


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
RDmlnlSTRRCRO 

OPORTUniDADES, DESAfIOS EAmEACAS 

Uma RerleHão sobre o 
modelo Brasileiro 

-_.- ------ --- -- .._



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
AOmlnlSTRACAO 

OPORTUnlOAOES, OESAPIOS EAmEACAS

Uma RerleHão sobre o 
modelo Brasileiro 

Wagner Siqueira 

Reichmann & Affonso Editores 



Ad m in is tração 

Oportunidades, Desafios e Ameaças / 
Uma Reflexão sobre o Modelo Brasileiro 

Wagner Siqueira 

ISBN 85-87148-65-6 

Proibida a reprodução total ou parcial 
deste livro sem a permissão escrita de 
Reichmann & Affonso Editores 

Direitos exclusivos para a língua portuguesa © 2002 
cedidos a Reichmann & Affonso Editores 
por Wagner H. Siqueira 

Capa: Bernard 

Projeto gráfico: R&A Editores 

Editoração eletrônica: MMFreire - Editoração e Arte 

Ficha catalográfica 

S632a Siqueira, Wagner 

Administração: oportunidades. desafios e ameaças: uma re
flexão sobre o modelo brasileiro 1 Wagner Siqueira. - Rio de 
Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002. 

ISBN85-87148-65-6 

1. Administração de empresas - Brasil. I. Título. 

02-D685 coo 650JXl981 
mu 65(81) 

