UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA

CAROLINA RIBEIRO ZETTERMANN

A LEGITIMAÇÃO DA ELITE EMPRESARIAL BRASILEIRA
Biografia de sucesso versus habitus de classe
(VERSÃO CORRIGIDA)

CAMPOS DOS GOYTACAZES
2020

CAROLINA RIBEIRO ZETTERMANN

A LEGITIMAÇÃO DA ELITE EMPRESARIAL BRASILEIRA
Biografia de sucesso versus habitus de classe

Monografia apresentada ao curso de graduação de
Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade
Federal Fluminense, como requisito parcial para
conclusão do curso.

Orientador:
Prof. Dr. Fabricio Barbosa Maciel

CAMPOS DOS GOYTACAZES
2020

Ficha catalográfica automática - SDC/BUCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor
Z61l

Zettermann, Carolina Ribeiro
A legitimação da elite empresarial brasileira : Biografia
de sucesso versus habitus de classe / Carolina Ribeiro
Zettermann ; Fabricio Barbosa Maciel, orientador. Campos dos
Goytacazes, 2020.
55 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências
Sociais)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos
Goytacazes, 2020.
1. Elite empresarial. 2. Biografias. 3. Habitus. 4.
Capitalismo. 5. Produção intelectual. I. Maciel, Fabricio
Barbosa, orientador. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento
Regional. III. Título.
CDD -

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

Em memória ao meu avô Sérgio.

AGRADECIMENTOS
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de
iniciação científica que me proporcionou a concretização da pesquisa e realização desta
monografia. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela
bolsa de iniciação à docência, que me inseriu na escola enquanto pesquisadora e futura docente.
Ao meu orientador Prof. Fabrício Maciel que me incentivou a enxergar para além das
metodologias e teorias sociológicas, me inseriu no campo e me acompanhou nas
problematizações desta pesquisa.
À Universidade Federal Fluminense e à California State University - Fullerton pela
oportunidade de estudar no exterior pelo programa de mobilidade, ampliando minhas
possibilidades profissionais e pessoais.
À minha família, por sempre me incentivarem na busca pelo conhecimento e por me
concederem os meios para a realização dessa graduação.
Ao meu companheiro, Rodrigo Pereira, por me instigar nas minhas questões intermináveis e
por me acalmar nos momentos de angústia.
Às minhas colegas de turma e amigas, Ana Caroline França, Emili Senra e Samara Amorim,
por servirem de inspiração e por me darem apoio nos momentos em que o sonho da graduação
parecia impossível.
Às companheiras do NUESDE, Carine Passos e Kimberly Gutierrez pelas longas discussões
sobre o novo capitalismo e pelas risadas entre as teorias.

RESUMO
Entendo a necessidade de ampliar os estudos sobre o novo capitalismo, esta pesquisa buscou
analisar a atual elite empresarial brasiliera sob a perspectiva da sua legitimação. A partir da
ideia de que a origem social, a família, a religião, a educação formal, o estilo de vida, as relações
sociais e a cultura da empresa servem como discurso ideológico, foi proposto o estudo da
trajetória de executivos e empresários através da oposição entre “biografia de sucesso” e habitus
de classe (BOURDIEU, 2017; 1989). A metodologia foi idealizada por meio de biografias
publicadas em livros que contam a história de notáveis empresários brasileiros.
Palavras-chaves: Elite empresarial. Biografias. Habitus. Novo capitalismo.

ABSTRACT
Understanding the necessity to expand the studies about the new capitalism, this research aimed
to analyze the current Brazilian entrepreneurial elite from the perspective of their legitimization.
From the idea that the social origin, the family, the religion, the formal education, the life style,
the social relationships, and the company culture are used as ideological discourse, it was prosed
the study of the trajectory of executives and businessmen through the opposition between
“success biographies” and habitus of class (BOURDIEU, 2017; 1989). The methodology was
idealized by published biographies on books that contain the story of notable Brazilian
businessmen.
Palavras-chave: Entrepreneurial elite. Biographies. Habitus. New capitalism.
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INTRODUÇÃO
O capitalismo enquanto um sistema que se impõe para além do meio econômico, sendo
também um sistema sociocultural, produz e sustenta elites. A empresa é a principal instituição
do capitalismo e ela apresenta sua própria elite, a elite empresarial. Pensando em como essa
elite é configurada e quais mecanismos são usados para sua legitimação, a presente pesquisa
teve como ponto de partida o embate entre o discurso da “biografia de sucesso” e o conceito de
“habitus de classe” (Bourdieu, 2017).
O sucesso como uma construção da vida individual é uma ideia propagada pela
ideologia meritocrática capitalista, percebida na fala da elite e da população brasileira de
maneira geral. A “biografia de sucesso” é a forma na qual os indivíduos reconhecidos como
bem-sucedidos, principalmente em suas carreiras, apresentam suas trajetórias. Em oposição, o
conceito bourdesiano de habitus (BOURDIEU, 2017) indica que os indivíduos só se
reproduzem enquanto classe na medida em que operam seus dispositivos incorporados.
Entende-se que o indivíduo apresenta um conjunto de dispositivos que é mobilizado ao
longo da sua trajetória que serve como mecanismo para a legitimação. A oposição entre a
biografia de sucesso e o habitus importa aqui para entender como se dá essa mobilização para
afirmar a distinção da elite empresarial. Assim, propõe-se uma análise sociológica à escala
individual (LAHIRE, 2005), através da biografia de indivíduos, ao mesmo tempo que se insere
no campo da sociologia de uma escala macro, na medida em que a elite empresarial é o ponto
chave da estruturação do sistema capitalista, da divisão de classes ao funcionamento das
empresas. Não faz parte da pretensão desta pesquisa categorizar com rigor os dispositivos
usados para a distinção de uma classe, mas entender como cada aspecto da vida individual
torna-se um elemento da distinção. Em outras palavras, o que os diferencia das outras classes
ao mesmo tempo que os legitima em suas posições de poder.
Esta pesquisa foi iniciada em 20171, através da inserção no grupo de pesquisa Núcleo
de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social (NUESDE), primeiro como voluntária e depois
como bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) da
Universidade Federal Fluminense. O NUESDE tem como proposta pensar a desigualdade social
por meio do estudo da elite empresarial brasileira, extrapolando os limites econômicos de classe
sob a perspectiva de um novo capitalismo. A pesquisa apresentada aqui, que está inserida no

1
Os primeiros resultados obtidos até 2018 foram publicados em artigo pela Revista Ensaios (ZETTERMANN,
2018).
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trabalho realizado no NUESDE, contribui para os estudos da justificação do atual capitalismo
brasileiro e mais especificamente nos estudos da elite empresarial.
Considerando o difícil acesso aos empresários brasileiros que ocupam altos postos de
comando das grandes empresas, foi estabelecido o uso de biografias publicadas em formato de
livro para a obtenção de dados e para a análise. A biografia em livro funciona tanto como fonte
de dados primários quanto secundários. A biografia em si é um dado, por afirmar a necessidade
de contar a história de vida desses empresários, como exemplo de sucesso. Ao mesmo tempo
que foi pela biografia que se teve contato com a subjetividade das trajetórias desses indivíduos.
Através de um levantamento, aos poucos foi formada a lista dos seis empresários analisados
nesta pesquisa, são eles: Marcelo Odebrecht, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto
Sicupira, Abilio Diniz e Eike Batista.
O primeiro capítulo busca situar o debate sobre o novo capitalismo, qual é a importância
da elite empresarial para a ideologia capitalista e como essa elite legitima seu poder pela
distinção de classe. O segundo capítulo trata exclusivamente da metodologia usada aqui na
coleta de dados e análise por meio de biografias publicadas em livro. Já o terceiro capítulo traz
os resultados e a discussão proposta de contribuir para o debate sobre o processo de legitimação
da elite empresarial brasileira atual, por meio da história de vida dos seis empresários.
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1. A ELITE EMPRESARIAL NO NOVO CAPITALISMO
Antes de tratar diretamente da elite empresarial como objeto de pesquisa, foi necessário
voltar às teorias sociológicas que propuseram pensar o capitalismo para além de um sistema
econômico. Para que o capitalismo se perpetue, os indivíduos devem guiar suas ações tendo
como fim a acumulação de riquezas. Consequentemente, os valores morais cumprem o papel
de justificar as ações individuais e evitar críticas.
A importância dos valores morais foi explicitada primeiramente por Max Weber (1994)
sob o termo “espírito do capitalismo”. Weber (1994) apontou a ética protestante como a
sustentação do espírito. A ética protestante, tão presente naquele contexto, fornecia os valores
morais necessário para que, através do trabalho, os indivíduos se engajassem no enriquecimento
pessoal, mesmo que esse não fosse garantido. Porém, o próprio Weber (1994) já indicava que
o espírito do capitalismo era uma ideia referente a um momento histórico específico, do início
do século XX.
A partir do espírito weberiano, Boltanski e Chiapello (2009) foram capazes de traçar
dois novos espíritos do capitalismo, sendo o segundo consolidado nos anos 1960 e o terceiro a
partir dos anos de 1990, que se acredita estar vigente até os dias atuais2. A interpretação de
Boltanski e Chiapello (2009) dos espíritos do capitalismo é interessante aqui por dois motivos.
O primeiro motivo é que eles propõem que o capitalismo precisa de uma ideologia mobilizadora
para sua justificação, em qualquer contexto, reforçando sua importância ainda nos dias de hoje.
O segundo motivo é que os autores usaram a própria literatura empresarial para seu trabalho. O
uso da literatura empresarial por Boltanski e Chiapello (2009) conversa diretamente com a
pesquisa proposta aqui. Os autores (ibid.) chamam a atenção para o léxico específico do mundo
do trabalho que é, muitas vezes, incorporado pela sociedade.
Outro autor contemporâneo que também se preocupou em atualizar o capitalismo, foi
Richard Sennett, em “A Cultura do Novo Capitalismo” (2006). Embora tenha um enfoque
burocrático, a conferência que foi transformada em livro de Sennett (2006) traz também
percepções sobre o papel das empresas, dos trabalhadores e dos empresários enquanto uma
cultura, principalmente pós anos 1990. Sennett (2006) traça uma breve narrativa histórica para
entender como o capitalismo se estrutura até aqui. A cultura aparece aqui como um conjunto
de valores e práticas que unem um grupo para além das instituições, sendo passível de

2
Essa monografia foi escrita durante o período da pandemia do Corona Vírus, que vem transformando o contexto
social mundial. Logo, não é possível ainda analisar como esse momento histórico transformará o sistema
econômico e seus valores morais.
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mudanças. Tanto Boltanski e Chiapello (2009) quanto Sennett (2006) reconhecem a
importância das novas tecnologias e da organização hierárquica das empresas para a
transformação da ideologia capitalista.
Os três espíritos do capitalismo de Boltanski e Chiapello (2009) serão brevemente
discutidos no primeiro tópico deste capítulo. Também será comentado a ideia de cidade por
projetos em relação à cultura do capitalismo de Sennett (2006), para que seja possível entender
o contexto dos empresários e altos executivos que fazem parte da presente pesquisa.
Uma das principais instituições do capitalismo é a empresa, e é por meio dela que a elite
empresarial vai exercer seu poder e prestígio, se legitimando, e ainda contribuindo para a
justificação da ideologia capitalista. Além do seu papel no capitalismo, é necessário que a elite
seja percebida através da distinção e unidade de classe. Assim, o segundo tópico trata da
discussão sobre uma elite econômica por meio do estudo realizado por Wright Mills (1975) da
elite do poder e da percepção dos dispositivos individuais pelo habitus (BOURDIEU, 2017).
Vale ressaltar que há poucas pesquisas sociológicas que propõe pensar a elite
empresarial no contexto brasileiro. Os estudos encontrados, que não fazem parte das pesquisas
realizadas dentro e por meio do NUESDE, tratam de temas específicos como, por exemplo,
educação formal, clubes ou o debate sobre a ideia de capital humano.
1.1. O NOVO ESPÍRITO DO CAPITALISMO E A CIDADE POR PROJETOS
Boltanski e Chiapello (2009, p. 33) buscam entender “o modo como se modificam as
ideologias associadas às atividades econômicas”, pensando nessas atividades como centrais
para a estruturação da sociedade capitalista. Eles apontam o uso da palavra ideologia, que é um
conceito de longos debates nas ciências sociais, como um “conjunto de crenças compartilhadas,
inscritas em instituições, implicadas em ações e, portanto, ancoradas na realidade” (ibid., p. 33).
Essa definição auxilia a ter em mente que o capitalismo em si suporta crenças específicas que
em última instância permitem a perpetuação da desigualdade social. A ideologia mobiliza todos
os indivíduos da sociedade a se engajarem no capitalismo, provendo os valores morais
necessários para que suas ações sejam justificáveis, mesmo quando não há chance de lucro
pessoal. Vale ressaltar que Boltanski e Chiapello (2009) entendem que a justificação convém
tanto para o âmbito individual quanto para o geral, na qual a empresa capitalista serve a um
bem comum.
A ideologia mobilizadora sob forma de espírito do capitalismo demarcado de tempo e
espaço permite perceber as mudanças que ocorrem, sejam elas tecnológicas, da própria forma
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de acumulação ou de hierarquização social. A mudança de um espírito para outro é o resultado
da incorporação das críticas. A mudança é justificada pelo contexto e legitima ainda mais a
ideologia capitalista como justa.
A ideologia mobilizadora para Boltanski e Chiapello (2009) é inicialmente caracterizada
pelo espírito do capitalismo de Weber (1994), do qual eles dão sequência com mais dois
espíritos por meio de um estudo da literatura de gestão empresarial francesa. O espírito
weberiano foi fundado através da ética protestante, que fornecia o aparato moral para que os
indivíduos se engajassem no processo de acumulação de riquezas, em especial os capitalistas
(ibid.). Datado do início do capitalismo, a ética protestante ajudou a cunhar a ideia de que o
enriquecimento individual era também benéfico para toda a sociedade, e que só era possível por
meio da incorporação de valores morais como a retidão ao trabalho e frugalidade. O primeiro
espírito traz um capitalismo “familiar” e marcado pela figura do burguês.
Com toda mudança do contexto material, dos estilos de vida e do trabalho, é observado
uma mudança no espírito. O segundo espírito tem como referência os anos entre 1930 e 1960,
trocando o foco do capitalista em si para a empresa (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009).
Esse período foi marcado pela expansão e burocratização das indústrias. O protestantismo já
não era suficiente como ideologia, foi então que a cultura da empresa e a hierarquia institucional
ganharam força. Os executivos ou dirigentes assalariados ganham papel central, já que ocupam
o topo da hierarquia.
O terceiro espírito seria o mais atual de acordo o texto de Boltanski e Chiapello (2009).
Sua consolidação é observada a partir dos anos 1990, tendo como elemento central a
globalização. O terceiro espírito traz à luz uma empresa capitalista com organização
descentralizada, voltada para a realização de projetos mais dinâmicos e meritocracia. A
organização descentralizada trata da maior autonomia dos funcionários com menores grupos de
trabalho focados em projetos que permitem o aumento da produtividade da empresa. Com esse
novo formato de divisão do trabalho, o resultado do trabalho em si é crucial, já que individualiza
o processo, tornando mais fácil medir o sucesso ou fracasso do trabalhador.
O discurso empresarial dos anos 1990 pode ser resumido pela sua apresentação de
“empresas enxutas a trabalharem em rede com uma multidão de participantes, uma organização
do trabalho em equipe, ou por projetos, orientada para a satisfação do cliente, e uma
mobilização geral dos trabalhadores graças às visões de seus líderes [grifo dos autores]”
(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p. 102). Os líderes, como citado no trecho, são
fundamentais aqui porque é justamente deles que se trata esta pesquisa.
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No terceiro espírito do capitalismo já não cabe mais a exaltação aos dirigentes e
executivos por serem figuras altamente burocratizadas, que expressam a desigualdade da
hierarquia do mundo do trabalho. Logo, a ideia de liderança surge para suprir a crítica à
burocracia. A liderança dá a sustentação ideológica para que haja indivíduos nos altos postos
de comando, disfarçando as desigualdades e o real poder de decisão, mesmo que
institucionalmente ainda sejam executivos. A existência de “líderes” legitima o discurso do
sucesso individual.
A liderança também resolve uma questão encontrada tanto no segundo espírito quanto
no terceiro: a necessidade de motivação. O líder deve ser motivado, seja pela bonificação
salarial ou pelo papel empresa enquanto um bem social, e deve mobilizar também. O líder é o
exemplo para os outros funcionários, cada vez mais autônomos, o que “garante o engajamento
dos trabalhadores sem recorrer à força” (ibid., p. 104-105).
Nesse contexto do terceiro espírito do capitalismo presente no discurso dos anos 1990,
a flexibilização, globalização, autonomia, liberdade, criatividade, desenvolvimento individual
são alguns dos termos articulados na literatura empresarial. Essa nova realidade social, que
também é materializada, é o que Boltanski e Chiapello (2009) chamam de mundo reticular (em
rede) que configura a “cidade por projetos”. Pensar na cidade por projetos significa entender a
realidade social, não mais por meio da imagem do burguês ou pela empresa burocrática, mas
pelos projetos que articulam as relações sociais de uma nova forma.
O trecho a seguir resume a mudança entre os três espíritos do capitalismo chegando até
o mundo em rede que se organiza e se justifica pelos projetos:
A vida social não é mais apresentada na forma de uma série de direitos e
deveres em relação à comunidade familiar ampliada, como num mundo
doméstico; nem na forma de assalariados inseridos num conjunto hierárquico
cujos degraus é possível galgar, no qual transcorre toda a carreira e a atividade
profissional fica nitidamente separada da vida privada, como num mundo
industrial. Num mundo reticular, a atividade profissional passa a ser feita de
uma multiplicidade de encontros e conexões temporárias, mas reativáveis, em
grupos diversos, realizados em distâncias sociais, profissionais, geográficas e
culturais eventualmente muito grandes. (ibid., p. 135).

