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Os filmes Matrix formam umas das trilogias de maior sucesso no cinema mundial, sendo 
responsáveis por uma revolução não somente na forma de fazer cinema, como também nos 
leva a uma reflexão sobre como se constroem as realidades e o quanto somos manipulados em 
nossa vida cotidiana, sendo assim, Matrix deixou de ser apenas um filme e virou conceito.  
 
São inúmeros os temas que se discute, verdade e mentira, liberdade e dominação, ética e etc.  
 
Assim como no filme onde Matrix é uma máquina inteligente que escraviza a humanidade e a 
mantém controlada em uma realidade virtual a fim de obter a energia necessária para seu 
funcionamento, no mundo corporativo não é difícil nos depararmos com empresas e pessoas 
Matrix.  
 
Se for verdade que muitos colaboradores preferem se postarem em um comportamento de 
passividade, é também verdade que muitos gestores se utilizam da manipulação para inibir a 
criatividade e a imaginação de seus colaboradores.  
 
O manipulador não receia em ter discursos diferentes adaptando-os conforme os 
interlocutores. Adotam uma postura de pessoas boas, fazendo uso de presentes baratos a fim 
de manter domínio sobre suas vítimas.  
 
Em geral não anuncia seus objetivos ou, pelo menos, os coloca em uma penumbra não os 
deixando claros a ninguém, a não ser a seus próprios interesses.  
 
A manipulação tem uma relação direta com o poder, assim, ela é mais eficaz quanto maior são 
as diferenças de poder, seja ele econômico ou hierárquico, porém, a pessoa que manipula, 
mais cedo ou mais tarde, perde toda a sua credibilidade à medida que os seus truques se 
denunciam.  
 
Sabemos que a forma de gerir uma empresa está intrinsecamente relacionada à maneira 
comportamental de seu gestor e a forma como se comporta na gestão de seus negócios é que 
define o perfil psicológico de sua empresa.  
 
A verdade é que por trás de um gestor manipulador se esconde uma insegurança quase 
patética que ele procura esconder de todas as formas.  
 
Este gestor se acha especial e se julga uma fonte inesgotável de idéias. Sua empresa mantém 
uma postura de acreditar piamente que é reconhecida no mercado por uma superioridade 
ilusória, ele vigia seus empregados o tempo todo e sempre se coloca como uma vítima que 
pode ser traída a qualquer momento.  
 
Para este gestor concorrente é tratado sempre como um inimigo que deve ser aniquilado, não 
importando os meios. É um gestor que tem intolerância às frustrações e fracassos e coloca a 
responsabilidade de possíveis fracassos nos outros.  
 
Enfim, olhar para uma empresa é se confrontar com evidências de comportamento humano e 
cabe a todos o compromisso de eliminar os Matrix que se encontram pelos caminhos de seu 
cotidiano corporativo.  
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