'".•~ A Reichmann & Affonso Editores tem forte compromisso com a qualidade e 
, , ..~~ mantém laços estreitos com seus clientes. Nosso obietivo é publicar livros no Fil
~~~lJ melhor padrão editorial, a preços justos, e um dos caminhos para alcançar essa 

meta é ouvir o que você tem a nos dizer. Em caso de dúvidas, criticas ou suges
tões, entre em contato conosco e ajude-nos a aprimorar nosso trabalho. Sua colaboração é 
valiosa e será bem-vinda. 

correio@ra.inf.br 

Rua do Ouvidor, 63/307 

Centro 
20040-030 - Rio de Janeiro - RJ 

Te\.:0-21 24491862 

www.ra.inf.br 

mailto:correio@ra.inf.br
http://www.ra.inf.br/


A 

Vanessa Siqueira, 

minha filha, que não só herda

a sensibilidade humana e o brilho

intelectual de seu avô

Belmiro, 

como ainda consegue

não ter os defeitos do pai.



SOBRE •OA~-=-
Wagner Siqueira é administrador, consultor organizacional, presidente do 

CRAlRJ - Conselho Regional de Administração do RJ, conselheiro do Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, membro do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro de Estudos e Pesquisas Genival Londres (Clínica São 
Vicente) e vice-presidente da Escolinha de Arte do Brasil. 

Foi presidente do lPERJ- Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, 
secretário-adjunto da Secretaria de Modernização Administrativa do Ministério do 
Planejamento - Presidência da República; primeiro presidente da FESP- Fun
dação Escola de Serviço Público/RJ; assistente do diretor geral do DASP, atual 
Ministério da Administração; primeiro presidente do IPLANfRlO (Instituto Muni
cipal de Planejamento do Município do Rio de Janeiro); diretor do Departamento 
de Administração da EMBRATUR; membro do Conselho Nacional de Turismo
CNTUR; membro do Conselho Diretor do Projeto RONDON; gerente de administra
ção e de planejamento do BD/Rio (Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio 
de Janeiro); presidente da ABTD/RJ - Associação Brasileira de Treinamento de 
Desenvolvimento; Presidente do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio 
de Janeiro - SINTAERJ; presidente da Federação Nacional dos Administradores 
- PENAD; vice-presidente da CNPL - Confederação Nacional das Profissões 
Liberais; deputado estadual no RJ; vereador da Câmara Municipal do Rio de Janei
ro; professor universitário (Fundação Getúlio Vargas/EBAP, Faculdades 
Integradas Bennett, Universidade Estácio de Sá, Faculdades Integradas Anglo
Americano) e conferencista em instituições públicas e privadas em todo o Brasil. 



Wagner Siqueira não é somente o filho de Belmiro Siqueira, celebrado e reco
nhecido patrono dos administradores brasileiros, cujo orgulho Wagner deixa trans
parecer nos gestos e nas homenagens recorrentes ao saudoso mestre. Além desse 
privilégio"- que, por si só, já o credencia - Wagner Siqueira também é o Admi
nistrador, o Professor, o Consultor, o Ser Humano e o Político que há mais de 30 
anos incita e desafia a sociedade brasileira à descoberta de um autêntico modelo 
brasileiro de gestão, alinhado com as nossas origens, com a nossa cultura, com as 
nossas necessidades mais latentes. 

Desde o início de sua ascendente carreira, Wagner destacou-se por um estilo 
próprio e único, crítico e radical, assertivo e direto, combatente e visionário, que O 

levou a desempenhar funções de destaque no serviço público, na consultoria, no 
magistério, no exercício de mandatos populares como vereador e como deputado 
estadual e na presidência do Conselho Regional de Administração/Rl, entidade na 
qual juntamente com a saudosa presidente Gilda Nunes implantou uma gestão 
moderna, pioneira e de vanguarda na defesa da qualificação profissional, da ética 
e da prestação de serviços. 

Os textos de Wagner Siqueira, como se comprova em Administração / Opor
tunidades, Desafios e Ameaças - Uma Reflexão sobre o Modelo Brasileiro, 
caracterizam-se pela preocupação fundamental com a necessidade urgente de 
elaborarmos modelos e estilos de gestão genuinamente brasileiros, que atendam 
aos anseios e aos objetivos das organizações instaladas em solo verde-amarelo, 
vislumbrando a sociedade em geral como cliente final dos benefícios advindos da 
"Teoria B de Brasil", por ele preconizada há anos. 

Mesmo imaginando como irreversível a médio prazo a crescente interdepen
dência das economias e a contínua tendência de padronização dos modelos de 
gestão das organizações multinacionais - ou internacionais, como queiramos-, 
sempre perceberemos a necessidade de adaptarmos a filosofia e a política das 
empresas, mesmo das mais globalizadas, às crenças, aos valores, aos aspectos, 
vale dizer ao ethos nacional, enfim às particularidades que regem cada país, cada 