Os projetos como centralidade revelam a dificuldade de os indivíduos terem carreiras
sólidas e também a importância de suas redes de contato. É através das suas redes que os
indivíduos conseguem manter sua empregabilidade, para além das competências profissionais,
e consequentemente, o sucesso.
A cidade por projetos vai de encontro com a cultura do novo capitalismo proposta por
Richard Sennett (2006). Para Sennett (2006), com as mudanças tecnológicas e das organizações
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o capitalismo se apresenta em uma nova fase na qual a flexibilização é seu principal elemento.
O indivíduo coloca em jogo parte do seu reconhecimento ao se deparar com os novos tipos de
trabalho em equipe desse novo capitalismo (MACIEL, 2017; SENNETT, 2006).
É na cidade por projetos que o tempo se torna um bem, que o poder não é manifestado
somente na propriedade, onde há uma maior preocupação com a autoimagem e um novo léxico
de colaboradores e lideranças, correspondendo à nova moralidade. Na discussão da cidade por
projetos, Boltanski e Chiapello (2009) emergem figuras como o especialista que carrega os
saberes específicos e o gerente de projetos.
O gerente de projetos é a principal liderança desse novo contexto. Ele deve ser capaz de
engajar e inspirar os outros indivíduos, mobilizando-os atrás de um bem comum da empresa
que é descrito como um bem social. O gerente de projetos faz novas conexões, se adapta, é
criativo, é coerente, é ético e é confiável. Esse é o perfil necessário para o sucesso, é o perfil
exposto pela atual elite empresarial.

1.2. PODER E DISTINÇÃO DA ELITE EMPRESARIAL
O atual capitalismo por si só não é capaz de abarcar a análise da elite empresarial porque
o reconhecimento da elite se dá através da distinção de classe. A principal inspiração para esta
pesquisa foi o estudo das elites estadunidenses feito por C. Wright Mills (1975). Através do
destaque de uma elite do poder composta por uma elite econômica, militar e política, Mills
(1975) reforça a importância das elites para as tomadas de decisões que influenciam na vida de
toda sociedade. É possível dizer que, diferente do contexto dos Estados Unidos da segunda
metade do século XX, no qual Mills (1975) se refere, o atual contexto brasileiro não conta com
uma elite militar tão incisiva nas decisões cotidianas, mas outras elites poderiam ser
consideradas, a exemplo de uma elite religiosa.
A elite do poder, formada por grupos de indivíduos com real capacidade de decisão, em
sua essência é resultado da gradação de poder. Em outras palavras, a elite do poder só existe
porque não há igualdade para tomada de decisões (MILLS, 1975). E porque ela existe, a elite é
capaz de concentrar cada vez mais poder, o que significa também concentrar riqueza e prestígio.
O termo “altas rodas” (ibid.) denomina os grupos de indivíduos que formam a elite.
Esses indivíduos normalmente ocupam os cargos mais importantes das hierarquias
institucionais, ou estão próximos deles. As altas rodas são compostas por homens selecionados
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e/ou que dispõem dos artifícios necessários para compor esse grupo, para que ele seja coerente
e se distancie do resto da sociedade.
De acordo Mills (1975), é importante pensar a elite do poder por meio da sua unidade
psicológica e social, pelas hierarquias institucionais e pelo trabalho em associação entre as
próprias elites.
Na medida em que a elite do poder se compõe de homens de origens e educação
semelhantes, na medida em que suas carreiras e estilos de vida são
semelhantes, há base psicológica e social para sua unidade, fundamentada no
fato de serem um tipo social semelhante e de se fundirem facilmente uns com
os outros. (MILLS, 1975, p. 29)

Essas semelhanças entre os homens da elite é um dos principais elementos desta pesquisa.
Entende-se que a elite empresarial possui uma unidade, na qual os indivíduos possuem origem
e educação parecidas o suficiente para que sejam reconhecidos parte dessa elite. Divergindo da
concepção de que cada empresário ou executivo são indivíduos excepcionais que conquistaram
o sucesso pelo próprio mérito, chegando aos níveis mais altos das classes sociais por meio de
sua carreira, que se expressa aqui como “biografia de sucesso”.
Ainda em “A Elite do Poder” (ibid.) as celebridades expressam o enfoque da mídia em
homens que em alguma medida tiveram êxito e por isso são conhecidos e reconhecidos pela
sociedade. Os empresários desta pesquisa cumprem um importante papel de celebridade
enfatizando um fetiche sobre a competição. Eles não só compõem as altas rodas, esses
empresários são famosos, aparecem em revistas e jornais no mundo todo. Os empresários
representam na mídia o discurso de sucesso. E, ao fazê-lo, pretendem requerer seu prestígio (e
até mesmo seu poder) para além dos muros da instituição.
A “celebridade” em Mills (1975) traz que a empresa cumpre também uma função ao
passo que o prestígio associado ao empresário ou executivo é dado pelo número de funcionários
que estão sob seu comando (ibid., p. 102). A empresa é a instituição que garante não só o
exercício do poder, mas também a obtenção da riqueza e o prestígio. “Uma elite não pode
adquirir prestígio sem poder; não pode conservá-lo sem reputação” (MILLS, 1975, p. 107). A
publicação das biografias dos empresários analisados nesta pesquisa serve em alguma medida
para conservar a reputação da elite empresarial, tornando-os mais acessíveis enquanto
celebridades, e reiterando a corrida ao sucesso.
Além da categorização das celebridades, cabe aqui também uma associação aos “muito
ricos”. Essa outra categoria também apontada por Mills (1975) realça aspectos importantes da
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elite econômica, como o fato de não serem meros playboys com altos gastos nem homens da
aristocracia tradicional que vivem de renda.
A conquista das grandes fortunas dos muito ricos depende tanto de uma grande
oportunidade quanto da acumulação de vantagens (MILLS, 1975) como contatos, acesso aos
altos cargos das grandes empresas e mesmo uma unidade moral. “Nenhum homem, que eu
saiba, ingressou nas fileiras das grandes fortunas americanas apenas por uma lenta subida
burocrática na hierarquia das grandes empresas” (ibid., p. 137). Os muito ricos trabalham para
manter e aumentar suas riquezas. E ao perpetuar suas riquezas, também concentram as
possibilidades de conquistar novas riquezas.
Nesse sentido, a elite econômica estudada por Mills (1975) é uma classe que concentra
poder, prestígio e dinheiro, que se cerca de outras elites, que possui uma unidade de estilo de
vida e origem. Esses homens tiveram suas carreiras consolidada em grandes empresas,
comandando um grande número de pessoas. Em muitos casos são celebridades e reforçam o
fetiche da corrida ao sucesso. Tiveram uma grande oportunidade e uma acumulação de
vantagens que os permitiram acesso às grandes fortunas. Apesar das décadas de distância, a
elite econômica estadunidense em muito se aproxima da empresarial brasileira atual.
Pensando para além da comparação das elites, o conceito de habitus emerge para
auxiliar na análise da elite empresarial brasileira em si. O habitus, como proposto por Bourdieu
(2017; 1989), destaca os capitais econômicos, culturais, sociais e simbólicos para a distinção
de classe. É fundamental pensar que esses dispositivos individuais podem ser mobilizados de
diferentes maneiras, mas devem ser pensados como relacionais (LAHIRE, 2005; MACIEL e
VISSER, 2017). Os dispositivos individuais permitem que os empresários sejam reconhecidos
como a elite do poder e usem de sua trajetória para sua legitimação enquanto “biografias de
sucesso”.
O habitus abarca tanto a forma como os dispositivos podem ser objetivamente
incorporados pelos indivíduos, como a forma que os dispositivos se apresentam como
socialmente distintivos. As práticas sociais são possibilidades de reconhecimento da distinção
de classe, assim como as classes se reconhecem através de suas práticas. A elite econômica só
é elite do poder porque é reconhecida como tal, assim como é porque dispõe capitais em comum
que ela é capaz de se reconhecer como uma classe e não outra.
Uma das premissas do habitus é que os dispositivos de distinção de classe nem sempre
são conscientes, o que não quer dizer que não existam. Todas as variáveis da vida do indivíduo
são passíveis de assimilação pela classe. Porém, propõe-se aqui que os dispositivos da elite
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empresarial brasileira são conscientemente articulados para que se apresentem sob a normativa
do sucesso, mesmo quando se trata de capitais ou vantagens acumuladas.
A categorização sistemática dos capitais culturais, sociais, econômicos e simbólicos
(BOURDIEU, 2017; 1989; 1996) não é eficiente para esta pesquisa. O capital cultural apontado
pela educação formal e acesso à literatura, por exemplo, não acaba em si mesmo. A educação
formal também é um capital social, econômico e simbólico, ao passo que o ingresso e a
permanência em instituições de excelência só são possíveis pela rede de contatos, pelo
pagamento de mensalidades de preço exorbitante e pelo próprio reconhecimento do prestígio
da instituição e do diploma. Dessa forma entende-se que o conjunto de dispositivos que serão
analisados preocupa-se em apresentar um contexto geral do habitus, enquanto uma
incorporação, que é objetivada na vida individual e na estruturação da classe. Vale ressaltar que
o conceito de altas rodas extrapola o capital social na medida em que esse capital é ainda mais
concentrado e mais difícil de ser adquirido quando consideramos as elites.
A elite empresarial é a expressão máxima do capitalismo, o topo da hierarquia social,
ela incorpora o habitus de classe e é capaz de mobilizar seus dispositivos individuais a fim de
se apresentar como uma “biografia de sucesso”. A legitimação desse sistema econômico que se
reconfigura a partir das críticas depende do poder dessa classe e de como ela dispõe sua
distinção social. Assim, esta pesquisa buscou entender a origem social de renomados
empresários brasileiros sob o discurso ideológico da “biografia de sucesso”, que se opõe ao
habitus de classe.
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2. A BIOGRAFIA PARA ESTUDO DA ELITE
Entendendo a dificuldade de contato direto com os grandes empresários e executivos
brasileiros, foi proposto como metodologia o uso de biografias publicadas em formato de livro
que contam a história de vida desses homens. A seleção dos livros, e consequentemente dos
personagens, foi feita por meio do levantamento dos livros vendidos no segundo semestre de
2017 no site da Amazon3. O site utiliza ferramentas de marcação para categorizar os livros,
tornando a busca mais prática ao procurar pela categoria “Biografias” e com a ordenação “Mais
Vendidos”. Surgiu então a primeira lista com diversos títulos de biografias empresariais, e a
segunda com apenas empresários brasileiros.
O primeiro livro escolhido foi a biografia de Marcelo Odebrecht “O Príncipe: Uma
biografia não autorizada de Marcelo Odebrecht” (2017) de Marcelo Cabral e Regiane Oliveira.
No início da pesquisa em 2017, o livro havia acabado de ser lançado e Marcelo Odebrecht ainda
estampava os jornais. Marcelo havia sido preso alguns anos antes em uma operação da polícia
federal. A sua prisão é o clímax da biografia. Acredita-se que esse seja o motivo da não
autorização da sua publicação.
Com a leitura e análise do primeiro livro, outro critério foi delimitado para a escolha
dos livros sequentes: os autores deveriam ser jornalistas ou de área similar, descartando
autobiografias. Ainda que a autobiografia possa ser interessante para pensar a visão que os
empresários têm de si mesmos, ela poderia deixar de lado fatores importantes como a cultura
da empresa e as nuances das relações sociais.
O segundo livro desta pesquisa foi o “Sonho grande: Como Jorge Paulo Lemann, Marcel
Telles e Beto Sicupira revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo” de
Cristiane Correa (2013). O livro conta a história de vida de três empresários, como indica o
subtítulo: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Embora enfatize a trajetória de
Lemann, responsável por unir o trio. O “Sonho grande” (ibid.) era ainda um dos mais vendidos,
anos depois de seu lançamento. O livro foi também traduzido para o inglês, enfatizando sua
relevância. É importante comentar que quando essa biografia foi escolhida em 2018, Jorge
Paulo Lemann era o brasileiro mais rico do mundo (FORBES, 2020). A trajetória do trio é
contada a partir da compra da cervejaria estadunidense Anheuser-Busch e é considerado um

