipuladas são consideradas abusivas por 65% 

dos bancários, e a pressão exacerbada para o seu alcance gera um nível de estresse alto, e se 

torna fonte de adoecimento para os trabalhadores (BRUNO, 2011).  As metas altas levantam 

ainda mais uma questão, quando os bancários são convencidos de que precisam vender a 

qualquer custo. Os esforços que empreendem para “bater” suas metas, além de não 

reconhecidos pelos seus superiores, os põem em um  conflito ético e moral, já que são 

forçados a vender produtos que não são os melhores, para clientes que não precisam, e muitas 

vezes precisam mentir no processo (BRUNO, 2011; ROLO, 2011).  

O dilema vivenciado pelo bancário se expande, ao passo que essa realidade de trabalho 

invade a sua vida pessoal, e o trabalhador precisa repetidas vezes escolher entre o trabalho e a 

família, a saúde e o lazer, por exemplo. Weber e Grisci (2011, p.913) observaram esse 

fenômeno, em que o bancário se encontra em uma situação onde não há boa escolha: se opta 

pelo seu dever, é tido por sua família como “muito egoísta”, e se escolhe priorizar a família, é 

julgado pelos colegas como “muito nem aí pra nada”.  

O bancário se vê, então, envolvido em um contexto com muitos conflitos, tendo que 

lidar com medo, estresse e pressão em níveis altíssimos constantemente, precisando adquirir 

novas habilidades e conhecimentos demandados a cada momento, sofrendo alterações em seu 

plano de carreira, e sem conseguir coerência na conciliação de seus interesses (GARCIA, 

2015). Esse contexto tem levado muitos bancários ao adoecimento (SZNELWAR, 2011; 

BRUNO, 2011; GARCIA, 2015). 

Os números relativos à saúde dos bancários são alarmantes. Segundo a pesquisa de 

Bruno (2011), 66% dos bancários acreditam que seu ambiente de trabalho pode levar ao 

adoecimento, e 54% consideram que os bancários adoecem mais do que outras categorias 

profissionais. Além disso, 84% dos bancários entrevistados afirmaram ter sintomas ligados à 

integridade física  emocional, sendo que, em média, o bancário sofre com 4,7 sintomas 

simultaneamente (BRUNO, 2011, p.29). Entre os principais sintomas que atingem os 

bancários, estão: estresse acima do normal (65%) dificuldade para relaxar (52%); fadiga 

constante (47%); formigamento em ombros, braços ou mãos (40%) e desmotivação (39%); 

constantes dores de cabeça (33%), dores de estômago ou gastrite nervosa (30%), dificuldade 

em dormir, mesmo nos fins de semana (28%), vontade de chorar sem motivo aparente (28%) 

e sentimento de inferioridade (26%) (BRUNO, op.cit, p.29). 
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Os bancários adoecem mais, pois são alvo diário de pressão, intimidação e 

humilhação, cobrados com metas abusivas e sujeitos à competição com aqueles que deveriam 

ser seus parceiros de equipe (LARANGEIRA, 1997; BRUNO, 2011).  Em um cenário que 

não lhes é favorável e no qual estão tão vulneráveis, os bancários ficam, também menos 

propensos a confiar, e mais sujeitos a conflitos, como o geracional, por exemplo.  

 

2.3.6! Conflito geracional nos bancos brasileiros  

 
Garcia (2015) estudou a questão do conflito de gerações dentro dos bancos brasileiros, 

observando o caso de um banco, que chamou de Conglomerado B, que também está entre os 

bancos pesquisados neste estudo. Segundo a autora, neste banco havia duas gerações distintas: 

os antigos bancários, que tinham mais de 50 anos nascidos no interior do estado de São 

Paulo, aposentados ou demitidos, e sem curso superior; e os jovens bancários, com menos de 

30 anos de idade, oriundos dos centros urbanos e com curso superior (p.6). Cabe dizer que a 

autora selecionou estes dois grupos por representarem os dois extremos do conflito 

geracional. 

Garcia (2015) observou, dentre outros aspectos, os comentários que um grupo fazia 

sobre o outro. Enquanto os antigos bancários faziam comentários como: “Tá muito fácil para 

esses jovens, eles têm tudo na mão, na minha época...”; os jovens bancários  dizem coisas 

como: “O pessoal mais velho é muito rígido” (p.18). Um dos fatores para essa discrepância de 

atitudes está no contexto distinto vivenciado por cada um desses grupos, descritos 

anteriormente na seção sobre as gerações no Brasil e na parte inicial desta seção.  

 As diferentes coortes geracionais experimentaram contextos distintos do setor 

bancário, e tendem a agir e pensar de acordo com os valores que participaram de sua 

formação (LYON, LEGG  e TOULSON, 2005). Assim, a valorização do esforço próprio, da 

experiência e da estabilidade por parte dos antigos bancários – que se aproximam mais da 

coorte dos Baby Boomers – se contrasta com a flexibilidade, ambição e volatilidade dos 

jovens bancários – que se aproximam da descrição da coorte da Geração Y (GARCIA, 2015).  

 Garcia (2015) destaca também a distinção entre as trajetórias dos antigos e dos jovens 

bancários. Os antigos bancários descritos pela autora tem origens humildes no interior do 

estado de São Paulo, tiveram uma ascensão lenta na carreira, marcada por muito esforço e 

pelo medo de perder o emprego e voltar à “miséria” (GARCIA, op.cit, p.45). Não obstante, 

segundo a autora, ainda havia dentro das equipes um espírito de cooperação e solidariedade. 

Em contraste a este modelo, outros estudos mostraram  “a rápida ascensão dos mais jovens 
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em detrimento dos mais velhos a cargos mais altos na estrutura hierárquica, especialmente 

após períodos de reestruturação do trabalho” (OLTAMARI e GRISCI, 2012, p.135). Essa 

ascensão mais rápida se deve, em parte, à maior flexibilidade e adaptabilidade desses 

funcionários mais jovens ao cenário pós-reestruturação (OLTAMARI e GRISCI, op.cit).  

 O conflito geracional não só dificulta a comunicação e adoece o ambiente de trabalho, 

mas também adoece os antigos e jovens bancários de maneiras diferentes (GARCIA, 2015). 

Segundo Garcia (op.cit), os velhos adoecem quando perdem o trabalho, e demitidos, sentem-

se traídos pela organização à qual dedicaram tanto tempo de suas vidas, e cuja promessa 

anterior era de relativa estabilidade no emprego. Os jovens, em contrapartida, adoecem 

quando começam a trabalhar em um ambiente com níveis intensos de estresse e pressão por 

metas muitas vezes inalcançáveis. Trabalham em um contexto paradoxal em que demanda-se 

do funcionário fidelidade e comprometimento, ao mesmo tempo que ele sabe que pode ser 

descartado pela organização a qualquer momento (GARCIA, 2015).  

Por fim, Garcia (2015) destaca que essas diferenças podem levar a um conflito aberto 

de gerações, bem ilustrado na manchete de um jornal online que dizia que parte dos novos 

funcionários do banco pesquisado acreditava que era necessária uma reestruturação do quadro 

dos funcionários, que implicasse a demissão de funcionários antigos. O conflito geracional 

chega, então, a um ponto onde não há tentativa de conciliação ou de aproveitamento das 

diferenças, mas um fechamento quase completo do diálogo, acreditando-se ser a melhor 

opção eliminar por completo um dos grupos (GARCIA, op.cit). Pode-se, portanto, comparar 

esta cultura “avançada” com outras “primitivas” ou “tradicionais”, nas quais o idoso é 

honrado e valorizado como detentor de sabedoria, e o jovem é incentivado em sua vitalidade e 

energia (GARCIA, op.cit).  

Dessa forma, este estudo se valeu do referencial aqui exposto para desenvolver tanto 

as questões de pesquisa, como também a análise do material coletado. Sobre os pilares desses 

três temas (confiança, juventude brasileira e realidade bancária brasileira) baseiam-se todas as 

discussões deste trabalho, cuja metodologia é exposta a seguir.  
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3! METODOLOGIA 

 

O capítulo anterior expôs as bases teóricas para este estudo, e consuma sua primeira 

etapa. Será trabalhado o conceito da confiança interpessoal, algumas de suas nuances e 

apresentada a perspectiva utilizada neste trabalho. Serão também discutidos outros dois 

aspectos relevantes para esta pesquisa: o jovem, em seu contexto geracional atual e o setor 

bancário brasileiro, com suas características que impactam a confiança.  

Neste capítulo serão apresentados os caminhos metodológicos para a pesquisa, um 

panorama de sua estrutura, dos sujeitos da pesquisa e das técnicas utilizadas na coleta de 

dados: a entrevista semiestruturada, a técnica do incidente crítico (Critical Incident 

Technique) e a Lego® Serious Play®. Em seguida, serão discutidas as métricas para 

codificação e análise do material, bem como as limitações do método.  

 

3.1! PANORAMA DA PESQUISA 

 

A pesquisa social é um processo que, ao utilizar a metodologia científica, permite 

conhecer melhor a realidade social, que envolve todos os aspectos do homem e dos seus 

múltiplos relacionamentos com outros homens e instituições sociais (GIL, 2010). A pesquisa 

social, segundo Gil (Op. cit.), emerge do desejo de ampliar os conhecimentos e o 

entendimento sobre o comportamento humano, e pode ser classificada entre pesquisa pura, 

que busca exclusivamente o progresso da ciência, e pesquisa aplicada, que se foca na 

aplicabilidade e nas consequências práticas do conhecimento. 

Este trabalho tem seu foco na pesquisa social aplicada, e visa à utilização de seus 

achados para a melhor compreensão da realidade da construção da confiança com o jovem 

brasileiro no ambiente de trabalho bancário e, através dessa compreensão, incentivar 

mudanças nos comportamentos que aumentem os níveis de confiança interpessoal nas 

organizações.  

 Segundo Bryman (2008, p.26, tradução nossa):  
Se estamos interessados na visão de mundo dos membros de um 
determinado grupo social, uma estratégia qualitativa de pesquisa que seja 
sensível a como os participantes interpretam o seu mundo social pode ser a 
direção a se escolher.  
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 Assim, o estudo aqui exposto, é qualitativo, pois busca acessar e descrever, com uma 

abordagem multi-método, quais são os tipos de confiança interpessoal mais utilizados pelo 

jovem em seu relacionamento com seu superior (GIL, 2010; BRYMAN, 2008). Após a 

intensa revisão bibliográfica exposta no capítulo dois, o trabalho buscou compreender o 

comportamento do jovem na construção da confiança, utilizando um caminho comparativo 

desse comportamento em bancos de cenários diferentes: o público e o privado. Para tanto, 

foram entrevistados indivíduos de quatro grandes bancos brasileiros, sendo dois públicos e 

dois privados, localizados no Grande Rio.  

 

3.2!  OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Conforme o discutido no item 2.2, os coortes geracionais são influenciados pelos 

aspectos sociais e culturais que envolvem os indivíduos, além de sua faixa etária (GRÜN, 

2015). Isso significa que o grupo pesquisado necessita ser delimitado com cautela, de forma 

que se caracterize com certa homogeneidade em sua idade social (GRÜN, op.cit).  

Dessa forma, os indivíduos selecionados para este estudo são jovens pertencentes ao 

coorte geracional chamado por Silva (2013) de Geração Y, nascidos após 1980, que moram 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, e que, portanto, podem ser considerados urbanos. 

Os entrevistados possuem nível superior completo ou em andamento, alguns deles possuindo 

pós-graduação, o que os caracteriza quanto à sua escolaridade.  

Os sujeitos são funcionários que trabalham em algum desses quatro bancos brasileiros, 

há pelo menos um ano, já que, como observado no item 2.1, o tempo de interação é um fator 

fundamental para percepção e desenvolvimento da confiança. (ZANINI, 2007)   

A seleção desses sujeitos se deu pela técnica snowball (bola de neve), uma técnica de 

amostragem não probabilística em que um participante da pesquisa indica outro(s) 

participante(s) de seu relacionamento (ou de seu conhecimento) para as próximas entrevistas, 

e assim sucessivamente (BALDIN e MUNHOZ, 2011). O processo se repete até que se 

encontre o “ponto de saturação”, quando as respostas dos participantes passam a repetir as 

informações já previamente fornecidas pelos demais participantes, sem adição de novas 

informações relevantes à pesquisa. (BALDIN e MUNHOZ, op.cit, p.50).  Segundo essa 

técnica, os primeiros entrevistados são chamados “sementes” e os indicados por estes são 

denominados “filhos”. Este estudo conta com pelo menos quatro “sementes” iniciais, uma em 

cada um dos bancos pesquisados.  
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Foi acordado com os participantes, mediante assinatura de um termo de 

consentimento, que haveria completa confidencialidade da identidade dos participantes e das 

instituições financeiras onde trabalham, dando-se a eles codinomes como “sujeito 1”, “sujeito 

2” e assim sucessivamente; e,  “Banco 1”, “Banco 2”, “Banco 3” e “Banco 4”. 

 

3.3!  COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados se deu por meio de entrevistas individuais, com uma abordagem 

multi-método, na qual três técnicas são combinadas para se obter uma visão mais abrangente, 

por ângulos diferentes, do mesmo cenário. A entrevista qualitativa semiestruturada buscou 

obter, de maneira mais direta, embora flexível, as informações sobre o pensamento dos 

participantes a respeito do tema, com perguntas baseadas no referencial teórico (BRYMAN, 

2008). A técnica do incidente crítico (Critical Incident Technique, ou CIT) buscou 

compreender, através de relatos de experiências reais, quais aspectos influenciam, na prática, 

o participante (HUGHES, WILLIAMSON e LLOYD, 2007). E o uso da técnica do Lego® 

Serious Play®, por sua vez, visou retratar simbolicamente, através de modelos concretos, as 

situações vividas pelo participante (MCCUSKER, 2014).  

As três etapas foram aplicadas no mesmo momento; essa opção foi feita pela melhor 

conveniência para o participante e para permitir o aprofundamento dos assuntos trabalhados, 

de acordo com a evolução das etapas. Antes da análise dos dados coletados, a transcrição do 

material foi enviada aos respectivos participantes, para sua aprovação e possível correção de 

mal-entendidos. Foram realizadas três entrevistas-teste para verificar a eficácia da 

combinação, e efetuar os ajustes que se fizeram necessários. A seguir, são fundamentadas as 

escolhas por cada uma dessas técnicas.  

  

 

 

3.3.1! Entrevista semiestruturada 

 

A escolha pela coleta por entrevista se deu pelo fato de a entrevista ser uma forma 

relativamente direta e clara de coleta de dados, sendo um dos métodos mais utilizados nas 

ciências sociais (MYERS e NEWMAN, 2007; VERGARA, 2005; GIL, 2008). 
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A entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações 
acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes (SELLTIZ et 
al., 1967, apud GIL, 2008, p.109). 
 

Entretanto, embora seja um dos métodos mais utilizados em pesquisas qualitativas, 

Myers e Newman (2007) alertam para o fato de que a entrevista não é tão simples quanto em 

geral se considera e a metodologia deve ser estudada e preparada com cautela.  

Dentre as vantagens que estimulam esse uso abrangente da entrevista como método de 

coleta de dados, Gil (2008) destaca sua flexibilidade e versatilidade, que permitem a sua 

utilização em diversos campos, e permite a coleta de dados sobre uma grande variedade de 

aspectos da vida social. O autor fala de sua eficiência para obtenção de dados em 

profundidade sobre esses aspectos da vida social e do comportamento humano (p.110), e 

também da possibilidade de classificação e quantificação dos dados obtidos por esse método. 

Além disso, o método conta com a maior complexidade do material coletado, tanto em 

profundidade quanto em expressões não verbais, o que o torna rico em possibilidades para o 

avanço do entendimento sobre o comportamento humano.  

Entretanto, a entrevista não é isenta de desvantagens. Myers e Newman (2007) e Gil 

(2008) apontam suas principais fragilidades. Dentre elas, o possível desinteresse do 

entrevistado, ou sua dificuldade de compreensão das perguntas, a inexatidão ou falsidade das 

respostas, a incapacidade de o entrevistado responder adequadamente às perguntas, os vieses 

do entrevistador sobre o entrevistado, e o julgamento do entrevistado sobre o entrevistador. 

Além disso, esses autores mostram as dificuldades criadas também pelo fato de a entrevista 

ser uma conversa artificial, que pode inibir a naturalidade das respostas, pela falta de 

confiança do entrevistado no entrevistador, o tempo curto demais para a entrevista, o nível de 

acesso dos pesquisadores no ambiente pesquisado, a parcialidade do entrevistador, a 

ambiguidade da língua e até mesmo o fato de que entrevistas podem, simplesmente, não dar 

certo, por aspectos internos ou externos a elas. Com atenção a essas fragilidades e uma base 

teórica bem construída, é possível explorar o grande potencial deste método na contribuição 

para o avanço da compreensão acerca do comportamento humano e da vida social. (MYERS e 

NEWMAN, 2007) 

A entrevista qualitativa semiestruturada, escolhida para este trabalho, permite observar 

os temas sociais de maneira flexível e ainda assim direta (MYERS e NEWMAN, 2007). O 

método provê diretrizes de temas ou perguntas a serem trabalhadas, que favorecem a 

objetividade na condução das entrevistas, ao buscarem, junto ao referencial teórico, responder 
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à pergunta direcionadora da pesquisa (BRYMAN, 2008). Segundo Gil (2008), este tipo de 

entrevista é recomendado para situações em que os respondentes “não se sintam à vontade 

para responder a indagações formuladas com maior rigidez”, ou pode ser “determinada pelas 

atitudes culturais dos respondentes, ou pela própria natureza do tema investigado ou por 

outras razões” (GIL, op.cit., p.112).  No caso deste trabalho, este método foi utilizado para 

permitir, ao mesmo tempo, a objetividade e concisão para manter os entrevistados 

interessados e poupar seu tempo, e poder explorar com maior profundidade tópicos de 

interesse da pesquisa que surjam em meio às respostas. As perguntas foram elaboradas com 

base nas recomendações de Gil (2008), e com referência teórica nos estudos de Zanini (2007) 

e Reina e Reina (2006).  

 Os tópicos e perguntas preliminares da entrevista semiestruturada, utilizadas nesta 

etapa da coleta de dados são demonstrados no Quadro 1.  

 
Quadro 1: Tópicos e perguntas preliminares da entrevista semiestruturada 

N° Da 
Pergunta 

Tópico Pergunta-exemplo Possibilidade de desenvolvimento 

1 Conceito de 
confiança 

 O que para você é 
confiança 
interpessoal?  

O que te faz confiar em alguém? 

2 Confiança no 
superior (ideal) 

 Para que você confie 
no seu superior, o que 
é preciso? O que é 
preciso que ele seja ou 
faça?  

(Se já teve mais de um superior) 
Lembra de algum chefe em quem você 
confiava muito? Como ele era? O que 
fazia? /Lembra de algum chefe em 
quem você não confiava? Como ele 
era? O que fazia? 

