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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o papel desempenhado pela Revista 
Você S/A no mercado de discursos administrativos. A idéia é investigar quais são as 
nuances constitutivas desse mercado, apresentando sua lógica de funcionamento e o 
percurso histórico que promoveu a sua estruturação, tal como se conhece 
contemporaneamente. Além disso, deve-se pensar como os agentes que constituem 
esse mercado atuam e legitimam suas práticas. A compreensão de todo esse contexto 
permitirá explicar qual o papel desempenhado pela Revista Você S/A nesse mercado e 
como ela se relaciona com os demais agentes constitutivos do campo. O trabalho se 
justifica por trazer luz a um fenômeno tão negligenciado pela academia, que é a 
imprensa de negócios e a disseminação desempenhada por ela dos estoques sociais 
de conhecimento provindos dos novos discursos administrativos. A metodologia 
empregada foi a de análise de conteúdo sobre as matérias publicadas pela revista, 
sendo precedida pela construção histórica da estruturação do mercado investigado. A 
pesquisa levou aos seguintes resultados: a imprensa de negócios, em geral, e a 
Revista Você S/A, em particular, se apresentam como mais uma ferramenta para que 
os leitores aumentem o estoque social de conhecimentos, para se inserir nas 
organizações contemporâneas. Legitima-se, também, como uma arena pública na qual 
os interessados na difusão de determinados pacotes gerenciais possam difundir tais 
práticas e ganhar capital econômico com elas. 

Palavras-chave: Discursos Administrativos. Imprensa de Negócios. Revista Você S/A. 
Sociologia econômica. Neo-institucionalismo. 



ABSTRACT 

The present work aims at investigating the role of Você S/A magazine within the área of 
administrative discourses. The idea is to investigate the constituting variances in such 
market, presenting its working logics and its historical pathway that promoted its 
structure as we nowadays know. Furthermore, thought must be put into considering how 
the constituting agents of this market legitimize such practice. The understanding of this 
whole context will allow the explanation of the role of Você S/A magazine in this market 
and how the magazine is related to other area agents. The work is justified by casting 
light over a phenomena much neglected by the academy, which is the business press 
and the dissemination of social stock of knowledge developed from the new 
administrative discourses. The methodology used was the content analysis on published 
articles by the magazine, being preceded by the historical backtracking of the structuring 
of the investigated market. The research took into consideration the following results: 
the business press, in general, and the Você S/A in particular, presented themselves to 
be just one more tool for readers to increase their social stock of knowledge, as to be 
inserted into contemporary organizations. An enormous public arena in which the people 
interested in the diffusion of certain managing packages may spread such practices and 
earn economic capital with them.

Key words: Administrative discourses. Business Press. S/A magazine. Economic 
sociology. Neo Institutionalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na busca de atribuição de sentido para as alterações das práticas 

socialmente compartilhadas e empreendidas pelos indivíduos, na vida econômica, 

pode-se apontar, em linhas gerais, a orientação pela via do “novo” discurso 

administrativo, que vem se formando desde a instauração das novas técnicas de 

produção e administração.

A gênese constitutiva de um “novo” discurso administrativo, que logo se 

transmuta em novas formas de pensar e de estar no mundo, pode ser encontrada 

nas organizações econômicas atuais. Os indivíduos que nelas trabalham 

experimentam formas discursivas diferenciadas, que apresentam, em roupagem 

diferente da utilizada pelo taylorismo-fordismo, novas formas de organizar o tempo, 

as tarefas e o espaço, contribuindo para a formação de uma nova configuração 

social.

 O sistema taylorista-fordista trouxe não somente um conjunto racionalizado de 

tarefas devidamente definidas para serem executadas por determinados agentes, 

ele introduziu, principalmente, novas formas de pensar e agir no mundo. Assim, tal 

sistema trazia consigo um estoque de conhecimentos1 voltados para “adestrar” os 

agentes, em favor de um tipo de racionalidade burocrática, voltada para atingir os 

fins das organizações empresariais de uma determinada época (HARVEY, 2001). 

Nesse sentido, o advento do fordismo/taylorismo revela que a empresa que 

muda radicalmente a organização da produção para ser mais eficaz e adaptar-se à 

1 O conceito de “estoque de conhecimento” será delimitado posteriormente. Por ora, é relevante ter 
em mente que a perspectiva a ser desenvolvida estará em conformidade com a perspectiva 
desenvolvida por Peter Berger e Thomas Luckmann, em sua obra “A construção social da realidade”, 
que, em linhas gerais, relaciona a formação do conhecimento que possibilite a interação social ao 
processo de institucionalização das práticas sociais. 
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demanda assume a liderança da indústria, conquistando fatias do mercado e se 

tornando dominante. Dessa forma, os rivais têm que seguir o modelo dominante 

para não desaparecerem ou saírem do mercado. É o que acontece com as demais 

indústrias de automóvel, como a General Motors e a Chrysler, por exemplo 

(GOUNET, 1999). 

 É importante mencionar que os estoques de conhecimento são 

compreendidos aqui numa perspectiva ambivalente; isto é, ele “adestra” os 

indivíduos para se posicionarem em determinados contextos, na mesma medida em 

que se oferece como estrutura recursiva para os agentes se posicionarem nas 

organizações econômicas. 

Assim, os novos sistemas produtivos institucionalizam, como aconteceu com 

o taylorismo-fordismo, novas formas de estar e de pensar o mundo econômico. 

Pode-se afirmar que a nova maneira de produzir e de administrar inaugura novos 

contextos organizacionais, o que poderia ser nomeado, vulgarmente, de um novo 

habitus2, o qual “inquire” os indivíduos, no sentido de cobrar novos conhecimentos 

para atuar no “acirrado e competitivo mundo do trabalho”. Por isso, muitas pessoas, 

dotadas com “estoques de conhecimento” de um mundo econômico tradicional, 

buscam, avidamente, se “reciclar” para se adequarem ao trabalho criativo, flexível, 

em equipe e polivalente, engendrado pelas organizações contemporâneas.

 Tais mudanças não surgem, necessariamente, de novas relações de trabalho 

advindas de supostos novos sistemas produtivos, como querem crer alguns 

administradores. As relações hierárquicas entre os funcionários, por exemplo, ainda 

estão em pleno uso nas organizações contemporâneas. A implementação de 

2 De acordo com Bourdieu (1983, p.45), o habitus pode ser pensado como “um sistema de 
disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a 
cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas”. 
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pacotes gerenciais ditos revolucionários, tais como “Qualidade Total”, “Reengenharia 

das Organizações”, “Administração Estratégica”, dentre outros, trazem, de fato, 

novas formas de pensar e organizar as relações de trabalho nas organizações. No 

entanto, tais sistemas se ancoram em discursos baseados num tipo de conteúdo 

fortemente retórico.

Wood (1999), para exemplificar apenas um autor, demonstra, através de suas 

pesquisas, que a implementação dos sistemas de controle de qualidade no Brasil, e 

até mesmo no Japão, fica, na maioria das vezes, restrita a um departamento da 

empresa ou à alta direção, não chegando a se constituir, apesar dos 

administradores dizerem o contrário, em uma prática disseminada na organização. O 

que se dissemina é o seu conteúdo retórico sobre a mesma. 

 Porém, apontar o conteúdo ideológico de tais discursos administrativos ou 

mesmo buscar a compreensão dos possíveis falseamentos da realidade não esgota 

a questão. Mesmo sendo discursos dotados de conteúdos retóricos, eles, na medida 

em que se institucionalizam, ajudam a formar e a compor uma nova ótica de 

posicionamento e de atuação por parte dos indivíduos e das organizações em que 

estes se encontram inseridos.

Tal discurso administrativo, na medida em que se instaura na sociedade, se 

estrutura criando necessidades objetivas e cobrando dos indivíduos novas formas de 

encaixe nas organizações econômicas. Além disso, os discursos administrativos 

servem de aparato cognitivo para os indivíduos pensarem e vivenciarem suas 

práticas econômicas (DOUGLAS, 2001). 

Nesse sentido, a atitude desmistificadora, além de não resolver a questão, 

acaba por obscurecer ainda mais as nuances objetivas da realidade, conforme 

aponta Bourdieu (2001, p.85): 
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O papel de se sentir malvado, desmistificado e desmistificador, de 
fazer o papel de desencantador desencantado, está na base de 
muitos erros científicos: quanto mais não seja, porque leva a 
esquecer que a ilusão denunciada faz parte da realidade e deve 
estar inscrita no modelo que dá conta dela e que, em um primeiro 
momento, só pode ser construído contra ela. 

 Ou citando outro momento em que Bourdieu (2001, p.117) toca novamente na 

questão:

(...) na noção de “falsa consciência”, que invoca para dar conta dos 
efeitos de dominação simbólica, é “consciência” que está demais, e 
falar de “ideologia” é situar na ordem das representações,
suscetíveis de transformação através dessa conversão intelectual 
que chamamos de “tomada de consciência”, o que se situa na 
ordem das crenças, isto é, nas mais profundas das disposições 
corporais. A submissão à ordem estabelecida é produto do acordo 
entre as estruturas cognitivas que a história coletiva (filogênese) e 
individual (ontogênese) inscreveram nos corpos e nas estruturas 
objetivas do mundo ao qual se aplicam. 

A difusão do discurso administrativo se processa numa perspectiva neo-

institucional, que trata do papel desempenhado pelas instituições na determinação 

de resultados sociais e políticos, a partir do isomorfismo mimético, cuja solução 

genérica apresentada pelos “novos tempos” é empregada nos mais variados tipos 

de problemas enfrentados por uma quantidade de organizações.

Um exemplo de isomorfismo mimético, que resulta da imitação, por parte de 

uma organização, de arranjos estruturais e de estratégias de ação implementados 

com sucesso por outras empresas, é o que aconteceu com o Japão. Em meados do 

século XX, o Japão enviou representantes dos EUA, França e Inglaterra para 

desenvolverem suas técnicas de produção e o seu parque industrial. Agora ocorre o 

inverso; esses países estudados pelos japoneses enviam representantes para o 

Japão, para aprenderem com a “revolução” engendrada pelo controle de qualidade 

total disseminado naquele país (DONADONE, 2000). 
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Com isso, os novos pacotes gerenciais obtêm sucesso e se instauram 

rapidamente devido à maneira como são introduzidos – eles mobilizam esquemas 

de pensamento que facilitam a sua apreensão; isto é, a via mnemônica é introduzida 

e, com isso, os pacotes gerenciais são rapidamente apreendidos (GRUN, 1999). 

Totalmente envolvida nessa “alteração de paradigma”, a imprensa de 

negócios se serve e serve de suporte para a difusão dos novos conceitos gerenciais. 

Os estoques de conhecimento por ela trabalhados são apresentados como um dos 

meios para os indivíduos se inserirem nos “novos tempos” da “polivalência” e do 

“trabalho flexível” perpetuado nas organizações econômicas.  

As matérias veiculadas não se restringem a “ensinar” as nuances dos pacotes 

gerenciais. A necessidade estabelecida é de uma mudança acentuada na maneira 

de ser; ou seja, a imprensa de negócios “prega” a mudança total no modus vivendi

das pessoas, oferecendo dicas de marketing pessoal, códigos de conduta de 

relacionamento interpessoal, dicas de saúde e bem estar e maneiras bem sucedidas 

para atingir o sucesso profissional. Sendo assim, competência profissional, 

conhecimento das novas práticas administrativas e uma nova maneira de se portar 

na vida e na empresa seriam os ingredientes fundamentais para se inserir, de 

maneira bem sucedida, no mercado de trabalho acirrado e competitivo.  

A avidez por novos estoques de conhecimento proporciona o crescimento da 

procura por livros e revistas de auto-ajuda, direcionados para a apresentação da 

“nova conduta” necessária para se encaixar nas organizações, que vêm enfrentando 

fortes processos de mudanças na gestão e administração da vida econômica. Tais 

periódicos prometem o “sucesso” no trabalho e a “felicidade nas organizações”. É 

por isso que, de acordo com os principais periódicos do país, livros de auto-ajuda, 
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direcionados para a atuação nos negócios e no trabalho, figuram nas listas dos mais 

vendidos.

Isso implica afirmar que as revistas e os livros formam os indivíduos para uma 

nova maneira de pensar e de agir nos processos de acumulação flexível. De algum 

modo são referências importantes, porque expressam demandas e expectativas “já” 

presentes no público-alvo. Em suma, esses periódicos são formadores, na medida 

em que “civilizam” e educam as pessoas para as novas relações engendradas nas 

organizações contemporâneas, possibilitando também a difusão de uma “linguagem 

de gestão” e de novos “estoques de conhecimento” que se efetivam nas 

organizações de trabalho. 