3

A Amazon (2020) é uma empresa estadunidense de comércio virtual que atua no Brasil desde 2012, seu foco a
princípio era o mercado literário com livros físicos, livros digitais e leitores de livros digitais. Um fato interessante
que é que o dono da empresa, Jeff Bezos, é o homem mais rico do mundo de acordo a Forbes (2020), com fortuna
avaliada em 113 bilhões de dólares.
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guia de sucesso para aqueles que almejam a vida empresarial, sendo destaque na categoria
“Administração” da Amazon.
O terceiro livro escolhido foi “Abilio: Determinado, ambicioso, polêmico” (2015)
também escrito pela jornalista Cristiane Correa. O livro conta a história do empresário Abilio
Diniz, que há alguns anos aparece na lista de bilionários da Forbes (2020). A biografia de Abilio
foca na sua relação com a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) e o desgastante
processo de entrega do controle da empresa para o grupo francês Casino.
O último livro desta pesquisa foi escolhido porque além de também compor a lista de
“Mais Vendidos” é sobre um empresário que é extremamente popular, para além do mundo
empresarial. O quarto livro é “Tudo ou Nada: Eike Batista e a verdadeira história do grupo X”
(GASPAR, 2014), no qual a autora conta a história de Eike Batista. Essa biografia traz a
trajetória conturbada de sucesso e fracasso de Eike, dando detalhes de seu temperamento e seu
empenho pela fama.
Dessa forma, o recorte da pesquisa conta com seis empresários: Marcelo Odebrecht,
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, Abilio Diniz e Eike Batista. Todos os seis
empresários estão vivos até a escrita deste trabalho. Todos foram ou ainda são bilionários e já
estiveram no comando de grandes empresas. Todas as biografias foram escritas por jornalistas.
Apenas a biografia de Marcelo Odebrecht não foi autorizada. Vale dizer que Marcelo Odebrecht
e Eike Batista foram presos e condenados por crimes que não cabem aqui discutir, mas que
colocaram seu prestígio em jogo e os tornaram ainda mais populares.
Após a leitura do segundo livro foi possível separar a pesquisa em tópicos. Os tópicos
são: origem, família e religião; educação e estilo de vida; relações sociais; cultura da empresa.
Essa divisão facilitou o estudo dos livros e auxiliou na análise de cada tópico, como será
apresentado no capítulo seguinte. Ainda sim, é importante que se tenha em mente que os tópicos
foram apenas um recurso metodológico e que os pontos explorados em cada um deles são
indissociáveis da trajetória dos empresários para pensar a construção do habitus da elite
empresarial e da sua apresentação ideológica de sucesso.
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3. A ELITE EMPRESARIAL BRASILEIRA
Neste capítulo, serão analisadas as biografias dos seis empresários através de quatro
tópicos: origem, família e religião; educação e estilo de vida; relações sociais; cultura da
empresa. E seguirá a mesma ordem tal qual apresentada na metodologia: Marcelo Odebrecht,
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, Abilio Diniz e Eike Batista. Antes de tratar
diretamente dos tópicos para a discussão das ideias de biografia de sucesso em oposição ao
habitus de classe, é necessário apresentar os empresários.
3.1. OS EMPRESÁRIOS
Marcelo Bahia Odebrecht é herdeiro e foi presidente da holding Odebrecht,
oficialmente, entre os anos de 2008 a 2015. A empresa atualmente opera em mais de 10 países
(ODEBRECHT, 2020). Em 2014, Marcelo Odebrecht e sua família ocupavam a oitava posição
da lista de bilionários da Forbes com fortuna avaliada em 14 bilhões de reais (FORBES, 2014).
A Operação Lava Jato da Polícia Federal teve início no mesmo ano de 2014 e até hoje busca
por casos de lavagem de dinheiro e propina envolvendo empresários e políticos. Marcelo
Odebrecht foi o primeiro grande empresário a ser preso na Operação em junho de 2015.
Considerado um “peixe grande”, sua prisão desencadeou uma série de debates no país,
principalmente colocando em jogo o prestígio da empresa, do próprio Marcelo e da figura
empresarial. Apesar da Lava Jato ser a motivação da biografia publicada, não é interesse desta
pesquisa se debruçar pelo contexto político apresentado. O empresário está desde 2017 em
prisão domiciliar e parte de sua condenação o proíbe de ocupar qualquer cargo executivo em
empresas (MEGALE, 2018). Marcelo Odebrecht tem 51 anos e nasceu em Salvador, Bahia.
Jorge Paulo Lemann até 2018 era o brasileiro mais rico do mundo desde 2016, perdendo
o posto em 2019 para Joseph Safra, dono do banco Safra, de acordo a lista anual da Forbes
(2020). Com 80 anos, Lemann, que também tem nacionalidade suíça, possui uma fortuna
avaliada em 10,4 bilhões de dólares (FORBES, 2020), ocupando a 129ª posição mundial. Parte
dos seus bens se deu com sua atuação no banco de investimentos Garantia, e agora pelo 3G
Capital. A 3G Capital é responsável pelas empresas Burguer King, H.J. Heinz Company,
Restaurant Brands International e Kraft Heinz Company. Lemann divide a fundação da 3G com
Marcel Telles, Beto Sicupira, Alex Behring e Roberto Thompson, os dois primeiros também
são personagens desta pesquisa. O trio de cariocas formado por Lemann, Sicupira e Telles ainda
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controla a multinacional Ab Inbev, a maior cervejaria do mundo e a quarta maior empresa de
bebidas.
Marcel Hermmann Telles é um carioca de 69 anos, ingressou no Garantia em um dos
postos mais baixos da empresa e em alguns anos tornou-se um dos maiores executivos, sendo
o principal responsável pela operação do trio de aquisição da cervejaria Brahma. Telles é agora
o quarto brasileiro mais rico e ocupa a posição 230º da lista mundial de bilionários da Forbes
(2020), com fortuna avaliada em 6,5 bilhões de dólares.
Carlos Alberto da Veiga Sicupira de 72 anos, mais conhecido pelo apelido “Beto”, é o
último integrante do chamado trio Garantia, agora trio 3G Capital. Beto Sicupira e sua família
ocupam a quinta posição na lista de brasileiros bilionários, com fortuna de 4,8 bilhões de dólares
(FORBES, 2020). Sicupira foi o responsável pela cadeira no conselho administrativo da Lojas
Americanas após a compra das ações pelo Garantia.
Abilio dos Santos Diniz de 83 anos é conhecido por ter transformado a doceria Pão de
Açúcar do seu pai em uma das maiores empresas de varejo do Brasil, a CBD (Companhia
Brasileira de Distribuição). Mesmo com a idade avançada, Abilio hoje é responsável pela BRF
e membro do conselho do Carrefour, concorrente direta do Pão de Açúcar. A BRF é uma
empresa brasileira considerada uma das maiores de comida do mundo. Abilio ocupa a 11ª
posição entre brasileiros e a posição 908º a nível mundial de bilionários da Forbes (2020).
Eike Fuhrken Batista da Silva foi responsável pela criação do popular “Grupo X”,
apelido para o conglomerado de empresas fundadas por Eike na qual a maioria leva a letra X
no nome. O empresário tem no currículo a fundação de mais de 15 empresas. Nascido em Minas
Gerais, mas considerado do Rio de Janeiro, Eike tem dupla nacionalidade alemã. Em 2010, aos
53 anos de idade, Eike chegou à primeira posição da lista de brasileiros bilionários e oitavo na
lista mundial, na época com uma fortuna de 27 bilhões de dólares (FORBES, 2020; GASPAR,
2014). Em regime semiaberto, Eike Batista conta com uma longa ficha criminal e, ainda em
2020, está sendo acusado em novos processos (AMORIM, 2020).
3.1.1. Origem, família e religião
Marcelo Odebrecht nasceu em Salvador, onde é a sede da empresa Odebrecht, fundada
como Construtora Norberto Odebrecht (CNO), pelo seu avô paterno Norberto Odebrecht. O pai
de Norberto já atuava na área da construção civil quando inaugurou seu empreendimento. O pai
de Marcelo, Emílio Alves Odebrecht, veio a ocupar a presidência da empresa do pai em 1991
até 2002, e voltou ao posto em 2015 com a prisão de Marcelo, que era presidente desde 2008.
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Embora seja apresentado como se ele mesmo tivesse vindo da Alemanha, Norberto já
era a terceira geração da família no Brasil. Marcelo Odebrecht é recorrentemente comparado
ao avô por sua discrição, simplicidade e por enfatizar a ética no trabalho. Norberto foi educado
por um pastor luterano de origem alemã e buscou passar seus valores morais para os sucessores.
“A geração de líderes Odebrecht, segundo o ideal de Norberto, foi formada para servir - à
família, à comunidade, à empresa, ao cliente - e não serem servidos” (CABRAL e OLIVEIRA,
2017, p. 145). Norberto e Marcelo sempre foram muito próximos, já que o neto foi criado
enquanto herdeiro da Odebrecht. Muito diferente da relação com o avô, Marcelo e seu pai,
Emílio, discutem com regularidade. Emílio é descrito como mais energético e carismático, o
oposto dos outros dois. Já a mãe de Marcelo, Regina Bahia, é conhecida pelo seu temperamento
e severidade, destoando do perfil das mulheres da família Odebrecht, submissas e distantes da
empresa.
Aos finais de semana, quando a família Odebrecht se reunia na sua ilha particular,
Marcelo era treinado pelo seu avô, a Ilha Kieppe, nomeada “ilha Odebrecht” pelos moradores
dos arredores. A ilha também era ponto de encontro da família Odebrecht com outras famílias
de empresários e políticos, com as quais Marcelo teve contato desde a infância. Ele e os filhos
de acionistas e outros empresários eram tratados como primos.
Marcelo Odebrecht é casado com Isabela Alvarez, com quem tem três filhas. Sua esposa
é descrita como “presente” no dia a dia da família. Isabela parou de trabalhar para cuidar do
marido e das filhas.
O pai de Jorge Paulo Lemann é da Suíça, assim como seus avós maternos, que vieram
morar no Brasil em busca de trabalho. Os Lemann são descritos como uma família humilde,
mas conhecidos pela fabricação de queijos e laticínios na Suíça. Em uma retomada das origens
familiares, o pai de Jorge Paulo fundou a Leco, seu próprio negócio de laticínios na região SulFluminense, que anos depois foi vendido para Hélio Moreira Salles, irmão do fundador do
Unibanco, Walter Moreira Salles. Desde 1982 a Leco pertence a Vigor. Os pais de Lemann,
igual a Norberto Odebrecht, tiveram uma educação protestante, ao que Jorge Paulo também
aponta como central aos seus valores morais. “A origem dos pais de Jorge, ambos criados de
acordo com a ética protestante, baseada na frugalidade, na disciplina e no trabalho, seria um
dos pilares da formação intelectual do empresário” (CORREA, 2013, p. 38).
A irmã de Jorge Paulo Lemann, dez anos mais velha, Lya, morava com o marido nos
Estados Unidos quando seu pai faleceu. Jorge Paulo, aos catorze anos, se aproximou do primo
Alex Haegler, seis anos mais velho e que havia estudado em Harvard, nos Estados Unidos, após
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a morte do pai. A casa da juventude de Lemann era considerada "uma casa confortável, mas
sem extravagâncias” (ibid., p. 38), mas residia no bairro nobre do Leblon, no Rio de Janeiro.
A mãe de Marcel Telles era secretária da embaixada americana até decidir largar o
emprego para se tornar dona de casa e cuidar do filho, enquanto o pai de Telles era piloto de
avião. Não há informações detalhadas da origem familiar que dá o sobrenome Hermmann, que
poderia indicar uma origem alemã. Contudo, é possível atribuir prestígio à mãe de Telles, por
ela falar inglês e ser secretária em uma embaixada, que é uma instituição de prestígio. Apontado
por Correa (2013) como classe média, Telles entrou no Garantia como “office boy de luxo”
(ibid., p. 72).
A mãe de Beto Sicupira dedicou sua vida aos cuidados da casa e da família, enquanto o
pai trabalhava para o Banco do Brasil e Banco Central. Correa (2013) comenta que o local de
trabalho do pai de Sicupira era extremamente burocrático e até mesmo extravagante, com
garçons usando luvas brancas que levavam café aos gerentes, exemplo de uma empresa do
segundo espírito do capitalismo. É possível dizer que o trabalho do pai influenciou diretamente
as tomadas de decisão de Beto, sendo a primeira decisão burocrática um pedido de emancipação
aos 17 anos. O pedido teve como finalidade a compra de uma carta patente.
Aparentemente, não há problemas nas famílias do trio Garantia, nenhuma briga ou
desentendimento foi relatado, mesmo na atual organização familiar. Agora no segundo
casamento, Jorge Paulo Lemann possui seis filhos no total. Marcel Telles conta com dois filhos
e três casamentos. Beto Sicupira é casado com Cecília de Paula Machado, de uma família
tradicional responsável por diferentes empreendimentos, como, por exemplo, a construção do
Porto de Santos. Beto e Cecília têm três filhas. “Todas as mulheres já assistiram a aulas de
contabilidade” (CORREA, 2013, p. 106).
Alguns dos filhos do trio já acompanham as empresas controladas pelos seus pais,
fazendo parte inclusive do conselho administrativo. “Embora não participem do dia a dia das
empresas de seus pais, os filhos de Jorge Paulo, Marcel e Beto estão sendo preparados para
assumir o papel de herdeiros” (ibid., p. 106).
O pai de Abilio Diniz, o português Valentim dos Santos Diniz, conhecido como seu
Santos, chegou em São Paulo no ano de 1929. A mãe de Abilio também tem descendência
portuguesa. Depois de Abílio completar sete anos de idade, o casal teve mais quatro filhos. O
primeiro emprego de seu Santos foi como balconista em um empório, em que logo depois
tornou-se sócio. Abilio nasceu no mesmo ano em que seus pais se casaram e que abriram a
própria mercearia, em 1936. Em 1937, o casal abriu também uma padaria. “A atividade de
comerciante prosperava, o que proporcionou ao pequeno Abílio uma infância confortável, ainda
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que sem extravagâncias” (CORREA, 2015, p. 30). O “conforto sem extravagâncias” da
juventude de Abilio contou com uma viagem de seis meses para Portugal e uma casa no litoral
paulista no qual a família passava os finais de semana, em São Vicente.
A mãe de Abilio, a dona Floripes, é descrita como uma católica tradicional que tentava
educar seu filho mais velho de forma rígida e humilde. Mãe e filho costumavam frequentar a
missa todos os domingos, até Abilio completar oito anos e ter que ir sozinho já que a mãe estava
ocupada com seus irmãos. Abilio é o único personagem desta pesquisa explicitamente católico,
sendo um grande devoto de Santa Rita de Cássia.
Quando Abilio começou a faculdade, a família Diniz contava não só com uma mercearia
e uma padaria, mas também uma doceria chamada “Pão de Açúcar”. Tentando evitar que o filho
saísse do Brasil em direção aos Estados Unidos, Seu Santos inaugurou o supermercado Pão de
Açúcar, com o qual Abilio fez sua fortuna anos mais tarde.
Abilio, os pais e os irmãos tiveram algumas brigas relacionadas ao rumo e às ações do
Pão de Açúcar que se tornou um empreendimento de milhões de dólares. A primeira grande
discussão da família se deu a partir do dia que “seu Santos decidiu fazer uma doação em vida
para os filhos” (p. 54). Esse momento da família Diniz é de extrema importância porque
explicita a ideia de “herança em vida”4, comum entre famílias com certo capital econômico no
qual os pais auxiliam financeiramente seus filhos já adultos.
Abilio está no segundo casamento e tem seis filhos. Alguns filhos participaram do
programa de Trainee do Pão de Açúcar e/ou tem os próprios empreendimentos. Sua filha mais
velha fez parte até mesmo do conselho administrativo do GPA.
Eike Batista é mineiro apaixonado pelo Rio de Janeiro. Filho de Eliezer Batista e da
alemã Jutta Fuhrken Batista, Eike tem outros seis irmãos. Seu pai era engenheiro e foi duas
vezes presidente da estatal Companhia Vale do Rio Doce, que atualmente é uma empresa
privada, a Vale S.A. Eliezer havia sido ministro de Minas e Energia e foi também responsável
pelo projeto do Carajás da Vale, o maior projeto de mineração do país na época. “Eliezer Batista
era, na década de 1980, possivelmente o executivo mais ilustre e respeitado do Brasil,
reconhecido como o artífice da transformação da Companhia Vale do Rio Doce” (GASPAR,
2014, p. 51).