3 Confiança no 
superior 
(experiência) 

 Como você 
descreveria a sua 
relação com seu 
superior atual, em 
termos de confiança?  

Em quê você sabe que pode confiar no 
seu superior? Em quê você sabe que 
não pode confiar nele? 

4 Confiabilidade 
pessoal 

No caso de sua 
confiabilidade perante 
o seu superior, quais 
seriam seus atributos? 
E quais seriam suas 
dificuldades ou 
limitações?  

O que você faz (ou gostaria de fazer) 
para manter ou aumentar sua 
confiabilidade? // Que tipo de pessoa 
mais confia em você, no trabalho? Por 
quê? 
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Fonte: A autora. Ajustado em 03/09/2015. 
 

3.3.2! CIT: Critical Incident Technique  

 

Em seguida, com o canal de comunicação já aberto, e com o assunto da pesquisa 

inicialmente trabalhado com o entrevistado, segue a segunda etapa da coleta de dados, com a 

utilização da técnica do incidente crítico, a CIT. A técnica foi desenvolvida por John 

Flanagan, um pesquisador estadunidense no campo da psicologia ocupacional, na década de 

1940. Sua ênfase inicial no comportamento humano se baseava no paradigma positivista. 

Entretanto, ao longo das décadas, a técnica vem sendo aplicada em variadas áreas, e tem se 

mostrado flexível, enquanto pesquisadores se afastam das tendências originais de objetividade 

e generalização e se utilizam da técnica para compreender melhor perspectivas e significações 

individuais. 

Flanagan define a CIT como:  
Um conjunto de procedimentos para coletar observações diretas do 
comportamento humano de forma a facilitar sua utilidade potencial em 
resolver problemas práticos e desenvolver amplos princípios psicológicos. A 
técnica do incidente crítico esboça procedimentos para coletar incidentes 
observados que tenham um significado especial e encontrar critérios 
sistematicamente definidos.  

(FLANAGAN, 1954, apud  HUGHES, WILLIAMSON e LLOYD, 2007, 
p.1) 

 
O termo incidente crítico pode remeter a uma crise de maior escala, como um grande 

acidente, uma guerra, ou um desastre natural. Entretanto, Flanagan (1954, apud HUGHES, 

WILLIAMSON e LLOYD, 2007) explica que um incidente pode ser crítico, desde que 

contribua de maneira significativa (tanto positiva quanto negativamente), aos olhos do 

participante, para a situação observada. Dessa forma, eventos da vida cotidiana vivenciados 

pelo participante podem ser considerados críticos, ainda que não sejam dramáticos ou 

grandiosos, se o indivíduo os considera relevantes e significativos.  

5 Fatores do 
ambiente de 
trabalho que 
impactam a 
confiança 

Que fatores do seu 
ambiente/contexto de 
trabalho, aqui no 
___Banco X___, você 
acredita que 
favorecem a confiança 
e sua construção? E 
que fatores você 
acredita que a 
prejudicam? 

Como? Por quê?  
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A CIT consiste, basicamente, em buscar coletar dos participantes relatos de 

experiências reais vividas por eles, que eles considerem críticos de acordo com algum critério 

pré-determinado, como o tema da pesquisa, por exemplo. Coletam-se, então, duas 

experiências “binárias” (por exemplo, uma positiva e uma negativa, uma de satisfação e uma 

de insatisfação, uma de construção de confiança e outra de quebra de confiança, uma de 

sucesso e outra de fracasso em um determinado tipo de atividade) (HUGHES, 

WILLIAMSON e LLOYD, 2007). Esses relatos são, em seguida, sistematicamente 

codificados e analisados, para melhor compreensão dos aspectos críticos na experiência do 

indivíduo com relação àquele tema.  

O desenvolvimento da técnica do incidente crítico, segundo Flanagan, (1954, apud 

HUGHES, WILLIAMSON e LLOYD, 2007) envolve um processo de cinco etapas. São 

essas:  

•! Estabelecer os objetivos gerais 

•! Estabelecer os planos e especificações para alcançar tais objetivos 

•! Coletar os dados 

•! Analisar os dados 

•! Interpretar e relatar os dados 

 

Na etapa da CIT da coleta de dados, foi solicitado dos respondentes que relatassem 

duas situações vivenciadas por eles no ambiente de trabalho, em que:  

 

1.! A interação com seu superior gerou construção de confiança na relação entre este e o 

respondente.  

2.! A interação com seu superior gerou quebra de confiança na relação entre este e o 

respondente. 

 

Kumar (2004) descreve a Behavioral Event Interview, metodologia de entrevista sobre 

eventos comportamentais, que também se baseia na descrição de incidentes críticos para 

posterior análise sistemática. O autor discorre sobre uma técnica que chama de “STAR”, na 

qual o entrevistador deve garantir que o entrevistado dê, em seu relato, detalhes sobre quatro 

aspectos da experiência, para uma melhor compreensão do incidente a ser descrito. Deve-se 

saber, segundo Kumar, qual foi a situação, qual era a tarefa a ser executada, qual foi a ação 
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tomada e o resultado do evento. No presente estudo, buscou-se obter uma descrição detalhada 

desses aspectos no decorrer desta etapa com todos os participantes. 

A exemplo do trabalho de Hughes (HUGHES, WILLIAMSON e LLOYD, 2007), este 

estudo conta com uma forma de entrevista mais expansiva, e que busca uma visão mais 

holística do que o foco puramente comportamental da maioria dos estudos tradicionais que 

utilizam a CIT. No trabalho de Hughes, houve, também, a complementação por diferentes 

métodos, que permitiram essa visão ampla do tema pesquisado.  

No caso da autora, essa complementação ocorreu com a utilização da entrevista 

semiestruturada e de observação direta. Já no caso deste trabalho, o canal de comunicação 

será aberto pela entrevista semiestruturada, que trará uma visão sobre os pensamentos, ideias, 

razões e convicções do participante (GIL, 2008) acerca da confiança, e o que ele diz ser 

prioridade nas relações de confiança. Essa compreensão será aprofundada com a técnica CIT, 

ao observar relatos reais de incidentes ou interações críticas em relação à confiança, 

possibilitando ir um pouco além do campo das ideias até a descrição do que realmente ocorre. 

Por fim, o método do Lego® Serious Play® traz uma representação concreta e simbólica do 

cenário discutido, e permite ainda mais o aprofundamento das análises desse tema no contexto 

representado.  

A intenção dessa combinação de técnicas é obter uma rica e profunda descrição do 

contexto a ser analisado, respaldada pelo que o participante pensa e declara, pelas suas 

percepções dos fatos ocorridos, e pela concretização simbólica de sua visão do cenário. Dessa 

forma, busca-se, de maneira análoga à metodologia de Hughes (HUGHES, WILLIAMSON e 

LLOYD, 2007), fazer “triangulação” de métodos e equipar o estudo com perspectivas 

alternativas do cenário da confiança nos bancos brasileiros, enriquecendo sua descrição. 

 

 

3.3.3! LSP: Lego® Serious Play®  

 
O Lego® Serious Play® (LSP) é um método de workshop, no qual os participantes 

constroem modelos simbólicos e metafóricos e os apresentam para os demais participantes. 

Desenvolvido pela Executive Discovery, uma subsidiária da produtora de brinquedos 

LEGO®, este método tem sido amplamente utilizado como técnica de negócio, com 

aplicações práticas para a realidade corporativa.  (MCCUSKER, 2014)  

A base teórica que respalda o LSP está firmada em algumas teorias-chave (FRICK, 

TARDINI e CANTONI, 2013, p. 3):  
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•! A importância da brincadeira como caminho para a aprendizagem através da exploração e 

de storytelling (contar histórias) 

•! Construcionismo 

•! A conexão entre as mãos e a mente, como caminho para o pensamento criativo e 

expressivo 

•! E o papel dos diferentes tipos de imaginação 

Estudos anteriores definem a brincadeira como uma atividade voluntária, que possui 

limitações de tempo, espaço e regras, convenções ou acordos que a estruturam, e que desperta 

nos participantes aspectos de fantasia e imaginação criativa (RASMUSSEN CONSULTING, 

2012, apud FRICK, TARDINI e CANTONI, 2013). Frick, Tardini e Cantoni (op.cit) 

afirmam, ainda, que a brincadeira com adultos geralmente acontece com propósitos 

específicos, sejam eles de conexão social, expressão emocional, desenvolvimento cognitivo 

ou competição construtiva. 

Para a brincadeira séria, Serious Play do método escolhido, metáforas e storytelling 

possuem um papel muito importante na geração de novas formas de compreensão do contexto 

organizacional, bem como a explicitação de seus valores e crenças (FRICK, TARDINI e 

CANTONI, 2013), intrínsecos à cultura organizacional. 

O Construcionismo, teoria de Papert, na extensão da teoria construtivista de Piaget, é o 

segundo pilar teórico do LSP. Segundo a teoria, a aprendizagem ocorre de maneira particular 

quando os indivíduos estão envolvidos na construção de um produto, um artefato, algo 

externo e concreto (LEGO SERIOUS PLAY, 2002).  Papert (1986, apud MCCUSKER, 2014) 

também afirma que, ao mesmo tempo em que um indivíduo constrói algo externo a si, ele 

constrói também teorias e significados em sua mente, que o permite construir algo ainda mais 

desenvolvido, que gera ainda mais aprendizado, em um ciclo virtuoso de aprendizagem e 

construção.  

O terceiro pilar teórico da metodologia LSP é a conexão entre as mãos e a mente, 

como um caminho para o pensamento criativo e expressivo. Segundo Frick, Tardini e Cantoni 

(2013), o LSP explora a profunda conexão entre as mãos e a mente. Os autores afirmam que 

neurocientistas descobriram, há mais de 50 anos, que significativa parte do cérebro é voltada 

para o controle das mãos (PENFIELD e RASMUSSEN, 1950, apud FRICK, TARDINI e 

CANTONI, 2013). Essa conexão pode significar que as mãos não são somente um 

instrumento de coleta de informações do mundo, ou de manipulação de objetos, mas que 
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“pensar” com as mãos pode ser uma forma de pensamento em si própria (GAUNLETT, 2007, 

apud FRICK, TARDINI e CANTONI, 2013). 

O quarto e último pilar teórico do LSP é o papel dos diferentes tipos de imaginação. 

Há três tipos de imaginação mais relevantes para o LSP, que são a imaginação descritiva, a 

imaginação criativa e a imaginação desafiadora (LEGO SERIOUS PLAY, 2002). A 

imaginação descritiva tem o papel de gerar imagens que descrevam com maior clareza a 

complexidade do mundo, através do julgamento e reconhecimento de padrões e repetições, 

que ilustram fenômenos complexos (LEGO SERIOUS PLAY, op.cit, p.14). Esta forma de 

imaginação tem particular importância para este estudo, que busca exatamente a descrição de 

contextos complexos. A imaginação criativa tem a função de gerar coisas que não existiam 

anteriormente, soluções, produtos, perspectivas de negócios, potenciais conexões e alterações 

de cenário e estrutura. Por fim, a imaginação desafiadora gera questionamentos a respeito dos 

modelos e estruturas já existentes (LEGO SERIOUS PLAY, op.cit, p. 15-16). 

O LSP tem, em sua origem e suas principais aplicações, a função de auxiliar empresas, 

times e indivíduos na busca por variadas inovações e soluções para situações complexas 

(MCCUSKER, 2014; LEGO SERIOUS PLAY, 2002; FRICK, TARDINI e CANTONI, 

2013). O método possui para tal um roteiro com as etapas a serem seguidas para alcançar o 

resultado desejado. Elas se iniciam com uma preparação e explicação do método e em seguida 

passa-se para os processos centrais do mesmo.  São esses (LEGO SERIOUS PLAY, 2002): 

a)! Abordagem da questão 
b)! Construção 
c)! Compartilhamento 
d)! Reflexão 

Apesar dessa origem e de sua finalidade inicial, após uma mudança do modelo de 

negócio do LSP, seus princípios e sua filosofia se tornaram mais abertos. Dessa forma, 

atualmente o LSP é visto mais como uma linguagem do que como uma metodologia estrita e 

pré-definida, possibilitando que os facilitadores adaptem o método às suas necessidades 

específicas em cada contexto (KRISTIANSEN, HANSEN e NIELSEN, 2009, apud FRICK, 

TARDINI e CANTONI, 2013, p.6). 

Para os fins deste trabalho, o LSP foi escolhido como forma de enriquecer a 

compreensão dos cenários descritos pelos participantes. O aprofundamento dessa 

compreensão se dá pela exploração da imaginação descritiva, na construção de modelos 

simbólicos metafóricos das situações discutidas nas demais etapas da coleta de dados. Nas 

coletas das três entrevistas-teste, os modelos mostraram, através dos significados dados pelos 
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participantes, aspectos que não haviam surgido previamente na entrevista, possibilitando uma 

melhor observação da complexidade de cada um dos contextos.  

Neste estudo, o LSP é aplicado conforme as recomendações de McCusker (2014). O 

autor indica que, ao iniciar, os participantes devem ser informados sobre os objetivos do LSP, 

sobre um panorama das bases teóricas do método. Em seguida, os participantes são 

introduzidos ao processo de construção de representações simbólicas com o material, através 

do que ele chama de uma atividade de “aquecimento”, sendo solicitados a montar um modelo 

que os represente de alguma maneira, ou a representar algum outro evento como, por 

exemplo, uma típica segunda-feira pela manhã. Após montarem este modelo da fase de 

“aquecimento”, pede-se que os participantes expliquem esse modelo e como ele representa o 

que foi solicitado, enquanto isso, o pesquisador estimula o participante fazendo-lhe perguntas 

sobre o modelo e suas metáforas (MCCUSKER, 2014). Após essa fase de “aquecimento”, os 

participantes devem estar confortáveis com o processo e podem começar a montar modelos 

sobre o tema discutido.  

Os participantes, então são encorajados a montar um modelo simbólico que represente 

o contexto vivenciado, de acordo com o tema, com o desafio, ou a perspectiva específica para 

aquela utilização do método. Após montado o modelo, o participante é convidado a explicar 

cada um de seus elementos, e é estimulado pelo facilitador (entrevistador) a aprofundar suas 

análises, através de perguntas (MCCUSKER, 2014). A etapa seguinte consiste em pedir que o 

participante marque, com uma peça, o ponto mais forte daquele modelo, que possui mais 

impacto positivo no contexto, e com outra peça o ponto que possui mais impacto negativo, e 

encorajado a explicar o porquê dessas escolhas. Por fim, os participantes são solicitados a 

mudar o cenário, e o tipo de alteração varia de acordo com o objetivo de utilização do LSP.  

O Quadro 2, a seguir, detalha as etapas do LSP e como foram adaptadas para os 

objetivos deste estudo:  
Quadro 2: Etapas de aplicação do Lego® Serious Play® 

Etapa Consiste em Objetivo 

Apresentação 
Apresentar o LSP, suas etapas e 

sua base teórica 
Informar o participante e 

minimizar a possível ansiedade 
do mesmo 

Aquecimento 

Solicitar que o participante 
monte um modelo que represente 
simbolicamente  uma segunda-

feira de manhã 

Familiarização com o material 
e com a representação 

simbólica 
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Modelo 1 

A partir do que foi conversado 
nas etapas anteriores da coleta de 

dados, o participante deve 
montar um modelo que 
simbolize o contexto da 

confiança em seu ambiente de 
trabalho. 

Montagem do modelo e 
construção das metáforas e 

simbolismos pelo participante 

Compartilhamento 

Pede-se que o participante 
explique o que significa o 

modelo construído, detalhando 
cada item colocado no modelo. 
O entrevistador faz perguntas 

sobre o modelo para aprofundar 
a análise.  

Explorar as metáforas e 
símbolos elaborados pelo 

participante, coletar dados mais 
profundos sobre o contexto já 

discutido anteriormente 

Reflexão 

Pede-se que o participante 
marque os pontos (2) que mais 

impactam este cenário, positiva e 
negativamente 

Identificar pontos mais críticos 
na visão do participante 

Modelo 2 
O participante deve alterar o 

modelo do cenário para torná-lo 
melhor, no sentido da confiança 

Re-montagem do modelo, 
reflexão do participante sobre o 

que mudaria  
Compartilhamento 

2 
Pede-se que o participante 

explique o que significa o novo 
modelo construído,o que mudou, 

por quê e para que. O 
entrevistador faz perguntas sobre 

o modelo para aprofundar a 
análise.  

Obter descrição do cenário 
"ideal" de confiança na visão 
do participante, Identificar as 
prioridades do participante, 

aprofundar análise sobre 
aspectos críticos atuais com o 

contraponto 
Fonte: A Autora. Ajustado em 30/09/2015. 

 

O registro de toda coleta de dados é feito por gravação de áudio e vídeo, além de 

fotografias dos dois modelos de cada entrevistado. Quanto ao material utilizado, McCusker 

(2014, p.34, tradução nossa) argumenta que não há nenhum aspecto fundamental do método 

que restrinja os artefatos mediadores a LEGO®, de forma que qualquer meio que permita a 

expressão de ideias, concepções e realidades, estimulando a brincadeira, o compartilhamento 

e a reflexão são válidos para os propósitos do método. Dessa forma, para este estudo, foram 

associados ao material LEGO®, outras figuras que possuem caráter de brincadeira e potencial 

simbólico. O método não é baseado em similaridade ou qualidade artística, explica o autor 

(MCCUSKER, op.cit), mas no valor simbólico, nos significados que os itens incorporam, a 

partir do olhar do participante. Dessa forma, a codificação do material coletado nesta etapa 

será feita com base nas transcrições das descrições dos modelos, juntamente com as 

transcrições das outras duas etapas da coleta de dados. As fotografias dos modelos serão 
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marcadas de acordo com a descrição do participante, e serão utilizadas apenas para ilustração, 

comparação e possível contraste com os resultados da análise. 

 

3.4! CODIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Neste estudo, os métodos de codificação e análise dos dados coletados são baseados 

no trabalho de Saldaña (2013), um manual de codificação para pesquisas qualitativas. Neste 

livro, o autor descreve e exemplifica todo o processo de codificação, bem como sua 

conceituação, detalhando os vários métodos possíveis de codificação, que devem ser 

combinados para atender de forma mais eficaz aos propósitos de cada pesquisa. Por seu nível 

de detalhamento, qualidade e flexibilidade do método, o trabalho de Saldaña (op.cit) foi 

escolhido como principal direcionador da etapa de codificação deste estudo.  

Segundo Saldaña (2013, p. 3, tradução nossa):  
Um código, na pesquisa qualitativa é, na maioria das vezes, uma palavra ou 
expressão que simbolicamente atribui um atributo sumativo, saliente, que 
capture a essência, e/ou evocativo, a uma porção de dados verbais ou visuais. 
 

O autor afirma que, na análise de dados qualitativos, os códigos são unidades de 

sentido, construídas pelo próprio pesquisador, que simbolizam e atribuem interpretação às 

unidades separadas de dados. Este processo tem o propósito de, em seguida, detectar padrões, 

analisar, categorizar e construir teoria sobre as observações.  