Portanto, a imprensa de negócios, em especial a revista VOCÊ S/A, criada 

em 1994, visando também atuar na imprensa de negócios, e que será o material 

empírico que servirá de base para esta pesquisa, exerce a mesma função das 

normas de etiqueta da sociedade de corte.

 A Revista Você S/A, conforme foi pensado posteriormente, busca formar o 

profissional através de suas publicações, de modo que ele consiga fazer as 

melhores escolhas e se insira positivamente no mercado de trabalho. Enquanto isso, 

a Gazeta Mercantil, periódico utilizado como meio de comparação com a revista 

Você S/A, ressalta mais os aspectos financeiros. Já a Revista Exame, outra 

importante revista constitutiva da imprensa de negócios brasileira, se vale da 

apresentação dos dados industriais e do mundo das organizações para se 

estabelecer legitimamente dentro de seu espectro de atuação. 

A idéia de preconizar a Revista Você S/A como uma ferramenta que se volta 

para formar o profissional, de modo que ele consiga fazer as melhores escolhas no 

mercado de trabalho, está em consonância com o pressuposto da apresentação de 
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normas de etiqueta para a inserção do leitor, dentro de um novo modus vivendi. As 

normas de etiqueta do modus vivendi dos pacotes gerenciais civilizam e formam as 

pessoas para uma nova configuração social. Elas oferecem estoques de 

conhecimentos nos quais os indivíduos se servem para vivenciar e auxiliar suas 

ações na vida econômica (ELIAS, 2001). 

Para consolidar tal modelo, as revistas desse segmento da imprensa 

demonstram os exemplos de sucesso das organizações vencedoras, dos 

administradores e dos empresários. Com isso, é criado um grupo dos chamados 

“gurus”, seres com poderes “mágicos” de previsão dos acontecimentos em âmbito 

mundial, tais como Peter Drucker, Alvin Toffler, dentre outros. Já em âmbito nacional 

destacam-se Arminio Fraga, Antônio Ermírio de Morais, Delfim Neto, Ricardo Semler 

etc. O que esses indivíduos falam se torna, rapidamente, uma verdade 

inquestionável, passando a orientar a vida das pessoas e as pesquisas acadêmicas 

na área. 

 Esses exemplos possibilitam que os leitores apreendam, com facilidade, as 

normas de conduta e técnicas de atuação nas organizações. A grosso modo é isto 

que acontece, aparentemente, com a revista VOCÊ/SA. Ela serve e se serve desses 

pacotes gerenciais, criando um amplo público consumidor de suas edições, que 

buscam, nessas publicações, o conhecimento necessário para se renovarem para o 

complexo mundo das organizações econômicas.  

Assim, se for levado em consideração os estudos de Giddens (2002) e 

Sennet (2002), tais estoques de conhecimento civilizam os indivíduos ordinários da 

sociedade para uma nova configuração social que se consolida, contribuindo, em 

grande medida, para repor a ausência de normas morais. 
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No entanto, é imprescindível não perder de vista que tais teorizações não 

passam de meras impressões e não se deve levá-las para a pesquisa a ser 

desenvolvida e para a paulatina construção do objeto, sob pena de analisar o tema 

com os “óculos de análise” já manchados. 

É importante salientar que o caminho percorrido na apresentação delimita um 

dos recursos pelos quais se tornará possível chegar à compreensão da Revista 

VOCÊ/SA. A análise da difusão dos discursos administrativos irá permitir estabelecer 

uma ponte histórica e sociológica com o fenômeno de institucionalização do estoque 

de conhecimento, que, em grande medida, legitima o aparecimento e consolidação 

da imprensa de negócios, em especial, do periódico investigado. 

É interessante ressaltar também que a pesquisa sobre como a imprensa de 

negócios, em especial a revista VOCÊ/SA, vem difundindo e se legitimando através 

dos discursos administrativos, que auxiliam as pessoas a vivenciarem e atuarem 

dentro da nova ordem econômica, visa lançar luz também na formação do mercado 

de discursos administrativos, na medida em que investiga o papel desempenhado 

pelo já citado periódico. Nesse sentido, o trabalho se justifica por buscar 

compreender o processo de institucionalização de um estoque social de 

conhecimento que atenta para a consolidação de novas práticas sociais e formação 

de novos mercados. 

 Tais discursos difundidos pela imprensa de negócios atingem milhões de 

pessoas, que buscam esses estoques de conhecimento com o intuito, basicamente, 

de atuarem nas novas organizações econômicas. Como a vida econômica encontra 

novas formas de expressão, manifestação e significação, nada mais justo que os 

indivíduos que nelas atuam busquem novos estoques de conhecimento para (re) 

construírem os seus sistemas cognitivos.
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 Para se ter idéia do alcance da imprensa de negócios basta mencionar que 

apenas a revista VOCÊ/SA tem uma tiragem mensal de 480.000 exemplares; isto 

sem mencionar a tiragem de outros periódicos similares. Ocorre que, apesar de tal 

alcance, impressiona a escassez de trabalhos científicos que busquem analisar 

adequadamente a imprensa de negócios no Brasil e o que elas trazem para a teia do 

mundo social. 

 Grun (2000a, p.25) defende a idéia de que: 

Ao tomarmos conhecimento da extensão, da diversificação e da 
capilaridade do fenômeno editorial da "auto-ajuda" [pode-se 
perfeitamente incluir a “imprensa de negócios”, em especial a revista 
VOCÊ/SA, por ser dotada de dicas provenientes dos discursos 
administrativos e de auto-ajuda que permeiam todas as suas 
publicações], aumenta a convicção da necessidade de pesquisá-lo, 
sob o ponto de vista da sociologia econômica, investigando as 
diferenciações e seus possíveis efeitos nas práticas econômicas e 
sociais daqueles que dela se servem. 

 Em resumo, o trabalho se justifica por trazer luz a um fenômeno tão 

negligenciado pela academia, que é a imprensa de negócios e a disseminação 

desempenhada por ela dos estoques sociais de conhecimento provindos dos novos 

discursos administrativos. Isto por que as organizações econômicas, assim como a 

imprensa de negócios, servem e se servem da difusão dos “novos” discursos 

administrativos, atribuindo-lhes legitimidade social. As práticas sociais desenvolvidas 

nesses contextos são fortemente amparadas no estoque social de conhecimento 

difundido pelos discursos administrativos. 

 Um exemplo desse uso pode ser encontrado nos pequenos comércios 

cultivados pela nova pequena burguesia brasileira. Os proprietários dos restaurantes 

por quilo, as vendas de produtos plásticos, de cosméticos, dentre outros utilizam 
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abundantemente tais discursos para referendar suas práticas administrativas e 

organizacionais (GRUN, 2000a).  

Assim, o que interessa neste momento é enfatizar a emergência de um “novo” 

discurso administrativo e regulador da vida econômica, que se autonomiza de 

maneira relativa em relação às demais esferas sociais e se impõe perante os 

indivíduos ordinários da sociedade. A sua instituição nas dinâmicas organizações 

econômicas geram o sentimento da necessidade de re-inserção nas “novas” práticas 

organizacionais por parte dos agentes, requerendo também que os indivíduos 

construam novos esquemas cognitivos para apreender essas mudanças; o que será 

possível, nesta lógica, se estes recorrem a “novos” estoques de conhecimento, 

“motivados” pelos difusores de tais discursos administrativos. 

Sendo assim, o campo empírico analisado e trabalhado foram os “estoques 

de conhecimento” difundidos pela imprensa de negócios, em especial a revista 

VOCÊ S/A, e como esses estoques vêm servindo aos agentes para atuarem nas 

organizações econômicas. 

Dessa maneira, a investigação ensejada teve como objetivo oferecer uma 

resposta à seguinte pergunta: Qual o papel desempenhado pela revista VOCÊ/SA 

no mercado de discursos administrativos e como se processa sua relação com os 

demais discursos? 

Há inúmeras questões acessórias que se subordinam à questão central 

oferecida acima: quem são os leitores da revista VOCÊ/SA; quais são os temas 

trabalhados na revista; quem tem o poder de impor uma visão de mundo nessa 

publicação e como os indivíduos se servem dessa visão de mundo compartilhada. 

Concomitantemente, serão analisados os “novos” discursos administrativos e como 

eles são trabalhados pela revista em questão. 
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Portanto, o presente trabalho teve como objetivo principal investigar o papel 

desempenhado pela Revista Você S/A no mercado de discursos administrativos. 

Para efetivar a análise do tema, o trabalho foi dividido em três capítulos. 

 O primeiro capítulo foi desenvolvido de maneira a contextualizar a emergência 

e a composição da imprensa de negócios. O momento posterior foi destinado à 

construção histórica de formação do mercado de discursos administrativos. Tal 

empreitada será desenvolvida a partir da apresentação e busca da compreensão da 

interação entre os principais agentes que atuam nesse mercado, tais como as 

empresas de consultoria, imprensa de negócios, etc. Já o terceiro e último capítulo 

será voltado para a compreensão da formação e do papel desempenhado pela 

Revista Você S/A no mercado de discursos administrativos. Para isso, será feita uma 

comparação com as demais publicações da imprensa de negócios, almejando, 

dessa maneira, extrair as especificidades da Revista Você S/A.

As especificidades constitutivas da revista serão desenvolvidas a partir da 

apresentação de quatros aspectos enfatizados – a formação de um novo 

posicionamento no mercado de trabalho; se ela é um periódico para os novos 

tempos; o momento em que ela se apresenta como uma ferramenta para a projeção 

e a proteção da carreira e a relação da revista com a constituição das matrizes 

discursivas. 

 Este estudo ainda contará com as conclusões e recomendações que a 

pesquisa permitiu alcançar. 
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2 IMPRENSA DE NEGÓCIOS 

O século XVII se notabilizou pela necessidade de circulação de notícias 

econômicas, já que as relações comerciais na Europa se encontravam em plena 

efervescência. Os periódicos se caracterizavam pela veiculação de idéias sobre 

negócios, especulações e possibilidades de mercado.  

Em 1696, por exemplo, Edward Lloyd, dono de uma casa de café em 

Londres, onde comumente se processavam as conversas sobre os negócios e os 

mercados, criou o “Lloyd News” (DONADONE, 2001). 

Durante os séculos XVIII e XIX, o jornalismo econômico passou a tomar outra 

forma. Além de apresentar o noticiário econômico convencional, os textos também 

se voltavam para a apresentação de postulados sobre economia, além de existir 

uma retórica voltada para as questões do mundo comercial. O caderno “Money” do 

jornal inglês “The Times” e a revista “The Economist” se notabilizam como exemplos 

mais bem acabados desse tipo de alteração (DONADONE, 2001). 

Mudanças significativas foram novamente sentidas pela imprensa de 

negócios no período do pós-guerra e a grande depressão. A necessidade de 

compreender os processos políticos se tornou importante, na medida em que se 

constatou que a esfera política interferia ativamente no desenvolvimento do mundo 

econômico e das oportunidades de negócio. 

A imprensa de negócios começa a surgir como o meio principal de divulgação 

de idéias econômicas. Keynes, por exemplo, chegou a publicar cerca de 300 artigos 

em jornais e revistas.
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Esse economista pode ser considerado um dos primeiros pensadores da área 

a se valer da imprensa de negócios como recurso para popularizar suas idéias. 

Keynes era bastante paciente, no sentido de esperar que suas idéias se tornassem 

notícia. Esse foi um dos percursos percorridos por ele para que conseguisse difundir 

as teorias expostas no seu livro de “Teoria Geral”. Uma opinião dele tornava-se 

rapidamente notícia. Depois dele vieram autores caracterizados “personalidades das 

notícias econômicas”, como Galbraith e Samuelson (DONADONE, 2001). 

Essas personalidades expressam os primeiros exemplos, que depois será 

mais bem acabado, dos grandes “gurus” que iriam dominar as empresas de 

consultoria e a imprensa de negócios. Os gurus empresariais se caracterizam por 

apresentar e difundir determinadas idéias, que depois eram vendidas como pacotes 

gerenciais para as organizações (GRUN, 2000a). 

Esses autores se adequam também ao processo de mudança pelo qual a 

imprensa de negócios alterou, significativamente, o seu foco. Se antes o que 

predominava eram as idéias voltadas para as grandes teorias econômicas, agora o 

que interessava era apresentar exemplos de sucesso desenvolvido nas 

organizações, apresentando caminhos importantes para que as outras organizações 

pudessem utilizar os exemplos para estabelecer a saúde de suas atividades 

empresariais.