4

Shapiro (2005) explicita em seu texto que é comum que famílias estadunidenses com capital econômico, mesmo
sendo de classe média, deem dinheiro ou outros bens materiais para seus filhos já adultos e casados, já não morando
com os pais, e que isso não é reconhecido como uma vantagem social, mas uma ajuda. Assim, é comum que os
indivíduos não admitam uma “herança em vida” nesses termos, mas um pequeno auxílio para manter o estilo de
vida ou alguma realização como a casa própria.
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Eike passou parte da infância e da adolescência em uma casa no luxuoso bairro do
Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Gaspar (2014, p. 42) trata da juventude de Eike e da origem
familiar como “bem mais do que classe média”. Embora os Batistas tivessem o capital
econômico e social para se enquadrar na elite, a família tentava conduzir seu estilo de vida de
forma mais modesta que seus pares.
Entre um cargo e outro de Eliezer, a família teve que se mudar para a Europa, na época
Eike tinha doze anos. A família morou na Alemanha, na Suíça e na Bélgica. Em 1977, os
Batistas voltariam para o Brasil, mas Eike decidiu ficar com o irmão mais velho na Alemanha
para iniciar a graduação, recebendo uma mesada do pai.
Os pais de Eike se conheceram na Alemanha, durante um compromisso de trabalho de
Eliezer. O avô paterno de Eike fez parte do exército alemão e trabalhou em um banco estatal.
A fortuna da família materna foi majoritariamente construída no regime nazista. A criação
rígida e disciplinada que a mãe de Eike recebeu fez com que ela enfatizasse a educação na vida
de seus filhos. Mas, vale dizer que essa transmissão dos valores morais não é necessariamente
efetiva.
Os valores morais pregados pelos pais de Eike foram o alicerce de diversas brigas do
pai com o filho, já que Eliezer e Jutta acreditavam que era necessária uma carreira sólida e
estruturada pela burocracia para o sucesso, característico de um homem que viveu o auge do
segundo espírito do capitalismo no contexto brasileiro e mundial. Embora brigassem com
frequência sobre o futuro dos negócios, Eliezer não se negava a manejar seus capitais
econômicos e sociais para ajudar Eike. Mais uma vez trazendo a ideia da herança em vida
(SHAPIRO, 2005) e já apresentando a importância dos contatos pessoais.
Eike é em muitos pontos o mais excêntrico dos empresários analisados aqui, incluindo
no que se trata de religião ou, no caso, práticas pseudocientíficas. Eike Batista é adepto de
práticas esotéricas, consultas com videntes e xamãs, do Feng Shui e da astrologia. Essas práticas
influenciaram não só a vida pessoal do empresário, mas principalmente suas decisões nos
negócios. Em contrapartida, o que se pode considerar como seu primeiro casamento, com
Patricia Leal, aconteceu em uma cerimônia religiosa na igreja católica, o casamento civil foi
cancelado. Eike logo em seguida se casou com Luma de Oliveira, com quem tem dois filhos.
Atualmente, Eike vive um relacionamento estável com Flávia Sampaio.
A ética protestante não é um valor moral suficiente ainda no novo capitalismo, mas
Marcelo Odebrecht, Jorge Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles apresentam suas biografias
como alinhadas a essa ética, mesmo não comentando suas práticas religiosas e crenças
individuais. Essa ética serve para reforçar a ideologia capitalista e o aspecto ético da vida desses
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empresários. O trabalho como central na vida para acumulação de riquezas é ainda hoje visto
para a legitimação da elite empresarial.
Todos os seis empresários possuem uma origem europeia, embora distante em alguns
casos. As origens familiares são construídas como se a realização dos empresários tenha os
levado a uma ascensão social, em que as famílias muito se aproximam de uma “classe média”,
confundindo-se em discurso de moralidade. A estrutura familiar seria o atestado de ética.
A descrição permite apontar que os empresários já nasceram nas altas rodas, mesmo no
caso de Abilio, que teria uma família um pouco mais humilde e até mesmo mais trabalhadora
que os outros. As famílias dos empresários estavam cercadas de outras figuras da elite, eles
tiveram acesso a postos de comando de importantes organizações como o Banco Central e a
Vale S.A.
Os empresários viveram em bairros e regiões nobres de cidades centrais, viajaram para
o exterior ainda na juventude, tiveram acesso a uma condição de vida confortável o suficiente
para que não fosse necessário que eles trabalhassem antes de concluir os estudos. Eles
cresceram incorporando o capital simbólico de poder e prestígio de suas famílias, sendo
treinados para aumentar suas riquezas e o acesso a elas.
3.1.2. Educação e estilo de vida
Os seis empresários estudaram em escolas e faculdades de prestígio (BOURDIEU,
1996) e seu estilo de vida e rotina são muito peculiares para o discurso da “biografia de
sucesso”. Marcelo Odebrecht é engenheiro, se formou pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e entre algumas outras atividades fez MBA em administração pelo International
Institute for Management Development, na Suíça, “uma das escolas de negócios com mais
prestígio no mundo todo” (CABRAL e OLIVEIRA, 2017, p. 65). Além do MBA, Marcelo
morou e trabalhou na Inglaterra e também nos Estados Unidos. A experiência e o MBA no
exterior foram o fator de justificação para que o avô Norberto escolhesse Marcelo, aos seus
trinta e quatro anos, entre trinta e três candidatos para a ocupar a presidência da empresa da
família.
O esporte favorito de Odebrecht é o esqui, que aprendeu na Suíça e o qual costumava
viajar para praticar com certa regularidade. O empresário mora em uma casa em um condomínio
fechado no bairro do Morumbi, em São Paulo. A casa tem “1,2 mil metros quadrados, com
valor estipulado na faixa dos R$ 20 milhões - só em condomínio, a conta mensal beirava os R$
20 mil” (ibid., p. 31). Ainda sim, Marcelo Odebrecht é apresentado pelos autores como um
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homem simples, considerado humilde, que abomina a ostentação e preza pela ética, podendo
ser comparado à classe média.
Marcelo aparenta viver uma vida não tão luxuosa, com carros e roupas discretos,
considerando sua vida antes da prisão. Marcelo trabalhava horas sem descanso, é prático e
racional. “Em 2013, chegou a anotar como um compromisso em sua lista de tarefas fazer
carinho na mulher e nas filhas” (CABRAL e OLIVEIRA, 2017, p. 68), o que expressa a
necessidade de racionalizar inclusive seu tempo com a família. A rotina rígida, acordando cedo,
praticando exercícios logo pela manhã e alimentação regrada foi mantida mesmo durante o
encarceramento. Uma das atribuições à sua disciplina é ter prestado serviço militar voluntário
e a influência familiar de seu avô e sua mãe.
Jorge Paulo Lemann estudou no ensino básico em uma renomada escola particular
bilíngue da Zona Sul do Rio de Janeiro e em três anos se formou em economia em Harvard, nos
Estados Unidos. Lemann também fez um estágio em Genebra na Suíça, onde participou de
campeonatos profissionais de tênis, incluindo a popular Copa Davis, na Suíça, e o Grand Slam
na Inglaterra. Jorge Paulo Lemann começou a jogar tênis aos sete anos de idade, no tradicional
Country Club do Rio.
Com uma rotina regrada de exercícios físicos e alimentação impecável, “Jorge Paulo
Lemann não come hambúrgueres” (CORREA, 2013, p. 226), o que virou piada na época que
foi anunciado que seu novo empreendimento seria ume rede de fast-food, o Burguer King.
Lemann é considerado um homem modesto, não usa ternos caríssimos para trabalhar e não
possui carros luxuosos ou jatos particulares. Além de manter uma casa em São Paulo, Jorge
Paulo vive na Suíça com a família.
Marcel Telles estudou no Colégio Santo Inácio e é formado em economia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ). De acordo a Forbes Brasil (2018), o Colégio
Santo Inácio é uma das mensalidades mais caras do país. Quando ainda estava na graduação,
Telles começou um estágio em uma das maiores corretoras do país, indo para o Garantia logo
depois como liquidante, um “office-boy de luxo” (CORREA, 2013, p. 72). Por falar inglês,
Marcel acompanhou um sócio do Garantia numa viagem. Esse sócio ia fazer um estágio em
grandes bancos de investimentos dos Estados Unidos, e Telles aproveitou a oportunidade para
aprender mais sobre o mundo dos negócios.
Beto Sicupira tem graduação em administração de empresas também pela UFRJ.
Sicupira chegou a trabalhar em Londres antes de entrar para o Garantia, onde ele e Marcel
foram encorajados a sair do país para estudar. O curso oferecido por “Harvard, chamado OPM
(Owner/President Management Program), voltado para empreendedores que precisavam
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aprender mais sobre administração” (CORREA, 2013, p. 122) é um dos mais marcantes para
suas carreiras (Até mesmo a filha de Abilio Diniz fez esse curso sob a indicação de Lemann).
Marcel e Beto seguem a ética e a modéstia de Lemann, mantendo uma rotina saudável
e cultivando a aversão à ostentação. Beto Sicupira é recordista e especialista em pesca
submarina, esporte que foi incorporado à vida de Telles e Lemann também. Não há muitas
informações sobre o atual estilo de vida e moradia de Marcel Telles ou de Beto Sicupira, porém,
a sede do 3G Capital fica em Nova Iorque, nos Estados Unidos, indicando pelo menos a
necessidade de viagens internacionais caso eles residam no Brasil ou na Europa.
Abilio Diniz ia estudar economia na universidade do Mackenzie onde também fez o
científico (equivalente ao ensino médio) até decidir cursar administração de empresas na
Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. A instituição Mackenzie prega a tradição
presbiteriana e, em 2020, seu ensino médio é um investimento de R$3.055,00 (três mil e
cinquenta e cinco reais) mensais (MACKENZIE, 2020).
A FGV tinha acabado de ser inaugurada, sendo Abilio uma das primeiras turmas do
curso. A fundação contava com uma parceria com a universidade estadunidense Michigan State
University, que foi o primeiro contato de Abilio Diniz com aulas em inglês. Alguns anos após
a graduação, Abilio foi convidado para fazer um estágio na Califórnia, nos Estados Unidos, e
aproveitou para ir até Ohio, fazer um curso de marketing na Universidade de Dayton.
Abilio Diniz é extremamente metódico com sua alimentação e rotina, mantendo uma
saúde invejável aos 83 anos. Ele pratica diversos esportes como natação, corrida, tênis; “os
esportes, aliás, eram praticados três vezes ao dia, o que o levou a ter uma taxa de gordura
corporal de apenas 6%, similar à de maratonistas profissionais” (CORREA, 2015, p. 64). Há
anos Abilio é sócio do Esporte Clube Pinheiros, no qual pratica seus exercícios. Ele inclusive
optou por morar mais perto do clube, para facilitar suas idas. Apenas o título de sócio desse
clube chega a 20 mil reais (MOLINERO, 2018). A motonáutica e automobilismo são dois
esportes que Abilio também gosta de competir. O empresário é admirador de futebol, tendo
criado dois times pelo Grupo Pão de Açúcar como projetos sociais. Abilio é torcedor do São
Paulo Futebol Clube.
Assim como Odebrecht, Lemann, Telles e Sicupira, Abilio é descrito como um homem
com um estilo de vida de “classe média”, sem extravagâncias. Usa roupas simples para trabalhar
e é acessível para os funcionários. Apesar disso, Correa (2015, p. 203) comenta que o Pão de
Açúcar possuía um “custo Abilio”. Esse custo era um pagamento mensal do aluguel da frota de
helicópteros e jatos da família Diniz, segurança pessoal e outros gastos não especificados de
Abilio.
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Eike Batista não concluiu a graduação na Universidade de Aachen na Alemanha, apesar
de ter se apresentado como engenheiro metalúrgico formado por muito anos. Ainda que seus
pais enfatizassem a importância da educação formal para o sucesso profissional, Eike não
entende as coisas da mesma forma. Seu filho mais velho, possível sucessor dos negócios,
também não se preocupou em ter um diploma superior e isso não foi uma questão para Eike.
Eike tinha a tradição de viajar para o exterior com regularidade para praticar o esqui,
que faz parte da sua vida desde a juventude. O outro esporte favorito de Eike é a motonáutica.
A motonáutica é um esporte que exige um alto custo de investimento financeiro, já que o motor
de uma superlancha não pode usado mais de uma vez. “Com isso, Eike torrava 200 mil dólares
por corrida, mas nunca se importou. […] Na década de 1990, o empresário conquistou o título
brasileiro, americano e mundial de motonáutica na categoria offshore” (GASPAR, 2014, p. 21).
Eike Batista possui uma alimentação fora do padrão. Suas refeições são sempre
exageradas, contando com hambúrgueres, batatas fritas, frango frito de diferentes redes de fastfood, refrigerante, baldes de pipoca no meio da tarde, tudo sempre aos montes (GASPAR,
2014). Muitos ex-funcionários, executivos e amigos suspeitam que Eike tenha bulimia, um
distúrbio alimentar, devido à quantidade de comida consumida por ele de uma só vez. Para que
pudesse consumir sua comida favorita de um chef de um famoso restaurante de Nova Iorque,
Eike o convidou para abrir o seu próprio restaurante de comida chinesa na Lagoa, no Rio de
Janeiro.
A mansão de Eike no Jardim Botânico é descrita a partir de um tour concedido pelo
empresário a executivos da sua empresa.
Passearam pelo amplo jardim, onde Eike costumava brindar com champanhe, junto a
uma fonte, suas maiores vitórias profissionais. E admiravam a vista da cidade e o
Cristo Redentor iluminado […]. Pelo lado de fora, notaram a grossa espessura dos
vidros da sala e concluíram que só podia ser à prova de bala. No hall de entrada, o
patrão exibia um de seus motores de lancha, dos tempos das corridas offshore
(GASPAR, 2014, p. 124).