região, ou cada comunidade onde se instale um negócio. 

Aproveitar oportunidades, estar onde "a bola" será lançada é o que difere os 
profissionais e as empresas do presente. Cultivar habilidades gerenciais autôno



mas, incluindo nessa receita a absorção na medida certa de novas tecnologias, 
constitui a chave para as organizações se perpetuarem em um mundo cada vez 
mais globalizado, mais concorrencial e mais competitivo. 

Se aprendemos com o passado, para evitarmos a reinvenção da roda tanto 
quanto para não repetirmos erros outrora cometidos, não podemos ser surpreendi
dos pelo futuro, que é inquieto e intrigante, nasce de parto prematuro a todo mo
mento, e cujas demandas já nos exigem soluções inovadoras, ainda não pensadas. 
Reeducar-nos para o exercício de atividades intelectuais em ambientes de incerte
za é o nosso permanente objetivo; adequar nossas atitudes direcionando-as para a 
construção de um mundo melhor é a nossa missão. 

Analisando os fatores críticos de natureza sócio-político-econômico-cultural que 
influenciam os nossos comportamentos e o dia-a-dia das organizações, Wagner 
identifica as fraquezas, as forças, as ameaças e as oportunidades que permeiam 
nossos processos de tomada de decisão, instigando-nos a profundas e permanen
tes reflexões quanto aos melhores caminhos que nos levam ao empreendedorismo, 
ao sucesso e à realização dos objetivos particulares e coletivos. 

Nesse contexto, Administração / Oportunidades, Desafios e Ameaças 
Uma Reflexão sobre o Modelo Brasileiro é um livro que surge a partir de uma 
vivência, de uma ampla reflexão realizada por Wagner Siqueira ao longo de uma 
heróica jornada pela construção de uma sociedade mais justa, por organizações 
mais humanas, por profissionais qualificados c permanentemente preparados para 
as mudanças, para o novo, para o desconhecido que o futuro sempre reserva. 

Como em um livro de cabeceira, Wagner optou, nesta obra, por não se prender 
a ordenações temáticas, podendo o leitor optar por lê-lo na seqüência que mais lhe 
aprouver, sem querer ser anarquista, mas também sem compromisso com regras 
preestabelecidas - o que, na verdade, é a própria essência deste livro. 

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth 

Diretor Executivo do Conselho Regional de Administração/Ri. 

Diretor do lAR] - Instituto de Administração do Rio de Janeiro, 

e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas/R] 
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UISÕES 
DO fUTURO 

Ansiedade, angústia, apreensão, insegurança e alienação são talvez os senti
mentos mais comuns do ser humano moderno. Este é o "astral" dominante em 
todo o mundo, nestes tempos em que a aldeia global já não é mais um mero exer
cício de futurologia, mas a realidade do cotidiano. Os acontecimentos ocorridos 
em regiões as mais distantes sucedem-se à nossa própria porta, em função dos 
milagres da comunicação instantânea. É o "aqui e agora" permanente, por mais 
remotos que sejam os locais em que os fatos se dêem. 

Esse baixo astral é alimentado pelo desencanto nas reais contribuições do de
senvolvimento científico, pelas deformações do modelo capitalista e pela absoluta 
descrença e inadaptação dos sistemas de representação política às necessidades 
do mundo contemporâneo. 

Os 50 anos de aniversário dos trágicos ataques a Hiroshima e Nagasaki, as == :3 
experiências nucleares de monsieur Jacques Chirac no Atol de Mururoa e a de :3 

~'" vastação causada pela deposição do lixo atômico são exemplos que têm levado os 
cidadãos do mundo à consciência inquietante de que a ciência pode ser, a um só 

== 
~=, 
p

= 
tempo, algoz e serva da humanidade. ~

== 
~

Ao serem constatadas as disfunções do sistema econômico, alguns chegam a == a 
afirmar que se o capitalismo tivesse espírito público seria a maior maravilha do === s-> 
mundo. A concentração de renda, os aumentos da miséria e da pobreza, as dispa == 

~

ridades regionais e sociais, o desemprego, a criminalidade, o tráfico de drogas, a = 
a 
~

~

decadência das cidades, tudo leva a crer que, embora o modelo socialista tenha =
= sido o grande derrotado no final do século passado, não fica nítido nem pacífico :3 
== 

que o capitalismo tenha sido o vitorioso. Pelo menos, não da forma neoliberal como -c-e 
= 
~

tem sido praticado, ainda sob os mesmos fundamentos discriminatórios dos tempos 
da rainha Vitória. 

Os sistemas políticos de representação democrática ainda se sustentam no 
conceito equivocado de que a política é a arte de impedir que as pessoas partici
pem dos assuntos que lhes digam respeito. 

Vivemos hoje o fim da democracia representativa. Este modelo foi concebido 