Conforme nos apresenta Donadone (2001, p.69): 

Por meio de cadernos de negócios e empresas, os jornais e revistas 
de negócios passaram a referenciar experiências de “sucesso” que 
eram passadas como informações aos leitores, para que estes 
tomassem decisões na sua vida diária e as utilizassem como fonte 
de referência do andamento das empresas.
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 Os gurus enxergavam na imprensa de negócios um importante caminho para 

difundir as suas idéias e poder desenvolver atividades voltadas para o trabalho de 

consultoria. Michael Hammer e James Champy, criadores da reengenharia 

organizacional, um dos principais modismos da época, Michael Porter, escritor do 

livro “Estratégia competitiva”, e Peter Drucker utilizavam fartamente a imprensa de 

negócios e a publicação de livros para estabelecer um ponto de partida para ganhar 

espaço no mercado de consultorias (DONADONE, 2001).

Os profissionais inseridos nas organizações buscam, por sua vez, legitimar as 

suas práticas dentro dos seus ambientes de trabalho, através da utilização das 

idéias propagadas pelos grandes gurus na imprensa de negócios e nos livros 

publicados. 

Essas idéias propagadas servem como verdadeiros mapas cognitivos, através 

dos quais os profissionais inseridos nas organizações podem se amparar para 

atuarem nos seus ambientes de trabalho de maneira autenticada. Essa conduta é 

legitimada justamente porque esses mapas cognitivos resultam de uma base 

compartilhada de conhecimento considerado válido, que possibilita o 

enquadramento da ação, de um ponto de vista que ela é enxergada pelos demais 

agentes como positiva e valorizada, sem que ela seja questionada. Os estudos 

sobre a maneira como os indivíduos se relacionam com essa base compartilhada de 

conhecimento foram desenvolvidos de maneira efetiva pela antropóloga Mary 

Douglas.

É importante, dessa maneira, explicitar a perspectiva desenvolvida por Mary 

Douglas. Adotando um enfoque durkheimiano, a autora insiste na existência de uma 

base compartilhada do conhecimento e dos padrões morais, o que aponta para o 

fato de que os indivíduos não tomam decisões sozinhos e fora de contexto. O 
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raciocínio individual não consegue mesmo encontrar a solução para tais problemas 

simples, sem o subsídio das instituições. A resposta a um problema ou impasse só 

pode vir com o pensamento institucional, já subentendido na mente dos indivíduos 

(DOUGLAS, 2001). 

Durkheim, por sua vez, explicita que “é bem verdade que as relações 

contratuais se multiplicam à medida que o trabalho social se divide. Mas as relações 

não contratuais se desenvolvem ao mesmo tempo" (DURKHEIM, 1995, p. 193). As 

organizações funcionam a partir de uma base jurídica compartilhada, caracterizada 

por um conjunto de regras formais que tornam a organização possível.  

Isso significa dizer que as relações contratuais somente se tornam 

efetivamente possível, justamente porque há uma base compartilhada de 

conhecimento que habilita os agentes para um tácito entendimento. As relações 

contratuais só podem se processar, portanto, dentro de um contexto 

institucionalizado. Sem a institucionalização desse contexto, por mais bem 

organizado e redigido que o contrato possa se encontrar, não há como ele se 

efetivar.

A adesão a um contrato, que visa resolver um problema entre indivíduos e 

organizar como eles devem se relacionar, só irá se efetivar se a racionalidade que 

rege aquele mesmo contrato se encontrar compartilhada.

Ocorre, muitas vezes, que os indivíduos que atuam nas organizações não 

apresentam o aparato necessário, porque em seu processo de socialização e na 

relação com os agrupamentos sociais não tiveram acesso a esses estoques de 

conhecimento. Não apenas para se relacionar com a regra formal da relação 

contratual em seus ambientes de trabalho, como também com as regras informais 

que também compõem o contrato, o que torna necessário a busca por um recurso 
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em outras áreas da sociedade. A ocorrência de tal movimento é ainda mais bem 

acabada nas sociedades modernas, nas quais a velocidade da mudança social pode 

trazer a sensação para o indivíduo de que ele se encontra perdido no mundo 

(SENNET, 2002). 

 Essa situação proporciona, nesse sentido, que a imprensa de negócios, na 

medida em que difunde os pacotes gerenciais, também sirva como aparato 

cognitivo, para que as pessoas possam dirimir as dúvidas que possam surgir da 

interação com as normas estabelecidas e com as “relações não contratuais” 

processadas nas organizações empresariais. 

 Os exemplos de organização de sucesso são rapidamente difundidos. A 

imprensa de negócios brasileira, por exemplo, apresenta, em seus textos, muitos 

casos de “sucesso” de práticas organizacionais e empresariais americanas. Isto não 

significa dizer que os exemplos sejam coerentemente seguidos, já que no momento 

em que é empregado surge dentro de configurações sociais específicas, o que 

também torna possível a especificidade daquela agregação social. 

De acordo com Dimaggio e Powel apud Theret (2003), há três mecanismos 

através dos quais mudanças isomórficas institucionais ocorrem: isomorfismos 

coercitivos, miméticos ou normativos. 

No primeiro caso, o isomorfismo coercitivo, uma organização mais forte 

exerce pressões, formais e informais, sobre outra que lhe seja dependente.

O isomorfismo por mecanismo normativo refere-se, principalmente, a formas 

comuns de interpretação e de ação frente aos problemas que se põem em evidência 

na vida organizacional. 
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O terceiro caso, o isomorfismo mimético, ocorre quando uma organização, por 

diversas razões, adota os procedimentos e práticas que já foram desenvolvidos e 

provados em outras organizações que pertencem a seu ambiente específico. 

Conforme já foi relatado na apresentação, a difusão do discurso 

administrativo se processa, numa perspectiva neo-institucional, a partir do 

isomorfismo mimético, cuja solução genérica apresentada pelos “novos tempos” é 

empregada nos mais variados tipos de problemas enfrentados por uma quantidade 

de organizações. Um exemplo de isomorfismo mimético é o que aconteceu com o 

Japão. Em meados do século XX, o Japão enviou representantes dos EUA, França 

e Inglaterra para desenvolverem suas técnicas de produção e o seu parque 

industrial. Agora ocorre o inverso; esses países estudados pelos japoneses enviam 

representantes para o Japão para aprenderem com a “revolução” engendrada pelo 

controle de qualidade total disseminado naquele país (DONADONE, 2000). 

O modelo de imprensa de negócios no Brasil, nos contornos em que se 

conhece hoje, toma forma, inicialmente, na década de 1950. As associações 

culturais criam, durante o governo de Juscelino Kubitschek, os chamados “jornais do 

comércio”.

A dinâmica criada pela economia, o rápido desenvolvimento conhecido pelo 

Brasil, o surgimento de um complexo parque industrial nacional e a complexificação 

das relações comerciais proporcionam o desenvolvimento de um jornalismo 

econômico bem estruturado durante a segunda metade do século XX (QUINTÃO, 

1987).

O período do regime ditatorial, mais especificamente o momento do chamado 

“milagre econômico”, na década de 1970, se notabiliza pelo desenvolvimento de um 

noticiário econômico, passando a divulgar o crescimento dos mercados e a atuação 
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do governo, no sentido de impulsionar a economia. A imprensa de negócios também 

passava pela censura de suas atividades. O grande “guru” do momento era o 

ministro Delfim Neto, apontado por muitos como o principal articulador econômico do 

crescimento brasileiro (DONADONE, 2000). 

Os cadernos de economia ganham cada vez mais espaço nos jornais, 

principalmente com a crise da bolsa em 1971 e do petróleo, posteriormente. 

Surgem, nesse momento, o jornal a Gazeta Mercantil e a Revista Exame. 

O jornal a Gazeta Mercantil, que surgiu em 1920 como boletim econômico e 

adquire o seu atual formato em 1977, tem como objetivo extrair do noticiário as 

informações econômicas e passá-las aos “homens de negócios”. O jornal tinha como 

referência o Wall Street Journal e o Financial Times (DONADONE, 2001). 

Já a Revista Exame surge em 1971, como encarte da revista da editora Abril. 

O seu formato mais contemporâneo irá tomar forma em 1974, com a sua 

autonomização enquanto revista, passando a focalizar as estratégias empresariais 

dos diversos setores, frente aos acontecimentos econômicos; começava-se a 

divulgar idéias de mudanças administrativas nas empresas (DONADONE, 2001). 

A revista Banas, que existia desde a década de 1960, e a revista Conjuntura 

econômica se preocupam em apresentar os índices e as questões voltadas para o 

desempenho dos diversos setores econômicos brasileiros (DONADONE, 2001). 

Assim, a década de 1970 se caracteriza, portanto, pelo desenvolvimento de 

um jornalismo voltado, inclusive tendo maior espaço na TV, para a compreensão dos 

acontecimentos econômicos, nos quais os grandes empresários passavam a se 

valer cada vez mais desse tipo de literatura para pensar os momentos de crise e de 

turbulência que se processavam naquele momento. 
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Já a década de oitenta conhece a emergência de novos veículos voltados 

para a imprensa de negócios. A revista “Pequenas empresas, grandes negócios” 

surge, por exemplo, preocupada em orientar os empresários sobre determinados 

setores da economia, além de apresentar possibilidades de negócios (DONADONE, 

2001).

Enquanto isso, a Gazeta Mercantil se concretizava como revista que 

apresentava e traduzia os dados econômicos que afetavam a indústria e os 

negócios. A revista Exame se consolidava ainda mais como meio de divulgação de 

índices econômicos, mas também oferecia exemplos industriais e organizacionais de 

sucesso, com o intuito de orientar os leitores para as novidades gerenciais e novas 

formas organizacionais. 

A revista Exame, portanto, assume uma posição central na imprensa de 

negócios brasileira, por incorporar tanto as questões econômicas, servindo também 

como “bússola” para gerentes e empresários ávidos por novos conhecimentos. 

De acordo com Donadone (2001), há outra característica relevante nesse 

momento:

É o fortalecimento da tendência da imprensa de negócios brasileira 
em utilizar os exemplos veiculados na imprensa de negócios 
americana, como referências na análise de mudanças 
organizacionais. É possível citar, como exemplo, que a revista 
Exame utiliza as revistas americanas de negócios Business Week e 
Fortune como referências para formação de pautas. Para isso, é 
feito um acompanhamento sistemático das duas revistas. 

Isso irá servir para consolidar o isomorfismo mimético pelo qual torna possível 

a difusão de discursos gerenciais americanos no Brasil.

A Revista VOCÊ/SA, conforme será visto posteriormente, irá se consolidar a 

partir de uma perspectiva diferenciada, se comparada aos outros periódicos 
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agrupados na imprensa de negócios e demonstrados na construção histórica 

estabelecida.  

Porém, antes será pensado como se processou a formação do mercado de 

discursos administrativos e como os atores desse mercado vieram atuando no 

sentido de ingressar legitimamente nele.
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3 A FORMAÇÃO DO MERCADO DE DISCURSOS ADMINISTRATIVOS 

 A difusão dos discursos administrativos está intimamente relacionada com a 

consagração de uma nova lógica que passou a re-direcionar os processos 

produtivos. Com essa mudança alteram-se também os parâmetros pelos quais se 

operam os esquemas cognitivos nas organizações econômicas.

A década de 1970 foi marcada, conforme Harvey (2001), pelo novo 

dimensionamento, em decorrência da re-organização do capitalismo que passou por 

uma crise de superacumulação, do taylorismo-fordismo e de seus esquemas 

cognitivos. Com isso, institucionalizaram-se, nas organizações econômicas, novas 

maneiras de pensar e estar no mundo, que, em sua totalidade, foi denominada de 

acumulação flexível. 

De acordo com Harvey (2001, p.140): 

   

A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a 
rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego 
do chamado "setor de serviços", bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais 
como a "Terceira Itália", Flandres, os vários vales e gargantas do 
silício, para não falar da vasta profusão de atividades dos países 
recém-industrializados). Ela também envolve um novo movimento 
que chamarei de "compressão do espaço-tempo" no mundo 
capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada 
e pública se estreitaram, enquanto que a comunicação via satélite e 
a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 
difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo 
e variegado.
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Trata-se, dessa maneira, da emergência de novos grupos sociais e 

econômicos, que trarão, não sem conflitos e resistências, a imposição de um novo 

ordenamento nos aparatos cognitivos e sentidos relacionados e compartilhados 

pelos membros ordinários da sociedade. 

Conforme será visto posteriormente, coincidentemente, a década de 1980 foi 

marcada pelo crescimento das empresas e consultores de pacotes gerenciais, 

condensadores de novos discursos administrativos3, e da imprensa especializada; 

além de uma mudança de foco e de concepção da gestão das práticas sociais que 

esses pacotes gerenciais visavam prescrever.

Por isso, este momento é importante para pensar como os agentes, 

organizações e imprensa de negócios atuaram no sentido de se consolidarem no 

intricado mercado4 de pacotes gerenciais. Este mercado se estrutura, basicamente, 

como um campo onde é vendido um conjunto de idéias sobre como se devem 

gerenciar racionalmente as organizações e quais são as melhores estratégias a 

serem implementadas para que elas cresçam e melhorem o seu funcionamento.