O dia foi marcado com um brinde com o mais caro vinho californiano, o Opus One
(ibid.). Fora a moradia no Rio, Eike já teve uma casa de 300 metros quadrados no coração de
Nova Iorque nos Estados Unidos, além de uma mansão em Angra dos Reis e uma casa em
Búzios. O imóvel em Angra ainda contava com um iate comprado por 85 milhões de reais, “a
embarcação era uma mansão em alto mar, com quatro suítes, sala com TV de 67 polegadas e
capacidade para até vinte convidados” (GASPAR, 2014, p. 199). Se o iate já não fosse
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extravagância suficiente, ele ainda contava com um comandante vindo da Itália que recebia 60
mil reais por mês.
A frota de jatos particulares de Eike Batista chegou a ter seis aeronaves de uma vez. No
momento de crise financeira do empresário, Eike ficou apenas com um helicóptero que ele e os
filhos usavam para viajar nos finais de semana e um jato “que estava à venda por 40 milhões
de dólares” (ibid., p. 493). Devido suas extravagâncias, Eike Batista é visto até hoje como um
“playboy”, um ricaço excêntrico com um estilo de vida que não se encaixa no discurso de
simplicidade e saúde pregado pelos outros bilionários, incluindo os abordados aqui.
O ponto em comum com os empresários desta pesquisa é a vestimenta menos luxuosa.
Eike Batista tem como uniforme calça jeans, blusa de moletom ou blusa de botão rosa comprada
na Macy’s, uma loja de departamento dos Estados Unidos, e um blazer, na maioria das vezes
acompanhado de tênis esportivo.
Marcelo Odebrecht, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles e Abilio Diniz
são descritos em um estilo de vida mais simples, para se comparar à classe média. Apesar de
Abilio também indicar alguns luxos em sua vida pessoal, até mesmo o time futebol é usado para
uma associação às classes mais populares. Esse discurso de classe serve também para legitimar
suas posições, já que mostra um “bom senso” por parte dos bilionários. São exemplos a serem
seguidos. Suas decisões tornam-se menos questionáveis por serem homens coerentes em suas
rotinas. Os luxos de suas vidas são atribuídos à necessidade de praticidade.
A tentativa de aproximação aos gostos populares é interessante para pensar que o gosto
da classe dominante (BOURDIEU, 2017) nesse caso é reconfigurado para evitar as críticas na
legitimação (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). Em outras palavras, “o gosto ‘modesto’ que
sabe sacrificar os apetites e os prazeres imediatos aos desejos e satisfações vindouros opõe-se
ao materialismo espontâneo das classes populares” (BOURDIEU, 2017, p. 171). Assim, o gosto
e o estilo de vida como sendo expressão do habitus permitem a distinção, ao passo que a
modéstia legitima seu poder e prestígio no discurso da “biografia de sucesso”.
A educação formal é um dispositivo de extrema importância para a estruturação da elite
empresarial. O capitalismo atual exige um alto nível de conhecimento técnico comprovado pelo
diploma superior. A educação em certas instituições também auxilia para formação da rede de
contatos, que mantém a empregabilidade, que permitem a perpetuação das altas rodas e que
validam o acesso aos postos de comando das instituições.
Vale ressaltar que “fora do mercado propriamente escolar, o diploma vale o que, do
ponto de vista econômico e social, vale seu detentor; neste caso, o rendimento do capital escolar
depende do capital econômico e social que pode ser reservado à sua valorização.”
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(BOURDIEU, 2017, p. 127). Assim, o peso do diploma se dá muito mais pelo seu detentor do
que o conhecimento comprovado pelo diploma. O diploma só poder ser mobilizado na medida
que atuam também o capital econômico, social e simbólico.
Tanto o estilo de vida quanto a educação formal são os principais argumentos de
justificação dessa elite empresarial, ao mesmo tempo que fazem parte do seu habitus de classe.
Ter uma vida essencialmente voltada ao trabalho, à disciplina, ao aparente desprendimento com
as coisas materiais são complementos essenciais ao diploma e aos cursos no exterior. A
educação formal serve ainda para enfatizar a desigualdade social. Um breve comparativo é
pensar que em 2017 apenas 16,3% da população brasileira com idade entre 25 e 34 anos
possuíam educação superior (BRASIL, 2018).
O esporte também é uma forma de distinção, entendendo que há esportes mais
dispendiosos e formas mais dispendiosas de praticá-los (BOURDIEU, 2017). Os esportes
praticados pelos personagens desta pesquisa, parte do gosto e do estilo de vida, demonstram a
distância social entre os empresários e o resto da população brasileira. O esqui não é um esporte
de baixo custo, muito menos a pesca submarina ou a motonáutica. Os clubes privados que
frequentam são exclusivos e locais de encontro das altas rodas.
Dessa forma, o esporte é um luxo no estilo de vida dos empresários, embora tentem
apresentá-lo de forma a ser admirado, por terem conquistado prêmios e por se preocuparem
com a saúde. A própria preocupação com a apresentação de si é uma das formas da distinção
da classe dominante, assim como a alimentação, de acordo Bourdieu (2017).
3.1.3. Relações sociais
Uma das grandes contribuições de “A elite do poder” de Mills (1975) foi propor que a
elite empresarial enquanto topo de comando da empresa capitalista não é capaz de operar
sozinha. A elite econômica precisa da elite política (e da elite militar, no caso dos Estados
Unidos daquela época), e precisa também de pessoas com conhecimento técnico que estejam
nos postos abaixo deles provendo informações para as tomadas de decisão (BOLTANSKI e
CHIAPELLO, 2009; MILLS, 1975; SENNETT, 2006).
Assim, Mills (1975) observa que a elite não se sustenta por si só, suas relações sociais
são fundamentais para seu exercício de poder e até mesmo sua existência. A ideia de altas rodas
(MILLS, 1975) é reforçada nesse tópico da pesquisa. As altas rodas tornam-se mapeáveis pelas
relações sociais entre os próprios empresários e entre executivos, políticos e corpo técnico,
como especialistas.
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O grupo social não é passível de ser consolidado sem que haja alguma unidade básica
que garanta sua composição. É dessa forma que o prestígio é percebido. É através do prestígio
que os indivíduos das altas rodas reconhecem uns aos outros, entendendo que o prestígio não é
somente requerido por alguém, mas ele deve ser reconhecido pelo outro da mesma classe
(MILLS, 1976). Esse reconhecimento acontece na maioria dos casos através da incorporação
do habitus.
A biografia de Eike Batista apresenta o melhor exemplo para entender as altas rodas
pelos próprios empresários e a atribuição do prestígio. O empresário já tinha uma origem social
que o permitiria fazer parte das altas rodas, em especial por conta das relações sociais já
estabelecidas pelo seu pai. Porém, seu estilo de vida excêntrico, necessidade de ostentação e
negação à educação formal o fizeram ser por muito tempo excluído das altas rodas, mesmo
quando já operava grandes empresas e portava uma fortuna bilionária.
Já que seu dinheiro e sucesso não eram suficientes para requerer o prestígio, Eike Batista
tentou conquista-lo através da mídia. Eike concedeu entrevistas à diferentes meios de
comunicação, como a revista Veja e a Exame, e até mesmo à nível internacional com a CNN,
Forbes e The Guardian. Nesse mesmo tempo, Eike publicou uma autobiografia, que de acordo
Gaspar (2014) tinha como finalidade se impor entre seus pares.
Outra prova de que alcançara status de personalidade global foi o convite para
a conferência de bilionários promovida pelo magnata, filantropo e bon-vivant Ted
Forstmann, que prosperara dirigindo uma firma de investimentos nos anos 1980 […].
Anualmente, Forstmann reunia as pessoas mais ricas e interessantes do mundo para
um convescote em Aspen, no Colorado. Durante um final de semana, os ricaços se
hospedavam num hotel exclusivo e desfrutavam de um privilegiado contato com
outros figurões igualmente especiais, enquanto discutiam o futuro do capitalismo e da
filantropia e prospectavam negócios. (GASPAR, 2014, p. 269).

Essa reunião anual poderia ser considerada o encontro entre os principais elementos das
altas rodas do mundo financeiro. Foi somente nessa reunião que Eike foi capaz de perceber que
de fato ele tinha conquistado seu prestígio. Vale ressaltar que Eike Batista é possivelmente o
empresário mais famoso desta pesquisa, uma celebridade que primeiro obteve o
reconhecimento da população de maneira geral, para em seguida ser reconhecido pelos seus
pares da elite empresarial.
Além das relações entre as elites, cabe aqui também voltar ao mundo reticular
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009), em que as relações sociais são imprescindíveis para o
trabalho no capitalismo do terceiro espírito. Considerando a cidade por projetos (ibid.), as
empresas comandadas pelos empresários operam nessa lógica. Há então uma necessidade de
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articular diferentes contatos para a realização de projetos, como um contato político para
obtenção licitações, banqueiros que os ajudassem no levantamento de verba para uma
negociação, ou mesmo pessoas com alto nível de conhecimento técnico. “No mundo dos novos
negócios, é necessária uma densa rede de contatos sociais para prosperar” (SENNETT, 2006,
p. 48).
Nas biografias foi levantado uma grande agenda de contatos que se cruzam. A exemplo
do bilionário André Esteves, que aparece em três das quatro biografias. Ou o caso de Odebrecht
ser mencionado em uma negociação de Eike, no qual eles trabalharam juntos em um projeto.
Outro exemplo é o fato do Jorge Paulo Lemann, que criou outros milionários e mesmo
bilionários, ser nomeado como um exemplo para Abilio Diniz e Eike Batista.
Voltando à ideia de que a elite econômica não opera sozinha, três categorias emergiram
no âmbito das relações sociais dos empresários a partir das suas redes de contato. A primeira
categoria é a base técnica, os especialistas. Com o avanço tecnológico, a globalização e mesmo
a flexibilização das empresas, o conhecimento técnico é imprescindível para a tomada de
decisão da elite empresarial (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009; SENNETT, 2006).
Os consultores, pessoas contratadas com alto nível de conhecimento sobre determinada
área, são usados para legitimar as decisões e ainda permitem que os empresários se eximam da
culpa quando os consultores ficam encarregados de demissões, por exemplo. Os consultores
aparecem em todas as biografias aqui analisadas, são parte fundamental do funcionamento das
empresas com hierarquia descentralizada, típicas do terceiro espírito do capitalismo.
É interessante chamar a atenção que os consultores têm acesso às altas rodas, mas não
necessariamente fazem parte delas ou são reconhecidos como parte da elite empresarial.
Embora carreguem um conhecimento de muito valor para a agência dos empresários e operação
de suas empresas, em alguns casos, a origem social dos consultores não é suficiente para a
incorporação do habitus dessa elite, mantendo o distanciamento entre conhecimento técnico e
poder.
A segunda categoria que sustenta a elite econômica é a elite política. Nas biografias
desta pesquisa há uma extensa lista de políticos citados que auxiliaram de alguma forma os
empresários. Reforçando que a elite econômica e a elite política formam uma elite do poder,
que trabalha em concordância. Deputados estaduais, prefeitos e até presidentes, a elite política
brasileira aparece como uma facilitadora da realização das decisões dos empresários ou mesmo
como uma conselheira. A lista de políticos inclui nomes como Fernando Henrique Cardoso,
amigo íntimo de Jorge Paulo Lemann, e Sérgio Cabral, amigo de Eike Batista. Até mesmo a
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ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher aparece na lista, ela veio ao Brasil a convite
de Jorge Paulo Lemann.
A relação entre elite econômica e elite política, embora se apresente como harmônica,
também é muito criticada na medida em que essa relação tem sido vista recentemente como
problemática pelo senso comum ao levantar possibilidade de corrupção. “Os fatos gerais,
porém, são claros: os muito ricos têm usado as leis existentes, as têm burlado e violado, bem
como criado leis para seu benefício direto” (MILLS, 1975, p. 119).
A legalidade entra nas relações sociais porque é na relação das duas elites que se
apresentam a maioria dos casos dos crimes cometidos pelos empresários aqui estudados. O mais
evidente é o caso de Marcelo Odebrecht, que foi condenado depois de ser preso em uma
operação da Lava Jato5, na qual foram descobertos casos de corrupção para obtenção de
licitações de projetos milionários.
Pensando na interferência política direta dos empresários de outra perspectiva é o
exemplo do financiamento em “cinco parcelas de 20 milhões de reais para a instalação das
Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, projeto que era a principal vitrine do governador do
Rio na segurança pública” (GASPAR, 2014, p. 265) por Eike Batista. O investimento desse
tipo num projeto estatal é uma forma dos empresários reforçarem os laços com os políticos,
podendo ainda se mostrarem como úteis ao desenvolvimento do país, ou no caso, do estado.
Outro exemplo da interferência da elite empresarial nas questões políticas é o programa
da fundação filantrópica de Jorge Paulo Lemann, a Fundação Lemann. O programa
“Lideranças” da fundação do empresário é descrito como “uma iniciativa para formar e apoiar
lideranças que querem transformar o país atuando na política” (FUNDAÇÃO LEMANN,
2020). Desse programa saíram seis eleitos para o poder legislativo em 2018. Esse tipo de
iniciativa da elite econômica é um ótimo exemplo de uma medida efetiva para perpetuação da
elite do poder, na qual os empresários são capazes de moldar a liderança política e,
consequentemente, atender às suas demandas pessoais do projeto de país que eles decidirem.
A terceira categoria traz as altas rodas da própria elite empresarial. Lembrando que o
prestígio deve ser requerido e dado por seus pares e que há uma unidade social entre eles, os
empresários desta pesquisa se cercam de outros membros da elite empresarial. A família
Marinho, donos dos principais meios de comunicação de massa do país, Candido Bracher,
bilionário acionista e CEO do banco Itaú Unibanco, e até, novamente citando, o bilionário