 Portanto, no processo de codificação, os dados, em forma de transcrições de 

entrevistas, vídeos, imagens, documentos, notas de campo, etc., são divididos em partes 

menores às quais é atribuído sentido, para posterior identificação de padrões. (SALDAÑA, 

2013) Um dos principais objetivos da codificação é a identificação de padrões repetidos, que 

podem surgir em diferentes formas: similaridade, diferença, frequência, sequência, 

correspondência e causa (HATCH, 2002, apud SALDAÑA, 2013, p.6-7). Saldaña (op.cit) 

alerta que a codificação é mais do que somente rotulação dos dados. Ela consiste em ligá-los 

aos padrões e significados, às ideias geradas pela teoria e que voltam como resposta à teoria. 

Deve-se fazer essa conexão entre dados e significados de maneira sistemática, fazendo-os 

parte de um sistema ou classificação, categorizando-os (SALDAÑA, op.cit). 

 Esse processo se dá, em suas linhas gerais, segundo o seguinte encadeamento: os 

dados são separados em unidades menores e codificados. Esses códigos, por sua vez, podem 

ser agrupados em categorias, que em sua análise formarão temas e conceitos. Esses conceitos, 
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então, geram contribuições para o desenvolvimento da teoria, a partir da observação dos 

padrões de como esses temas e conceitos se inter-relacionam (SALDAÑA, 2013). 

O processo de codificação se inicia com a pré-codificação, que consiste na leitura ou 

observação preliminar dos dados coletados, com a marcação, grifos das passagens, trechos ou 

itens que chamem a atenção do pesquisador (SALDAÑA, 2013).  

Desde o início da codificação, o pesquisador deve tomar nota dos seus comentários, 

que serão úteis nas etapas posteriores de interpretação (SALDAÑA, 2013). Os comentários do 

observador (CO) podem guiar tanto a análise, a criação de códigos, como até mesmo a 

mudança na perspectiva e nas expectativas de resultado da pesquisa. Por vezes, os próprios 

CO podem ser codificados.  

Saldaña (2013) aponta também a importância da manutenção de uma lista de códigos, 

que contenha todos os códigos usados na pesquisa, sua descrição, os critérios que definem 

inclusão e exclusão desse código exemplos típicos e atípicos. 

Após esses procedimentos preliminares, inicia-se o primeiro ciclo de codificação. O 

primeiro ciclo da codificação, segundo Saldaña (2013, p.59) possui seis categorias, e cada 

uma dessas categorias possui um conjunto de métodos correspondentes. São as categorias do 

primeiro ciclo de codificação:  

 

•! Métodos gramaticais 

•! Métodos elementares  

•! Métodos afetivos 

•! Métodos literários e de linguagem 

•! Métodos exploratórios 

•! Métodos processuais 

 

A seleção dos métodos adequados depende do tipo de pesquisa, de seus objetivos e de 

suas características gerais, como método de coleta de dados, perfil dos sujeitos da pesquisa, 

tipos de material coletado. Saldaña (2013) recomenda a geração de códigos provisórios, que 

vão guiar os primeiros passos do processo para gerar mais códigos, e podem ser alterados 

posteriormente.  

O primeiro ciclo de codificação consiste em métodos bastante simples e diretos. 

(SALDAÑA, 2013, p.58) O segundo ciclo possui maior complexidade, pois envolve 

habilidades analíticas mais profundas. Para este estudo, foram selecionados cinco métodos 
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para o primeiro ciclo (codificação por atributos, estrutural, In Vivo, de processos e de valores), 

um método intermediário (codificação eclética) e um método para o segundo ciclo 

(codificação de padrões). O quadro a seguir mostra, com base no estudo de Saldaña (2013) 

cada um desses métodos, com uma rápida descrição, e quais referências o autor utilizou para 

embasar cada um deles.  

 
Quadro 3: Métodos de codificação utilizados. 

 
Etapa Método Fonte                          

(apud Saldaña, 
2013) 

Descrição Função neste estudo 

1°
 c

ic
lo

 

Codificação 
por 

atributos 

Bazeley, 2003; 
DeWalt e DeWaklt, 
2011; Gibbs, 2002; 
Lofland et al.,2006 

Consiste em uma descrição 
concisa dos participantes e tem 

a função de computar as 
informações básicas a respeito 

dos participantes, para 
gerenciamento e referência dos 

mesmos. 

Facilitar o 
gerenciamento do 
material coletado 

1°
 c

ic
lo

 Codificação 
estrutural 

Guestet al., 2012; 
MacQueen et al., 

2008; Namey et al., 
2008 

Método baseado na estrutura 
dos temas da entrevista/material 
coletado, formando um índice 

dos assuntos gerais 

Organização inicial dos 
dados 

1°
 c

ic
lo

 

Codificação 
In Vivo 

Charmaz, 2006; 
Corbin e Strauss, 

2008; Glaser, 1978; 
Glaser e Strauss, 

1967; Strauss, 1987; 
Strauss e Corbin, 

1998 

Refere-se à extração de 
palavras ou expressões 

utilizadas pelo participante, na 
linguagem exata utilizada pelo 

mesmo. Recomendado para 
trabalhos com juventude. 

Observar da 
perspectiva dos 

entrevistados as suas 
culturas e visões de 

mundo 

1°
 c

ic
lo

 

Codificação 
de 

Processos 

Bogdan e Biklen, 
2007; Charmaz, 

2002, 2008;Corbin e 
Strauss, 2008; 

Strauss e Corbin, 
1998 

Utiliza as formas nominais dos 
verbos para identificar as 

ações/processos presentes nos 
dados. Atua na identificação de 
dinâmicas de ação, interação e 

emoção, em resposta a 
situações do contexto, bem 

como de processos de conceitos 
psicológicos, qual identidade, 

preconceito confiança, 
memória, etc. 

Identificar as ações e 
reações ao contexto e, 
processos psicológicos 

da construção de 
confiança 
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1°
 c

ic
lo

 
Codificação 
de Valores 

Gable e Wolf, 1993; 
LeCompte e 

Preissle, 1993 

Identifica valores, atitudes e 
crenças dos participantes em 

seu discurso. 

Observar aspectos 
culturais nos valores, 

crenças, 
posicionamento e 

atitudes na confiança 
em relação ao superior 

T
ra

ns
iç

ão
 Codificação 

Eclética 
Todas as fontes 

citadas no primeiro 
ciclo 

Utiliza simultaneamente dois ou 
mais métodos de codificação do 
primeiro ciclo com o objetivo 

de relacionar códigos e 
aprofundar a análise 

Observar de maneira 
mais abrangente como 

os dados coletados 
começam a responder à 

pergunta da pesquisa 

2°
 c

ic
lo

 

Codificação 
de Padrões 

Miles e 
Huberman, 1994 

Os códigos semelhantes são 
reunidos e interpretados os 

padrões presentes neles. 

Identificar padrões na 
construção de 

confiança que se 
relacionem com a 

teoria, nos contextos 
estudados. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Saldaña (2013) em 10/05/2016. 
 

No segundo ciclo da codificação, a busca por padrões se iniciará com um conjunto de 

códigos preliminares, baseados nas categorias de confiança transacional e transformadora 

explorados por Reina e Reina (2006), e expostos detalhadamente no item 2.1 deste trabalho. 

Buscar-se-á encontrar padrões que remetam à confiança transacional (contratual, 

comunicativa e de competência), e à confiança transformadora (convicção, coragem, 

compaixão e comunidade). Esses códigos são, entretanto, apenas preliminares, podendo haver 

a adição de novos códigos, que identifiquem padrões não abrangidos por essas categorias. Por 

fim, os dados são interpretados à luz da teoria e os achados são descritos em relatório.  

O método descrito por Saldaña (2013) se assemelha em alguns aspectos ao da Análise 

de Conteúdo, de Bardin (2009). O autor traz, assim como Bardin, uma técnica solidamente 

estruturada, descrita de forma bastante didática. Ambos os métodos são divididos em etapas 

de pré-análise, exploração dos dados e interpretação dos mesmos à luz da teoria. Entretanto, 

os métodos se diferem ao passo que Bardin (2009) desenvolve um método com fortes bases 

nas estruturas linguísticas, enquanto Saldaña (2013) sugere etapas de codificação com 

“cortes” diferentes, olhares diferentes, de acordo com as necessidades de cada estudo. Essa 

proposta permite maior flexibilidade na análise, pois as formas de codificação se adaptam 

facilmente ao tema e ao tipo de informação que se busca. Além disso, o método de Saldaña 

(op.cit.) permite, para este estudo, uma análise profunda, já que, ao longo dos ciclos de 
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codificação, os mesmos trechos são observados por diferentes prismas, como processos, 

valores e estruturas de discurso, permitindo uma interpretação combinada desses códigos.   
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4! A CONFIANÇA NOS BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS: UMA ANÁLISE 

SOB A ÓTICA DO JOVEM  

 

Após a aplicação das entrevistas, o material coletado foi codificado e analisado, com 

base na literatura já revista neste trabalho. Os detalhes e resultados dessa análise são expostos 

nesta seção. O principal parâmetro para esta análise foram as categorias de confiança 

transacional e transformadora de Reina e Reina (2006), como direcionadores presentes na 

pergunta-problema desta pesquisa.  

Ambas as categorias estavam presentes nos discursos dos jovens dos bancos públicos e 

privados. Entretanto, a forma e a frequência em que apareceram foram distintas. Sendo assim, 

além de observar quais categorias estavam presentes nas relações do jovem com seu superior, 

buscou-se analisar como elas se apresentavam, e em que contexto. Também foram observadas 

outras nuances associadas à confiança, como, por exemplo, a sua ausência ou que 

comportamentos geram sua quebra, o papel da idade na construção de confiança, e aspectos 

específicos da confiança no superior hierárquico nos bancos públicos.  

A confiança transacional se mostrou presente com muita frequência, como base das 

relações de confiança. A confiança contratual pôde ser observada na valorização da ética e no 

cumprimento de promessas; a confiança comunicativa, na importância da verdade e da 

capacidade de ouvir o jovem; a confiança de competência, na prática da mentoria e ensino, e a 

reciprocidade, ou seja, a confiança depositada na competência do jovem.  

 A confiança transformadora, também presente na descrição de comportamentos que 

constroem a confiança, foi ainda mais relevante nos relatos dos eventos críticos positivos. 

Nestes, a confiança transformadora mostrou-se relacionada aos fatores que criaram ou 

potencializaram as relações de confiança.  

 

4.1! PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Os entrevistados foram selecionados através do método de snowballing, e participaram 

dez jovens, cinco funcionários de bancos públicos e cinco de bancos privados, nascidos após 

1980, com diferentes níveis de experiência em bancos. Na amostra, a idade variou entre 24 e 

36 anos, e o tempo no mesmo banco de 1 ano e 6 meses a 12 anos e 4 meses, e o tempo na 

mesma equipe varia de 6 meses a 5 anos e 5 meses. Os cargos dos entrevistados vão dos 
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níveis básicos de escriturário, agente comercial e caixa, até o nível de gerente geral da 

agência.  

 Todos os entrevistados são brasileiros, oito deles naturais da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, e dois de outras regiões do Brasil, mas que já vivem na região há mais de 10 

anos. Cinco entrevistados são homens e cinco, mulheres, sendo que oito entrevistados são 

solteiros e dois casados, e quanto ao grupo étnico, quatro se declararam brancos/ caucasianos, 

quatro se declararam pardos, um se declarou com origem indígena e um não declarou etnia.  

 Quanto à escolaridade, cinco entrevistados possuem pós-graduação, quatro têm nível 

superior completo, e um está cursando o nível superior. Suas formações também são variadas, 

sendo dois da área de administração, dois de direito, dois de comunicação social, um de 

educação física, um de análise de sistemas, um de logística e um de ciências contábeis. A 

renda mensal dos entrevistados é diversa, três se encontram na faixa de R$10.000 a R$30.000, 

três de R$5.000 a R$10.000, três de R$2.000 a R$ 5.000, e um com menos de R$2.000.  

A intenção ao buscar jovens com distintos níveis de experiência, formação e faixa 

salarial foi a de observar possíveis nuances na forma em que a confiança é construída pelos 

mesmos. A descrição e os resultados da análise são expostos a seguir.  

 

4.2! O PROCESSO DE ANÁLISE 

 

A análise do material coletado foi feita em quatro ciclos compostos de sub-etapas, de 

acordo com as orientações de Saldaña (2013)8.  O primeiro ciclo após a transcrição das 

entrevistas foi a pré-codificação dos dados, que consistiu em leitura e marcação do texto das 

entrevistas e das notas de campo, fazendo anotações sobre os aspectos que se mostravam 

dignos de destaque. Foram observados, principalmente, neste primeiro ciclo, os tipos de 

confiança mencionados no discurso dos entrevistados, bem como observações sobre o 

comportamento e o papel do gestor; aspectos, comportamentos ou eventos que geram quebra 

de confiança. Outros aspectos que se repetiam nos discursos também foram codificados, 

como, por exemplo, o papel dos sistemas de informação na  manutenção da confiança, como a 

pressão com metas demasiadamente altas podendo gerar comportamentos que fogem à ética, 

entre outros. O material da pré-codificação foi tabelado de acordo com essas categorias de 

códigos e comparados os dados entre bancos públicos e privados. As observações feitas nesta 

                                                
8 Ver quadro 3 (Métodos de codificação utilizados), página 74.  
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etapa direcionaram a análise nos ciclos seguintes, ainda que novos códigos tenham surgido na 

sequência.  

O segundo ciclo no processo de análise, o primeiro ciclo de codificação (SALDAÑA, 

2013) consistiu em cinco sub-etapas. Primeiramente, os dados dos entrevistados foram 

organizados de acordo com a codificação de atributos (SALDAÑA, op.cit). Em seguida, na 

codificação estrutural, buscou-se marcar os temas centrais de cada etapa da entrevista. Então, 

a codificação de processos, que se valeu dos verbos em forma nominal (gerúndio e infinitivo) 

para codificar os processos presentes no discurso dos entrevistados. A codificação de valores, 

sequencialmente, trouxe à tona valores, atitudes e crenças presentes nos discursos dos 

entrevistados, permitindo perceber alguns fatores que valorizam ou repudiam, suas atitudes 

com relação aos superiores e suas reações às atitudes dos mesmos, e as crenças que embasam 

algumas de suas ações. Por fim, a codificação In Vivo buscou observar nas expressões 

utilizadas pelos participantes, trechos que ilustrem suas percepções e posicionamentos a 

respeito da confiança e do seu ambiente de trabalho. As diretrizes metodológicas para todas 

essas sub-etapas foram baseadas no livro de Saldaña (2013). 

O terceiro ciclo de análise foi a codificação eclética, uma etapa de transição. Nela, os 

demais códigos foram unificados em arquivos de texto, de acordo com a sequência, por 

entrevista, e em seguida separados por tema de análise, por sujeito da pesquisa. Os temas de 

análise de acordo com os quais os códigos foram agrupados são: definição de confiança, 

motivos para confiar, postura do chefe, quebra de confiança, aspectos relativos ao banco, 

características pessoais, equipe, e aspectos relacionados à faixa-etária.  

 O quarto ciclo, por fim, refere-se ao que Saldaña (2013) denominou segundo ciclo de 

codificação: a codificação de padrões e a codificação aberta. Na codificação de padrões 

buscou-se observar, por tema analisado, os padrões presentes nos discursos dos entrevistados 

dos bancos públicos e privados. A partir da codificação desses padrões, as etapas seguintes 

deste capítulo foram elaboradas. O processo da codificação aberta, por sua vez, buscou 

responder à pergunta direcionadora desta pesquisa, ao identificar as categorias de confiança 

interpessoal – de acordo com as categorias de confiança transacional e confiança 

transformadora de Reina e Reina (2006) – presentes no discurso dos jovens entrevistados.  

 

4.3! A PERCEPÇÃO DA CONFIANÇA TRANSACIONAL E 

TRANSFORMADORA  
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Para responder a pergunta direcionadora desta pesquisa, foi analisada a presença da 

confiança transacional e da confiança transformadora nos discursos, tanto com conotação 

positiva (indicando presença ou valorização), quanto com conotação negativa (indicando 

ausência ou falha). Pôde-se perceber que, nas entrevistas de jovens dos bancos públicos, a 

confiança transformadora é mais mencionada, tanto de forma positiva quanto de forma 

negativa, enquanto nos bancos privados, predomina a sinalização da confiança transacional, 

conforme ilustrado no Quadro 4.  

 
Quadro 4:  Menções da confiança transacional e transformadora nas entrevistas com jovens dos bancos 

públicos e privados 

BANCOS 

PRIVADOS     
BANCOS PÚBLICOS 

   

Categorias de 

Confiança 
Positivo Negativo “Saldo” Menções 

Categorias de 

Confiança 
Positivo Negativo “Saldo” Menções 

Contratual 28 24 4 52 Contratual 32 26 6 58 

Comunicação 17 24 -7 41 Comunicação 28 21 7 49 

Competência 26 7 19 33 Competência 23 11 12 34 

Convicção 4 3 1 7 Convicção 20 6 14 26 

Coragem 3 4 -1 7 Coragem 16 13 3 29 

Compaixão 8 12 -4 20 Compaixão 22 15 7 37 

Comunidade 11 6 5 17 Comunidade 24 14 10 38 

Institucional 4 6 -2 10 Institucional 12 9 3 21 

TRANSACIONAL 71 55 16 126 TRANSACIONAL 83 58 25 141 

TRANSFORMADORA 26 25 1 51 TRANSFORMADORA 82 48 34 130 

Fonte: A autora com base na análise do material coletado. Elaborado em 20/06/2016. 
 

É possível que este fenômeno se deva ao fato de a estabilidade, na maioria das vezes, 

implicar menor rotatividade, e por conseguinte, a possibilidade de construção de vínculos 

mais fortes, assim como uma sensibilidade maior para perceber a ausência ou deficiência na 

confiança. Há indicações dessa possibilidade nos discursos de alguns entrevistados, como no 

do sujeito 6, de um banco público:  

 
Tem uma coisa lá, que é a tal da estabilidade. Então em geral as pessoas 
passam anos convivendo juntas. Se constroem relações de amizade mesmo, 
meu atual namorado é do banco, vários casamentos surgem. Então acho 
assim, a estabilidade, no caso do [BANCO 3], que é diferente dos outros 
bancos, os privados, né, a estabilidade prolonga o relacionamento. [...] E eu 
acho que a convivência lá é o alicerce onde se constrói a confiança. E aí a 
convivência permite você ter experiências em que a confiança é totalmente 
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destruída e raramente se reconstrói, e às vezes se abala e se consegue 
reconstruir, mas acho que se essas pessoas não estivessem próximas, se 
estivessem distanciadas, como eu imagino talvez seja no banco privado que 
tem uma rotatividade maior dos empregados, ela não tem tempo de maturar 
essa confiança. Então acho que a convivência é uma coisa importante, né... 
A possibilidade de a gente ficar mais tempo juntos.  