 Porém, temos que ter em mente duas perspectivas importantes. Primeiro, a 

estruturação do mercado de pacotes gerenciais está fortemente alicerçada numa 

luta constante pela “imposição de um sentido” e do seu conseqüente monopólio do 

que significa gerenciar corretamente (BOURDIEU, 2004). A segunda perspectiva diz 

3 A diferença entre pacote gerencial e discurso administrativo é aqui preconizada da seguinte 
maneira: enquanto pacote gerencial se materializa na forma de técnicas de planejamento e 
abordagem de uma organização, tais como a “gestão da qualidade total”, “reengenharia”, etc; o 
discurso administrativo é pensado como uma matriz mais ampla, que serve de substrato social para a 
composição dos mais variados pacotes gerenciais contemporâneos, servindo também para a 
significação dos agenciamentos sociais. Por exemplo, o pacote gerencial denominado de qualidade 
total, ao ser desenvolvido no Japão, fez uso de um conjunto de significados, que o torna diferente das 
técnicas de reengenharia, já que esta fez uso de uma matriz, ou seja, de outros significados se 
comparado à qualidade total. Portanto, um discurso administrativo possibilita a emergência de um 
conjunto de práticas sociais, que se denomina pacote gerencial, ao mesmo tempo em que esse 
discurso surge em decorrência dessas práticas sociais efetivadas. Há uma relação de múltipla 
implicação.
4 Mercado é aqui compreendido como estruturas sociais, ou seja, "formas recorrentes e padronizadas 
de relações entre atores, mantidas por meio de sanções", Swedberg apud Abramovay (2004, p.01). 
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que, apesar das principais empresas de consultoria e de gestão do mundo se 

constituírem, desde o início, de formação do mercado, não há uma linearidade 

histórica constante, já que a luta pela imposição e monopólio de um sentido irá, em 

determinados momentos, favorecer, através da estruturação do mercado exercida 

pelos agentes em jogo, a alguns agentes em detrimento de outros. Essa luta pode 

possibilitar em mudanças constantes na organização do campo, o que acarreta em 

preconizar mudanças na organização do mercado, em muitos momentos, e 

configurações sociais distintas.  

Assim sendo, ao coordenarem as suas ações e lutarem para a consolidação 

dos seus pontos de vista, os agentes constroem convenções que servem para 

privilegiar grupos sociais específicos no mercado. Os grupos excluídos terão que se 

servir das convenções estruturadas para re-orientarem as práticas sociais em seu 

favor. Outro meio de assegurar hegemonia no mercado é revolucionando 

efetivamente as suas convenções, reestruturando-o em seu favor. Dessa luta surgirá 

a formação do mercado de discursos administrativos. 

3.1 O MERCADO DE DISCURSOS ADMINISTRATIVOS 

 A compreensão do papel desempenhado pela imprensa de negócios no 

mercado de discursos administrativos pode se tornar efetivamente possível, através 

do entendimento de como as relações entre os atores que constituem esse mercado 

se formarem enquanto tal. É importante, nesse sentido, retornar ao século XIX para 
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se compreender o processo de formação da atuação contemporaneamente 

consolidada dos atores do campo. 

 Vale salientar que, por uma questão de honestidade intelectual, o percurso 

histórico construído se amparou fortemente na obra Donadone (2001). Isso por que 

há uma grande escassez de obras que tratam da questão do estabelecimento e 

evolução da imprensa de negócios e das empresas de consultoria no mundo e no 

Brasil.

3.1.1 Empresas de consultoria 

 As empresas de consultoria se apresentam como um importante grupo que 

contribuiu, efetivamente, para a formação do mercado de discursos administrativos. 

As grandes consultorias, tal como se conhece modernamente, começaram a se 

formar entre o período de 1850 a 1920. 

Esse período pode ser caracterizado não somente pelo surgimento de tais 

organizações, mas também pela fusão entre elas, o que veio a gerar o modelo de 

consultoria tal como se conhece contemporaneamente. 

De acordo com Donadone (2001), o primeiro estágio de desenvolvimento das 

consultorias está relacionado com o crescimento de tamanho e da complexidade das 

organizações industriais nos Estados Unidos, no início do século XX. Com isso, as 

consultorias se encarregavam em gerir as questões concernentes ao crescimento e 

novas articulações das empresas.

Os quadros de consultores eram preenchidos fundamentalmente por 

engenheiros, contadores e advogados, já que a demanda estava intrinsecamente 

ligada à expansão dos mercados, questões jurídicas e re-ordenamento dos sistemas 
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produtivos. Apesar de haver uma combinação desses profissionais, no sentido de 

oferecer a possibilidade de gestão de uma organização de maneira mais ampliada, o 

contador, devido à mudança nos impostos e crescimento financeiro das empresas, 

assumia uma posição de supremacia nas consultorias nascentes. 

Os bancos desempenharam papel também fundamental no primeiro momento 

das consultorias. Por serem impedidos pela nova legislação que se desenvolvia de 

atuar como prestadores de serviço no ramo em que as consultorias trabalhavam, os 

bancos passaram a contratar consultores para orientar os seus clientes, além de 

utilizar as análises contábeis como garantia de que seus investidores estavam 

fazendo bons negócios ao adquirir determinadas empresas. 

A mudança de cenário gerou o aparecimento de auditores contábeis 

independentes, oferecendo, nesse momento, outros serviços que se relacionavam 

com atividades estratégicas, como a estrutura organizacional e desempenho 

financeiro. Com a crise econômica de 1929, desencadeada pela economia dos EUA, 

mas que rapidamente se alastrou pelo mundo, as avaliações financeiras se tornaram 

ainda mais solicitadas. 

Pode-se constatar que havia uma preocupação maior em desenvolver 

estratégias empresariais que fossem subsidiadas por um conhecimento do “terreno 

em que se estava pisando”. A figura do consultor como um perito que tem o poder 

de eliminar as incertezas vivenciadas pelas organizações e planejar as atividades da 

mesma começa a se institucionalizar no momento de crise ocasionado pela 

depressão de 1929. Porém, o conhecimento perito não gera maior segurança a 

respeito de um universo de eventos independentemente dado.

Conforme nos apresenta Giddens (1991, p.88): 
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É uma questão de cálculo de vantagem e risco em circunstâncias 
onde o conhecimento perito simplesmente não proporciona esse 
cálculo, mas na verdade cria (ou reproduz) o universo de eventos, 
como resultado da contínua implementação reflexiva desse próprio 
conhecimento.

A modernidade se concretiza pela sua abertura quanto às possibilidades, 

gerando incertezas sobre o futuro. O conhecimento perito se legitima no sentido de 

trazer maior confiança para as relações entre e intra-organizacionais. Porém, não 

desaparece desse cenário a consciência do risco inerente a essas relações. 

É importante lembrar que, de acordo com Giddens (1991, p.41), 

A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma 
pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados 
ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou 
amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos 
(conhecimento técnico). 

 As questões deixadas pela grande depressão, como também ficou conhecida 

a crise econômica que o mundo atravessou em 1929, trouxeram dois fatos novos. O 

primeiro estava relacionado ao “ambiente de risco” gerado nesse momento. Não se 

trata de um perigo articuladamente calculado, mas da construção de um contexto 

através do qual não se sabia até onde se podia chegar; o segundo está relacionado 

com a emergência de um sistema perito organizador das ações empresariais e 

legitimador das relações entre as organizações.  

 Portanto, o período da grande depressão não deixou marcas apenas no 

âmbito estritamente econômico, mas também sociais, na medida em que as 

empresas e investidores precisam cada vez mais “justificar” as suas ações. O 

sistema perito emergente serviu como subsídio para o meio de justificação das 

ações empresariais.
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É por isso que se pode afirmar que esses sistemas peritos ajudaram a 

compreender a realidade, na mesma medida em que contribuiu para fundir novas 

realidades e necessidades (GIDDENS, 2004; BOURDIEU, 1996). 

As empresas de consultoria da época, grandes articuladoras desses sistemas 

peritos, atingiram grande crescimento nesse momento. De acordo com Donadone 

(2001, p.18), “entre as décadas de 1930 e 1940, o número de empresas de 

consultoria cresceu a uma taxa de 15% ao ano, passando de 100 empresas, em 

1930, para 400, em 1940”. O próprio setor público passou a se servir 

abundantemente dos recursos que as empresas de consultoria proporcionavam. 

Em suma, esse primeiro momento da fase de consolidação das empresas de 

consultoria, que passaram a desenvolver e institucionalizar os discursos 

administrativos, pode ser caracterizado como a concretização da legitimação dos 

consultores, como alternativa possível na análise e gestão das organizações 

privadas ou públicas. O segundo processo está intrinsecamente ligado aos 

mecanismos de legitimidade das atividades empreendidas pelos consultores.  

A mudança da legislação contábil e a alteração do modo como se processava 

a dinâmica de relacionamento entre o setor financeiro e empresarial trouxeram a 

maior “necessidade” da utilização dos “conhecimentos contábeis” nesse período. 

Auditorias voltadas para a compreensão da rentabilidade das empresas e análises 

voltadas para a obtenção de empréstimos junto aos bancos engendraram as 

principais práticas de consultoria do período (DONADONE, 2001). 

O segundo momento vivenciado pelas empresas de consultoria se encontra 

entrelaçado com o esforço americano de reconstrução da Europa no período do pós-

guerra. As práticas gerenciais faziam parte do pacote de ajuda americana, abrindo 
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um novo espaço para as empresas de consultoria. Data dessa época a instalação de 

escritórios das consultorias americanas na Europa (DONADONE, 2001). 

A necessidade de empreender estratégias de reconstrução dos países 

europeus tornou possível a separação entre as modalidades de atuação das 

consultorias. Por um lado, havia a possibilidade de gerir os negócios através dos 

moldes tradicionais da época em que as atividades eram centralizadas nas questões 

meramente contábeis e financeiras. Por outro caminho, emergia as empresas de 

consultoria especializadas em estratégias, o que abre novas possibilidades de 

atuação dos consultores (DONADONE, 2001). 

A década de 1950 em diante também apresenta um crescimento importante 

da atuação das empresas de consultoria no Brasil. Isto se deve, em grande medida, 

ao ingresso das multinacionais em nosso país, que traziam exemplos da utilização 

de consultores para planejar suas práticas (DONADONE, 2001). 

A figura do contador começa a perder centralidade no mundo das 

consultorias, já que em muitos momentos ele não apresentava condições e/ou não 

conseguia mais se legitimar como um analista financeiro, pois era necessário 

também planejar estratégias de atuação para as empresas, o que torna possível 

pensar no surgimento da figura do administrador como figura mais característica 

desse movimento de consagração da implementação de estratégias empresariais. 

De acordo com Donadone (2001, p.22): 

Os anos oitenta marcam o início de importantes transformações no 
mercado de consultoria organizacional. O crescimento e maior 
vislumbre do setor, associados a mudanças nas formas de atuação, 
de relacionamento com as empresas contratantes e inserção nos 
mercados de divulgação e venda de pacotes gerenciais, formataram 
características que serviram de suporte para a configuração e 
importância que o setor adquiriria nos anos noventa. No período 
destacava-se a implementação de ferramentas gerenciais inspiradas 
nas idéias de gestão empresarial japonesa. Tais ferramentas, 
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respaldadas pela divulgação do sucesso das indústrias japonesas, 
em especial no que diz respeito à conquista de consideráveis 
parcelas do mercado norte-americano de automóveis, apareciam 
como uma referência para as empresas.  

A busca de re-contextualização das práticas de sucesso japonesas se 

apresenta como um terreno fértil para o crescimento das empresas de consultoria; 

um rápido alastramento das práticas japonesas pode ser verificado. Torna-se 

emblemático, nesse sentido, a busca pela implementação dos Círculos de Controle 

da Qualidade e filosofias voltadas para a qualidade.   

Há, sem dúvida nenhuma, atores preocupados em legitimar suas práticas 

profissionais, através dos conceitos e idéias propaladas pelas práticas de gestão 

japonesas. O que não implicava, conforme nos apresenta Wood (1999), em seguir 

coerentemente as indicações desenvolvidas pela gestão japonesa. Porém, não é 

isso que importa; ao contrário, enfatiza-se que há uma nova busca de imposição de 

sentido que serve como mecanismo legitimador das práticas das empresas de 

consultoria, e, em especial, aquelas voltadas para as questões mais administrativas, 

em detrimentos das consultorias contábeis. 

Edward Deming (1990), importante engenheiro americano que ajudou a 

difundir a idéia de gestão da qualidade no Japão, apresenta o poder englobador da 

“filosofia da qualidade”. Para ele, a “qualidade” deve ser encarada a partir de uma 

atitude permanente, sem se preocupar com resultados imediatos, abrindo espaço 

para uma mudança paradigmática e conseqüente alteração da cultura cultivada pela 

e na empresa. 