5
A Lava Jato é uma operação da Polícia Federal de investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve
o nome de diversos políticos e empresários brasileiros e uma quantidade exorbitante de dinheiro.
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André Esteves, que chegou a trabalhar como consultor para Eike Batista e Jorge Paulo Lemann,
são alguns nomes que aparecem nas biografias.
As trajetórias de Marcelo Odebrecht, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Eike Batista
mostraram que suas redes de contato pessoais se apresentam desde a infância. Os espaços
sociais ocupados por eles durante toda sua vida os garantiram acesso às altas rodas na idade
adulta. A biografia de Abilio Diniz não traz menções diretas às suas relações sociais antes de
ficar responsável por um dos principais projetos da empresa de sua família. Marcel Telles seria
o único que explicitamente dependeu de alguém, no caso Jorge Paulo Lemann, para dar o
“grande pulo” (MILLS, 1975) e montar sua rede de contatos.
3.1.4. Cultura da empresa
Uma peculiaridade da elite empresarial é a urgência de mencionar a empresa e, mais
especificamente, a cultura da empresa como parte do habitus de classe. A cultura da empresa é
o conjunto de normas e valores pregados enquanto uma instituição constituída por diversas
pessoas. A empresa só é capaz de abarcar a cultura enquanto tal porque é uma instituição formal,
burocrática e reconhecida pela sociedade. A importância da cultura da empresa se dá na medida
em que ela vai ditar princípios morais para além da instituição, fundamentando a ideologia
capitalista que inclui meritocracia e a máxima de que a empresa é fundamental para toda
sociedade. Os quatro livros analisados apresentaram a cultura das empresas em diferentes níveis
de profundidade, como os outros aspectos levantados nesta pesquisa. As biografias de Abilio
Diniz e de Eike Batista são as que tratam do assunto com mais superficialidade.
A biografia de Marcelo Odebrecht conta detalhes sobre a empresa que leva o nome da
família, a Odebrecht. Como toda instituição, ela preza por valores e formas de agir
determinados, o que é chamado de cultura da empresa e na Odebrecht leva o nome de TEO,
Tecnologia Empresarial Odebrecht. A princípio, a TEO é um programa da empresa que dá as
diretrizes para suas ações, suas regras e expectativas, mas acaba por ir além do espaço
profissional, ditando regras morais, éticas e estilo de vida para todos os funcionários que
incorporam e reproduzem o discurso da TEO como uma teologia. Por exemplo, há funcionários
que usam as regras da TEO relativas ao sistema financeiro em seu próprio casamento ou com a
mesada dos filhos. Além da TEO, a empresa conta com regras não escritas, como a que diz que
“em qualquer momento, pode haver no máximo três Odebrecht ocupando simultaneamente
postos na estrutura de comando do grupo” (CABRAL e OLIVEIRA, 2017, p. 196). Ao longo
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de sua vida, Norberto Odebrecht, avô de Marcelo, escreveu diversos livros, manuais sobre
negócios, focando na perspectiva da TEO.
O trecho a seguir é fundamental para entender não só a TEO, mas todo o processo de
legitimação dos grandes empresários e das grandes empresas brasileiras.
Basicamente, a TEO é apoiada sobre as seguintes premissas:
- A pessoa é agente de seu próprio destino e não pode esperar a ação de
terceiros para definir seu caminho - em terceiros, incluem-se desde a família
até os governos.
- A organização se presta a servir à sociedade, ao próximo e ao cliente. A
satisfação do cliente, para a Odebrecht, significa a perpetuidade da empresa
por causa dos ganhos que obtém a partir de seus serviços. “Ganhos estes que
são uma consequência natural, nunca seu objetivo!”, diz a TEO.
- Uma organização sólida e saudável se faz com líderes autênticos, que são
aqueles capazes de dominar seu campo de atuação e que continuam sendo
pessoas humildes.
- Uma organização só se torna sólida quando apresenta valores bem claros e
determinados. A Odebrecht é guiada, conforme definido pelo próprio
Norberto, por: caráter, integridade, confiança, determinação em servir,
empatia, seriedade, conhecimento e cooperação (CABRAL e OLIVEIRA,
2017, p. 138-139).

O primeiro ponto traz à luz o entendimento de que cada ser tem os dispositivos
necessários para traçar a própria ascensão, o sucesso e o prestígio, sob os termos de Wright
Mills (1976), ou seja, são inerentes à vontade e ao comprometimento individual. Ao dizer que
nem o governo deve definir esse caminho, abre margem para o pensamento de que é possível
uma “interpretação da lei” que permite caminhos diferentes a fim de garantir a prosperidade da
empresa. Já que a legislação muitas vezes dificulta seu crescimento, as empresas se encontram
parte de um sistema que as obriga a isso. “Afinal, a linha que define o que é legal nas relações
políticos-Estado-empresa e o que é ilegal é muito tênue” (CABRAL e OLIVEIRA, 2017, p.
235).
No discurso da Odebrecht (assim como das outras grandes empresas), há a pretensão de
“servir à sociedade”. Gerar emprego e aumentar a produtividade do país são alguns aspectos
citados. A Odebrecht possui também a Fundação Odebrecht, uma instituição sem fins lucrativos
que busca auxiliar o desenvolvimento sociocultural através de medidas educacionais e
socioambientais pautadas na TEO para melhorar a qualidade de vida de pessoas em
vulnerabilidade. A biografia de Marcelo, infelizmente, não explora esse aspecto da holding, que
é indispensável para entender a legitimação da “boa” empresa.
O terceiro ponto citado trata da liderança. “Líderes autênticos”, mas nem a biografia de
Marcelo, nem a TEO parecem dar destaque para o processo de construção das lideranças. O
próprio Marcelo seria autêntico? Marcelo é parte da família fundadora, teve uma criação voltada
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para a perpetuação da dinastia, dominou seu campo de atuação tendo estudado no exterior e
sempre com apoio familiar. A humildade aparece como fundamental para não se deixar cair
pela tentação do dinheiro.
A última premissa descrita diz respeito aos valores pessoais. Determinar as qualidades
essenciais ao funcionário não é só prezar por um tipo de comportamento dentro da empresa, é
esquematizar uma premissa meritocrática. A empresa depende de valores que transcendem a
ética de trabalho, mas depende especialmente da dedicação pessoal de cada um.
O nível de comprometimento dos funcionários com a empresa é tão grande que quando
Marcelo foi preso, criaram a hashtag “#somostodosodebrecht” nas redes sociais, para mostrar
a solidariedade com o patrão e a crença de que ele era inocente. A falsa noção de proximidade
com Marcelo que se sustenta pela TEO. Afinal, o líder não poderia ser contrário ao dogma da
empresa, “eles não podiam acreditar que aqueles ideais que balizaram suas vidas haviam sido
tratadas de forma tão leviana por aqueles cujo objetivo deveria ser defendê-los” (CABRAL e
OLIVEIRA, 2017, p. 134).
Outra particularidade do discurso da Odebrecht é a descentralização hierárquica. Do uso
de termos como “líderes”, “discípulos”, “integrantes”, ao invés de “chefes”, “aprendizes” e
“funcionários”, respectivamente. Com a pretensão de dizer que cada um ocupa um lugar
especial em seu trabalho, priorizando sempre as necessidades do cliente. Arbitrariamente, se
diz uma empresa horizontal, a Odebrecht é dividida em três níveis hierárquicos: a organização
que controla todas as empresas do grupo; as empresas individuais; e as obras específicas, ou
projetos.
A TEO apresenta a “delegação planejada”, em que “uma vez que o funcionário tenha
demonstrado valores como retidão, vontade de se desenvolver, competência e, principalmente,
alinhamento com a TEO, ele passa a ganhar novas responsabilidades e mais autonomia” (ibid.,
p. 142). Mas o que os autores não deixam claro é quantos desses funcionários ascenderam na
empresa e/ou puderam ocupar cargos de real liderança, depois de terem incorporado por
completo a cultura Odebrecht.
Ao mesmo tempo em que o sistema de confiança não explicita a possibilidade de
mobilidade social, a TEO estabelece o pagamento através de um sistema de bônus individual.
“No caso de diretores, estima-se que 80% da remuneração venha de bônus, não de salário”
(ibid., p. 143), ou seja, não é possível tratar as diferenças de classe e renda apenas pelo salário.
Com isso, se esconde a forma na qual a desigualdade de capital econômico se reproduz no
mundo empresarial.
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Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, atualmente responsáveis pelo 3G
Capital, fizeram sua fortuna inicialmente com os investimentos do banco Garantia, e foi lá que
Lemann criou a Cultura Garantia. Esta foi idealizada, principalmente, após as experiências de
Lemann em empresas inovadoras do exterior. O banco Garantia foi vendido em 1998 para o
Credit Suisse, mas sua cultura foi a base para todo os negócios do trio ainda depois disso, que
inclui as operações nas Lojas Americanas e a Anheuser-Busch InBev. A Cultura Garantia,
assim como a TEO, insere a empresa como um bem social, que não está preocupada em gerar
lucro, mas sim em gerar resultados para seus clientes e para a sociedade, o que faz parte do uso
do termo “sonho grande”, título do livro. A Cultura do Garantia era considerada um guia não
só de conduta para os funcionários, mas de sucesso para qualquer um no ramo empresarial,
além de ser usada até hoje pelo trio.
Os trechos a seguir são do documento do banco Garantia anexado ao livro (CORREA,
2013), composto por vinte tópicos que revelam que os valores pessoais transcendem os da
empresa e vice-versa. Eles são intrínsecos à vida empresarial, independente de quais forem.
Esses valores ditam o sucesso da empresa e do executivo, de novo, quase como um dogma
religioso. Os valores descritos e comentados a seguir são a fórmula em sua essência, deixando
de lado questões técnicas e burocráticas que poderiam ser consideradas as mais importantes
para o crescimento de uma empresa, como lidar com o cliente ou dicas para aumentar o
rendimento. Os itens descritos serão utilizados para ordenar o resumo sobre essa cultura.
O último item tratado no documento, o de nº 20, é de longe o mais importante da
trajetória do trio, a base para todos os outros valores: “UM SONHO GRANDE,
DESAFIADOR, COMUM E ESSENCIAL AJUDA TODOS A TRABALHAREM NA
MESMA DIREÇÃO” (CORREA, 2013, p. 63). O “sonho grande” do trio é a perpetuação do
negócio para além da personificação do empresário, a empresa em primeiro lugar, o esforço
para que os negócios se eternizassem e crescessem. O sucesso de uma empresa é a principal
motivação do trio, que poderia ter se aposentado há muitos anos, mas está sempre buscando um
novo desafio, um novo “sonho”.
É através da liderança que o sonho comum é estimulado já que a empresa depende do
comprometimento de todos. O item 6, “LIDERANÇA É EXERCIDA POR IDÉIAS CLARAS
E PELO EXEMPLO DIÁRIO NOS MÍNIMOS DETALHES” (ibid., p. 61), parece óbvio, mas
trata de um aspecto central da pesquisa como um todo. O exemplo diário do executivo diz
respeito ao seu estilo de vida, à sua ética e sobretudo sobre sua visão de mundo. Diz respeito a
seu habitus enquanto classe social, e volta à importância de uma rotina e um estilo de vida
exemplar.
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Os executivos, como evidenciados por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto
Sicupira, são exemplos a serem seguidos por toda a sociedade. Seu sucesso é objetivo de vida
para muitos. Sua liderança é mais do que um cargo em uma empresa. Suas ideias são mais do
que formas de operar na instituição, são princípios para a vida. E é aqui que se encontra a
legitimidade de seu prestígio, eles são homens enaltecidos pela população. Éticos, humildes,
responsáveis, trabalhadores, esforçados, preocupados com o bem-estar social. Que não se
preocupam com luxos pessoais, com o enriquecimento.
O item 7, “DEBATER É IMPORTANTE, MAS TUDO TEM DE TER UM
RESPONSÁVEL E NO FINAL ALGUÉM TEM DE TOMAR UMA DECISÃO” (CORREA,
2013, p. 62), fala sobre a liderança assumir o controle, de guiar as diretrizes da empresa,
personificando os projetos. É nessa fala que se evidencia o executivo que é afastado quando um
projeto dele dá errado, mesmo que ele não tenha operado de forma incisiva sobre, como
aconteceu no próprio Garantia. Essa necessidade de responsabilização de um indivíduo pode
ser vista mesmo no caso da prisão de Marcelo Odebrecht, em que ele foi uns dos primeiros
condenados e que teve uma grande repercussão midiática.
Imortalizar a empresa, como dito anteriormente, é fundamental. Por isso o item 5, A
PRINCIPAL FUNÇÃO DOS CHEFES É ESCOLHER PESSOAS MELHORES DO QUE
ELES PARA DAR CONTINUIDADE À INSTITUIÇÃO” (CORREA, 2013, p. 61) aponta para
a necessidade do recrutamento de pessoas, em especial aquelas capazes de liderar, de tomar
decisões, de se comprometer com a empresa. Nos bancos e empresas tradicionais as
contratações muitas vezes eram por indicação, principalmente para cargos de direção, em
muitos casos através de relações familiares. Mas Lemann não permitia que familiares
trabalhassem juntos. Só era possível passar um ano como trainees, fora isso a política era rígida.
Se dois funcionários viessem a se casar, um deles deveria abandonar o cargo. O trio acredita
que trabalho e esforço valem mais do que contatos, familiares e amigos podem atrapalhar mais
do que ajudar na empresa.
Contudo, todos os filhos de Lemann, Telles e Sicupira foram treinados desde criança
para lidar com dinheiro e o mercado financeiro. Aulas particulares com economistas renomados
e conselhos de grandes empresários em jantares de família fazem parte da estratégia para
garantir que eles se tornarão herdeiros dos negócios dos pais, perpetuando as empresas e a
fortuna das famílias. Atualmente alguns deles já ocupam cargos importantes nas empresas dos
pais, ou possuem as próprias empresas. O recrutamento dos funcionários com ideias que vão de
encontro com a filosofia da empresa garantia a linearidade da instituição, e a perpetuação das
altas rodas.
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Os itens a seguir tratam do recrutamento de “gente boa”.
1) GENTE BOA TRABALHANDO COMO UM TIME E COM
OBJETIVOS COMUNS É O ATIVO MAIS IMPORTANTE E
DIFERENCIADOR DE UMA INSTITUIÇÃO.
2) ENCONTRAR, TREINAR E MANTER GENTE BOA É UM ESFORÇO
CONSTANTE E PERMANENTE DE TODOS (CORREA, 2013, p. 61).