(Sujeito 6, do Banco 3, Banco Público) 
 

O ponto levantado pelo sujeito 6 encontra eco no relato do sujeito 1, de um banco 

privado, quando questiona a política de realocação de pessoal da empresa, que move os 

funcionários de agências, antes que vínculos profundos possam ser formados:  

 
 Um dos fatores também que me deixam um tanto triste na instituição é isso. 
Você monta a equipe, prepara, a equipe é boa e do nada eles vão lá e trocam, 
sem te consultar. Ou seja, a equipe não é minha, é do banco. [PAUSA] Na 
verdade a equipe É do banco, não é minha, eu sou o gestor da equipe. Mas 
eu não sou consultado na hora de trocar. [...]  Engraçado isso... Esses dois 
funcionários não ficaram comigo muito tempo... Foram pra outras agências. 

(Sujeito 1, Banco 1, Banco Privado) 
 

Esta justificação encontra base em um dos princípios básicos presente na teoria sobre 

confiança, o princípio de que a confiança precisa de repetidas interações para se construir, 

bem como da perspectiva de novas interações no futuro (ZANINI, 2008; MAYER et.al, 1995; 

REINA e REINA, 2006). Assim, a perspectiva de interações futuras no contexto da 

estabilidade nos bancos públicos proporciona um cenário favorável à construção de confiança 

transformadora. Da mesma forma, o ambiente que é favorável à sua construção também 

permite uma sensibilidade maior aos aspectos relativos à confiança transformadora, quando 

esta não está presente, é deficiente, ou há quebra de confiança.  

 Em contrapartida, se nos bancos privados a perspectiva de interações futuras é 

reduzida, a confiança interpessoal tem menos espaço para evoluir a um nível de confiança 

transformadora. Os vínculos de confiança existentes se fortalecem principalmente em 

aspectos transacionais, e pouco em aspectos da confiança transformadora, ainda que 

existentes.  

 Faz-se relevante notar que a confiança transformadora em nada anula os aspectos da 

confiança transacional, nem diminui sua importância, sendo uma forma de aprofundamento 

dos vínculos de confiança, iniciados a partir da confiança transacional. Segundo Reina e 

Reina (2006), a presença da confiança transformadora tem o efeito de elevar 

exponencialmente os níveis de confiança de uma organização. Entretanto, como se pode notar 

no Quadro 4, a menção da confiança transformadora não diminui a relevância (representada 
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pela quantidade de menções) da confiança transacional no discurso dos entrevistados dos 

bancos públicos.  

A maneira como estas categorias de confiança apareceram nos discursos dos 

entrevistados foi variada. Entretanto, ao codificar e analisar o material coletado, algumas 

relações, formas e peculiaridades despontaram, e podem ser associadas à teoria já discutida 

neste trabalho, principalmente às categorias de confiança de Reina e Reina (2006)  

 

4.4! PERSPECTIVAS SOBRE AS AÇÕES DO CHEFE 

 

Observou-se no conteúdo das entrevistas que um mesmo tipo de comportamento do 

superior pode ser interpretado de formas distintas, de acordo com a perspectiva do jovem 

entrevistado. Uma ação semelhante dos chefes pode ser vista como uma demonstração de 

confiança transformadora, ou transacional, variando conforme a atitude do subordinado. Esta 

atitude é influenciada por aspectos tanto da sua personalidade e disposição para confiar, 

quanto por aspectos do ambiente de trabalho, como o contrato psicológico que rege aquela 

relação (MAYER, DAVIS e SCHOORMAN, 1995; ROUSSEAU, 1989; CASTANHEIRA e 

CAETANO, 2014 ).  

 Um exemplo observado é a atitude do superior em dar apoio e estar presente. A 

presença e o apoio do chefe foram apontados nas entrevistas como fatores positivos, que 

geram confiança nesse superior. Entretanto, a forma como isso ocorre se mostrou distinta. 

Para alguns entrevistados, principalmente nos bancos privados, o comportamento do superior 

de estar presente e apoiar a equipe era visto como confiança transformadora, como 

demonstração de um senso de responsabilidade com o grupo, “Comunidade” (REINA e 

REINA, 2016), como um comportamento que gera um nível superior de confiança, como 

ilustrado nos trechos a seguir:  

 

 

Sujeito 3 – Banco Privado:  

 
E o meu gestor anterior ele era, como eu disse antes, excelente pessoa, mas 
como profissional... ele não ajudava a gente em nada. E no primeiro dia que 
a minha nova gestora chegou na agência, a agência estava pegando fogo. É 
aquele dia que o negócio estava feio. Todo mundo querendo tudo pra cima 
da hora... Eu era inexperiente, eu tinha dias de banco, ia fazer um mês. E 
nessa confusão toda, eu enrolada, e a pessoa que estava me ajudando 
também... Ela começou a puxar fila, começou a ajudar, começou a vender, 
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começou a atender, começou a fazer... Então, naquele momento, eu vi que eu 
poderia contar com ela, porque ela não estava ali só pra ser minha gestora, 
ela tava ali pra trabalhar como um todo. Ela viu que a situação ali estava 
feia, estava ruim, e ela resolveu colcoar a mão na massa pra ajudar. Então 
isso é que me mostrou que eu poderia contar com ela e que ela poderia ser 
uma gestão melhor pra mim. 

 

Sujeito 5 – Banco privado:  
[ENTREVISTADORA] - E quais foram os fatores mais importantes pra 
você construir esse vínculo de confiança? 
[ SUJEITO 5] - O fato de ela ser prestativa, uma pessoa de caráter, e a 
preocupação dela com a minha situação. E a preocupação dela também em 
querer fazer as coisas junto. Ela não tem aquela coisa de querer aparecer ou 
nada... A gente faz as coisas muito junto. 

 

Em contrapartida, o mesmo tipo de comportamento foi também descrito pelos 

entrevistados sob outra perspectiva, principalmente nos bancos públicos. Em algumas 

entrevistas, apoio e presença do superior eram vistos como comportamentos que estariam 

mais relacionados à confiança transacional contratual, como um dever do superior, acordado 

formal ou informalmente. Dessa maneira, esse aspecto é percebido com ainda mais 

intensidade quando essa confiança é quebrada:  

 

Sujeito 10 – Banco Público: 
Pra mim é crucial que ele, literalmente, chegue junto nos problemas, e não 
tire o corpo fora. No [Banco 4] você é responsabilizado no seu CPF, 
dependendo do problema. Então, assim, é muito  importante que eu tenha um 
gerente que, se tiver um problema, que eu sei que vai chegar junto comigo. 
Entendeu? Se tiver um problema, ele vai tratar como se o problema fosse 
dele também. Então, uma pessoa que fica se esquivando do problema, eu não 
vou ter confiança nunca nessa pessoa. 

 

 

 

Sujeito 7 – Banco Público, na montagem do modelo de Lego:  
[REPRESENTOU SUPERIORES DISTANTES DA EQUIPE, 
OBSERVANDO E COBRANDO]  
Aqui é a representação da agência de uma forma bem metafórica. Aqui a 
gente pode ver as figuras dos superiores, que seriam o superior máximo, o 
superintendente, e o superior direto, que é o gerente da agência. Aqui seriam 
os funcionários da agência, e o segurança. A sensação de estar carregando a 
agência nas costas. Onde, pra se ter um cenário de confiança, estes mesmos 
funcionários que carregam a agência nas costas, e atingem os objetivos que 
estes aqui propõem e cobram, a mentira não pode ser tida como algo comum 
nas relações, [...]. 



 

! 84 

Figura 4: Modelo de Lego® - Sujeito 7: A confiança e hierarquia em seu ambiente de trabalho. 

 

 
Fonte: Fotografia pela autora no dia 22/03/2016. 
 

 Assim, a perspectiva e a referência de confiança influenciam na percepção e na 

avaliação do contexto experimentado, assim como no item 3 desta análise.  O quadro 5 

consolida os comportamentos do líder que se mostraram mais relevantes no discurso dos 

participantes para construção e quebra de confiança, em ordem decrescente de relevância.  

 
 

Quadro 5: Comportamentos mais relevantes do líder 

Comportamentos mais Relevantes do Líder 
Construção de Confiança Quebra de Confiança  
Apoio e presença do superior Expor o funcionário;  
Proteger e preservar os subordinados Assédio moral; 
Reciprocidade (o superior confiar nos 
seus subordinados) Não ouvir o funcionário; 

Visão sistêmica Quebrar promessas; 

Mentoria Não se importar, manipular pessoas e 
fazer mau uso da influência; 

Compaixão e empatia Mentir; 
Amizade (bancos públicos) Ser passivo diante de algo errado. 
Ética   
Competência   

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da análise em 04/10/2016. 
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4.4.1! Comportamentos do superior mais relevantes para construção de confiança 

 

Quando questionados sobre quais comportamentos e características do superior 

geravam mais confiança no mesmo, alguns itens foram repetidamente mencionados no 

discurso dos entrevistados. Neste aspecto, os entrevistados mencionaram os mesmos tipos de 

comportamentos, não houve distinção significativa entre as respostas dos entrevistados dos 

bancos públicos e privados, a não ser a intensidade na descrição de alguns itens. Foram 

caracterizados como mais relevantes pelos entrevistados os seguintes aspectos, ordenados por 

relevância no discurso dos entrevistados:  

•! Apoio e presença do superior;  
•! Proteger e preservar os subordinados;  
•! Reciprocidade (o superior confiar nos seus subordinados);  
•! Visão sistêmica;  
•! Mentoria;  
•! Compaixão e empatia;  
•! Amizade (bancos públicos) 
•! Ética;  
•! Competência.  

  

4.4.1.1! Apoio e presença do superior 

 

Muitos dos comportamentos referenciados pelos entrevistados estavam relacionados 

ao apoio e à presença do superior, ouvindo os subordinados, acreditando neles, provendo o 

que estava fora do seu alcance, trabalhando em conjunto com a equipe e provendo suporte em 

momentos críticos.  

Alguns trechos das entrevistas podem ilustrar este aspecto: 

[Sujeito 1 – Banco 1, privado, gerente geral comercial]  
“Eu abraço muito a minha equipe também, e eles percebem isso. Eu brinco 
que eu sou  “vocês futebol clube”, eu visto a camisa, assim... Eu sou aquele 
que morre pela minha equipe.” 

 

[Sujeito 3 – Banco 1, privado, agente comercial] 
“E no primeiro dia que a minha nova gestora chegou na agência, a agência 
estava pegando fogo. [...] Ela começou a puxar fila, começou a ajudar, 
começou a vender, começou a atender, começou a fazer... Então, naquele 



 

! 86 

momento, eu vi que eu poderia contar com ela, porque ela não estava ali só 
pra ser minha gestora, ela tava ali pra trabalhar como um todo.” 

 

[Sujeito 9 – Banco 4, público, gerente de contas pessoa física]  
“Ele, apesar de exercer o cargo de chefia, ele não se posicionava como um 
chefe no dia a dia. Ele era só mais um ali no banco, trabalhando com a gente. 
É lógico que tem uma hierarquia, a gente tem que seguir o que ele fala, mas 
não é aquela coisa ‘mandou e fez’, ele manda e a gente faz. Ele tá no jogo 
com a equipe e ele faz o que é do cargo dele, porque ele tem que fazer.” 

 

[Sujeito 10 – Banco 4, público, gerente de contas pessoa jurídica] 

 

[Entrevistadora: Já teve algum chefe em quem você confiasse muito? Como  
ele era?]  
“Uhum... Ele era um chefe totalmente solícito. Como eu to te falando, ele não, não 
tirava o corpo fora, mesmo. Ele era solícito, jogava nas 11, se tivesse que atender 
FGTS, ele atenderia, se tivesse que atender PJ ele atenderia... E assim, todas as 
vezes que tinha algum problema, que bate aquele desespero, ele falava assim: 
“Relaxa, que a gente vai achar a solução junto.” Isso é muito legal. E ele era uma 
pessoa que assim, poxa, qualquer coisa que ele me mandasse fazer, eu acho que eu 
faria sem questionar, de olhos fechados. Porque eu sei que ele, na hora que o 
problema acontece, ele chega junto. E eu já tive várias situações com ele que eu 
percebi que realmente ele era muito  parceiro.” 

 

4.4.1.2! Proteção e preservação do subordinado  

 

Este comportamento foi descrito pelos entrevistados como uma forma de criar e 

fortalecer laços, porque cria precedentes que serão usados para basear as decisões de 

confiança no futuro (ZANINI, 2007). A proteção ocorre em diferentes sentidos, como 

proteger os subordinados de outros colegas, de abusos ou injustiça da instituição, de clientes 

com más intenções ou mesmo das circunstâncias. Os trechos das entrevistas a seguir retratam 

essa observação.  

[Sujeito 5 – Banco 2, privado]  
Na época da promoção, a preocupação dela (gerente de quem ela é 
assistente) era mais com a minha promoção do que com a dela. [...]  Mas isso 
também foi mais pessoal, porque na época que aconteceu essa história toda 
da prova... quando eles estavam fazendo muita pressão, “ah, perdeu a prova, 
não vai mais” ela bateu de frente com eles pra me defender, entendeu?  “Ela 
tava nervosa..” 
Então ali, nossa confiança cresceu. Com ela eu tenho até um laço de 
amizade. Não fora do banco, a gente não sai junto, mas ali dentro. Ela me 
apoiou nisso, me ajudou.  

 

 [Sujeito 7 – Banco 3, público]  
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Muito chateado com isso, eu coloquei a situação pro meu gerente anterior. 
Ele escutou, ele teria que abrir um processo disciplinar... E qual foi a atitude 
que ele teve? Ele ligou pra essa cliente, na minha presença, colocou toda 
essa situação, e explicou que ele teria que abrir uma ação disciplinar contra 
mim, uma vez que ela não reconhecia. E aí ela disse que isso não poderia ser 
feito, porque eu sempre a atendi muito bem, e que não era uma situação de 
isso acontecer, e que deveria ter havido um mal entendido. Aí ele explicou, 
né.. ele confiou na minha palavra, né, na minha conduta. E ele insistiu com 
ela que teria que abrir o processo contra mim, e a cliente acabou admitindo 
que fez o produto e que simplesmente não queria mais. [...]Então isso foi 
bastante gratificante, não só pela positividade do posicionamento dele, mas, 
enfim, por ter confiado no profissional que eu sou, na minha palavra. 

 

4.4.1.3! Reciprocidade (o superior confiar nos seus subordinados) 

 

A reciprocidade também é um aspecto importante na teoria sobre confiança, essencial 

para que haja construção de um vínculo de confiança duradouro (ZANINI, 2007; MAYER 

et.al, 1995; REINA e REINA, 2006). Este tema recorrente na teoria se confirmou no material 

coletado nas entrevistas. Mais do que um aspecto tido como certo, ou mínimo, alguns 

entrevistados descreveram a reciprocidade como um diferencial.  

 

 [Sujeito 3 – Banco 1, privado] 

Excelente... Com a minha gestão atual, eu não tenho do que reclamar. Com a 
minha gestão atual eu tenho acesso a coisas que um funcionário comum, no 
mesmo cargo que eu não poderia ter. Mas com confiança, eu tenho acesso 
com senha, da minha própria gestora pra poder acessar esse tipo de canal. E 
é uma coisa que se eu realmente quisesse fazer algo contra ela, se eu tivesse 
raiva, com a senha dela eu poderia prejudicar ela. Então é uma coisa de 
confiança mútua mesmo. Então eu não tenho realmente do que reclamar 
nesse cenário atual. 

 

[Sujeito 9 – Banco 4, público] 

O que é necessário pra eu confiar? Bom, primeiro, que ele tenha confiança 
em mim. Que no ambiente bancário é complicado. A gente mexe com 
dinheiro... E talvez seja o bem, tirando a parte pessoal, mais importante pras 
pessoas... Então se o meu superior não confiar que eu possa fazer, realizar o 
trabalho, eu não vou ter confiança nele. Eu vou ter sempre um pé atrás em 
tudo que ele me faz ou pede, porque talvez não seja o que realmente eu tenha 
que fazer. Eu acho que é isso, é isso. 

4.4.1.4! Visão sistêmica  

 

Uma outra atitude mencionada repetidas vezes nos discursos dos entrevistados foi a 

visão sistêmica, no sentido da capacidade de compreender o sistema como um todo, e 



 

! 88 

trabalhar pelo bem desse sistema, em contraste com uma preocupação com apenas uma área, 

ou restrita às suas tarefas pessoais. Este comportamento pode ser associado às características 

da confiança transformadora descrita por Reina e Reina (2006), na categoria “Comunidade”, 

através de um senso de responsabilidade com o grupo, com o sistema, já que a visão sistêmica 

implica a preocupação com o grupo.  

 

[Sujeito 3 – Banco 1, privado] 
Bom, pra eu confiar no meu superior, primeiramente, ele tem que me 
demonstrar que ele está querendo fazer um resultado como um todo, que não 
é uma coisa que ele vai querer só pra levantar a parte dele. [...]  Então eu 
acho que a questão, seria, pra eu confiar no meu supervisor, se ele pensar 
como um todo, não favorecer um ou outro, mas pensar como um todo, como 
equipe mesmo. 

 

[Sujeito 4 – Banco 2, privado]  
A mesa significa todo o ambiente, toda a visão que a pessoa deveria ter. 
Porque  os funcionários estão acostumados a enxergar só o seu trabalho, 
quando você enxerga a empresa de uma forma macro, você entende o 
negocio que você tá fazendo. Você agrega o objetivo. Quando você agrega o 
objetivo, você faz com mais satisfação, faz com mais gosto, porque você 
entende aonde a empresa quer chegar, o foco que a empresa quer dar e o 
quanto cada um dos seus trabalhos, cada tarefa que você executa, cada 
função que você faz de bem feito, vai gerar de resultado para a empresa e 
que vai ser compartilhado entre todos aqueles que fizeram parte pra aquele 
objetivo ter sido alcançado. 

 

[Sujeito 6 – Banco 3, público]  
Porque o chefe está numa posição que ele se aproxima mais da empresa né? 
Vamos dizer assim, mais do dono da empresa do que da base que trabalha, 
acho que os trabalhadores, e ao mesmo tempo ele é um trabalhador da 
empresa. Ele fica nesse limiar assim tem que atender à empresa. Ela me paga 
um salário maior  para ser um cargo de confiança, no banco e o gerente 
normalmente, o banco me paga mais pra seu gerente e defender os objetivos 
do banco, as metas do banco, a missão do banco, e ai tem que, o gerente 
pensando: 'Eu tenho que intermediar, esses objetivos de banco, que são 
coisas pesadas muitas vezes, com aqueles trabalhadores', então acho que me 
leva confiar no gerente, no chefe e quando ele consegue fazer isso com ética, 
com comprometimento e ele não coloca acima do objetivo, do bem comum 
ali o seus interesse pessoais, acho que quando o cara põe a mão na massa 
também pra ajudar trabalhar. 