 Para Kaoru Ishikawa, criador dos círculos da qualidade, o gerenciamento da 

qualidade não deve ser feito à maneira ocidental, que resume o controle efetivo da 

qualidade aos departamentos de inspeção. O gerenciamento da qualidade deve 

estar contido na empresa como um todo, começando desde a produção e 
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planejamento e terminando nas áreas de tomadas de decisão e melhoramentos 

(ISHIKAWA, 1993). 

Essas concepções são emblemáticas, pois ajudam a compreender que a 

utilização do Controle da Qualidade Total, como também eram denominados os 

sistemas produtivos japoneses, se apresentou como uma possibilidade efetiva para 

que as empresas de consultoria atuem num espectro maior de atividades dentro 

uma organização empresarial. 

O ano de 1990 marcou o começo, de forma ampla e consistente, do 

Movimento Brasileiro pela Qualidade. Neste ano ocorreu o primeiro curso aberto de 

“Gerenciamento pela Qualidade total”, feito por uma equipe de professores da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o 

apoio da Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) e do governo 

brasileiro. Em novembro do mesmo ano foi criado o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP), e em novembro de 1991, o Prêmio Nacional da 

Qualidade – PNQ (CAMPOS, 1992). 

As tecnologias da informação também trouxeram um terreno fértil para a 

consolidação das práticas de consultoria no período. Os pacotes de gerenciamento 

materializados na forma de softwares, que tiveram sua difusão facilitada pelo 

aparecimento dos computadores pessoais, passaram a ser fortemente 

comercializados pelas consultorias, gerando um novo mercado para o setor. 

Com todas essas possibilidades emergentes, há o crescimento da 

importância dos consultores que implementam tecnologias da informação e 

gerenciam as organizações do ponto de vista do planejamento de estratégias bem 

consolidadas, em detrimento das empresas que prestam consultoria contábil 

(DONADONE, 2001).
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É interessante constatar que as mudanças que vêm se processando desde o 

pós-guerra começam a revolucionar o mercado de consultorias, favorecendo a figura 

do administrador e do gestor que implementa estratégias de atuação diferenciadas. 

Enquanto isso, o contador, que no início gozava de extrema legitimidade, começa a 

perder paulatino espaço para o administrador.  

O administrador passa a ser preconizado como um ser dotado de poderes 

mágicos, tendo suas figuras máximas materializadas nos grandes gurus gerenciais 

em escala mundial e nacional. Enquanto isso, a atividade contábil passa a ser 

relacionada a um tipo de trabalho que, além de ser moroso, não envolve qualquer 

tipo de criatividade. 

A luta geracional entre os consultores expressa bem essa questão. De acordo 

com Grun (1993), a nova geração de consultores busca superar os consultores das 

gerações anteriores, buscando relacionar as suas práticas às questões voltadas 

para a implementação das “grandes novidades organizacionais”, tais como os novos 

pacotes gerenciais e implementação das tecnologias da informação.

Enquanto isso, os consultores das gerações anteriores são caracterizados 

como pessoas sem dinamismo, tradicionais, e que ficam restritos à papelada 

burocrática e contábil.

 Estabelece-se, então, um contexto em que as empresas de consultoria 

começam a ganhar espaço e a ter visibilidade na mídia geral e na imprensa 

especializada que se formava e se difundia de maneira cada vez mais estabelecida, 

servindo para promover os pacotes gerenciais comercializados pelos consultores.  
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3.1.2 Empresas de consultoria e imprensa de negócios 

 A década de noventa irá processar o desenvolvimento das empresas de 

consultoria através do crescimento e importância de um ator que cada vez mais vai 

se tornando fundamental para o mercado de pacotes gerenciais – a imprensa de 

negócios.

A imprensa de negócios é considerada um “ator” do ponto de vista 

meramente descritivo e de uma perspectiva tal como é sentida e percebida pelos 

agentes, conforme nos apresenta a fenomenologia de Peter Berger e Thomas 

Luckmann (1985).

Porém, do ponto de vista estritamente sociológico, a “imprensa de negócios”, 

tal como o Estado e uma classe social, não existe como um agente constituído. Ela 

pode ser caracterizada como um conjunto mais ou menos ordenado de relações 

sociais, que geram o estreitamento de um campo situacional que traz uma 

determinada constância nas ações sociais empreendidas por indivíduos envolvidos 

no campo (WEBER, 2002). 

A primeira questão importante a influenciar a emergência da imprensa de 

negócios é o surgimento dos processos de reengenharia e redesenhos 

organizacionais, que traziam um novo componente de atuação para as empresas de 

consultoria. Porém, os pacotes gerenciais denominados de reengenharia traziam 

uma dinâmica interativa nova entre as empresas de consultoria, imprensa de 

negócios e setores acadêmicos representados pelas Business Schools 

(DONADONE, 2001). 

Institucionaliza-se a figura do “guru gerencial”, tido como verdadeiro visionário 

e revolucionário do campo administrativo. Michael Hammer e James Champy, 
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autores de um dos primeiros livros sobre reengenharia organizacional, venderam 17 

milhões de livros na década de 1990 (DONADONE, 2001). 

A lógica se processa de modo que um modismo gerencial levantado pudesse 

ganhar legitimidade através de uma alta vendagem de livros, para que, 

posteriormente, os autores ganhassem contratos de consultoria gerencial. A 

reengenharia organizacional, sem dúvida, foi gestada nesse modelo.

Além disso, os consultores buscavam novos mecanismos de legitimidade, 

através da divulgação de suas idéias em revistas acadêmicas, pela veiculação de 

suas concepções na imprensa de negócios e publicação de livros.  

Os processos de achatamento das relações hierárquicas nas empresas 

também trouxeram uma maior necessidade dos gerentes passarem a justificar suas 

práticas, para validarem a ocupação dos seus cargos. Com isso, baseavam-se 

abundantemente em exemplos difundidos pelos consultores.

Chegou um momento em que o modismo da criação de pacotes gerenciais 

começou a apresentar sinais de esgotamento. Isso por que todo mundo agora lutava 

por criar um novo pacote, torná-lo conhecido e depois prestar serviços de 

consultoria. 

A imprensa de negócios, que serviu à difusão dos discursos administrativos, 

na mesma medida em que se legitimava como arena de debate sobre os pacotes 

gerenciais, passou a veicular artigos em que apontava os limites da febre voltada 

para a criação dos pacotes gerenciais. 

Conforme nos apresenta Donadone (2001, p.34),

Frente às críticas, dois movimentos marcam o setor no final dos 
anos noventa. O primeiro que buscava dar conta dos 
questionamentos acerca da ética e das quase inexistências de 
barreiras de entrada no setor, o que segundo esse entendimento 
proporcionava com que qualquer pessoa que tivesse imprimido 
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cartões de visita poderia se apresentar e atuar como consultor, 
ocasionando situações desastrosas. 

 Com isso, o acirramento da concorrência entre as empresas de consultoria, 

aliado às críticas ao setor, trouxe a necessidade não apenas para trazer novas 

idéias, mas também desenvolver a maneira como as soluções propostas deveriam 

ser implementadas. Porém, mesmo com os questionamentos instalados, as 

empresas de consultoria, de acordo com Donadone (2001), ainda conheceram um 

grande crescimento de suas atividades, passando de 22 bilhões para 100 bilhões de 

dólares de faturamento em 2000. 

 As empresas de consultoria, portanto, ao buscarem vencer a concorrência 

extremamente competitiva, passaram a oferecer pacotes gerenciais completos, que 

passavam pela implementação de Tecnologias da Informação (TI), auditorias 

contábeis, análise das questões jurídicas e implementação das idéias gerenciais 

propostas. Além disso, buscaram se fundir, para assim poderem atuar em escala 

global (DONADONE, 2001). 

 Os jovens saídos das Business School, munidos de MBAs (Master Business 

Administration) e de farto conhecimento sobre TI, passaram a dominar o mercado de 

consultores oferecidos pelas empresas comercializadoras de pacotes gerenciais. 

 Essa micro tendência segue uma dinâmica mais ampla, que é a crescente 

colonização do mundo das organizações pela lógica financeira, com forte atuação de 

grandes investidores institucionais, tais como fundos de pensão, companhia de 

seguros e fundos de investimento. Disputa para adquirir o controle das organizações 

se processa entre os gerentes e os investidores institucionais (GRUN, 1999). 

 Porém, é preciso fazer uma importante ressalva. Nesse momento, os 

gerentes passam a ser fortemente contestados. Em um primeiro momento a 
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complexificação das atividades organizacionais trouxe a necessidade da contratação 

de pessoas especializadas para cuidar dos ramos das organizações, pois, em 

muitas vezes, a crescente demanda de atividades empresariais fazia com que 

aquele mundo se tornasse estranho até mesmo para o dono da empresa. Forma-se, 

dessa maneira, um grupo de tecnocratas que gozava de muito poder nos seus 

ambientes de trabalho.

 Essa concepção pode ser encontrada nos livros de Maurício Tratemberg. Ao 

escrever sua obra “Administração, poder e ideologia”, no final da década de 1970 e 

início dos anos 80, Tratemberg (2005, p.11) faz a seguinte análise da distribuição de 

poder nas corporações de sua época: 

Concretamente, o que se observa é uma ampliação de poder do 
manager na área de distribuição dos lucros, apesar desse poder ser 
delegado. Tal é a separação entre propriedade e controle que é bem 
possível que os controladores funcionem contrariamente aos 
interesses da propriedade. Verifica-se o fenômeno inusitado de a 
propriedade privada ser negada pela corporação: ela é autônoma, 
porém, no plano interno, o grupo controlador manda.  

Continuando:

O acionista [nas corporações modernas] cede o controle de sua 
empresa, pois seu papel é o de mero fornecedor de capital; a 
responsabilidade de direção cabe aos técnicos especializados, 
aqueles que cumprem função de controle. 

Porém, em um segundo momento, com a financeirização das relações 

empresariais e achatamento das relações hierárquicas nas empresas (downsizing), 

os gerentes, enquanto detentores do poder sobre os caminhos a serem empregados 

nas empresas, passaram a ser questionados, e os profissionais que não 

conseguiram se legitimar em seus cargos, quer seja através de pacotes gerenciais, 
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quer seja entrando na nova lógica financeira que emergia, passaram a ter os seus 

cargos ameaçados (GRUN, 2000a).

Tornou-se evidente que os interesses dos acionistas e investidores não 

coincidiam necessariamente com os interesses do grupo de funcionários que 

gerenciavam as organizações (GRUN, 2000a). 

 A década de noventa se caracteriza pelo fato de que os grandes investidores 

e acionistas não estavam mais preocupados em estabelecer ganhos a longo prazo e 

manter relações praticamente familiares de valorização constante dos seus 

funcionários. Emerge uma concepção, que se afirma cada vez mais, que se volta 

mais para a efetivação de projetos a curto prazo e com ganhos imediatos. O que é 

relevante é estabelecer técnicas que aumentam a liquidez, tornando possível que os 

ativos sejam negociáveis, rapidamente.  

Conforme enfatiza Grun (1999, p.125), é, 

(...) o retorno máximo no curto prazo, tudo isso aparentemente 
deixando de lado os “fatores de competitividade” clássicos, em prol 
da possibilidade de mudar de negócio rapidamente, aproveitando 
novas possibilidades de investimento, seja em outros ramos, seja no 
mercado financeiro. 

 A luta política é estabelecida entre aqueles que defendem a visão “virtuosa” 

do mundo industrial (gerentes) e aqueles agentes advindos do mundo financeiro 

(investidores e acionistas). 

 Bourdieu (1997, p.222) pode nos ajudar a compreender como se processa 

essa luta política. Para ele: 

A luta política é uma luta cognitiva (prática e teórica) pelo poder de 
impor a visão legítima do mundo social ou, mais precisamente, pelo 
reconhecimento, acumulado sob a forma de capital simbólico, de 
notoriedade e de respeitabilidade, que fornece a autoridade 
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necessária para impor o conhecimento legítimo do sentido do 
mundo social, de seu significado atual e da direção para onde ele 
vai e deve caminhar. 

 Um conjunto de mudanças, tais como mudança de consciência do 

consumidor, acirramento da concorrência com o crescimento da atuação das 

multinacionais e transnacionais, mudança de atuação das grandes empresas 

(crescem através de fusões com outras empresas e não mais por expansão e uso 

do suporte financeiro para controlar um ramo que não se tinha conhecimento) e 

desenvolvimento da governança corporativa5, tanto no âmbito privado como público, 

dentre outros aspectos, tornaram possível a alteração da gangorra em favor dos 

financistas.

