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Com noções básicas de psicologia, fica mais fácil entender e representar vários papéis na carreira  
 
Nossa vida profissional -- e pessoal também -- pode ser comparada a um palco em que 
encenamos vários papéis. É possível reunir esses personagens em grandes grupos, separados de 
acordo com as características que têm em comum. Para tomar emprestado um conceito muito 
usado em psicologia: esses grupos representam arquétipos. Carl Jung, o famoso psiquiatra suíço 
que foi discípulo de Freud, definiu os arquétipos como imagens psíquicas do inconsciente coletivo 
comuns a toda a humanidade. Podemos pensar nos arquétipos como estruturas que definem a 
personalidade de uma pessoa ou, no caso da carreira, como uma espécie de caricatura que 
engloba várias vocações profissionais. Simplificando bastante, os arquétipos corporativos 
poderiam ser descritos assim: 
 
Líder 
Comando, logo existo. 
 
Esse arquétipo pode ser comparado à figura do macho alfa, o macho dominante que aparece 
entre mamíferos que vivem em grupos. Ele conduz à coesão, seja de princípios, seja de 
representações grupais, como nacionalidade, família, clã etc. Nesse caso, o líder não encarna uma 
figura totalitária ou impositiva, mas o catalisador, o elemento de união e de referência. Os líderes 
vivem no mundo das realizações -- por meio das pessoas ou das organizações. Nesse grupo, 
incluem-se os executivos em geral.  
 
Personalidades que representam esse arquétipo: GENGIS KHAN, JACK WELCH E NOSSO 
PRESIDENTE, LUIZ INACIO LULA DA SILVA.  
 
Marqueteiro 
Instigo, logo existo. 
 
Basicamente, o marqueteiro trabalha para fazer o time alcançar determinado objetivo. 
Profissionais com esse perfil vivem no mundo da manipulação das vontades, no bom e no mau 
sentido. Publicitários, vendedores, oradores e alguns jornalistas estão entre eles.  
 
Personalidades que representam esse arquétipo: NIZAN GUANAES, DUDA MENDONÇA E 
WASHINGTON OLIVETTO.  
 
Artista 
Encanto, logo existo. 
 
Esses profissionais são eternos "embelezadores" da realidade. Geralmente, o arquétipo do artista 
entra em parceria com outros arquétipos. Pessoas com esse perfil vivem no mundo das sensações 
auditivas, visuais, gustativas, enfim, tudo o que se refere aos sentidos. Personalidades que 
representam esse arquétipo: BILLIE HOLIDAY E TOM HANKS.  
 
Engenheiro 
Penso, logo existo. 
 
O engenheiro é um cientista dotado de raciocínio lógico e pensamento organizado que soluciona 
problemas de maneira criativa. Ele é o profissional das novas possibilidades, das engrenagens e 
dos mecanismos. Pessoas com esse perfil vivem no mundo das idéias. Nesse arquétipo, 
encontram-se os estrategistas, os planejadores e os consultores. Personalidades que representam 
esse arquétipo: ALBERT EINSTEIN E THOMAS EDISON.  
 



 
Filósofo 
Divago, logo existo. 
 
Nesse grupo estão profissionais extremamente criativos, que são capazes de quebrar paradigmas 
porque atribuem novos significados à realidade. O arquétipo do filósofo também aparece 
associado a outros arquétipos e pode ser considerado traço de personalidade ou vocação 
secundária. Pessoas com esse perfil vivem no mundo das sensações. Personalidades que 
representam esse arquétipo: PLATÃO E SOCRATES.  
 
Banqueiro 
Monetarizo, logo existo.  
 
A vocação para contabilizar, quantificar e mensurar é nata nos profissionais desse arquétipo. Eles 
também atuam como verdadeiros engenheiros financeiros, criando mecanismos para multiplicar o 
dinheiro. Personalidades que representam esse arquétipo: JP MORGAN E WARREN BUFFET, O 
MEGAINVESTIDOR AMERICANO.  
 
Múltiplos papéis 
 
A maioria de nós aprendeu que representaria um único arquétipo em toda a vida. Os conflitos 
vêm do fato de não compreendermos que misturamos vários arquétipos na carreira e na vida. 
Além do conflito em relação a que papel assumir, há outro dilema: atualmente, não são poucos os 
que acreditam que transitamos apenas entre dois arquétipos, o dos ganhadores e o dos 
perdedores. Os ganhadores possuem cargos, carros, diplomas, casas, roupas, jóias e poder. Mas 
essas posses são sempre relativas a tendências. Assim, o carro precisa ser do ano, a casa deve 
estar no bairro da moda e a empresa em que trabalham tem de ser de grife. Perdedores são todos 
aqueles que não têm posses ou que não possuem nada que pertença à simbologia do momento. O 
problema é que, na tentativa de ser vencedores, alguns profissionais acabam se esquecendo de 
sua vocação e se enquadrando em outro arquétipo: o dos sem ética, aqueles que praticam a 
filosofia do "aproveito, logo existo". Nosso maior desafio é justamente eliminar esse arquétipo, 
que é um verdadeiro câncer na sociedade.  
 
* Courtnay Guimarães Jr. é engenheiro de sistemas, economista e marqueteiro. Atua há 16 anos 
em desenvolvimento de sistemas e produtos de tecnologia, estratégias de mercado e modelos de 
negócio. Também é professor da Business School São Paulo 
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