 

[Sujeito 7 – Banco 3, público]  
Superior é um pouco mais complicado. Por quê? Porque como profissional, 
também, eu tenho que ter uma maturidade para entender o cargo que ele está 
exercendo naquele momento que a empresa, grande como ela é, espera dele. 
Porém, ao meu ver, mesmo naquele cargo, a essência ele não pode perder, no 
que tange à ética, mesmo. Com certeza é o cargo que ele exerce, acaba sendo 
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que tem mais pressão, mais cobrança. Então, como que eu vejo, como que eu 
obtenho confiança nesse profissional? De algumas formas. 
A primeira, como ele filtra a cobrança, a pressão que ele recebe, no 
tratamento com os seus subordinados, com a sua equipe. Como ele trata a 
cobrança de determinados números, metas, porque sabemos que, 
principalmente no mercado financeiro, muitas metas são muito difíceis, não 
impossíveis. E alguns profissionais, os chefes no caso, tendem a ser cruéis, e 
a meta vai ser entregue a qualquer custo. Aí eu acho que a confiança se 
obtem nesse momento: como que este chefe, como que esse profissional, 
passa pra sua equipe, de uma maneira ética, como se entregar aquele 
objetivo. Que é claro, um objetivo da empresa, um objetivo nosso, uma vez 
que nós estamos naquela instituição. Então particularmente do superior, 
como eu tenho a confiança é como ele trata a forma que ele é cobrado e 
repassa isso pra sua equipe, e como que ele passa a necessidade de se 
entregar determinados números que muitas vezes parecem quase 
impossíveis. 

 

4.4.1.5! Mentoria  

  

 A mentoria e o ensino dos jovens subordinados também foi apontada como um fator 

fortalecedor da confiança. Ela aumenta o contato entre as duas partes e a transferência de 

conhecimento e informação fortalece os vínculos de confiança (ZANINI, 2007). A mentoria 

está bastante associada ao fator transacional da confiança, na chamada confiança de 

competência:  
Como mentores, os líderes precisam descobrir o que motiva as pessoas e 
trabalhar com elas para desenvolver sua capacidade e potencial. Fazer isso 
aumenta o desenvolvimento de confiança dos empregados na sua própria 
capacidade, e por conseguinte, sua performance. 

 (REINA e REINA, 2006, p. 68, tradução nossa) 
 

[Sujeito 2 – Banco 1, privado]  
Foi um ano depois que eu entrei no banco. Eu tinha uma dificuldade com um 
certo produto do banco. [...] Ele sentou comigo, fez um curso de seguro, me 
explicou de outra forma, e depois eu deslanchei no produto. Aí depois, 
assim, depois não, nós já tínhamos uma relação muito legal. Mas depois 
disso, de como ele me ensinou, me mostrou aonde achar, a maneira correta 
de abordar, o que falar, aí eu gostei. Ele teve mais ainda a minha confiança. 
É uma coisa que eu lembro até hoje, sabe? E eu procuro passar... 

 

4.4.1.6! Compaixão / Empatia  

 

Compaixão e empatia estão associados à atitude do superior de importar-se com os 

subordinados. Este aspecto se mostrou relevante no aumento de confiança em diversos casos 

mencionados pelos entrevistados, e será discutido sob outra perspectiva ainda neste capítulo. 
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A compaixão é uma categoria de confiança transformadora de Reina e Reina (2006, p.152, 

tradução nossa): “No nível transformador da confiança, nós temos compaixão dos nossos 

colegas de trabalho e somos capazes de nos colocar em seu lugar. Nós reconhecemos que nós 

e eles somos humanos”.  

[Sujeito 5 – Banco 2, privado]  

[ENTREVISTADORA]: E quais foram os fatores mais importantes pra você 
construir esse vínculo de confiança? 
[SUJEITO 5]: O fato de ela ser prestativa, uma pessoa de caráter, e a 
preocupação dela com a minha situação. E a preocupação dela também em 
querer fazer as coisas junto. Ela não tem aquela coisa de querer aparecer ou 
nada... A gente faz as coisas muito junto. 
 

[Sujeito 10 – Banco 4, público] 
[ENTREVISTADORA]: E quando você precisa que ele compreenda alguma 
questão pessoal sua? 
[SUJEITO 10]: Eu acho que, talvez, por a gente ter essa relação tão próxima, 
ele nunca questiona nada... Eu já precisei faltar... ou às vezes, como eu to 
grávida, eu preciso fazer algum exame, os horários nem sempre são os 
ideais, e ele sempre entende. [...] Então não é muito  questionado, ele sabe 
que eu não vou ficar inventando coisa.  

 

4.4.1.7! Amizade (Bancos Públicos) 

 

Nos discursos dos entrevistados dos bancos públicos, a amizade foi descrita algumas 

vezes como um fator que aumenta a confiança no superior. Nos bancos privados, esta menção 

não ocorreu de forma positiva. No trabalho de Reina e Reina (2006), a amizade não é descrita 

em detalhes como associada à confiança interpessoal no ambiente de trabalho, e é preciso 

considerar uma distinção cultural entre a realidade dos autores norte-americanos e a brasileira, 

especialmente em instituições públicas. Entretanto, alguns dos aspectos da confiança 

transformadora se podem associar à amizade, como a compaixão e o senso de 

responsabilidade com o grupo, por exemplo. 

[Sujeito 9 – Banco 4, público] 
Ou seja, é um cara que é bem parceiro, ele escutava, e a equipe por si só, por 
ele ser assim, escutava sempre ele quando ele precisava. Ele era como um 
amigo. Ele não apenas, é logico que posso até estar misturando com o 
pessoal, mas ele não apenas era o cara que tá ali no banco. Ele vai sair com 
você, vai almocar com você, ele vai ficar até tarde com você no banco pra 
resolver um problema. No dia que ficar até tarde, ele vai pedir uma pizza, 
dentro do banco, pra tentar resolver o problema.... 

 

[Sujeito 10 – Banco 4, público] 
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Não tem problema nenhum com isso, até porque eu conheço a família dele, 
ele conhece a minha família... E existe essa relação, bem... é... No [banco] 
isso é muito  comum... O meu marido trabalha no [banco], a gente conhece 
os filhos dos colegas, e não é só uma questão de confraternização anual de 
natal, não... A gente tá sempre reunido, hoje em dia, os melhores amigos que 
eu tenho, eu fiz no [banco], então é bem próximo, mesmo. 

 

Os entrevistados dos bancos privados mencionaram menos a questão da amizade, e 

quando mencionaram, esta era restrita ao ambiente de trabalho, como por exemplo o Sujeito 

5, do Banco 2, privado: “Então ali, nossa confiança cresceu. Com ela eu tenho até um laço de 

amizade. Não fora do banco, a gente não sai junto, mas ali dentro.” 
 

O sujeito 4, também do banco 2, foi além em sua menção da amizade e afirmou 

enfaticamente que relações de amizade, na realidade, prejudicam a confiança no ambiente de 

trabalho, porque, segundo ele, fazem os superiores considerarem mais as relações de amizade 

do que a competência do subordinado ao delegar tarefas.  

 

[SUJEITO 4]: Olha, uma coisa que pode prejudicar a confiança em si, é mais 
o relacionamento que as pessoas tem interpessoal, entre as pessoas fora do 
trabalho. Porque... às vezes, vamos supor que tenha duas pessoas que 
trabalham no mesmo setor, elas são amigas de infância. Talvez uma confie 
um serviço à outra que talvez não seja da alçada dela.  
[ENTREVISTADORA] E isso prejudica a confiança? 
[SUJEITO 4]: Isso prejudica porque as pessoas são falhas.. talvez ela confie 
numa hora que a pessoa não esteja 100% apta pra executar aquele serviço.” 

 

Este contraste levanta questionamentos a respeito das relações de amizade e confiança 

nas organizações públicas e privadas brasileiras. Muito já se escreveu sobre as origens 

históricas e culturais do personalismo e do favoritivismo no Brasil (MOTTA, 1996; CHU e 

WOOD JR, 2008; DE SOUZA PIRES e MACÊDO, 2006), entretanto a relação específica 

entre o papel da amizade na confiança, e sua distinção nas organizações públicas e privadas 

ainda carece de estudos mais aprofundados.  

 

4.4.1.8! Ética 

 

A ética, por sua vez, está associada à confiança transacional contratual, nomeada por 

Reina e Reina (2006) como a “confiança do caráter”, pois abrange os comportamentos 

esperados de uma pessoa ou grupo diante de desafios e escolhas.  
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Segundo o dicionário Michaelis9, a ética é o “conjunto de princípios, valores e normas 

morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade”. A 

confiança contratual descrita por Reina e Reina (2006) se entrelaça com este conceito, já que 

“implica que haja um entendimento mútuo de que as pessoas naquele relacionamento farão o 

que dizem que farão” e que os comportamentos associados a esta categoria “demonstram a 

qualidade do nosso caráter, percebida por nós mesmos e pelos outros” (p. 16, tradução nossa). 

A confiança contratual é a base da maioria das interações do ambiente de trabalho, e envolve 

comportar-se de forma consistente: com os acordos, com as expectativas de ambas as partes, 

com a moral e com a ética que rege as relações daquele ambiente de trabalho (REINA e 

REINA, op.cit).  

 Desta forma, o material coletado confirmou a importância da ética no contexto de 

trabalho dos entrevistados, tanto no discurso de entrevistados dos bancos privados, quanto no 

discurso daqueles dos bancos públicos. Como no discurso dos seguintes entrevistados:  

Sujeito 2, Banco 1 – Privado  [Sobre um superior em quem confiava muito]  “Era um 

cara super ético... o que ele falava, ele botava em prática.” 

Sujeito 6, Banco 3, público: 
[Sobre como sabe que pode confiar em um gerente]  
“[O gerente se aproxima] mais do dono da empresa do que da base que 
trabalha, acho que os trabalhadores, e ao mesmo tempo ele é um trabalhador 
da empresa. [...] e aí tem que, o gerente pensando: 'Eu tenho que intermediar, 
esses objetivos de banco, que são coisas pesadas muitas vezes, com aqueles 
trabalhadores', então acho que me leva confiar no gerente, no chefe e quando 
ele consegue fazer isso com ética, com comprometimento e ele não coloca 
acima do objetivo, do bem comum ali o seus interesse pessoais.”  

 
Sujeito 7, Banco 3, público: 

[Sobre como sabe que pode confiar em um gerente]  
 Bem, é a observação mesmo da conduta profissional daquela pessoa. Como 
ela conduz o seu trabalho, não só no exercício com o cliente em si, mas 
também com o que a empresa espera. Princípios éticos daquele profissional. 

 

4.4.1.9! Competência  

 
A competência do superior, sua capacidade técnica e suas habilidades na gestão 

também se mostraram relevantes para que haja confiança do subordinado neste superior. Este 

aspecto está estreitamente ligado à própria categoria de confiança transacional de 

                                                
9!Extraído do dicionário Michaelis online, disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=ética , 
acesso em 02/08/2016.  
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competência. Reina e Reina (2006) afirmam que a confiança de competência envolve, dentre 

outros comportamentos, reconhecer a capacidade técnica do outro. Sua visão sobre esta 

categoria se dá na perspectiva da confiança do superior em seu subordinado quando menciona 

mentoria, envolvimento de subordinados em decisões e outros comportamentos do líder, mas 

não excluem a possibilidade de que o inverso também ocorra.  

Em contrapartida, esta observação a respeito da avaliação dos jovens sobre a 

competência dos seus superiores, para que então haja confiança, concorre com o que a teoria 

tem dito a respeito da relação do jovem com a hierarquia e as autoridades. Enquanto para 

gerações anteriores, muitas vezes, a posição hierárquica bastasse para gerar respeito, o jovem 

atual respeita a autoridade com base em sua competência, exemplo e liderança (SILVA, 2013; 

BARNES, 2008; HARBERT, DUDLEY e ERBES, 2007).  

 

Sujeito 2, gerente geral de agência, Banco 1, privado:  

 [Sobre a influência de um superior em quem se inspira]  
Quando eu faço uma reunião cedo, a primeira coisa que eu englobo era 
naquele meu gestor que eu te falei, P.C., que era um cara que falava da vida  
pessoal, e assim... Ele é um cara no banco, que ele ganhou dois AGI, um 
premio que tem todo ano, os melhores do Brasil viajam pra fora do país, com 
tudo pago, o gestor da agência e um acompanhante. Esse meu gestor ganhou 
duas vezes. 

 
Sujeito 8, gerente de contas pessoa física, Banco 4, público:  

Acho que principalmente a experiência, também, quando ele tem a 
experiência, tem conhecimento de tudo que tá sendo dito... Aí quando ele 
passa algum direcionamento, você sabe que pode confiar de olhos fechados 
que vai dar certo, entendeu? 

 

Da mesma forma, a falta de confiança na competência do superior pode gerar 

deficiência na confiança nele, e até mesmo quebra de confiança em alguns momentos.  

 

4.4.2! Comportamentos do superior mais relevantes para quebra de confiança 

 

Os entrevistados foram questionados a respeito de superiores em quem não confiavam, 

e também sobre situações em que a confiança em seu superior foi quebrada. Alguns 

comportamentos se repetiram com frequência e intensidade nos discursos dos jovens 

entrevistados, e são descritos a seguir.  

•! Expor o funcionário;  

•! Assédio moral; 
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•! Não ouvir o funcionário; 

•! Quebrar promessas; 

•! Não se importar, manipular pessoas e fazer mau uso da influência; 

•! Mentir; 

•! Ser passivo diante de algo errado. 

Estes foram os itens mais relevantes nos discursos dos entrevistados. Todos eles 

implicam, em algum nível, na quebra de confiança transacional contratual, porque significam 

quebra de contratos formais ou psicológicos, relativos à função de chefe. Entretanto, 

relacionam-se também com outras categorias de confiança.  

Em todos os casos, a quebra de confiança significa traição, que segundo Reina e Reina 

(2006), significa uma violação da confiança, ou a percepção de violação da confiança, 

podendo ser de menor ou maior escala e intencional ou não intencional. Dessa forma, quer o 

superior tenha tomado as atitudes de forma intencional ou não, estes comportamentos e 

situações geraram quebra de confiança, o que prejudica a qualidade das relações no trabalho.  

 

4.4.2.1! Expor o funcionário  

 

Um dos aspectos mencionados repetidas vezes e com intensidade, foi a exposição do 

funcionário. Tanto de forma direta, como uma fonte efetiva de quebra de confiança, quanto 

como reconhecimento de algo a ser evitado para que não se quebre a confiança. Este 

comportamento se relaciona com a confiança transacional contratual, porque frustra a 

expectativa do subordinado sobre o papel do superior como alguém que o vai proteger. Mas 

também se relaciona com a quebra da confiança transacional comunicativa, quando não se 

fala com bom propósito e se transmite um feedback destrutivo. Além disso, expor um 

profissional publicamente denota falta de compaixão, um aspecto da confiança 

transformadora (REINA e REINA, 2006). Os dois trechos abaixo ilustram a relevância deste 

aspecto.  

Sujeito 7, banco 3, público 
Primeiro porque eu discordo absurdamente de seja qual for a posição que 
você esteja profissionalmente naquela equipe, que você venha a expor um 
profissional, ou profissionais, publicamente, seja através de reuniões, né... 
Uma coisa é a gente falar de determinados comitês, por exemplo, de 
administração. Mas quando você fala de um todo, seja um todo gerencial, ou 
um todo de funcionários daquela agência, você expor alguém, você gera um 
constrangimento, gera uma desunião, e logo isso culmina em uma... 
desconfiança. Como é que eu vou confiar no trabalho de alguém que 
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preconiza uma cobrança desenfreada, sem respeitar o ser humano, sem 
respeitar o profissional? 
E aí isso acabou refletindo, muitas vezes, em discussões públicas também 
porque eu também não aceito. Porque aí também o pessoal, aqui, a pessoa, o 
J. não aceita esta forma de agir com o profissional, com a pessoa. 

 
Sujeito 1, banco 1, privado, gerente geral de agência 

Eu também não exponho eles. Assim, por exemplo, um cliente, se chega 
reclamando de um funcionário, eu sou incapaz de trazer o funcionário assim 
pra expor ele na frente do cliente. Não. Eu ouço tudo e depois eu chamo o 
funcionário e converso com ele em separado. [...] Então eu preservo muito a 
minha equipe. E eu vejo que eles confiam muito em mim... Confiam muito. 

 

4.4.2.2! Assédio moral  

 

Este comportamento se associa à quebra de quase todos os tipos de confiança, pois se 

apresenta de maneiras diferentes. O assédio moral tem como principais características a 

repetição frequente de maus tratos em relações com disparidade de poder, por um longo 

período de tempo (BRADASCHIA, 2007). Sendo assim, a confiança transacional 

comunicativa é atacada, quando o subordinado é calado, e o superior fala com intenção de 

agredi-lo (REINA e REINA, 2006), a confiança transacional de competência também é ferida, 

quando a vítima é levada a questionar a sua própria competência pelas palavras do superior. A 

confiança contratual também é quebrada, quando não se sabe o que esperar da outra parte, 

quando as reações e punições podem ser desproporcionais às ações da vítima, e quando não 

há consistência e coerência nas relações (REINA e REINA, 2006).  

Além disso, não haverá confiança transformadora em um relacionamento marcado 

pelo assédio moral, já que esta implica convicção, coragem, compaixão e um senso de 

responsabilidade com o grupo (REINA e REINA, 2006). A convicção é quebrada quando, sob 

constantes e persistentes agressões, não há certeza da vítima sobre o quê se faz e o porquê se 

faz. A coragem é atacada, já que a vítima frequentemente se encontra sem saída e com medo 

das consequências de suas ações (BRADASCHIA, 2007).  A compaixão é inexistente, quando 

o objetivo do superior é agredir o subordinado e diminuí-lo, com uso de maus tratos 

(BRADASCHIA, op.cit). E o senso de responsabilidade com a comunidade é quebrado 

quando não há uma preocupação com as consequências deste comportamento para com o 

grupo. A quebra de confiança através do assédio moral gera uma atmosfera de medo que afeta 

todo o grupo (BRADASCHIA, 2007), o que quebra a atmosfera de confiança e 

consequentemente o ciclo de construção de confiança (ZANINI, 2007; REINA e REINA, 

2006).  
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A vivência do assédio moral mostrou abalar emocionalmente os entrevistados, que 

relataram pouca ou nenhuma confiança no superior nos ambientes em que o assédio 

acontecia.  

 

Sujeito 3, banco 1, privado: 

Mas o jeito que ele falava com a gente, com os outros funcionários, ele 
ameaçava, ele nos amedrontava. Era assédio moral, mesmo. Ele gritava... 
Não sei se você sabe, mas no [nome do banco] todo dia tem uma reunião às 
9 da manhã, que define as metas do dia. E no final do dia tem outra. Então, 
no final do dia, quando não se conseguia atingir o que se era solicitado, ele 
tinha umas agressões... Não físicas, mas morais. Eram gritos, xingamentos... 
E quando conseguia atingir eram muitos elogios, uma maravilha...  Só que 
era uma bipolaridade, então a gente não sabia o que esperar, a gente se sentia 
ameaçado. Por mais que o resultado estivesse bom, mas se um dia a gente 
não fazia o que ele queria, ele ameaçava ligar pra um superintendente... Era 
sempre uma coação. A gente nunca sabia o que esperar dele. 