 No Brasil, as grandes fusões entre corporações, o desenvolvimento do 

mercado financeiro, a onda de privatizações, a atuação de novos investidores 

institucionais e a mudança no controle societário das organizações, com base no 

compartilhamento de controle dos sócios nacionais e estrangeiros, contribuíram, 

efetivamente, para o processo de mudança de poder em favor dos financistas 

(DONADONE, 2001). 

Com o desenvolvimento de tais movimentos, os gerentes passaram a ficar 

cada vez mais relegados a um segundo plano. Mesmo tentando se legitimar através 

da idéia de “gestão da qualidade”, a perda de espaço da lógica industrial 

impossibilitou que os “gerentes” assumissem uma posição de hegemonia nas 

organizações contemporâneas. 

5 A governança corporativa se caracteriza por ser uma área de estudo com múltiplas abordagens. 
Pode ser equacionada como o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e 
instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. Uma 
das principais preocupações é garantir a aderência dos principais atores a códigos de conduta pré-
acordados, através de mecanismos que tentam reduzir ou eliminar os conflitos de interesse e as 
quebras do dever fiduciário.
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 Toda essa descrição sobre as empresas de consultoria e agentes em disputa 

é relevante para a compreensão da imprensa de negócios, e, posteriormente, para a 

análise da Revista VOCÊ/AS. A imprensa de negócios irá se legitimar como arena, 

na qual a disputa entre as empresas de consultorias, e, consequentemente, seus 

pacotes gerenciais irão se estabelecer.
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4 VOCÊ S/A: IMPRENSA DE NEGÓCIOS OU VOCÊ NOS NEGÓCIOS 

 Na busca da compreensão do papel desempenhado pela revista Você S/A na 

imprensa de negócios, e, consequentemente, no mercado de discursos 

administrativos, não se pode deixar de utilizar uma ferramenta muito importante para 

a compreensão sociológica: a comparação. A análise comparativa das revistas que 

constituem a imprensa de negócios pode contribuir efetivamente para gerar a 

emergência das peculiaridades da revista Você S/A.

 O argumento a ser desenvolvido posteriormente partirá do pressuposto de 

que a Revista Você S/A segue uma linha editorial, que a diferencia das outras duas 

principais publicações da imprensa de negócios: Gazeta Mercantil e Revista Exame. 

4.1 GAZETA MERCANTIL E REVISTA EXAME: IMPRENSA DE NEGÓCIOS 

 É relevante, nesse sentido, pensar quais são as diferenças da Revista Você 

S/A se comparada com o periódico Gazeta Mercantil e a revista Exame. Cada 

revista se diferencia no sentido de estabelecer uma linha central em sua matriz 

discursiva difundida.

 A idéia de matriz discursiva é pensada aqui na seguinte perspectiva: 

Os sujeitos não são livres para produzir seus discursos e nem 
podem inventar na hora seus sistemas de comunicação, eles 
recorrem a matrizes discursivas constituídas e, em primeiro lugar, à 
matriz da própria cultura instituída, reproduzida através de uma 
pluralidade de agências sociais. Mas encontramos na sociedade 
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agências que, embora participando da cultura instituída (condição 
para que haja comunicação social), expressam práticas de 
resistência e projetos de ruptura. Constituem novas formas de 
agenciamento social, que abrem espaço para a elaboração de 
experiências até então silenciadas ou interpretadas de outro modo 
(SADER, 1988, p.143).  

Continuando,

As matrizes discursivas devem ser, pois, entendidas como modos 
de abordagem da realidade, que implicam diversas atribuições de 
significado. Implicam também, em decorrência, o uso de 
determinadas categorias de nomeação e interpretação (das 
situações, dos temas, dos atores) como na referência a 
determinados valores e objetivos. Mas não são simples idéias: sua 
produção e reprodução dependem de lugares e práticas materiais 
de onde são emitidas as falas (SADER, 1988, p.143). 

 Se uma matriz discursiva pode ser preconizada a partir do ponto de vista, do 

tempo, do espaço e do agrupamento social que emite aquele conjunto de falas, 

então isso implica em dizer que há todo um processo bem delimitado em que essas 

matrizes discursivas são geradas e ganham legitimidade social. As matrizes 

discursivas se materializam nos agenciamentos sociais, que somente se tornam 

possíveis em determinados contextos. 

 Apesar do trabalho não se propor a desenvolver uma perspectiva explicativa 

sobre a absorção e utilização dos discursos administrativos desenvolvidos pelos 

leitores das revistas que compõem a imprensa de negócios, e, mais 

especificamente, da revista Você S/A, pode-se inferir, por exemplo, que o leitor da 

Revista Exame ou da Gazeta Mercantil não é, necessariamente, o mesmo que ler a 

Revista Você S/A, apesar de que é possível encontrar algumas verossimilhanças 

entre as matrizes discursivas que são desenvolvidas em cada uma das revistas. 

 Conforme já foi visto anteriormente, a Gazeta Mercantil se concretiza como 

revista que apresenta e traduz os dados econômicos que afetavam a indústria e os 
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negócios. A revista Exame se consolidou como meio de divulgação de índices 

econômicos, mas ao mesmo tempo também oferece exemplos industriais e 

organizacionais de sucesso, com o intuito de orientar os leitores para as novidades 

gerenciais e novas formas organizacionais. 

 A Gazeta Mercantil assume um caráter eminentemente técnico, se 

legitimando, efetivamente, pela leitura estritamente econômica dos acontecimentos 

do mundo dos negócios. A Gazeta Mercantil se caracteriza como uma imprensa de 

negócios, já que não está diretamente preocupada em desenvolver os aspectos 

concernentes à maneira como os indivíduos devem se portar e atuar dentro das 

organizações e do mundo econômico. A discussão é muito mais sistêmica do que 

sobre a atividade individual dos agentes. 

 Enquanto isso, a Revista Exame, que também traz a apresentação e 

discussão de dados econômicos, busca, por outro caminho, pensar os modelos e 

estratégias organizacionais desenvolvidas pelas empresas. A perspectiva 

desenvolvida também é técnica, já que a preocupação se centraliza no mundo 

industrial e dos negócios brasileiros. Apesar de apresentar modelos e estratégias 

organizacionais, o direcionamento empregado se volta para a busca da explicitação 

dos modelos organizacionais em voga.  

 Portanto, tanto a Gazeta Mercantil como a Revista Exame terão um perfil que 

pode ser denominado de imprensa de negócios, já que a preocupação central se 

volta para os aspectos concernentes ao mundo econômico-empresarial. A Revista 

Exame irá apresentar uma peculiaridade, que é a de apresentar as técnicas 

empresariais contemporâneas. 

 Assim, a matriz discursiva utilizada e desenvolvida pela Gazeta Mercantil se 

caracterizará por apresentar dados eminentemente econômicos e financeiros, 
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enquanto que a Revista Exame aliará a apresentação dos dados econômicos às 

novas estratégias empresariais e organizacionais que surgem no mundo dos 

negócios.

 Em suma, a Gazeta Mercantil é um periódico que se define como uma 

imprensa de negócios, enquanto que a Revista Exame se volta para a imprensa de 

negócios e como atuar empresarialmente nesses negócios. Esses dois modos de 

fazer irão se diferenciar da maneira como a Revista Você S/A procurará se legitimar 

dentro da imprensa de negócios. Pode-se mesmo afirmar que a esse periódico não 

busca fazer uma imprensa de negócios.

Apesar desse periódico estar plenamente envolvido na imprensa de negócios, 

por tratar do mundo das corporações que desenvolvem as atividades econômicas, o 

direcionamento empregado pela Revista Você S/A é aquele que se volta para 

explicar qual é a melhor maneira que o indivíduo deve empreender em suas práticas 

organizacionais, isto é, a de apresentar o modo como os agentes sociais devem 

atuar nas organizações para se manterem bem posicionados e almejarem o 

crescimento profissional dentro dos ambientes de trabalho onde atuam.  

Como será visto posteriormente, a Revista Você S/A visa pensar “Você nos 

negócios”. Tal idéia se encontra plenamente presente na apresentação editorial de 

fundação da revista, publicada no site do periódico, que também é expressa no 

resultado das publicações desenvolvidas no decorrer da efetivação da revista ao 

longo do tempo.
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4.2 REVISTA VOCÊ S/A: VOCÊ NOS NEGÓCIOS 

 A Revista Você S/A, neste momento, será pensada, levando em consideração 

os quatro focos de análise desenvolvidos nas páginas posteriores – o seu 

posicionamento, a sua busca de legitimação se apresentando como uma revista 

para os novos tempos e sua relação com as demais matrizes discursivas.

4.2.1 Revista Você S/A e a formação de um novo posicionamento nos negócios 

De acordo com a carta de apresentação editorial: 

A Revista Você S/A surgiu de uma constatação: a de que o mercado 
de trabalho estava mudando no Brasil e no mundo. Reengenharia, 
downsizing e globalização são palavras que transformaram a 
maneira como as empresas contratam e demitem; promovem e 
treinam; premiam o resultado e castigam a ineficiência (REVISTA 
VOCÊ S/A, 2007, p.01). 

 A publicação busca se legitimar através da idéia de que ela traz um novo 

conhecimento voltado para tornar possível que o seu leitor adquira as ferramentas 

necessárias para se manter empregado. A Revista dos “novos tempos” como se 

autodenomina em sua carta editorial, tem, dessa maneira, uma justificativa aparente, 

que é fundamental para os profissionais que a editam: a empregabilidade (REVISTA 

VOCÊ S/A, 2007).

A empregabilidade é relacionada às idéias de saber como gerenciar melhor a 

sua equipe; como gerenciar a própria carreira; e como gerenciar a difícil e instável 

relação entre trabalho e o resto da sua vida. A empregabilidade se caracteriza, na 
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visão da revista, com a possibilidade de fazer as melhores escolhas dentro do amplo 

mercado de trabalho (REVISTA VOCÊ S/A, 2007). 

Assim, se o mercado é amplo e competitivo e há muitas alternativas em seu 

seio, então a escolha correta traduzirá a diferença entre o sucesso e o fracasso 

profissional. Porém, como é possível escolher dentro de um espectro tão grande de 

alternativas? A Revista Você S/A se apresenta como ferramenta que trará os 

conhecimentos necessários para que a escolha adequada por parte do profissional 

se torne possível.

Em suas próprias palavras, a Revista Você S/A “ajuda os leitores a fazer as 

melhores escolhas num mundo que se move rápido demais, é confuso demais e é 

exigente demais” (REVISTA VOCÊ S/A, 2007, p.01). 

Esse preceito central se desmembra ainda em cinco preceitos:

1. Acreditamos em gente interessada em aprender novas coisas o 
tempo inteiro. Em gente que não se conforma em ser um a mais na 
multidão.
2. Acreditamos em nossa capacidade de ser extremamente úteis e 
relevantes a essa gente que clama por mais responsabilidades. 
3. Acreditamos naquilo que é novo. Que é diferente. Naquilo que 
rompe velhos paradigmas e estabelece as bases do futuro no 
mundo corporativo. Acreditamos em mudanças. 
4. Acreditamos em você e na Você S.A. E acreditamos no poder 
transformador da parceria que está estabelecida entre você e nós. 
5. Acreditamos no sentimento de urgência como uma atitude 
imperiosa nestes dias de intensa competição no mundo dos 
negócios (REVISTA VOCÊ S/A, 2007, p.01). 

 É interessante que o conhecimento difundido pela revista se desenvolve de 

uma maneira bastante peculiar. Isso porque a revista é muito sensível às questões 

de relacionamento e o manejo dos próprios sentimentos dos profissionais que se 

situam no mundo do trabalho e dos negócios.
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 Dessa maneira, a empregabilidade teria uma vertente, que seria crucial para o 

sucesso do profissional, que tenta se posicionar melhor na vida econômica – a 

maneira como ele desenvolve as suas relações com os demais profissionais e o 

modo como ele se volta para a construção proativa dos seus aspectos subjetivos 

para com o trabalho.

A superação do medo em entrevistas, por exemplo, é altamente enfatizada 

numa matéria veiculada numa publicação de maio de 2001: 

Os holofotes estão sobre você. Seu coração dispara. As mãos 
tremem. A garganta seca. A memória entra em curto-circuito. Do 
outro lado da mesa, o todo poderoso: o entrevistador, que disseca 
você de cima a baixo, do sapato ao corte de cabelo. E logo em 
seguida dispara as primeiras bombas: 
- O que você pode fazer por esta empresa? Por que deveríamos 
contratá-lo? 
- Onde você se vê em cinco anos? 
- Agora me diga: está faltando luz de manhã. 
- Você sabe que tem 12 meias pretas e 8 azuis. Quantas meias 
precisa tirar da gaveta para ter um par perfeito? 
Calma. A entrevista de emprego não precisa ser um pesadelo, nem 
uma sessão de tortura. A entrevista é, sim, o momento mais 
importante e decisivo no processo de contratação. Para conseguir 
uma posição em qualquer empresa deste planeta, você terá de 
enfrentar pelo menos uma entrevista. Hoje em dia, um candidato 
passa, em média, por três ao pleitear um cargo. Essa é, portanto, a 
hora de convencer seu interlocutor de que você é a pessoa certa 
para a vaga, de que é perfeito para o papel. É a grande 
oportunidade de mostrar que seus valores e planos têm tudo a ver 
com os valores e metas da empresa.