para uma época em que inexistiam a luz elétrica, o telefone, a televisão, o fax e o 
computador, o avião a jato supersônico, o correio eletrônico e a Internet. 

A crise da liderança política é decorrente de um sistema de representação que 
nada mais tem a ver com o dia-a-dia do cidadão comum, cada vez mais informado, 
interativo e capaz de diretamente fazer as avaliações e tomar as decisões sobre os 
fatos que o interessam. Não é à toa que nos países mais desenvolvidos, como o 
Japão e os EUA, o voto facultativo tem contribuído para que menos de 50% dos 
'eleitores participem nos processos de escolha dos representantes políticos. 

• •• ,j 

·-e.. 
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Com a revolução da informação, não só a democracia representativa do mode
lo econômico dominante, assim como a instrumentação do desenvolvimento cien
tífico estão tomando-se flagrantemente obsoletos, descontextualizados dos novos 
tempos em que já estamos vivendo. 

O conceito tradicional de Estado sofre visível erosão. As organizações multina
cionais tornam-se tão poderosas que nelas residirá o sucesso ou o fracasso das 
nações. Cada vez menos se dependerá de governos! Cada vez mais, das socieda
des organizadas! 

O conceito tradicional de Estado está morrendo em função dos níveis crescen
tes de consciência e de participação do cidadão. Não porque os atuais Estados 
estejam sendo incorporados pelos grandes blocos econômicos do tipo Mercosul, 
Nafta ou MCE, mas, porque se estão fragmentando em função de peculiaridades 
locais. 

Cada vez mais todos poderão desfrutar de uma democracia direta informatiza
da e das facilidades decorrentes de uma economia globalizada, em um mercado 
mundial unificado. 

== Com o fim da democracia representativa, as pessoas terão a oportunidade, za 
ê 
o;; tanto quanto quiserem, de votar diretamente em tudo aquilo que tenha repercussão 

•

= 
~

=== 
em suas vidas, da mesma forma que, na economia de escala mundial, se disporá de 

'3 uma efetiva democracia do consumidor, complementando o tripé básico da cidada
nia: cidadão-consumidor, cidadão-contribuinte e cidadão-eleitor. 

O mundo será dos indivíduos e dos grupos de indivíduos organizados. Isto cons
titui a presença crescente da sociedade auto-organizada, que da mesma forma se 
caminha para a autogestão e a gerência participativa nas atividades empresariais. 

As velhas estruturas do Estado e as práticas tradicionais da política parecem 
não compreender as mudanças que ocorrem ao seu redor. A estrutura do poder 
está em mutação! O poder evolui do Estado para a sociedade, da sociedade para 
os grupos de indivíduos, dos grupos de indivíduos para eles próprios, e das estrutu
ras hierarquizadas para as redes computacionais. 

A experiência científica não poderia ficar infensa às mudanças que estão ocor
rendo. O uso da ciência passará a ser calibrado pela vontade direta do cidadão, 
encerrando, assim, um longo ciclo de representação política artificial, que rara
mente decide com os olhos voltados para o bem comum. 

Finalmente, surge no horizonte a essência do mercado global - as novas eli
tes. Tais são constituídas de executivos e profissionais especializados que produ
zem e manipulam as informaçôes. Estes recusam-se a aceitar os limites ou os 
laços permanentes com nações, lugares ou organizações. Migratórias, descartá
veis e globais, essas elites contestam a idéia de nacionalidade e o apego às suas 
origens. Passam a constituir um apartheid social, dado o caráter artificial e irreal 
do isolamento da vida comum, que as afasta do cotidiano das pessoas. Os execu
tivos e profissionais, apegados aos critérios lógicos e racionais de seus computado
res, abandonam os fundamentos morais, éticos e religiosos, na ilusão de que so
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mente por meio da ciência serão capazes de determinar os seus destinos. São as 
classes emergentes da economia global. 

Apesar de muitas razões para desânimo e perplexidade, é preciso perseverar. 
A vida é uma esperança que caminha. O resultado de tais forças contraditórias 
também poderá gerar um pós-capitalismo humanizado, com a socialização da pro
priedade dos meios de produção democraticamente controlados pela posse dos 
fundos de pensão, detentores do comando acionário das empresas. Os processos 
produtivos tecnologicamente avançados poderão ser os grandes geradores de no
vas indústrias, de empregos e de postos de trabalho. 

Organizações efetivamente comprometidas com o desenvolvimento auto-sus
tentado e com o controle ambiental poderão ser exemplos com a marca da quali
dade. E, por que não, sociedades politicamente aptas a superar as divergências 
pela negociação e o entendimento, afastando de vez o perigo de uma hecatombe 