Esse termo é utilizado não para falar de pessoas com boa índole, mas sim sobre pessoas
que têm ambição, ou “jovens ambiciosos, com brilho no olho, faca no dente, vontade de
trabalhar muito e dispostos a sacrificar a vida pessoal” (CORREA, 2013, p. 132). O
recrutamento de “gente boa” serve até como base para o sistema seletivo da cervejaria Ambev
e da Fundação Estudar, que oferece hoje bolsas de estudo para jovens empreendedores. A
percepção sobre o recrutamento se baseia na ideia de que todos os setores das empresas são
importantes, inclusive os menos prestigiados, e que trabalhar em harmonia, sobre os mesmos
valores e ambições, permite o crescimento da empresa, ao que se refere o item 16, “VALORIZE
A RETAGUARDA” (ibid., p. 63).
Jorge Paulo Lemann criou a sigla “PSD”, “Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich (pobre,
esperto, com grande desejo de enriquecer)” (CORREA, 2013, p. 53). O objetivo era contratar
pessoas que tinham "jogo de cintura" e eram capazes de "operar no limite”, e que talvez não
fossem contratados por outras empresas que priorizam os contatos pessoais, a influência social
e o nível de estudo do candidato. Uma espécie de “gente boa” com muito mais ambição
justamente por virem de classes mais baixas, que deveriam ser selecionadas e treinadas para
dar o melhor de si.
Mas o item 12, “A MELHORIA E EDUCAÇÃO CONTÍNUA DOS ASSOCIADOS
TÊM DE SER UM ESFORÇO PERMANENTE E INCORPORADO ÀS ROTINAS”
(CORREA, 2013, p. 62) leva ao novo perfil encontrado na empresa anos mais tarde. Embora
durante alguns anos tenha focado na contratação dos PSD’s, com o passar do tempo, foi
observado no banco o aumento do número de pessoas com nível superior e mesmo com pósgraduação em renomadas universidades internacionais. Essa mudança de perfil dos
funcionários é atribuída ao processo de globalização e alta competitividade do próprio mercado.
Entretanto, não é explícito o quão pobres eram esses PSD’s. Muitos deles se enquadrariam nos
conceitos de classe média por terem feito graduação, mesmo que não tenha sido em uma
faculdade de prestígio. É relevante dizer que alguns desses PSD’s chegaram a ficar milionários,
mas não se sabe em que medida ou se eles foram aceitos nas altas rodas empresariais.
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Os itens 3, “A REMUNERAÇÃO DAS PESSOAS DEVE SER ESTIMULANTE,
JUSTA E EM EQUILÍBRIO COM OS INTERESSES GERAIS DA INSTITUIÇÃO”
(CORREA, 2013, p. 61) e 4, “A AVALIAÇÃO DAS PESSOAS É UM ITEM ESSENCIAL E
CONSTRUTIVO PARA A INSTITUIÇÃO” (CORREA, 2013, p. 61), tratam de um outro valor
importante para entender a cultura do Garantia, a meritocracia. O funcionamento do banco era
movido pelo bônus. Os salários eram mais baixos que o comum, mas se o funcionário fosse
capaz de fazer com que o faturamento da empresa aumentasse, ele era recompensado através
de um sistema de bonificação no salário. É descrito o trabalho dos sonhos dos anos de 1970 nas
multinacionais no seguinte trecho:
O sonho da maioria dos jovens recém-formados e dos executivos era trabalhar
em companhias como Shell, IBM ou Volkswagen. Nessas empresas não
apenas o salário era alto, como o pacote de benefícios era completíssimo carros com motorista, escola para os filhos e até títulos de clube entravam no
jogo. Grandes grupos empresariais brasileiros de porte ainda eram raros e
constituíam-se de companhias familiares, em que “forasteiros" raramente
chegavam ao topo. (CORREA, 2013, p. 57).

Porém, o Garantia operava de forma diferente, achava desnecessários os benefícios das
outras empresas por serem apenas um pacote de ostentação. O banco priorizava o trabalho e as
metas, permitia que os funcionários se sentissem donos do negócio, com o bônus e
principalmente com a possibilidade de associação, ou seja, pela compra de ações. Esse trecho
revela que o banco Garantia já nos anos 1970 estava mais próximo do terceiro espírito do
capitalismo que do segundo, esse representado pelas grandes empresas burocráticas e com forte
sistema hierárquico.
O item 19, “PARA CHEGAR AO POTE DE OURO NO FIM DO ARCO-ÍRIS VOCÊ
TEM DE PERCORRER TODO O ARCO-ÍRIS, MAS FAÇA ISSO COM LUCRO PELO
CAMINHO” (CORREA, 2013, p. 63), expressa a visão da individualidade do terceiro espírito,
porque se o pote de ouro é o enriquecimento pessoal, você deve percorrer o caminho da
empresa, sempre lucrando com isso. Não é à toa que os funcionários sejam estimulados a se
sentir parte da empresa, mesmo quando trabalhando por projetos.
Os principais executivos do banco sempre foram contra a ostentação, menosprezando a
gerência do próprio dinheiro e enfatizando a importância do trabalho, para o crescimento da
firma. A informalidade e a simplicidade eram presentes em diferentes esferas da empresa. Salas
compartilhadas entre os diretores, calças jeans, carros menos luxuosos com logo da empresa,
eram alguns exemplos da diferença das empresas do trio diante do empresariado tradicional que
contribuíam para o exemplo diário por parte dos executivos. A tecnologia e o que pudessem ter
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de luxo são tidos como itens necessários à otimização do trabalho. Os seguintes itens tratam da
relação dos executivos com a vida privada de forma clara:
13) SÓ APARECER NAS NOTÍCIAS COM OBJETIVOS CONCRETOS.
14) FOCO, FOCO, FOCO; FOCO NO ESSENCIAL. [...]
17) ÉTICA TOTAL É ESSENCIAL.
18) DEMORA-SE MUITO PARA CONSTRUIR A REPUTAÇÃO QUE
PODE DESAPARECER RAPIDAMENTE. (CORREA, 2013, p. 63).

A ética de trabalho também diz respeito à discrição da vida pessoal, à simplicidade. Em
um momento do Garantia, com o enriquecimento dos executivos houve uma febre de
ostentação. Alguns chegaram a comprar helicópteros e começar a fazer aulas de pilotagem,
compraram casas e carros luxuosos, contrariando a cultura do banco. O colapso não foi só
cultural, mas também nos negócios, levando o trio a vender suas ações para o Credit Suisse
anos depois do período de maior faturamento da empresa.
Os investimentos do Garantia em diferentes áreas da economia vieram na medida em
que o banco foi enriquecendo e Lemann acreditava que o dinheiro não deveria ficar parado nas
contas bancárias, mas deveria ser usado para perpetuar os negócios. Assim, foram investindo
em diferentes ramos como na São Paulo Alpargatas, Lojas Americanas e na Brahma. Talvez o
item 9, “A BOA INSTITUIÇÃO ESTÁ SEMPRE QUERENDO MELHORAR. SEJA QUAL
FOR O GRAU DE SUCESSO, EXISTE A POSSIBILIDADE DE MELHORIA. ISTO
GARANTE UMA VANTAGEM COMPETITIVA DURADOURA” (CORREA, 2013, p. 62),
não trate apenas da instituição, da busca pelo seu sucesso, mas inclusive da necessidade de
constante busca pelo melhor dos próprios empresários. Essa ânsia pelo trabalho é encontrada
na análise de Mills (1975, p. 134) em que mesmo “os muito ricos que herdaram sua fortuna
passaram a vida trabalhando para mantê-la ou aumentá-la”.
O item 10, “REDUZA SEMPRE OS CUSTOS. É UMA VARIÁVEL SOBRE O SEU
CONTROLE E QUE GARANTE A SOBREVIVÊNCIA” (CORREA, 2013, p. 62), também se
refere à vida pessoal tanto quanto à gestão da empresa, reduzir custos é um dos pilares do
sucesso do trio. Pensar que “11) AS INOVAÇÕES QUE CRIAM VALOR SÃO ÚTEIS, MAS
COPIAR O QUE FUNCIONA BEM É MAIS PRÁTICO” (CORREA, 2013, p. 62) se refere à
gestão, permite entender que copiar os modelos industriais e de negócios de grandes empresas
internacionais foi fundamental para o banco brasileiro. O trio buscava sempre aprender com os
melhores, por isso acredita nas relações pessoais e na constante melhoria de si e da instituição.
Entre os empreendimentos do trio, surgiram as fundações: Estudar, Lemann e Brava. A
Fundação Estudar foi fundada no início da década de 1990. Através de um rigoroso processo
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de seleção, distribui bolsas de estudos de graduação e pós-graduação, incluindo bolsas no
exterior. Já a Fundação Lemann está voltada para auxiliar a educação pública brasileira, tendo
como foco professores e corpo administrativo. A Fundação Brava propõe auxiliar a gestão
pública, iniciativa de Sicupira. Há ainda a ONG Ismart, criada por Telles, “que oferece bolsas
de estudos em colégios particulares de primeira linha para alunos de baixa renda” (CORREA,
2013, p. 233). E a Endeavor, “uma organização americana de apoio ao empreendedorismo que
iniciou suas atividades no Brasil em 2000” (ibid., p. 233), com a ajuda de Sicupira.
A biografia de Abilio Diniz tem como motivação a operação da venda do Grupo Pão de
Açúcar (GPA), para o grupo francês Casino e a consequente saída de Abilio do controle da
empresa em 2012. Abilio construiu uma das maiores redes de supermercado do Brasil, o GPA,
a partir da doceira do pai. Só o fato de ter se retirado completamente do grupo depois de tantos
anos em seu comando é um exemplo do entendimento da empresa para além da personificação
do empresário. Mas o discurso chega a contradizer a história, já que ele saiu do grupo ressentido
e contrariado, pois já não havia mais como se manter ali. Ele mesmo relatou:
Ali, que era a minha casa, havia se transformado num lugar onde eu não era
mais bem-vindo, cheio de pessoas que queriam me botar para fora (…).
Depois que assinamos o acordo nunca mais passei na frente do prédio da
Brigadeiro, não tenho por quê. (CORREA, 2015, p. 27).

O prédio da Brigadeiro, construído pelo pai de Abilio, é muito simbólico por ter sido a primeira
sede do GPA. Ele continua a comentar a saída dizendo “Demorei para entender que o Pão de
Açúcar era uma empresa maravilhosa, mas que o verdadeiro Pão de Açúcar são os meus
valores e a minha cultura - e isso eu carrego comigo” (CORREA, 2015, p. 27). Com essa frase
ele mostra que a cultura da empresa é aquilo que os empresários querem que seja, e não apenas
um emaranhado de normas para o bem-estar dos funcionários na empresa ou do que é esperado
pela empresa enquanto uma instituição.
Não foi atoa que a entrega do comando do Pão de Açúcar para o grupo Casino foi tão
difícil, todos sabiam que “enquanto estivesse ali, o empresário seria o dono do pedaço,
independentemente do cargo que viesse a ocupar” (ibid., p. 141). Mesmo já há anos fora da
presidência, ele ainda era o “dono” do negócio. Abilio é até hoje reconhecido como a cara e o
coração do Pão de Açúcar, pelos funcionários e por toda sociedade. Porém, em seguida foi
trabalhar para o BRF e para o Grupo Carrefour, que é concorrente direta da empresa que ele
construiu, ao invés de ter se aposentado em 2012.
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Antes de entregar o controle para o Casino, o que já havia sido planejado há anos, Abilio
tentou dar uma cartada final para que pudesse se manter no Pão de Açúcar, através da união do
Carrefour na operação. Assim, Abilio buscou vender a ideia de uma multinacional brasileira,
para que sua atuação pessoal se estendesse para fora do país com a ajuda do Carrefour e
permitindo também que ele continuasse na própria empresa. Obviamente, a ideia foi criticada
por muitos, inclusive pelo presidente do Itaú BBA, Candido Bracher, que enviou um e-mail
para Abilio dizendo:
Ontem você também me disse que “nunca trabalharia para o Naouri6”, mas
Abilio, nós, que amamos as empresas para as quais trabalhamos, não
trabalhamos para ninguém que não seja a própria empresa! Trabalhamos para
o seu crescimento, para o orgulho de todos os que trabalham conosco,
trabalhamos para o nosso país. Você pode me perguntar: “E não trabalhamos
para os acionistas?” É claro que trabalhamos, mas trabalhamos para os
acionistas enquanto uma entidade, uma parte da empresa, não para indivíduos.
(CORREA, 2015, p. 192)

Esse trecho do e-mail é interessante para a análise por expor que os empresários se veem
como o topo da empresa, eles não trabalham para ninguém se não a própria empresa. Eles não
recebem ordens, eles dão as ordens por trás da imagem da empresa. Dessa forma é possível
renunciar às responsabilidades do poder de tomar decisões, dos executivos e dos acionistas,
colocando a instituição acima de tudo, como se eles não fossem a própria empresa. Ou melhor,
por serem da empresa já não são mais indivíduos autônomos com poder de decisão, tornam-se
a empresa em si. Empresário e empresa se confundem em diferentes níveis, como se blindar
com o nome da empresa para tomar decisões, que podem ser consideradas imorais ou mesmo
ilegais, ou como o empresário injetar seu próprio dinheiro para salvar a empresa de uma crise.
Duas situações que aconteceram com Abilio.
Pensar os executivos como incorporados à empresa pode ser comparado aos momentos
da biografia de Abilio que tratam da inclusão de todos os funcionários como parte da empresa.
Essa concepção opera na medida em que há a necessidade do funcionário se dedicar
completamente ao seu trabalho, como também ajudar a construir a imagem da empresa como
um bem social. Bracher escreve: "trabalhamos para o seu crescimento, para o orgulho de todos
os que trabalham conosco, trabalhamos para o nosso país” (CORREA, 2015, p. 192), ou seja, é
o mesmo "sonho grande” do trio 3G. O crescimento do negócio para além do próprio
empresário, dos funcionários, mas principalmente para o bem do Brasil. Como tradição entre
as grandes empresas que prezam pelo discurso de “bem social”, o Pão de Açúcar também possui

6
Jean-Charles Naouri era o responsável pelo grupo Casino e seria também o novo presidente do conselho do grupo
Pão de Açúcar.