Já o periódico de julho de 2000 pergunta: 

Você é um profissional ético? Desonestidade, omissão, má conduta, 
mentira – as empresas querem se livrar de gente que pode 
comprometer a imagem delas. Ser um profissional ético, hoje, não é 
só uma questão de consciência. É uma exigência do mercado. 
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 Nesse sentido, um modelo de atuação psicológica é passada pela revista 

como uma das ferramentas necessárias para uma boa atuação no mercado de 

trabalho e um posicionamento adequado nos negócios.

 Há, além disso, a necessidade de saber se relacionar com os outros. A revista 

explora bastante a questão, conforme se pode constatar em matéria de capa da 

revista publicada em maio de 2005, como demonstra a figura 01, que trata da 

concorrência entre profissionais no ambiente de trabalho, ou na figura 02, que 

apresenta o choque de gerações.  

Figura 01 – Revista Você S/A, publicada em maio de 2005. 
Fonte: Revista Você S/A 
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Figura 02 – Revista Você S/A, publicada em março de 1999. 
Fonte: Revista Você S/A 

 A necessidade de cooperação é bastante exaltada. Porém, de acordo com o 

periódico, a competição é muito acirrada, o que leva a formação de verdadeiros 

inimigos dentro da organização. A análise mais fácil nesse momento, por que mais 

difundida pelo seu aparente conteúdo crítico, seria relacionar tal pensamento a uma 

suposta difusão de uma atomização dos agentes sociais, que passa a enxergar no 

outro um inimigo no ambiente de trabalho.

Porém, é importante que se considere também que essa compreensão 

“prática” do ambiente de trabalho parece fazer referência também a um sentido 

compartilhado entre os sujeitos do que significa agir em consonância sobre 

determinadas regras. Ao invés do isolamento, a compreensão cada vez mais 

presente de que há um outro que se encontra ali presente. Ao invés de isolamento, 
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existe um compartilhamento de sentido. Não há distanciamento, mas sim 

aproximação.  

A revista você S/A gera a consolidação, nesse sentido, da apresentação de 

um novo posicionamento nos negócios. Com isso, ela serve, na mesma medida em 

que se serve de um novo modus vivendi e modus operandi, contribuindo para a sua 

difusão enquanto periódico especializado da área, ao mesmo tempo em que 

contribui para forjar a nova condição do mercado do trabalho, que enfatiza novos 

condicionamentos, no que concerne a construção do self e do relacionamento com o 

outro. É por isso que, em determinado sentido, ela se serve também da idéia do 

“novo” para se legitimar enquanto periódico.  

4.2.2 Revista Você S/A: um periódico para os novos tempos?

A Revista Você S/A se alia ao novo, buscando imprimir uma perspectiva 

moderna à sua linha editorial, ao mesmo tempo em que essa perspectiva 

desenvolve a possibilidade de proporcionar que os leitores possam galgar melhores 

condições dentro do mercado de trabalho, a partir da utilização do conhecimento 

difundido pelo periódico.  

Diz o periódico da revista publicado em agosto de 2001: 

Sim, o futuro é imprevisível – e, por isso mesmo, muitas vezes 
assustador. O fato, entretanto, é que não podemos evitá-lo. 
Podemos, sim, moldá-lo. Como? Preparando-nos hoje, antevendo 
mudanças, buscando inspiração em quem lidera os novos tempos. 
Para ajudá-lo nessa difícil tarefa de se preparar para o futuro, 
reunimos sete presidentes de empresas para uma mesa-redonda. 
Os desafios que eles enfrentam hoje serão os que você terá de 
enfrentar amanhã. Inspire-se neles e encontre o próprio caminho.  
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O sentido de se legitimar pela via do novo é, sem dúvida, uma estratégia 

discursiva relevante para se compreender o desenvolvimento da Revista Você S/A. 

A imposição de sua relevância através do novo tende a se contrapor ao fato de que 

a publicação se alia às práticas organizacionais modernas, buscando educar os 

profissionais para a polivalência, flexibilidade e perspectivas diferenciadas do fazer 

organizacional. São as estigmatizadas práticas burocráticas e a ausência de 

dinamismo que a educação para os “novos tempos” visa superar.

Além disso, torna-se possível compreender, na citação anterior, em que 

sentido pode se processar o íntimo relacionamento entre a imprensa de negócios e 

os exemplos de sucesso gerados pelo mundo dos negócios. Se “você” quer se 

posicionar adequadamente nos negócios é importante então que faça isso, levando 

em consideração as práticas e as experiências daqueles que atingiram o topo do 

mercado de trabalho. 

As características mágicas dos profissionais de sucesso, geralmente 

presidentes de grandes corporações ou mesmo grande empreendedores, são 

substancialmente exaltadas. É preciso, diz o exemplar de maio de 2002, “descobrir o 

segredo dos vencedores”, já que eles seriam uma inspiração para compreendermos 

o que significa “inovação e persistência”, condições necessárias para o indivíduo 

vencer no mundo dos negócios, conforme aponta a figura 03. 
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Figura 03 – Revista você S/A – Exemplar publicado em maio de 2001. 
Fonte: Revista Você S/A 

 Os exemplos de sucesso do mundo empresarial não são os únicos a 

“freqüentarem” as páginas da revista Você S/A. Os grandes gurus administrativos 

também são entrevistados e amplamente utilizados pela revista, como se pode 

constatar na matéria de capa do exemplar publicado em novembro de 2003. 
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Figura 04 – Revista Você S/A de novembro de 2003. 
Fonte: Revista Você S/A 

 A revista desenvolve a matéria, de modo a referendar os “poderes” do guru da 

administração. Enfatiza o seu alto poder de percepção, para logo em seguida abrir 

todo o espaço para que o mesmo possa apresentar suas concepções do que ele 

compreende como relevante para que o profissional possa fazer “diferente” no 

mundo dos negócios.  

Tom Peters, o grande guru administrativo americano apresentado pela 

revista, diz que é necessário sair do usual e se tornar, dessa forma, um profissional 

diferenciado e qualificado para os novos tempos em que a burocracia apenas 

atrapalha, sendo caracterizada a “recriação constante” como a única possibilidade 

de gerar um diferencial competitivo individual para atuar no mercado de trabalho.
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Com isso, ela acompanha uma tendência de re-ordenamento das práticas dos 

profissionais que atuam nas organizações, que tendem a utilizar as novas 

ferramentas organizacionais, para tentarem manter os seus empregos e justificarem 

suas práticas nos locais de trabalho (GRUN, 1992). 

Porém, ela não apenas acompanha, pois na medida em que se estabelece 

como uma ferramenta fomentadora desse processo, a Revista Você S/A também 

contribui para institucionalizar e difundir a nova matriz discursiva que ela visa 

apresentar ao seu público leitor. 

Pela via da busca da empregabilidade, a Revista Você S/A traria, dessa 

forma, o meio através do qual “você”, ou seja, o agente leitor, estaria sendo 

adequadamente inserido nos negócios e no mercado de trabalho. Isso porque sua 

matriz discursiva se fundamenta em dois pressupostos básicos – primeiro, na idéia 

de que a qualificação profissional é de inteira responsabilidade do indivíduo; 

segundo, se a responsabilidade pela forma está nas mãos da iniciativa individual, 

então o sucesso ou o fracasso do agente estará intrinsecamente relacionado com as 

escolhas que esse mesmo agente vier a empreender. 

Se o quadro traçado por Sorj (2000, p.32) for levado em consideração, no 

qual as normas tradicionais de assalariamento perdem a razão de ser e o 

profissional a ser solicitado é justamente aquele que apresenta grande qualificação e 

polivalência para com as atividades de trabalhos, então, pode-se afirmar que os dois 

pressupostos básicos apresentados acima representam, sem dúvida, duas 

características que seguem a tendência do mercado de trabalho contemporâneo. 

A erosão das normas tradicionais de assalariamento, fundadas em 
identidades ocupacionais ou de classe, e a paulatina perda das 
funções protetoras do Estado têm como conseqüência o aumento da 
individualização na construção e valorização das próprias condições 
de empregabilidade. A constante incerteza, advinda da pluralidade 
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de formas de contratos de trabalho, em relação à duração, ao tempo 
e à localização das atividades, associada à rápida obsolescência 
das habilidades adquiridas, requerem das pessoas intensos 
investimentos privados e permanente sintonia com as eventuais 
oportunidades que o mercado oferece. Nessas circunstâncias, os 
trabalhadores devem adquirir habilidades, inclusive a de cooperar 
em diferentes ambientes, sem que, no entanto, possam contar com 
relações de longa duração com qualquer empregador, ou cliente, em 
particular. Mais ainda, a crescente exigência de reintegração da 
concepção e execução no processo de trabalho requer dos 
trabalhadores maior qualificação, sem que a ela correspondam 
postos de trabalho definidos ou um lugar institucional assegurado. A
desregulação das normas tradicionais do emprego e o conseqüente 
aumento da individualização vis-à-vis o mercado transformam o 
trabalhador em um bricoler de sua condição de empregabilidade 
(SORJ, 2000, p.32). 

 Um exemplo da tentativa de superação da erosão e desregulação, que só faz 

sentido com a emergência de uma nova regulação, que acompanha o mercado de 

trabalho contemporâneo pode ser constatada na matéria de março de 2004, sobre 

se é justo o salário que um determinado profissional vem recebendo.

A revista, nesse momento, diz como deve se pensar a remuneração justa na 

contemporaneidade e como o profissional pode equacionar a possibilidade do 

pedido de aumento de salário na sua organização. Para a matéria não há mais 

salário justo, o que há é uma média nacional, que é praticada e regulada pelo 

mercado de trabalho. Se o salário do profissional estiver dentro daquela média 

praticada, então o salário é justo. Caso contrário, ele pode pleitear um determinado 

aumento.

Essa adequação também se expressa no momento em que a revista 

apresenta dicas aparentemente sem importância em suas mais diversas matérias. 
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4.2.3 Proteja e projete sua carreira: você nos novos tempos? 

 Há ainda na Revista Você S/A um conjunto de dicas que caminham para as 

mais variadas áreas, ensinando desde a melhor maneira de se vestir, chegando à 

escolha dos melhores cursos de capacitação e pós-graduação. 

 Eles, em certa medida, complementariam o conjunto de ferramentas 

necessárias para um bom posicionamento do profissional nos negócios. Por 

exemplo, a revista ensina as melhores maneiras de se vestir. Isso seria um 

diferencial competitivo para o profissional preocupado em se inserir melhor no 

mercado de trabalho. A figura 05 abaixo mostra a melhor maneira de utilizar roupa 

em determinados ambientes de trabalho.  
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Figura 05 – Matéria veiculada na revista em março de 2004. 
Fonte: Revista Você S/A 

Há, além disso, dicas de carreira constantes, tais como, por exemplo, 

medidas que se voltam para a proteção da carreira. Em matéria publicada em junho 

de 2007, a revista apresenta o perfil do profissional, que é demitido daquele que 

permanece no emprego. A coerência de um perfil em consonância com os novos 

tempos se encontra plenamente presente, já que os líderes que focam suas 

atividades em metas e resultados sabem reconhecer seus ciclos de atividade e são 

protagonistas da própria carreira; são justamente aqueles que se mantêm 

empregados.

 O quadro 01 expressa resumidamente a questão desenvolvida pela revista 

nesse momento: 
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Quadro 01 – Quem fica e quem sai do mercado contemporâneo de trabalho, 
conforme matéria publicada pela revista Você S/A
Fonte: Revista Você S/A 

O quadro aponta ainda que essas dicas aparentemente banais não estão 

desvinculadas da tática, comumente utilizadas pela Revista Você S/A, da utilização 

de exemplos de profissionais tidos de sucesso, como também da demonstração de 

meios para superar a propalada erosão das normas tradicionais do mercado de 

trabalho.

 Mas não basta proteger, é importante projetar também. Muitas empresas 

podem ser um novo caminho para quem deseja mudar para um emprego melhor. 

Dados sobre as condições organizacionais foram, nesse momento, apresentados, 

conforme apresenta o quadro 02. 
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Quadro 02 – Vagas de emprego no Brasil, Revista Você S/A. 
Fonte: Revista Você S/A 

 Ou seja, a Revista Você S/A trata de questões como produtividade, 

remuneração, tempo de trabalho, mas de maneira a enfatizar o papel 

desempenhado pelo profissional que se relaciona com essas questões.  