 

O sujeito 1 representou em seu modelo o assédio moral sofrido por ele com relação ao 

seu gerente regional que cobrava sempre com violência. E descreveu a situação da seguinte 

maneira:  

Sujeito 1, banco 1, privado:  

[Sujeito 1]: E esse aqui [DINOSSAURO GRANDE] é o meu GRA, gerente 
regional, querendo comer eles também. [...]  está querendo morder, hein! 
Está querendo dar muita chicotada. Se tivesse um chicote eu botava na mão 
dele.  Mas ele só... ele fica ameaçando. Não tem o chicote mas vai o 
foguinho, na boca dele. Fica botando o terror, podemos dizer. [...] 
[Entrevistadora]: E como você marcaria o ponto mais crítico com relação à 
confiança, o que mais prejudica? 
[Sujeito 1]: O que mais ameaça... É o regional aqui, com o fogo na boca 
dele... Caraca! [PAUSA] Até em relação aos níveis, isso aqui [CLIENTES, 
ADVERSIDADES “EXTERNAS”] isso faz parte do dia a dia, é o cliente 
atritado, chateado. Isso não desestabiliza uma equipe, o que desestabiliza é 
às vezes uma cobrança excessiva, ameaçando mandar embora, desligar, 
enfim... Isso é um fator mais difícil de gerenciar.  
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Figura 5: Modelo elaborado pelo sujeito 1: A confiança em seu ambiente de trabalho.  

 
Fonte: Fotografado pela autora em 18/11/2015.  

 

O sujeito 7, por sua vez, confirmou o impacto que o assédio moral pode ter em toda a 

equipe, já que não foi vítima direta, mas presenciou casos de assédio e foi atingido pelas 

consequências. 

 

Sujeito 7, banco 3, público:  
Eu não concordava com umas ações que essa pessoa acabava tomando pra 
conseguir o seu objetivo muitas vezes. Seja se aproveitando de uma 
fragilidade que um profissional poderia apresentar, psicológica por exemplo. 
E usar disso pra sensibilizar essa pessoa com um certo temor, e assim obter o 
que ele... Não necessariamente o que ele desejasse, mas o que ele esperasse 
desse profissional. Então isso pra mim é completamente lamentável, e eu não 
aceito. E nesse momento na equipe acabou gerando um problema muito 
grave, porque não existia confiança no nosso superior. 

 

4.4.2.3! Impedir a comunicação: Não ouvir,  não permitir abertura e usar as palavras do 

subordinado contra ele mesmo 

 

Este comportamento se relaciona diretamente com a quebra da confiança transacional 

comunicativa. Esta pressupõe a construção da confiança com uma comunicação aberta, na 

qual pode haver compartilhamento de opiniões e feedback por ambas as partes, além da 

manutenção da confidencialidade de certas informações (REINA e REINA, 2006). Quando as 

ações e reações dos superiores impedem a existência dessa comunicação, a desconfiança e o 

medo se instalam, e a confiança é quebrada. Esta experiência se mostrou presente no relato de 
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alguns entrevistados, mas especialmente intensa no discurso do sujeito 8, de um banco 

público e do sujeito 5, de um banco privado.  

 

Sujeito 8, banco 3, público 
Acho que eu não confiaria um segredo meu, acho que eu não confiaria 
muitas coisas. Não confiaria pra dizer a minha verdadeira opinião sobre 
muitas coisas que acontecem dentro do banco, sobre muitas estratégias, acho 
que eu não confiaria de ser tão verdadeira na minha opinião, como eu 
costumo ser. 
É o famoso “tudo o que você disser poderá ser usado contra você”, né. Então 
se eu não confio na pessoa, se eu for me expor tanto, e não for uma pessoa 
confiável, de alguma forma aquilo pode voltar pra mim. 

 

Sujeito 5, banco 2, privado 
[SUJEITO 5]: Um relacionamento aberto, eu acho muito importante você 
ter, é... a oportunidade de chegar, de se expressar, de falar ‘olha, não estou 
satisfeito com isso, ou estou satisfeito com isso, acho que isso pode mudar..’ 
acho que essa conversa aumenta a confiança, acho que se expressar aumenta 
a confiança. [...] 
[ENTREVISTADORA]: E você tem esse espaço pra se expressar lá? 
[SUJEITO 5]: Mais ou menos. [...] Não é algo que eu possa chegar, 
verdadeiramente à vontade e dizer “olha, isso, isso, isso”. Tem, mas é muito 
limitado, eu acho. Tem a aparência de ter, mas não tem. 

 

4.4.2.4! Quebrar promessas 

 

O comportamento que, pelo discurso dos entrevistados, gera a maior sensação de 

traição é a quebra de promessas, e se relaciona diretamente com a quebra de “contratos”, ou 

seja, da confiança transacional contratual. Segundo Reina e Reina (2006), cumprir os acordos 

é uma parte essencial da confiança contratual. Para os autores, cumprir o que se promete é 

papel da liderança e por isso, os líderes devem ter cuidado com o que prometem.  

O sujeito 5, de um banco privado, viveu uma situação dramática, na qual sofreu 

ameaças intensas a respeito de uma prova de certificação que, uma vez conquistada, 

supostamente garantiria sua promoção. A promoção seria para um cargo no qual já estava 

trabalhando, sem ter ainda as alterações contratuais e salariais, e a promessa do superior era 

de que a aprovação levaria à efetivação de seu novo cargo. Um ano após ter passado na prova, 

o processo de promoção ainda não havia sido resolvido: 

 

Sujeito 5, banco 2, privado 
Então, ela fez muita pressão, fez muita pressão. E falava “ah, tem que passar, 
tem que passar, tem que passar, tem que passar...” E o papel dela seria botar 
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isso pra andar, e a gente descobriu que, não sabemos se ela não chegou a 
pedir a promoção ou se ela pediu errado, não sabia pedir.  E a gente foi 
descobrir isso na semana passada... Fiquei arrasada, fiquei arrasada... Porque 
eu falei: Poxa, eu to há um ano esperando, e todo dia que eu pergunto a 
mesma coisa, e é “Ah, tá na mesa pra assinar, tá na mesa pra assinar, ta na 
mesa pra assinar”.  
Eu trabalhando muito mais, trabalhando de graça muitas vezes e a promoção 
não saía, e muitas vezes eu perguntei: “ah, tá na mesa lá do cara pra assinar, 
ah, tá encaminhado, ah, tá quase tudo certo, eu liguei lá tá assim, assim, 
assim”. E mentira, porque não tinha sido nem mandado. Então isso abalou 
bastante a minha confiança. 
 

De forma semelhante, o sujeito 10, de um banco público passou por uma situação em 

que houve manipulação e quebra de promessa. O jovem necessitava de uma transferência de 

região, que havia sido prometida por seu superior. Este, utilizou-se da situação para promover 

alguém que lhe era próximo, mas no momento de permitir a transferência, quebrou a sua 

promessa.  

 

Sujeito 10, banco 4, público 

[SUJEITO 10]: Quando eu vim de minas pra cá, eu precisava que o meu GG 
[GERENTE GERAL] me liberasse, e é muito difícil você conseguir mudar 
de uma superintendência pra outra. [...]  
Então ele usou o meu nome, ele nunca me perguntou se eu queria, com uma 
coisa... que a pessoa já esperava há 8 anos! Eu poderia ter esperado mais seis 
meses, mais um ano... [...] 
[ENTREVISTADORA]: Mas isso foi perto da época que você estava 
precisando, ou...? 
[SUJEITO 10]: Não, ainda tive que esperar mais um ano depois dessa 
história... E quando eu consegui vir pra cá, ele não quis me liberar. [...] E aí, 
eventualmente surgiu a vaga naquela agência que eu queria, e o meu gerente 
não me liberou. 

 

4.4.2.5! Não se importar, manipular, fazer mau uso da influência  

 

A situação relatada pelo sujeito 10 também está ligada à manipulação e ao mau uso da 

influência, uma vez que seu superior o usou como pretexto e não promoveu alguém que 

merecia, apenas para trazer uma outra pessoa de seu relacionamento para a agência onde 

trabalhavam. Este tipo de comportamento fere não só a confiança transacional contratual, pois 

seria esperado que o superior agisse em favor do seu time (REINA e REINA, 2006), mas 

também à confiança transformadora em pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto da 

confiança transformadora agredido pela manipulação e o mau uso da influência é a 

compaixão, pois demonstra que o superior não se importa com o que vivem, sentem e 

esperam os funcionários. Por vezes, os superiores agem como se não considerassem seus 
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funcionários como pessoas, simplesmente movendo pessoas e situações sem ponderar sobre 

as consequências deste ato para a vida do subordinado e para o grupo (REINA e REINA, 

op.cit).  

O não importar-se com as consequências para o grupo remete ao segundo aspecto: este 

tipo de comportamento demonstra uma falha na categoria “comunidade” da confiança 

transformadora (REINA e REINA, 2006). Demonstra o pouco ou nenhum senso de 

responsabilidade para com o grupo, e traz consequências para a atmosfera de confiança 

(ZANINI, 2008), e muitas vezes termina por fazer o grupo se voltar contra o superior. 

 

Sujeito 10, banco 4, público  
[SUJEITO 10]: Então, com aquilo, eu fiquei muito, muito  chateada, e nunca 
mais confiei nele também. Porque ele nunca me perguntou, ele manipulou 
toda uma situação em favor dele, prejudicou minha colega, e ainda usou meu 
nome! [...] 
 [ENTREVISTADORA]: E como você se sentiu? 
[SUJEITO 10]: Usada! Uma mera peça de xadrez, assim... muito  
manipulada. [...] 
[ENTREVISTADORA]: O que mais te incomodou? 
[SUJEITO 10]: O fato como ele me usou, como ele mentiu pra mim, ele só 
queria satisfazer a vontade própria, ele não estava pensando no meu bem, 
nem no bem da colega. Isso pra mim é o mais terrível, ainda mais uma 
pessoa que está na posição de GG. Que em geral, tudo que eles fazem mexe 
muito  com a vida das pessoas. A gente trabalha, a gente passa mais tempo 
no trabalho que em casa, então... Não pode ser tão frio assim.  

 

O sujeito 3, por sua vez, relatou ter um supervisor que possuía contato próximo com 

pessoas em níveis superiores na hierarquia do banco. Entretanto, não usava esta vantagem em 

favor do grupo, mas para aproveitar de vantagens para si próprio, ameaçar e gerar conflitos 

com outros membros do grupo, e que por isso “quebrou um pouco a harmonia que existia na 

equipe”, usando as palavras do sujeito 3.  

Sujeito 3, banco 1, privado: 
Esse assistente que trabalhou comigo tem uma relação com uma pessoa, e 
por ele ter uma relação com uma pessoa [que tem um cargo acima], ele é um 
pouco ganancioso. E às vezes são coisas que você pode resolver, é fácil de 
resolver, mas tudo pra ele tem que passar pra cima, tem que ligar pra não sei 
quem, não sei o que lá, e são coisas que dá pra se resolver dentro da agência, 
mas ele quer criar um carnaval, quer fazer confusão. Ele quer mostrar que 
sabe mais do que os outros, passando até por cima da gestão da GG. Ele quer 
passar por cima de todo mundo, ele quer fazer uma coisa que não compete a 
ele.  
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4.4.2.6! Passividade diante de fatos destrutivos  

 

Esta mesma situação vivenciada pelo sujeito 3 tem um outro aspecto que levou a uma 

diminuição da confiança no seu superior, cujo cargo está acima do supervisor mencionado. 

Para o sujeito 3, sua confiança em seu superior é afetada pela passividade do mesmo diante da 

situação descrita: 

Sujeito 3, banco 1, privado: 

O que me incomoda na gestão atual é que infelizmente na nossa equipe tem 
uma pessoa, que está até saindo no momento, e essa pessoa quebrou um 
pouco a harmonia que existia na nossa equipe. Porque essa pessoa é casado 
com uma pessoa que tem um cargo acima do nosso. E ele tenta uma 
intimidade com os demais do alto escalão que não existe muito, mas ele 
tenta por ter um pouco de afinidade, e não fazemos o que ele quer ou que ele 
acha que está dentro do esperado, ele ameaça dizendo que “ah, vou ligar pra 
não sei quem, vou fazer não sei o que lá”.  E isso pra mim é um pouco de 
coação. E a gestão atual está acima dessa pessoa e não a repreende. Poderia 
repreender até mesmo pra acabar logo com isso. Eu não sei se é por medo, 
por desdém, ou pra não deixar pior a situação, ela não intervém. Mas 
também já está acabando porque essa pessoa já vai embora. 

 

A passividade, como outros fatores de quebra de confiança, se relaciona com a quebra 

da confiança contratual, pois a equipe espera que o líder preserve o bem estar da equipe e 

garanta que o trabalho seja feito de acordo com a ética e com as normas do banco. Ao falhar 

no cumprimento deste papel, o superior quebra a confiança contratual que a equipe tem nele 

(REINA e REINA, 2006). Além disso, a passividade se relaciona inversamente com os 

aspectos da confiança transformadora de convicção e de coragem.  

Convicção, uma vez que defender aquilo em que se acredita é parte da autoconsciência 

e, segundo Reina e Reina (2006), não fazê-lo, antes de qualquer outra coisa, é trair-se a si 

mesmo. “A convicção é necessária para combater e confrontar comportamentos que sabemos 

que minam a confiança nos relacionamentos” (REINA e REINA, op.cit, p.150, tradução 

nossa). Coragem, no que lhe concerne, necessária para que se seja fiel aos próprios valores, 

apontar a quebra de confiança quando ela ocorre, os lapsos de integridade, e tomar a frente na 

correção destas questões (REINA e REINA, op.cit, p.151). A passividade diante de fatos 

destrutivos, que vão contra as normas da organização ou afetam negativamente a equipe, 

denota a falha nesses dois aspectos. 

As causas da passividade podem ser variadas, como a aversão ao conflito 

(SMITHSON, 1999), o descaso do superior, ou até mesmo pelo fato de a questão que ocorre 
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trazer benefícios indiretos para o superior, como no caso descrito pelo sujeito 7, de um banco 

público: 

Sujeito 7, banco 3, público: 
Então vou falar... Então... Eu fui reclamar sobre um colega, que estava 
acontecendo algo em desacordo com... com o que o banco entende como 
ético. E isso estava gerando uma desunião naquela equipe específica, de uma 
venda de um determinado produto. E isso foi informado ao superior. O que o 
superior fez? [...] Ele recebeu a informação do ocorrido, da desunião dessa 
equipe, mas uma vez que esse profissional também produzia, ele 
simplesmente optou por deixar como está. Isso aumentou a desunião da 
equipe, isso fez com que membros da equipe pedissem que fossem para 
outra equipe. Tudo porque faltou um pouco de atitude desse superior. Então 
eu tive uma confiança, em... não necessariamente ter qualquer ação de 
punição para este profissional, mas pelo menos uma repreensão, uma 
conversa, uma orientação. E não foi o que ocorreu. 
 

4.4.2.7! Mentira 

A mentira é um comportamento descrito como altamente destrutivo para relações de 

confiança (REINA e REINA, 2006), e uma vez descoberta, prejudica a confiança e impacta a 

percepção do confiante sobre a confiabilidade da outra parte (ZANINI, 2008). A mentira vai 

diretamente de encontro à confiança transacional comunicativa, e quando repetida, a parte 

enganada tende a não confiar mais em nada do que aquele que mentiu diz (REINA e REINA, 

op.cit).  

 

Os entrevistados mencionaram a mentira como um ponto crítico de quebra de 

confiança dentro do ambiente de trabalho algumas vezes:  

Sujeito 5, banco 2, privado: 

 A mentira... Acho que se tivesse sentado, conversado... Sido claro... Você 
tem como ficar, pra ajudar, não tenho como fazer agora... Mas aquela coisa 
de ficar sempre enganando, mentindo, me fazendo de boba... Acho que a 
mentira foi o ponto mais grave.  

 

Sujeito 8, banco 3, público 
 Então, a gente... Qualquer coisa que a gente faça errada, que o cliente 
venha a ter prejuízo, a gente pode ser responsável, tanto de forma pecuniária, 
quanto de forma administrativa, né, assinar alguma coisa, uma advertência, 
digamos assim. [...] A gente conversou com a gestão, pediu pra que fosse 
feito de outra forma, e aí, foi dito que ia ser aliviado, foi dito que “não, se no 
final de tudo tiver que ser pago alguma coisa, a gente joga em sei lá quantas 
vezes, pra não debitar tanto do salario, e tal” E não aconteceu nada disso. 
Tipo assim, o mínimo foi feito pra ser amenizado, e foi debitado de uma vez 
só do salário dela. Então, assim, confiança zero de, se eu fizer alguma coisa 
errada eu vou ter respaldo, não.  
[...] 
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Agora, o ponto mais fraco... é a mentira!  
[ESCOLHE O BONECO PINÓQUIO]  
[...] Acho que a mentira aparece no sentido meio de prejudicar o outro;  
 “Ah, fulano falou tal coisa” quando fulano não falou tal coisa. Aparece 
também no sentido de faltar com a ética, aí é mais com relação ao cliente, 
né, no dia a dia da profissão.  
 

 

4.5! NÓS X ELES: O CARGO DE CHEFIA E O DISTANCIAMENTO DA 

EQUIPE NOS BANCOS PÚBLICOS  

 

Nos bancos públicos, principalmente no banco 3, percebeu-se uma relevante diferença 

entre a relação de confiança do jovem com a sua equipe, e a relação com o chefe: o forte elo 

com a equipe se contrasta com uma certa distância do gerente geral, por sua posição. Este 

distanciamento do superior representa um enfraquecimento dos vínculos de confiança 

interpessoal, que parece ser gerado pela própria posição hierárquica do chefe. Seria 

necessário, contudo, um estudo aprofundado sobre a questão do papel da hierarquia na 

construção de confiança, na visão do jovem dos bancos e instituições públicas, para que se 

pudesse compreender se este afastamento existe sistemicamente, e quais as suas reais causas e 

consequências. 

Sujeito 6, banco 3, público: 
É isso, acho que você trabalhando junto e a pessoa segura quando chegam as 
obrigações, as tarefas ela demostra esta do seu lado. Se você está em uma 
mesma equipe, e aí tem o chefe assim. E ai a pessoa se prontifica se 
solidariza com você mesmo que pra isso às vezes tem aqui se apartar do 
chefe por alguma coisa. Acho que e um relação de confiança em trabalho 
assim, az vezes não precisa da um pra chefe: Ahhh está pronto daqui a 10 
minutos. Você sabe que não está. Mas “Não, daqui a 10 minutos está 
pronto!”. O cara fica do seu lado assim, sustenta contigo. 