nuclear? 

Este poderá ser um longo, difícil e vagaroso caminho em busca da excelência 
do ser humano. Mas é necessário enxergar o futuro como o repositório de efetivas 
possibilidades. 

ADmlnlSTRACÃO: 
mUDAnCAS ÀUISTA 

Não há estudante de administração nas últimas décadas que não tenha sido 
exposto sucessivamente às novas técnicas e teorias que se propunham revolucio
nar o processo gerencial das organizações - TWI, TGroup, teoria X e teoria Y, 
enriquecimento do trabalho, administração por objetivos, análise transacional, sis
tema HAY, liderança situacional e contingencial, 3D, Kepner & Tregoe, Grid, teo
ria Z, qualidade total, Kanban, Kaizen, empowerment, ernployeeship, benchmar
king, reengenharia, downsizing, rightsizing. 

Qual será a próxima? 

Todas, de alguma forma e a seu jeito, contribuem para uma melhor compreen
são e desenvolvimento do mundo das organizações. Voltadas, no entanto, para a 
realidade da economia industrial, nenhuma delas é capaz de se antecipar e abarcar 
a complexidade da sociedade pós-capitalista. ' 

A transição para o que hoje se convenciona chamar de pós-capitalismo ou 
economia da informação não é sequer a primeira nem será provavelmente a última 
transformação a produzir mudanças profundas nas relações econômicas, na reali
dade organizacional e no conjunto da sociedade. 

As forças de tais mudanças estão produzindo a maior transformação já vivida 
pela humanidade nos últimos 500 anos. Os contemporâneos desta mudança geral
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mente não percebem o que está acontecendo à sua volta. Os que viviam em ISSO 
certamente não sabiam que estavam na Idade Moderna. Nem tampouco em 1450 
os vizinhos de Gutemberg compreendiam o impacto, na organização social, produ
zido pela invenção da imprensa. 

Todos desconheciam em 1800 que estavam participando da Revolução Indus
trial. Alguém, anos depois, descreveu o que aconteceu e lhe deu esse nome. A 
grande depressão de 1930 certamente não foi naquela época percebida com clare
za. Mais recentemente, até hoje não foram compreendidas em seu todo as reper
cussões do Movimento Estudantil de 1968, do Black power e do Women's lib, na 
transformação radical dos padrões de autoridade-obediência e nas práticas de 
discriminação existentes nas relações sociais em todo o mundo. 

Estamos vivendo no alvorecer de um novo século a agonia de uma radical 
transformação, o que impõe às organizações exigências extraordinárias de ade
quação e a adoção de ações determinadas, mesmo que aparentemente contraditórias. 

i~[' O domínio das novas tecnologias de informação, dos computadores e das redes 
" \ 

interligadas supera o impacto produzido pela máquina a vapor e pela eletricidade 
na economia industrial. Estruturas organizacionais inteiramente distintas transfor
mam a burocracia e as hierarquias funcionais de Max Weber em conceitos da 
Idade da pedra lascada. A idéia da ernpregabilidade no lugar do emprego será 
cada vez mais disseminada pela liberação exponencial dos ganhos de produtivida
de gerados pela utilização das novas tecnologias no processo produtivo. As condi
ções que instituíram as necessidades de serem criados postos de trabalho nos 
últimos 200 anos estão agora desaparecendo. E é necessário desenvolver estrutu
ras organizacionais suficientemente flexíveis para que se ajustem a uma economia 
sem empregos e postos de trabalho. 

Cada vez mais as atividades de trabalho exigirão conhecimento e capacidade 
intelectual, ao contrário da economia industrial em declínio, que se fundamenta na 
habilidade manual. A desregulamentação das atuais formas de relações de traba
lho que, pressupostamente, garantem a segurança no emprego em troea de lealda
de e obediência, reorientará os conceitos e as ações do movimento sindical, além 
das pautas de reivindicação dos trabalhadores. 

Os padrões de produtividade e eficiência da economia globalizada estabelece
rão às organizações um número cada vez menor de empregados. Estes, por sua 
vez, perderão a lealdade cega do passado e "deixarão de vestir a camisa da em
presa". Começaram a abrir os olhos para a realidade do novo ambiente de traba
lho: não podem mais contar com cargos e empregos até a aposentadoria. A lealda
de do empregado deixa de ser para a organização e passa a ser para a sua profis
são e para si próprio. 

As redes de computadores interativos alterarão de forma inimaginável as con
dições nas quais é realizado o processo produtivo. 

A Internet é apenas uma ilustração. O trabalho irá aonde o trabalhador estiver, 
ao contrário do que hoje ocorre, permitindo que as pessoas trabalhem em casa ou 