 É preciso ter bastante habilidade, de acordo com a Revista Você S/A, para 

identificar aquilo que se apresenta como a manifestação do excesso pela busca pela 

produtividade, conforme apresenta o quadro 03. 
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Quadro 03 – Como combater os excessos da produtividade. 
Fonte: Revista Você S/A 

 O foco é a produtividade, mas levando em consideração o papel 

desempenhado pelo indivíduo e como ele deve se portar para superá-la. A questão 

não é a organização ou negócio, mas como o indivíduo se situa nele.  

 A qualidade de vida é pensada do ponto de vista do equilíbrio que a revista 

pode gerar para os profissionais. Além disso, ela demonstra o que o profissional 

deve comer para melhorar a qualidade de vida e trabalhar melhor, conforme 

demonstra a figura 06. 
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Figura 06 – Você em equilíbrio – o que comer para se sentir bem. 
Fonte: Revista Você S/A 

 Há ainda as melhores opções de cursos de graduação, pós-graduação, mbas, 

etc, além dos bons ambientes organizacionais para os profissionais atuarem no 

sentido de desenvolverem suas práticas. E, em menor proporção, surgem matérias 

que se voltam a mostrar como os leitores devem resolver questões práticas, tais 

como a resolução da declaração do imposto de renda. 

 A Revista dos “novos tempos”, de fato, está em consonância com a 

concepção de empregabilidade contemporânea, já que essa noção se relaciona a 

uma responsabilização constante nos agentes pela sua qualificação continuada e 

pelo sucesso  não atingido. 



71

4.2.4 Revista Você S/A e as matrizes discursivas 

 Porém, tal matriz discursiva apresenta uma aparente conformação acrítica à 

ordem estabelecida. Essa aparência se desfaz, na medida em que se constata que 

nenhuma matriz discursiva é totalmente fechada, de modo a impossibilitar rupturas 

dentro de seu próprio modo de organização e funcionamento.  

 Sader (1988, p.143) contribui para elucidar a questão: 

A potencialidade das novas matrizes está, portanto, tão ligada à 
consciência interna de suas categorias e modalidades de 
abordagem do vivido quanto à sua abertura, às fissuras que deixa 
para poder incorporar o novo, aquilo que era ainda indizível e para o 
que não poderia necessariamente haver categorias feitas. 

 Portanto, apesar de conformar a uma ordem vivida e estabelecida, ela 

também contribui para uma resistência constante, na medida em que permite uma 

relação diferenciada com as novas perspectivas e contextos que estão sendo 

constantemente atualizados. 

 Isso porque, conforme nos apresenta Sahlins (2005) em seus estudos 

antropológicos, por mais que exista uma imposição cultural, o significado que é 

imposto aos agentes é colocado à prova no momento em que as práticas são 

efetivadas. Portanto, os agentes não são alheios ao monitoramento do desempenho 

de suas atividades sociais. Ao contrário, apesar de partirem de uma teia de 

significados compartilhados, os indivíduos estão também selecionando 

constantemente quais são os significados sociais que devem mobilizar, levando em 

consideração a eficácia simbólica dos mesmos. 

 Pode-se inferir que não há um antagonismo entre as matrizes discursivas 

caracterizadoras das três revistas comparadas nesse momento. A diferença se 
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justifica pelo foco que cada uma emprega em suas publicações. A Gazeta Mercantil 

ressalta mais os aspectos financeiros, enquanto que a Revista Exame se vale da 

apresentação dos dados industriais e do mundo das organizações para se 

estabelecer. A Revista Você S/A busca formar o profissional, de modo que ele 

consiga fazer as melhores escolhas para que ele se insira positivamente no mercado 

de trabalho. 

 A Revista Você S/A, na medida em que se instaura, através de sua matriz 

discursiva, cria necessidades objetivas. Esse periódico é um interessante exemplo 

que as melhores opções buscadas pelos agentes no mercado de trabalho são, 

nesse sentido, opções feitas, a partir de uma base difundida, legitimada e 

compartilhada de conhecimento. Compreender a formação e a força dessas 

necessidades criadas é um importante caminho para a relativização das estruturas 

de maneira que o indivíduo possa hipertrofiar a sua capacidade de agência.

Ainda que não possa se livrar da teia de conhecimentos compartilhados, 

porque é um ser social, o indivíduo pode, através mesmo da utilização dessa base 

de significados, trilhar um percurso que seja produzido a partir de necessidades que 

sejam reflexivamente e relacionalmente construídas, obtendo, dessa maneira, um 

quantum maior de liberdade e autonomia.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho foi desenvolvido no sentido de tentar compreender qual o papel 

desempenhado pela revista VOCÊ/SA no mercado de discursos administrativos e 

como se processa sua relação com os demais discursos sociais.  

 O percurso construído para efetivar a compreensão do tema direcionou-se 

para duas vertentes – primeiro, investigou-se como surgiu e se desenvolveu a 

imprensa de negócios; e segundo, o trabalho buscou pensar como o mercado de 

discursos administrativos se estruturou, refletindo também sobre a atuação dos 

agentes dentro desse mesmo mercado. A partir desse estudo pode-se refletir sobre 

o papel desempenhado pela imprensa de negócios na composição do mercado de 

discursos administrativos.

 O mercado de discursos administrativos se estruturou a partir da 

institucionalização de determinados modos de ser e de fazer gerenciais, que foram 

desenvolvidos e postos em prática pelos agentes que atuavam no campo – 

empresas de consultoria, imprensa de negócios e público consumidor (pessoas e 

organizações).

 A análise desse campo permitiu concluir que supremacia de determinados 

pacotes gerenciais em detrimento de outros não se processa pela escolha racional 

de qual seria o melhor meio de conduzir gerencialmente uma organização, levando 

em consideração os resultados atingidos por esses modos de fazer. Vários são os 

fatores que levam um discurso administrativo a se sobrepor sobre os demais. 

 A sua vitória depende de quais são os setores da sociedade que se 

encontram em melhores condições de exercer pressão nas e sobre as organizações. 
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Por exemplo, a tecnocracia imperou na década de 80 devido à força que os gerentes 

concentraram no decorrer da história e desempenharam naquela época. Nesse 

sentido, os modelos organizacionais e os pacotes gerenciais eram mais 

burocratizados. Ao passo que a lógica financeira trazida pela reengenharia 

organizacional surge em decorrência da forte pressão que os stakeholders 

contemporâneos vêm podendo exercer nas organizações. 

 Os construtores de pacotes gerenciais, por sua vez, criaram toda uma lógica 

para efetivar a venda de suas técnicas, influenciando fortemente também esse 

mercado. Além disso, não se pode perder de vista a infinidade de conseqüências 

premeditadas e impremeditadas dos próprios agentes já citados, além daquelas que 

surgem das práticas dos indivíduos e das empresas no sentido de reforçar o uso de 

um determinado pacote gerencial ou contribuir efetivamente para a sua 

obsolescência.  

 Nesse contexto, a imprensa de negócios, em geral, e a Revista Você S/A, em 

particular, e levando em consideração a especificidade do papel desempenhado, se 

comparada às matrizes discursivas das outras revistas, se apresentam como mais 

uma ferramenta para que os leitores aumentem o estoque social de conhecimentos 

para se inserirem nas organizações contemporâneas. Porém, ao fazer isso também 

se legitimam, conforme foi visto anteriormente, como uma arena pública na qual os 

interessados na difusão de determinados pacotes gerenciais possam difundir tais 

práticas e ganhar capital econômico com elas; ao mesmo tempo em que também se 

legitima como difusora de conhecimentos “modernos” para o seu público 

consumidor.

 Esses discursos administrativos se efetivam, dessa maneira, a partir de uma 

lógica que se diferencia enormemente das análises que os apresentam como o 
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resultado de uma composição perversa, orquestrada pelos impositores do 

neoliberalismo. 

 Em suma, as escolhas nesse mercado não se processam pela busca do 

melhor produto – do melhor pacote gerencial. É a síntese dessas múltiplas 

determinações que habilita um determinado discurso administrativo a imperar sobre 

os demais. Isso não implica em dizer que ele é inútil do ponto de vista estritamente 

gerencial. Ele serve para resolver os problemas das organizações e das pessoas 

que nelas atuam, mas não necessariamente é, estritamente, a melhor e mais 

racional escolha gerencial.  

 Estudos futuros sobre a absorção e utilização dos conhecimentos difundidos 

pela imprensa de negócios podem contribuir ainda mais para elucidar a temática que 

foi desenvolvida neste trabalho.

Por ora, pode-se afirmar que o que encontramos foi um conjunto de agentes 

relacionalmente imersos em instituições sociais que compõe esse mercado e não 

um ser racional que, a partir de um conjunto bem coletado e elaborado de 

informações, escolhe a melhor opção para atingir aos seus fins almejados.



76

REFERÊNCIAS 

ABRAMOVAY, Ricardo. Entre Deus e o diabo: mercados e interação humana nas 
ciências sociais. Tempo Social, nov. 2004, vol.16, n.2, p.35-64. 

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Rio 
de Janeiro: Vozes, 1985. 

BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos 
bens simbólicos. São Paulo: Zouk, 2004. 

______. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

______. O poder simbólico. São Paulo: Difel, 2002. 

______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996. 

______. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean Claude; PASSERON, Jean Claude. 
Ofício de sociólogo. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

CAMPOS, Vicente Falconi. Controle da qualidade total. Rio de Janeiro: Bloch, 
1992.

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. v. 01. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

DEMING, W. Edwards. Qualidade, a revolução da administração. Rio de Janeiro: 
Saraiva, 1990. 



77

DONADONE, Julio César. Imprensa de negócios, dinâmica social e os gurus 
gerenciais. I encontro de estudos organizacionais – ENEO. Org. Associação
Nacional de Pesquisa em Administração – ANPAD. Jun/2000. 

______. “Os hunos já chegaram”: Dinâmica organizacional, difusão de conceitos 
gerenciais e a atuação das consultorias. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

DOUGLAS, Mary. Como as instituições pensam. São Paulo: Unesp, 2001. 

DURKHEIM, Emile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 
1995.

ELIAS, Nobert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. 

______. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

______. Em defesa da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

GOUNET, Thomas. Fordismo e toyotismo: na civilização do automóvel. São Paulo: 
Boitempo, 1999. 

GRÜN, R. Modelos de empresa, modelos de mundo: sobre algumas características 
culturais da nova ordem econômica e da resistência a ela. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, 1999, vol. 14, nº 41, pp. 121-140. 

______. A promessa da 'inserção profissional instigante' da sociedade em rede: a 
imposição de sentido e a sua sociologia. Dados, 2003, vol. 46, nº 1, pp. 5-37. 

______. Os engenheiros e a re-engenharia. São Paulo: Mimeo / Enegep, 2000b. 



78

______. Sobre o envelhecimento gerencial. Revista de Administração de 
Empresas da FGV, 1993, n. 33, v. 2, abril: 44-63. 

______. Em busca da nova pequena burguesia brasileira. Dados, 2000a, vol. 43, nº 
2, pp. 345-372. 

______. Quem é moderno? Um ensaio sobre as estratégias discursivas dos 
gerentes brasileiros. Revista Brasileira de Ciências Sociais da ANPOCS, v.7, n.1, 
p. 96-108, 1992. 

HALL, Peter A; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. 
Lua Nova, n. 58, São Paulo, 2003. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 2001. 

ISHIKAWA, Kaoru. Controle da qualidade total à maneira japonesa. Rio de 
Janeiro: Campos, 1993. 

QUINTÃO, Aylê S. F. Jornalismo econômico no Brasil: depois de 1964. Rio de 
Janeiro: Agir, 1987. 

REVISTA VOCÊ S/A. Abril. São Paulo. 

______. Apresentação editorial. Disponível em: <www.vocêsa.com.br> Acesso: 
Dezembro de 2007. 

SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

SENNET, Richard. A corrosão do caráter. São Paulo: Record, 2002. 

SORJ, Bila. Sociologia e trabalho: mutações, encontros e desencontros. Revista
Brasileira de Ciências Sociais. Nº 43, Vol 15, Junho de 2000. 



79

SWEDBERG, Richard. Sociologia econômica: hoje e amanhã. Tempo Social, nov. 
2004, vol.16, n.2, p.7-34. 

THERET, Bruno. As instituições entre as estruturas e as ações. Lua Nova,  São 
Paulo,  n.58, 2003. 

TRATEMBERG, Mauricio. Administração, poder e ideologia. São Paulo: Unesp, 
2005.

WEBER, Max. Sociologia da imprensa: um programa de pesquisa. Lua Nova, nº.55-
56, São Paulo, 2002. 

WOOD, Stephen. O modelo japonês em debate: pós-fordismo ou japonização do 
fordismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1999, nº 17. 