46

a própria instituição social, o Instituto GPA que incentiva projetos culturais e sociais, em
especial projetos voltados à alimentação.
A participação em eventos como “um encontro motivacional chamado ‘Meu Pão de
Açúcar’, do qual participavam umas mil pessoas no SESC Vila Mariana” (CORREA, 2015,
p.147) ou o aumento da bonificação depois de uma reestruturação da empresa, servem para
maior inclusão do funcionário. Se um funcionário, em qualquer nível hierárquico, se sente
reconhecido como parte vital da empresa, como resultado defende os rumos que a empresa
tomar, defende o reconhecimento da empresa pela sociedade. Fundindo assim os valores morais
individuais com os valores da ideologia capitalista.
A cultura da empresa aqui também ultrapassa a instituição no exemplo de um dos
presidentes do Pão de Açúcar. Ele foi descrito da seguinte maneira: “Ele era um sujeito tão
focado em resultados que levava esses conceitos para dentro da própria família ‘eu tinha plano
de ação para meus filhos, com meta, bônus, avaliação’” (ibid., p. 162).
Outros pontos são mencionados sutilmente como a necessidade de recrutar jovens
talentos para a empresa, como os PSDs de Leman. No caso do grupo Pão de Açúcar o
recrutamento acontecia nas salas de aula da FGV O Pão de Açúcar foi uma das primeiras
empresas no Brasil a contar com um programa de trainees.
Se Jorge Paulo Lemann, Sicupira e Telles são a favor do corte de gastos desnecessários,
prezando por uma empresa sem luxos, mas prática, Abilio mostrou que se deixar levar pelo
luxo realmente não é indicado se a empresa quer prosperar. O rápido crescimento do GPA
trouxe aos executivos da empresa novos luxos. O principal, e também extremamente simbólico,
foi a mudança da sede da empresa para um prédio na Zona Sul de São Paulo que ficou conhecido
como “Palácio de Cristal”, que contava “com doze andares amplos e até restaurante e elevador
privativos para a família” (CORREA, 2015, p. 72). Pouco tempo depois o grupo entrou em uma
crise que acabou levando o prédio à venda.
Eike Batista é o dono da holding EBX, que contou com o controle de empresas como a
OGX, uma empresa de petróleo e gás, e uma das principais abordadas pela biografia. Fora a
OGX, Eike fundou incontáveis empresas como a JPX, uma fabricante de jipes, ou a ebX
Express, uma empresa de entregas para concorrer com os Correios (GASPAR, 2014). Como
dito anteriormente, a biografia de Eike conta com poucas informações sobre a cultura da
empresa de fato, mas alguns pontos em comum com as outras biografias foram traçados. Um
deles é a bonificação, que Eike chamava de “kit felicidade” (ibid., p. 82), entendendo que se ele
e a empresa enriquecessem seus subordinados também eram recompensados.
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O grupo X contava com luxos que seriam completamente reprovados pelo trio do 3G
Capital, como o prédio alugado “por 2,6 milhões de dólares mensais” (GASPAR, 2014, p. 307)
que ainda foi reformado para abrigar a sede do EBX no Centro do Rio de Janeiro. Outro
exemplo eram os gastos com os executivos, como os gastos apenas com os da petroleira OGX:
Dos 360 funcionários da petroleira, 72 tinham permissão para viajar de classe
executiva e escolher os próprios hotéis, com cartão de crédito corporativo
liberado para despesas. Num perfil do viajante do grupo X feito pelo setor
administrativo da holding EBX, constatou-se que o custo médio dessas
viagens era de 40 mil dólares, cerca de 75% das quais marcadas de última hora
- e havia praticamente um hábito em agendar reuniões no exterior na sextafeira ou na segunda, para poder aproveitar o final de semana de folga fora do
Brasil (GASPAR, 2014, p. 252-253).

O mais interessante ponto que pode ser trazido da cultura da empresa do grupo X é a
visão que o próprio Eike Batista tem sobre seus negócios como parte do próprio país. Ou seja,
para ele, o crescimento econômico do Brasil depende diretamente da prosperidade do grupo X.
As suas empresas são um “bem social”, que gera emprego, que gera riqueza pro país. Assim,
toda vitória da empresa é uma vitória de todo o Brasil, e ele explicita isso quando apresenta
para o público os possíveis resultados da petroleira OGX: “O Brasil é o país do presente. Esses
sucessos vão pavimentar o caminho do nosso robusto crescimento econômico e igualdade
social” (GASPAR, 2014, p. 229).
A relação empresa-país se confunde principalmente nas inúmeras vezes em que Eike é
investigado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por “fiscalizar,
normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil” (CVM,
2020). É essa relação que garante a legitimidade das decisões da empresa e consequentemente
do próprio empresário. A relação empresa-país construída por Eike, em que a empresa assume
um papel fundamental para o desenvolvimento do país, permite que a empresa também seja
capaz de interpretar a lei a seu favor, operando no limite (ou além) das regras estabelecidas pela
CVM.
Tratando ainda da cultura do grupo X, o perfil de liderança encarnado por Eike Batista
fica compreensível através dos seus discursos motivacionais para seus funcionários e
executivos. É aqui também que se percebe o vínculo entre a empresa e o empresário, que são
indissociáveis em alguma medida. No caso do Eike, o grupo X, que leva a letra “X” por uma
superstição do empresário, e que o popularizou assim. Da mesma forma que Abilio Diniz é
ainda reconhecido com sendo do Pão de Açúcar, apesar de já não ter mais nenhum contato com
a empresa. O vínculo com a empresa fez com que Eike em algumas ocasiões colocasse o próprio
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dinheiro no caixa para que seus negócios não falissem ou como garantia para negociações com
outros investidores.
Para resumir, a cultura da empresa é fundamental para a legitimação da ideologia
capitalista através do engajamento individual, da mesma forma que foi apontado por Boltanski
e Chiapello (2009) como o “espírito do capitalismo”. O manual de conduta da empresa para os
funcionários ultrapassa todos os limites institucionais, beirando a comparação com um dogma
religioso e permitindo justificar mesmo as ações individuais.
Os empresários usam então do discurso da cultura da empresa e da própria empresa para
tomar as decisões, escapando da responsabilidade e ainda legitimando a decisão, seja ela qual
for. Isso permitiu que as empresas operassem no limite das regras e da lei, como foi observado
em todas as biografias. A Odebrecht, o banco Garantia, o GPA e o grupo X foram investigados
pela CVM, sem exceção.
A necessidade de uma figura de liderança através dos empresários serve para humanizar
a figura daquele que concentra todo poder e capital. Essa humanização não serve para de fato
estabelecer uma relação de mobilização entre o empresário e seus subordinados como a
liderança proposta do terceiro espírito (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009), mas serve na
verdade para legitimar seu poder. Já que aquele indivíduo que ocupa essa posição é igual aos
outros, logo outros também poderiam vir a ocupar essa mesma posição. A história é bem
diferente disso, a começar por entender que foram poucos os casos de empregados que subiram
na hierarquia da empresa.
O papel de liderança inspiradora dos empresários traz consigo a máxima da meritocracia
em que o sucesso é baseado no esforço e comprometimento individual, no “sangue nos olhos”
do PSDs. Há alguns casos, apenas na história do trio 3G, de homens que realmente alcançaram
seu sucesso, mas em todos os casos são de homens brancos com algum grau de educação formal.
E esses homens só ascendem na empresa porque é necessário para a ideologia capitalista que
isso aconteça, como apontado por Mills (1975) sobre os poucos homens que tiveram acesso às
altas rodas sem terem crescido ali. Ao mesmo tempo em que os funcionários da empresa, e as
pessoas de modo geral, defendem esse discurso individualista para garantir que a desigualdade
social seja vista como um resultado da ação individual e não da sociedade.
Essa contradição entre o individualismo e a cultura da empresa capitalista é analisada
por Fabrício Maciel (2017), através das obras de Taylor e Sennett. Enquanto Taylor aponta para
a importância da autenticidade, que é o caso daqueles que ocupam cargos de liderança, Sennett
se preocupa com a relação entre essa individualidade e a ideia de equipe que surge no mercado
de trabalho. Essa contradição é evidente pela cultura da empresa, que diz permitir a ascensão
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dos empregados, atingindo sua autenticidade individual, com uma descentralização do poder,
ao mesmo tempo em que mantém uma hierarquia interna rígida e complexa, na qual poucos ou
quase ninguém chega à verdadeira liderança, ao reconhecimento da elite.
Nessa mesma perspectiva de legitimação do capitalismo, a empresa é sempre
apresentada como um bem social. A empresa atende ao cliente, mas se estende a toda sociedade.
A empresa é descrita como fundamental para a prosperidade do país. As Fundações que têm
como objetivo final uma assistência social sem fins lucrativos são o ápice dessa construção
ideológica. A empresa, e até mesmo as fundações, são instituições por meio das quais os
empresários exercem seu poder. É por meio das empresas que eles perpetuaram suas fortunas.
É por meio dos altos postos de comando que os empresários requerem seu prestígio nas altas
rodas e fora delas. E ainda, “embora mais flexível e reativa, a empresa não renunciou a ser
grande e poderosa” (BOLTANKSI & CHIAPELLO, 2009, p. 114).
“Como qualquer cultura, a cultura de uma firma depende da maneira como as pessoas
comuns entendem a instituição, e não da explicação determinada pelos que estão no topo.”
(SENNETT, 2006, p. 69). Porém, a cultura da empresa deve ser entendida como parte do
habitus da elite empresarial. A cultura da empresa materializa seu capital simbólico, reforçando
a distinção de classe e incorporando normas e valores sociais necessários para legitimação da
ideologia capitalista. A cultura da empresa é o maior diferencial da elite empresarial em relação
às outras elites.
As culturas das empresas expostas aqui funcionam como exemplo do terceiro espírito
do capitalismo e da cultura do novo capitalismo de Sennett (2006) que reforçam a flexibilização
das empresas, a individualização do trabalho, a necessidade do papel de liderança. Os projetos
ganham centralidade, é possível pensar que a própria empresa é um projeto para o empresário,
indo de um projeto para outro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa apresentada aqui propôs entender como a elite empresarial brasileira usa da
sua própria trajetória enquanto uma “biografia de sucesso” para sua legitimação, quando na
verdade o que se tem é um habitus de classe que fornece os dispositivos individuais para a
distinção de classe e para a efetivação do seu poder. É importante ressaltar que o poder dessa
elite só é possível através da empresa enquanto uma instituição que se apresenta como flexível
e com hierarquia descentralizada, como tratado pelo novo capitalismo de Sennett (2006) e o
terceiro espírito do capitalismo de Boltanski e Chiapello (2009).
Foram analisados quatro livros biográficos, que contam a história de seis empresários
brasileiros. Através deles, foi percebido que os pontos levantados da origem, da família, da
religião, da educação formal, do estilo de vida, dos gostos, das relações sociais e da cultura da
empresa são parte dos dispositivos individuais mobilizados e indissociáveis para perpetuação
do poder, prestígio e riqueza da elite empresarial.
O tópico da origem, família e religião mostra a formação familiar e a incorporação de
valores da ética protestante, mesmo quando a religião não é praticada, como atestado moral da
elite. A origem de suas famílias e suas juventudes trazem a tentativa de se colocarem como
oriundos da classe média, em busca da ascensão social e do sucesso.
O segundo tópico da educação e do estilo de vida foca primeiramente na educação
formal dos empresários em colégios e universidades de prestígio, com cursos de especialização
no exterior. E traz também o estilo de vida nos gostos pessoais, na alimentação, na rotina e no
esporte que os aproximam das classes populares. Esse tópico salienta que esse grupo tem um
padrão de estilo de vida que permite uma unidade explícita da elite empresarial, que o distingue
do resto da sociedade ao mesmo tempo que permite o reconhecimento entre seus pares. A
educação é um elemento chave de justificação para a ocupação dos altos postos de comando
por esses homens, em um capitalismo altamente globalizado e tecnológico.
O terceiro tópico trouxe as relações sociais enfatizando a importância da elite política,
dos especialistas e dos outros indivíduos que também compõe as altas rodas econômicas para a
agência da elite empresarial e sua reprodução. As redes de contato são imprescindíveis no novo
capitalismo (SENNETT, 2006), ou mais especificamente pensando a cidade por projetos
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). Os empresários conseguem ter o aparato técnico dos
especialistas, o apoio legal dos políticos e o suporte da própria elite empresarial para os projetos
realizados por meio de suas empresas.
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O último tópico abordado aqui e que deve ser entendido como parte do habitus da elite
empresarial é a cultura da empresa. Ressaltando que a empresa é a instituição que justifica o
poder desses indivíduos. A cultura da empresa corporifica toda ideologia capitalista e mobiliza
os indivíduos por meio dos valores pregados pela instituição, operando ainda como um
verdadeiro guia de sucesso para todos, mesmo quando não há garantias práticas para o
enriquecimento ou ascensão social.
A cultura da empresa manifesta o terceiro espírito do capitalismo na flexibilização, na
individualização do trabalho, na empresa servindo ao cliente e à sociedade, na mobilização para
os projetos e no papel da liderança. Destaca-se as fundações como parte do processo de
legitimação dos empresários e das empresas como justas e essenciais para o desenvolvimento
do país. Ainda que haja uma tentativa de apresentar a desburocratização capitalista, a empresa
é a instituição que permite a perpetuação do poder, da riqueza e do prestígio do pequeno grupo
de empresários e executivos.
A relação inerente desses tópicos identifica uma elite empresarial que depende do
habitus de classe para sua perpetuação e para sua legitimação no capitalismo. A “biografia de
sucesso” é parte da ideologia capitalista, na qual o trabalho e o esforço individual seriam os
únicos componentes para obtenção da riqueza e poder desses indivíduos. A trajetória dos
empresários, incluindo a cultura da empresa, contrapõe a “biografia de sucesso” na medida em
que os dispositivos previamente analisados são dispostos, incorporados e mobilizados enquanto
habitus de classe.
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