 

Em alguns casos, essa distância se tornou desconfiança e até mesmo total falta de 

segurança, como no caso do sujeito 8:  

Sujeito 8, banco 3, público:  
[ENTREVISTADORA]: Você já teve algum superior em quem você não 
confiava?  
[SUJEITO 8]: Eu tenho... Então, é... o que acontece... Isso que eu te falei, eu 
não tenho segurança nenhuma. 
[...] 
[ENTREVISTADORA]: Tem zero confiança? 
[SUJEITO 8]: Tenho muita insegurança, na verdade.  
[...] 
[ENTREVISTADORA]:Mas hoje, não tem nada que você possa confiar 
nele? Falando em níveis de confiança? 
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[SUJEITO 8]: Olha, eu estou tão desconfiada que eu não consigo achar... 
[ENTREVISTADORA]: E você percebe diferença na comunicação com 
seus pares e com seu superior? 
[SUJEITO 8]: Sim. Entre os pares, a gente tem uma confiança muito maior 
de se expressar, e de acreditar no que o outro tá falando, do que com os 
superiores. E aí entra naquela situação que eu te falei, de não conseguir falar 
o que pensa, e tal, se sentir seguro, não envolve só a mim, envolve aos meus 
pares. Então a gente se sente mais seguro de conversar entre si do que com 
os superiores.  

 
Esse distanciamento pode ser visto com clareza nos modelos elaborados pelos 

entrevistados na etapa de Lego® Serious Play da entrevista, e na descrição destes modelos por 

parte dos entrevistados.  
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Figura 6: Modelo elaborado pelo sujeito 6: A confiança e a hierarquia em seu ambiente de trabalho. 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 20/10/2015.  
 

Sujeito 6, banco 3, público, alterando o seu modelo do cenário “real” para um cenário 

“ideal”, em termos de confiança.   

Era o chefe, foi embora porque ele viu que ninguém ia entregar ninguém e aí 
ele foi embora... [RISOS] [...] Eu acho que eu vou tirar o chefe “bizoiudo”... 
Porque o chefe ele pode estar aqui como chefe, e a maior parte das vezes 
eles se veem como chefe, né, eles vem como chefe. [...] É porque o chefe 
pode estar aqui como um colega, mas pra ele é muito difícil, sabe,  [PEGA 
OUTRO BONECO, SEM UM BRAÇO] pode estar como um colega com 
necessidades especiais... Mas assim, até sentar pra eles é difícil, sabe? 
Raramente eles sentam com a gente. É um bloqueio, assim.. acho que eles 
ficam com medo de desrespeitar a hierarquia, não sei. Ou subverter a 
hierarquia, não sei qual é o lance... 
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Figura 7: Modelo elaborado pelo Sujeito 7 – A confiança e a hierarquia em seu ambiente de trabalho.  

 
Fonte: Fotografado pela autora em 22/03/2016.  
 

Sujeito 7, banco 3, público  
O ponto forte... É, antes de tudo, a integração entre todos estes laterais e 
subordinados, no sentido de ética entre eles, ausência mesmo de mentiras. 
[...] Para mim, o ponto forte é o centro desta equipe, retirando-se um pouco 
os superiores hierárquicos. Pois, superiores hierárquicos, muitas vezes, eles 
acabam por serem modificados e, até pra haver uma boa condução da 
equipe, tem que existir uma ética pautada como um princípio dessa equipe. 
Então um ponto forte é a boa relação entre todos os membros dessa equipe. 
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Figura 8: Modelo elaborado pelo sujeito 8 – Confiança e hierarquia em seu ambiente de trabalho. 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 23/03/2016.  
 

 

Sujeito 8, banco 3, público 
Na verdade, o que eu queria colocar, não sei se eu vou conseguir retratar 
isso, é que eu colocaria em relação ao meu superior, eu colocaria uma 
caixinha vazia com relação à confiança, e com relação à equipe, uma 
caixinha muito sólida, que entre a gente, a gente confia muito um no outro. 
Mas em relação ao superior é vazio. 
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Figura 9: Modelo elaborado pelo sujeito 9 – A confiança em seu ambiente de trabalho.  

 
Fonte: Fotografado pela autora em 18/04/2016. 
 

Sujeito 9, banco 4, público  
Porque tudo aquilo que eu falei, apesar de eu ter confiança no gerente geral, 
realmente ele tem que ter duas caras em alguns momentos. Porque ele é 
colega, amigo, e a parte que ele cobra. Não que ele pessoalmente seja uma 
pessoa ruim. Mas a partir do momento que ele cobra, tem pessoas que não 
aceitam, mesmo que seja dentro do que a pessoa tem que fazer. E as pessoas 
ficam chateadas, acham que ele foi abusivo... e tal.. 
Essas aqui são mesas de atendimento. Essa pessoa pode até representar eu, 
eu sou líder dessas outras pessoas, tem uma menina e tem um outro rapaz do 
atendimento.  
[...] Aí aqui atrás eu coloquei essa caveira aqui pra representar um daqueles 
caras que eu comentei, das pessoas que têm mais de 30 anos de trabalho, já 
são aposentadas, porém ficam atrás em como se fosse uma célula, fazendo 
coisas inúteis que não vão gerar negócios que o banco pede. E esse aqui é a 
mesma coisa, um senhor mais idoso, carrancudo, que também fica não 
querendo nada, só sugando o sangue da galera que tá trabalhando aqui. 
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Figura 10: Modelo elaborado pelo sujeito 10 – Confiança e hierarquia em seu ambiente de trabalho. 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 06/05/2016. 
 

Sujeito 10, banco 4, público 

Esse aqui é o meu GG, que está na frente, dizendo pra onde a gente tem que 
ir e como a gente tem que fazer. A gente pode não concordar, mas a gente 
vai seguir. E na agência que eu to hoje são 2 gerentes. A gente pode não 
concordar, mas a gente vai seguir. [...] 
E a gente vai seguir, vai fazer. Até existe uma abertura pra discutir como 
fazer, mas não é tão grande assim. Como eu te falei, a gente pode discutir 
mas nem tanto. 
[...] Então assim, a relação de confiança que nós temos hoje é assim, a gente 
confia, mas é cada um olhando pra frente e dificilmente olhando pra trás.  
 

Segundo os entrevistados dos bancos públicos, a confiança no chefe se estabelece 

quando este consegue equilibrar os interesses do banco, no alcance de resultados, aspectos 

relevantes para a confiança transacional contratual e para a de competência; com os 

interesses, necessidades e realidade dos funcionários, importando-se e defendendo-os quando 

necessário, fatores que se relacionam com a confiança transformadora (convicção, coragem, 

compaixão e comunidade) (REINA e REINA, 2006).  

 

Sujeito 6, banco 3, público 

Nossa, que perguntas difíceis, porque o chefe está numa posição que ele se 
aproxima mais da empresa né? Vamos dizer assim, mais do dono da empresa 
do que da base que trabalha, acho que os trabalhadores, e ao mesmo tempo 
ele é um trabalhador da empresa. Ele fica nesse limiar assim tem que atender 
à empresa. Ela me paga um salário maior  para ser um cargo de confiança, 
no banco e o gerente normalmente, o banco me paga mais pra seu gerente e 
defender os objetivos do banco, as metas do banco, a missão do banco, e ai 
tem que, o gerente pensando: 'Eu tenho que intermediar, esses objetivos de 
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banco, que são coisas pesadas muitas vezes, com aqueles trabalhadores', 
então acho que me leva confiar no gerente, no chefe e quando ele consegue 
fazer isso com ética, com comprometimento e ele não coloca acima das do 
objetivo, do bem comum ali o seus interesse pessoais, acho que quando o 
cara põe a mão na massa também pra ajudar trabalhar, estou falando muito 
abstratamente? 

 

Sujeito 7, banco 3, público: 
A primeira, como ele filtra a cobrança, a pressão que ele recebe, no 
tratamento com os seus subordinados, com a sua equipe. Como ele trata a 
cobrança de determinados números, metas, porque sabemos que, 
principalmente no mercado financeiro, muitas metas são muito difíceis, não 
impossíveis. E alguns profissionais, os chefes no caso, tendem a ser cruéis, e 
a meta vai ser entregue a qualquer custo. Aí eu acho que a confiança se 
obtem nesse momento: como que este chefe, como que esse profissional, 
passa pra sua equipe, de uma maneira ética, como se entregar aquele 
objetivo. Que é claro, um objetivo da empresa, um objetivo nosso, uma vez 
que nós estamos naquela instituição. Então particularmente do superior, 
como eu tenho a confiança é como ele trata a forma que ele é cobrado e 
repassa isso pra sua equipe, e como que ele passa a necessidade de se 
entregar determinados números que muitas vezes parecem quase 
impossíveis. 

 

Para o sujeito 9, por exemplo, este equilíbrio define a distinção entre a chefia pura e 

simples e a liderança que eleva a produção.  

Sujeito 9, banco 4, público: 
Ele, apesar de exercer o cargo de chefia, ele não se posicionava como um 
chefe no dia a dia. Ele era só mais um ali no banco, trabalhando com a gente. 
É lógico que tem uma hierarquia, a gente tem que seguir o que ele fala, mas 
não é aquela coisa ‘mandou e fez’, ele manda e a gente faz. Ele tá no jogo 
com a equipe e ele faz o que é do cargo dele, porque ele tem que fazer . E é 
lógico, que cada um tem que fazer uma parte, mas em questão de líder, ele 
trata todo mundo igual, é como se fosse um amigo, mesmo... Ele não é um 
chefe, ele é um líder. 

 

4.6! EMPATIA: FATOR CATALISADOR DA CONSTRUÇÃO DE CONFIANÇA  

 

Na descrição de acontecimentos que geraram construção de confiança nos superiores, 

um aspecto se repetiu com frequência no relato dos entrevistados: a empatia, o “importar-se”. 

Os entrevistados experimentaram situações em que o seus superiores se importaram com eles, 

se moveram em seu favor, os protegeram e defenderam, os ajudaram a passar por dificuldades 

e acreditaram neles, mesmo sem que houvesse nada que se pudesse dar diretamente em troca. 

Em seus relatos, os entrevistados afirmam que após esta atitude do superior, o nível de 

confiança e a qualidade em suas relações melhorou consideravelmente.  
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Estes comportamentos se relacionam com os aspectos da confiança transformadora, 

descrita por Reina e Reina (2006): convicção, coragem, compaixão e comunidade. Além 

disso, a observação concorda com o que dizem os autores a respeito da confiança 

transformadora. Reina e Reina (op.cit, p.143) afirmam que “o nível de confiança alcança um 

ponto crítico, a partir do qual aumenta exponencialmente. A confiança se torna autogeradora e 

sinérgica”.  

 

Sujeito 9, banco 4, público: 
Então é um fato que, depois de dois anos, eu já não trabalhava com ele, ele 
confiou em mim nesse fato, e eu passei a confiar mais nele. Porque po, 
depois de 2 anos, a pessoa ainda lembrar do que você fez. Depois desse fato 
foi o que eu mais confiei. [...] Quando ele lembrou de mim, depois de tanto 
tempo... Eu fiquei super feliz.  

 
Sujeito 10, banco 4, público, após sofrer uma agressão 

E eu fui direto, chorando, pra mesa do GG e contei pra ele. Em momento 
nenhum ele duvidou de que ela tivesse feito isso comigo. Ele tentou 
conversar com ela. E ele me orientou, fiz todo o processo de apuração que 
tem no [banco] contra agressão, e assim, foi muito  legal, porque era uma 
pessoa que eu acho que ninguém desconfiava, sabe? Super boazinha e tal, 
mas ele confiou em mim. [...] Mas eu só consegui ir adiante, - até porque eu 
não conhecia as ferramentas do banco, o que eu precisava fazer pra poder 
abrir esse processo, essa apuração, que aí foram ver câmeras, teve acareação, 
um monte de coisas – mas achei que a confiança dele pra mim foi crucial. 
Era uma pessoa livre de suspeitas, assim, e ele acreditou em mim.  
[...] Quando aconteceu eu tava desesperada... falei “caramba, o que que  eu 
fiz pra pessoa me odiar tanto?!”. Mas quando eu fui falar com ele, eu me 
senti totalmente amparada. A forma como ele lidou com a situação, eu me 
senti amparada. Que eu tinha alguém que ia me ajudar.  

 
Sujeito 3, banco 1, privado 

E no primeiro dia que a minha nova gestora chegou na agência, a agência 
estava pegando fogo. É aquele dia que o negócio estava feio. Todo mundo 
querendo tudo pra cima da hora... Eu era inexperiente, eu tinha dias de 
banco, ia fazer um mês. E nessa confusão toda, eu enrolada, e a pessoa que 
estava me ajudando também... Ela começou a puxar fila, começou a ajudar, 
começou a vender, começou a atender, começou a fazer... Então, naquele 
momento, eu vi que eu poderia contar com ela, porque ela não estava ali só 
pra ser minha gestora, ela tava ali pra trabalhar como um todo. Ela viu que a 
situação ali estava feia, estava ruim, e ela resolveu colcoar a mão na massa 
pra ajudar. Então isso é que me mostrou que eu poderia contar com ela e que 
ela poderia ser uma gestão melhor pra mim. [...] 
Era o primeiro dia e ela resolveu ajudar, começar ali o atendimento... 
resolveu fazer uma coisa que não era função dela. [...] 
Eu me senti acolhida. Eu senti que daquela vez eu teria alguém que enfim 
poderia nos ajudar a sair do buraco que nós estávamos.  
 

Sujeito 7, banco 3, público 
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Ele escutou, ele teria que abrir um processo disciplinar... E qual foi a atitude 
que ele teve? Ele ligou pra essa cliente, na minha presença, colocou toda 
essa situação, e explicou que ele teria que abrir uma ação disciplinar contra 
mim, uma vez que ela não reconhecia. E aí ela disse que isso não poderia ser 
feito, porque eu sempre a atendi muito bem, e que não era uma situação de 
isso acontecer, e que deveria ter havido um mal entendido. Aí ele explicou, 
né.. ele confiou na minha palavra, né, na minha conduta. E ele insistiu com 
ela que teria que abrir o processo contra mim, e a cliente acabou admitindo 
que fez o produto e que simplesmente não queria mais. [...] 
Eu me senti gratificado por ele não pela instituição. [...] 
Porque, inclusive com outros profissionais que eu trabalhei, era um trabalho 
que ele não tinha essa obrigação, de comprar esse barulho. Ele poderia 
simplesmente abrir um processo disciplinar, indagar por que eu não recolhi a 
assinatura, em discordância das normas éticas do banco, inclusive, e 
simplesmente deixar com que eu pagasse, arcasse com o custo do 
questionamento.  
 

 
Sujeito 2, banco 1, privado  

Foi um ano depois que eu entrei no banco. Eu tinha uma dificuldade com um 
certo produto do banco. [...] 
Ele sentou comigo, fez um curso de seguro, me explicou de outra forma, e 
depois eu deslanchei no produto. Aí depois, assim, depois não, nós já 
tínhamos uma relação muito legal. Mas depois disso, de como ele me 
ensinou, me mostrou aonde achar, a maneira correta de abordar, o que falar, 
aí eu gostei. Ele teve mais ainda a minha confiança. É uma coisa que eu 
lembro até hoje, sabe? E eu procuro passar. [...] 
Porque é aquela correria no dia dele, de ter que fazer as coisas todas... [...] E 
ele no final do dia ele “Aí, K., como que foi?” Eu falei que não consegui, e 
ele: “Senta aqui então, vamos fazer um curso, vou te explicar outras 
técnicas”.  
Ele foi lá e me mostrou, me ensinou.  

 
Sujeito 5, banco 2, privado  

Na época da promoção, a preocupação dela (gerente de quem ela é 
assistente) era mais com a minha promoção do que com a dela. Mesmo 
porque a diferença salarial dela é muito menor do que a minha, e ela tava 
preocupada com a minha carga horaria, que ela também sente falta disso. 
Mas isso também foi mais pessoal, porque na época que aconteceu essa 
historia toda da prova... quando eles estavam fazendo muita pressão, “ah, 
perdeu a prova, não vai mais” ela bateu de frente com eles pra me defender, 
entendeu?  “Ela tava nervosa..”  
Então ali, nossa confiança cresceu. Com ela eu tenho até um laço de 
amizade. Não fora do banco, a gente não sai junto, mas ali dentro. Ela me 
apoiou nisso, me ajudou. Ela sempre conversa, ela sabe que aquilo é novo 
pra mim, ela conversa, ela ensina como fazer... 

 

4.7! CONFIANÇA E FAIXA-ETÁRIA 

 

Quando questionados a respeito da relevância da idade do confiado para decidir 

confiar ou não, a maioria dos entrevistados declarou não considerar este aspecto relevante. 
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Dentre os dez entrevistados, cinco declararam que a faixa etária da outra parte em nada 

influenciava a decisão de confiar ou não, alguns apontaram a ética e o caráter como fatores 

mais decisivos, e que não são influenciados pela idade. Os trechos abaixo ilustram o quadro 

observado: 
   

[Entrevistadora]: Na hora de confiar em alguém, a idade conta para você? 
[Sujeito 2] : Não. Não... Em nenhum momento 
 
[Sujeito 3]: Não. Até porque isso muda muito. Eu acredito que idade em si 
não influencia no caráter. Acho que o caráter de uma pessoa já nasce com 
ela. Agora, conforme você vai crescendo, evoluindo, tendo sua relação de 
trabalho, você vai desenvolvendo esse tipo de caráter, positivo ou negativo. 
Então, pra mim não interessa a idade. Acho que é uma questão mais pessoal, 
mesmo. 

 

 O Sujeito 7 afirmou que acreditava que os colegas mais idosos tendem a ser mais 

conservadores profissionalmente, e que não necessariamente isso os faz mais confiáveis, 

apenas “menos agressivos”.  

Dos quatro entrevistados restantes, dois disseram que a idade não influenciava 

diretamente, mas que experiências pessoais ruins com pessoas mais velhas levaram a confiar 

menos nas mesmas (Sujeito 5, de um banco privado e Sujeito 10, de um banco público). Por 

outro lado, os dois outros (Sujeito 1, de um banco privado, e Sujeito 6 de um banco público) 

declararam que, também por experiências pessoais, tendem a confiar mais em pessoas mais 

velhas.  

 Dessa forma, não foi encontrado neste grupo nenhuma associação relevante no que 

concerne ao impacto da idade do confiado para que os entrevistados confiem no mesmo. Não 

foi observada também nenhuma relação entre a idade dos confiados e o tipo ou categoria de 

confiança que se depositaria nos mesmos. Seria necessária uma investigação mais profunda 

sobre esse aspecto especificamente, para encontrar possíveis nuances existentes, ou constatar 

que não há influência direta da faixa etária na construção de confiança pelo jovem.  

Baseado no que foi discutido nesta seção, o quadro 6 consolida os tópicos da análise e 

as descrições do que foi observado em cada um deles:  
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Quadro 6: Resumo da análise por tópicos.  

Resumo da Análise por Tópicos 
Item  Descrição 

Percepção da confiança transacional e 
transformadora 

Avaliou-se a menção de aspectos relacionados à 
confiança transacional e transformadora, de 
forma positiva e negativa, em todo o material 
transcrito. Observou-se que a confiança 
transformadora foi mais mencionada pelos 
sujeitos dos bancos públicos, o que indica uma 
maior percepção de sua presença ou ausência.  

Perspectivas sobre as ações do chefe: 
Avaliou-se os padrões nos discurso dos sujeitos 
sobre quais comportamentos dos chefes geravam 
construção ou quebra de confiança nos mesmos.  

* Comportamentos que geram construção 
de confiança  

Foram identificados os seguintes 
comportamentos, em ordem de relevância: 
Apoio e presença do superior; proteger e 
preservar os subordinados; reciprocidade; visão 
sistêmica; mentoria; compaixão e empatia; 
amizade (bancos públicos); ética; competência.  

* Comportamentos que geram quebra de 
confiança  

Foram identificados os seguintes 
comportamentos, em ordem de relevância: 
Expor o funcionário; assédio moral; não ouvir; 
quebrar promessas; não se importar, manipular 
pessoas e fazer mau uso da influência; mentir; 
ser passivo diante de algo errado.  

Nós x Eles: O cargo de chefia e o 
distanciamento da equipe nos bancos 
públicos 

Observou-se que, no discurso  e nos modelos 
dos sujeitos de bancos públicos, o chefe estava 
distanciado da equipe. E essa distância 
representa um enfraquecimento dos vínculos de 
confiança interpessoal, que parece ser gerado 
pela própria posição hierárquica do chefe.  

Empatia: Fator catalisador da 
construção de confiança 

Observou-se que a empatia era um fator comum 
na descrição de eventos que geraram construção 
de confiança no líder. O líder, ao importar-se 
com o funcionário, gerava um aprofundamento 
significativo dos vínculos de confiança.  

Confiança e faixa-etária 
Não foi observado nenhum tipo de padrão que 
associasse o maior ou menor nível de confiança 
à faixa-etária do confiado.  

Fonte: Elaborado pela autora em 25/10/2016 
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5! CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1! CONCLUSÕES 

 
O jovem bancário brasileiro, ao ingressar em seu ambiente de trabalho, encontra um 

contexto adverso por sua natureza e estrutura, no qual muitas vezes se percebe vulnerável, e 

onde a confiança em seus superiores nem sempre é construída com facilidade. Há um abismo 

entre as necessidades deste jovem, e a capacidade – ou até mesmo o interesse – de seu 

superior em ajudá-lo a supri-las.  

Neste trabalho, buscou-se, em princípio, mapear as bases teóricas nos três principais 

temas envolvidos, quais sejam: a confiança interpessoal no contexto do trabalho; a juventude 

brasileira e as questões geracionais que a envolvem; e as particularidades do setor bancário 

brasileiro.  

Assim, discutiram-se as propriedades da confiança interpessoal, em sua definição, seus 

efeitos, bem como as principais condições para que esta floresça no ambiente de trabalho. 

Foram detalhadas as categorias de confiança interpessoal descritas por Reina e Reina (2006), 

direcionadoras da análise deste estudo.  

Em seguida, foram analisados os principais conceitos de geração, coorte geracional e 

descritas as principais características das gerações presentes no ambiente de trabalho do 

Brasil. Discutiu-se o recente cenário brasileiro, marcado por uma crise que se aproxima do 

conceito de contexto VUCA (JOHANSEN, 2011). Também foram debatidas as controvérsias 

do tema “gerações”, que giram em torno de generalizações indevidas, inspirando cuidado 

nesse sentido nesta pesquisa. Especificou-se, então, de qual juventude se fala neste trabalho.  

Na última seção da Revisão Bibliográfica, foram analisadas as questões relativas ao 

setor bancário brasileiro. Foram discutidos os efeitos da reestruturação do setor, ocorrida na 

década de 1990, sobre o sistema a organização do trabalho bancário, sobre o ambiente de 

trabalho e sobre o indivíduo, o trabalhador bancário, incluindo-se a questão da normalização 

do assédio moral e seus impactos sobre a saúde do bancário. Observou-se também a questão 

do conflito geracional nos bancos, e fez-se uma breve distinção entre algumas peculiaridades 

dos bancos privados e públicos.  

O ambiente bancário pós-reestruturação, infiltrado por medo, estresse e 

competitividade, se torna essencialmente avesso às relações de confiança. Entretanto, é 

possível que esta surja, com formas e níveis diferentes, dentro das equipes de trabalho. No 

material coletado, pôde-se observar a relevância do superior, enquanto líder nesse processo, 

de acordo com a visão dos entrevistados.  
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Os sujeitos da pesquisa foram dez indivíduos, cinco funcionários de bancos públicos e 

cinco de bancos privados. Pôde-se observar nos sujeitos dos bancos públicos uma maior 

sensibilidade aos itens de confiança transformadora – tanto em sua presença, quanto em sua 

ausência, em comparação aos sujeitos dos bancos privados, enquanto a discrepância no caso 

da confiança transacional foi menor. Não há, contudo, nenhuma explicação concreta ou 

generalizável a respeito das causas ou consequências do observado.  

Há, apenas, a indicação, baseada na teoria, de que o maior tempo de convívio 

possibilita vínculos de confiança mais sólidos (ZANINI, 2007; MAYER, DAVIS e 

SCHOORMAN, 2007), e desta forma, a maior estabilidade de emprego e menor rotatividade 

de pessoal nos bancos públicos podem promover referências mais profundas de confiança. 

Essas referências, como afirma Zanini (2007), se tornam base para a avaliação de 

comportamentos futuros, o que pode justificar a maior menção da confiança transformadora 

tanto em relação à sua presença quanto à sua ausência, nos bancos públicos, em comparação 

aos privados. É importante frisar que estas são apenas indicações, e que seria necessário um 

estudo de maior abrangência para confirmar ou refutar esse aspecto como um padrão.  

O discurso dos entrevistados também aponta para a importância da postura do líder na 

definição dos níveis e formas da confiança dentro da equipe. A confiança é construída quando 

o superior tem determinadas atitudes10, como o apoio e presença do superior; proteger e 

preservar os subordinados; a reciprocidade (o superior confiar nos seus subordinados); visão 

sistêmica; práticas de mentoria; compaixão e empatia; amizade (bancos públicos); a ética e a 

competência.  

Por outro lado, a atitude do superior também teve papel relevante na quebra de 

confiança para os entrevistados, e alguns comportamentos específicos11 minavam a confiança, 

como expor o funcionário; o assédio moral; impedir a comunicação: não ouvir, não permitir 

abertura e usar as palavras do subordinado contra ele mesmo; quebrar promessas; não se 

importar, manipular e fazer mau uso da influência; a passividade diante de fatos destrutivos e, 

por fim, a mentira.  

Essas observações a respeito das atitudes do superior corroboram a relevância dos 

comportamentos de construção de confiança destacados por Reina e Reina (2006), como 

detalhado no capítulo anterior. Mas além disso, a ordem de relevância desses aspectos aponta 

para uma confirmação do que foi indicado por Silva (2013), e por outros autores que tratam 

das características da Geração Y (HARBERT, DUDLEY e ERBES, 2007).  Observa-se que 

                                                
10 Aqui mencionadas em ordem de relevância. 
11 Também mencionados em ordem de relevância. 
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os jovens “esperam que o líder os oriente, os proteja, fique sempre por perto, e que seja uma 

referência” (SILVA, op.cit, p. 33), ao afirmarem que o apoio e a presença, bem como a 

proteção do superior são os pontos principais da construção de confiança, e que sua ausência e 

a exposição do funcionário são os pontos que mais quebram a confiança.  

Confirmam-se também, no discurso dos entrevistados, as questões relativas à 

necessidade e ao impulso do jovem de se comunicar, se expressar, dar sua opinião e de ser 

ouvido pelo líder, lidando com a hierarquia de forma diferente das gerações anteriores, como 

afirmado por  !Harbert, Dudley e Erbes (2007) e por Silva (2013).  

Não houve, no material coletado, grandes referências que distinguissem as relações de 

confiança dos jovens por faixa etária dos confiados. Ao contrário, a maior parte destes 

reportou que não havia diferença entre faixas etárias, no que tange à confiança, mas o que 

importava era o caráter do confiado.  

Uma observação da análise do material foi, contudo, curiosa: o papel da empatia, do 

importar-se, na construção de vínculos sólidos de confiança. Esta atitude se relaciona a 

diferentes categorias de confiança trabalhadas por Reina e Reina (2006), como a de 

“comunidade”, o senso de responsabilidade com o grupo, e a compaixão, por exemplo, e os 

autores destacam a relevância desses itens na postura de um bom líder. Zanini (2007) também 

discorre sobre a importância do relacionamento do líder com sua equipe, na criação e 

manutenção de um ambiente de trabalho regido pela confiança. Os entrevistados reportaram 

que atitudes que demonstravam que o superior se importava com eles impactavam 

expressivamente a construção de vínculos de confiança com o mesmo. Questiona-se, aqui, 

portanto, a que ponto chegou a degradação das relações no ambiente de trabalho, que o 

simples ato de importar-se com outro ser humano é motivo de surpresa e diferencial das 

relações? 

 

5.2! CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

 

Ao analisar as formas de confiança com o jovem nos bancos públicos e privados, 

espera-se que este estudo contribua no âmbito acadêmico, no sentido de despertar o interesse 

de profissionais, estudantes e novos pesquisadores sobre o assunto. Sendo este um estudo 

exploratório, contribui-se com a academia através de uma observação inicial que levante 

novas questões para futuras pesquisas no tema.  
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A respeito das contribuições gerenciais, avança-se, modestamente, na direção de uma 

discussão necessária a respeito das relações de confiança nos bancos brasileiros. As 

observações deste trabalho podem ser, também, instigadoras de debates sobre o papel do líder 

na socialização do jovem no ambiente de trabalho e na construção de confiança em condições 

adversas à mesma.  

A partir do melhor conhecimento desses temas, as organizações, em especial, os 

bancos brasileiros, podem desenvolver práticas que favoreçam a construção de um ambiente 

de confiança “multi-geracional”, melhorando o convívio, e aproveitando a riqueza da 

diversidade de pessoas no ambiente organizacional.  

 

5.3! LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Esta pesquisa possui algumas limitações, às quais é necessário atentar. A primeira 

limitação se refere aos sujeitos da pesquisa. Conforme exposto no item 2.2, as coortes 

geracionais identificam um grupo por suas experiências comuns em determinadas fases da 

vida (LYON, LEGG e TOULSON, 2005), portanto, não há neste estudo a intenção de 

generalizar seus achados a todos os jovens nessa faixa etária ou região. É importante notar 

também que o método de amostragem por snowballing não é probabilístico, e conta com a 

rede de relacionamentos dos entrevistados, o que pode influenciar de maneira sutil os 

resultados. Além disso, o número de entrevistados não permite generalização dos resultados 

desta pesquisa, que não possui, portanto, validade externa. A intenção deste estudo é a de 

“tirar conclusões relativas à relação causa-efeito dos dados da pesquisa” (GIL, 2008, p.82). 

Outra limitação deste estudo consiste no possível viés de observação da pesquisadora. 

Sendo esta uma pesquisa qualitativa baseada no paradigma interpretativista, a busca por 

imparcialidade possui um limite, já que, a condução das entrevistas, a codificação e 

interpretação dos dados, e até mesmo a formulação das perguntas passam pelo filtro da 

observação da pesquisadora. Outro tipo de viés que concorre é o dos participantes que podem, 

por falta de confiança no entrevistador, pela artificialidade da situação ou por qualquer outro 

motivo, alterar suas respostas de forma que elas não representem a realidade (MYERS e 

NEWMAN, 2007). 

A terceira limitação do estudo encontra-se na complexidade do tema escolhido. Isso 

indica que não há, para esta pesquisa, a possibilidade de exploração completa dessa 

complexidade ou exaustão do tema. Esta pesquisa buscou, portanto, dar uma contribuição 
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para a melhor compreensão da realidade da confiança com o jovem no ambiente de trabalho 

bancário brasileiro, abrindo caminhos e perspectivas para futuras pesquisas, mas não aspirou 

de forma alguma à exaustão do tema. 

 

5.4! RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

Este estudo, limitado em tempo e recursos, reconhece que há muito mais a ser 

compreendido nos temas relacionados a esta pesquisa, e outros assuntos surgiram das 

discussões feitas na análise das entrevistas. Sugere-se, inicialmente, um estudo quantitativo 

em escalas maiores, seja para a região do Rio de Janeiro, ou para todo o território nacional, 

que compare a percepção dos bancários sobre a presença ou ausência das categorias de 

confiança transacional e transformadora, nos bancos públicos e privados. Buscar-se-ia, no 

estudo sugerido, confirmar ou refutar a tendência apresentada pelos dados aqui colocados, de 

que os indivíduos dos bancos públicos possuem maior sensibilidade na percepção da presença 

e da ausência de fatores de confiança transformadora. Caso essa tendência seja confirmada, 

sugere-se, ainda, posteriormente, a investigação das causas desse fenômeno, se estaria 

associado à relativa estabilidade de emprego nos bancos públicos, ou à qualidade das relações, 

ou se simplesmente ao tempo de convivência.  Recomenda-se também uma pesquisa 

quantitativa que teste a predominância dos fatores mencionados pelos entrevistados como de 

construção e quebra de confiança no superior.  

Um outro fator intrigou a autora deste trabalho, e seria de grande proveito aos bancos 

públicos compreendê-lo melhor: mostrou-se constante no discurso dos sujeitos dos bancos 

públicos uma relação diferenciada com o superior, uma tendência “nós versus eles”, 

referindo-se à equipe e aos superiores, respectivamente, especialmente no banco 3. 

Recomenda-se analisar em futuras pesquisas a natureza das relações entre superior e 

subordinado nos bancos públicos, ainda mais no banco 3, onde essa dicotomia se mostrou 

mais forte no discurso e nos modelos dos entrevistados. Esse distanciamento realmente 

existe? Qual são suas reais motivações? Em que ponto o profissional comissionado deixa de 

ser “um de nós” e passa a ser “um deles”? E ainda, que comportamentos podem reaproximar e 

criar vínculo entre o “chefe” e a equipe, enquanto grupo? Essas perguntas carregam consigo 

questionamentos sobre a cultura dos bancos públicos, sobre a dinâmica hierárquica e sobre as 

condições para a criação de vínculo entre profissionais.  
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7! APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista Completo 

Parte I – Perguntas  
 

1)! O que pra você é confiança? O que te faz confiar em alguém? A idade conta pra você? – 
Identificar categorias de confiança interpessoal (transformadora e transacional)  
 

2)! Para que você confie no seu superior, o que é preciso? O que é preciso que ele seja ou faça? 
(se já teve mais de um superior) Lembra de algum chefe em quem você confiava muito? 
Como ele era? O que fazia? // Lembra de algum chefe em quem você não confiava? Como ele 
era? O que fazia? – Identificar categorias de confiança interpessoal específicos para a 
liderança (transformadora e transacional) 
 

3)! Como você descreveria a sua relação com seu superior atual, em termos de confiança? Em 
quê você sabe que pode confiar no seu superior? Em quê você sabe que não pode confiar 
nele?– Identificar possível existência de conflitos. Identificar limites de até onde vai a 
confiança no líder. 
 

4)! No caso de sua confiabilidade perante o seu superior, quais seriam seus atributos? E quais 
seriam suas dificuldades ou limitações? O que você faz (ou gostaria de fazer) para manter ou 
aumentar sua confiabilidade? – Identificar categorias de confiança interpessoal 
(transformadora e transacional) mais relevantes para si próprio.  
 

5)! Que fatores do seu ambiente/contexto de trabalho, aqui no ___Banco X___, você acredita que 
favorecem a confiança e sua construção? E que fatores você acredita que a prejudicam? – 
Identificar fatores específicos do ambiente de trabalho que influenciam a confiança (em quais 
categorias?) 
 
Parte II – CIT: Descrição de eventos críticos – Identificar categorias de confiança 
interpessoal (transformadora e transacional) que aparecem nas reais ações e séries de 
eventos.  
 

6) Evento de resultado POSITIVO 

Me conte de alguma situação vivenciada com seu superior em que a confiança foi crucial, e o 
resultado foi positivo.  (Em que houve construção de confiança ou que você precisou confiar 
nele, e o resultado foi positivo) 
STAR: Situação, Tarefa, Ação, Resultado.  

•! Qual foi a situação?  
•! Quem eram os envolvidos?  
•! O que precisava ser realizado?  
•! Como você se sentiu?  
•! Por que você acha que se sentiu assim? 
•! E o que você fez?  
•! Qual foi o resultado?  
•! Como você se sentiu?  
•! Por que você acha que se sentiu assim? 
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•! Quais foram os motivos pra que a situação acontecesse?  
•! Como o ambiente do banco contribuiu para que a situação acontecesse? E para que fosse 

resolvida? 
•! E quais foram os fatores mais importantes pra chegar ao resultado?  

O que você faria diferente nessa situação, se tivesse a chance? 
 
7) Evento de resultado NEGATIVO 

Me conte agora de alguma situação vivenciada com seu superior em que a confiança foi 
necessária, mas o resultado final foi negativo.  (Em que houve quebra de confiança ou que 
você precisou confiar nele, e o resultado foi negativo) 
STAR: Situação, Tarefa, Ação, Resultado.  

•! Qual foi a situação?  
•! Quem eram os envolvidos?  
•! O que precisava ser realizado?  
•! Como você se sentiu?  
•! Por que você acha que se sentiu assim? 
•! E o que você fez?  
•! Qual foi o resultado?  
•! Como você se sentiu?  
•! Por que você acha que se sentiu assim? 
•! Quais foram os motivos pra que a situação acontecesse?  
•! Como o ambiente do banco contribuiu para que a situação acontecesse? E para que acabasse 

mal? 
•! O que mais te incomodou? 
•! E quais foram os fatores mais críticos pra esse resultado negativo?  

O que você faria diferente nessa situação, se tivesse a chance? 
 
Parte III – LSP: Lego Serious Play – Confirmar visualmente aspectos já mostrados, 
possibilita a observação da  interação de aspectos complexos. 
 

a)! Com base no que conversamos, utilizando a sua imaginação, monte com o Lego, um modelo 
simbólico/metafórico que represente o cenário da confiança interpessoal no seu ambiente de 
trabalho HOJE.  Se não souber bem como, represente em dois lados as situações que você me 
descreveu.  

b)! Me explique esse modelo, descreva o cenário que você representou. 
c)! Marque em Verde qual o ponto mais positivo, mais forte nesse cenário, em termos de 

confiança. Explique.  
d)! Marque em Vermelho qual o ponto mais crítico, sensível e fraco. Explique.  
e)! Se você fosse o chefe, o que você faria pra aumentar a confiança? Represente... E você? Há 

algo que você possa fazer que influenciaria esse nível de confiança? 

 