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onde desejarem, conectadas por rede de computadores, como extensões sateliti
zadas do escritório central ou das unidades de produção. 

Imagine o impacto desta renovação nos grandes centros urbanos, que perderão 
a sua principal função como local de trabalho. 

A crescente inquietação social e a violência são as resultantes naturais do 
colapso da antiga ordem. Pequenas comunidades, distantes poucas horas das gran
des cidades, serão as preferidas para se viver. As duas últimas ondas migratórias 
foram das áreas rurais para as cidades e das cidades para os subúrbios, ou para as 
periferias das regiões metropolitanas. A próxima será a migração das cidades 
para as pequenas, bucólicas, seguras e limpas cidadezinhas do interior. A tecnolo
gia da informação tomará possível que se trabalhe em qualquer lugar, e, portanto, 
que se viva onde se quiser. 

Apesar das más notícias diárias sobre as demissões sistemáticas e a redução 
do número de cargos, os empregos para as funções gerenciais continuam a cres
cer. Organizações menores se profissionalizam e o auto-emprego, produzido pela ~~\. ' "r, i·empregabilidade gerencial, formam espaços de trabalho cada vez mais atrativos '..... _l.I
para aqueles que possuam as qualificações adequadas. 

As grandes organizações irão desaparecer, como os dinossauros, incapazes de 
adaptarem-se às mudanças do meio ambiente. Serão substituídas por miríades de 
pequenas empresas, conectadas em rede, operando de forma colaborativa, com
plementar e subsidiária. 

As alianças estratégicas, mesmo entre as organizações concorrentes, serão 
uma tendência cada vez mais presente: joint-ventures, licenciamentos, consór
cios, parcerias temporárias, compra de ações, fusão etc. 

A democratização das organizações se fará por meio das tecnologias de infor
mação. Agora, com os computadores, a informação - e, assim, o poder - será 
disponibilizada em todos os níveis organizacionais. 

Na velha economia, os dirigentes de topo detinham toda a informação, e, em con
seqüência, o poder. As gerências intermediária e de base apenas passavam informa
ções de baixo para cima. Agora, não só esses níveis gerenciais estão desaparecendo 
por serem desnecessários, como se justapõem os pontos de decisão e informação. 

Fala-se muito em reengenharia, mas esta é apenas uma solução parcial para a 
efetivação da mudanç~ radical necessária às organizações. 

Não se trata apenas do delineamento de um novo processo de trabalho (ou 
procedimentos, como se dizia antes), mas da visualização e da implementação de 
novas e diferentes estratégias, dá transformação dos atuais processos, mas tam
bém da concretização da mudança em todo o seu complexo tecnológico, humano, 
cultural, social e das demais dimensões organizacionais. 

Há aproximadamente 35 anos já estão disponíveis sofisticados sistemas com
putacionais para a comunicação de dados. Em termos de preço e funcionalidade, 
tais tecnologias têm-se tomado incrivelmente úteis, utilizáveis e cada vez mais 
baratas. No entanto, o uso da informática está muito aquém de suas reais potencia
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lidades. Ele ainda se limita à automação (ou informatização) dos processos de 
trabalho, As gerências buscam a informática apenas para se beneficiar da rees
truturação das rotinas e dos procedimentos e para garantir maior agilização nos 
processos de gestão. É claro que elas obtêm maravilhas em comparação com os 
padrões de desempenho das gerações anteriores. Mas ainda é muito pouco. Ino
vações no uso de computadores e da comunicação em rede devem ser combina
das com inovações na forma como a informação é usada e estruturada. 

Como desaguadouro de todas essas transformações, a equipe de trabalho pas
sa a ser o denominador comum e a chave para fortalecer o desempenho das 
organizações, especialmente pela autogestão. O gerente superior será apenas um 
facilitador, que garantirá aos membros das equipes os recursos de que necessitam. 
E essas equipes funcionarão de forma dinâmica, interatuante e intercambiável, em 
urna multidiversidade de situações, tarefas, atividades e composição. 

Um futuro extraordinário, diferente, já se constrói, a cada dia, com o advento 
dos computadores pessoais, das mudanças demográficas, da abertura dos merca
dos mundiais, das novas estruturas organizacionais e da reconcepção dos funda
mentos do mundo dos negócios em uma economia de informação. = es = § Para sobreviver a esse novo tempo, é preciso compreender o panorama que se 
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= descortina, e, mais ainda, ser capaz de desenvolver capacidades de adaptação = = = necessárias às exigências emergentes. = =' 

ADminiSTRAR
no TEmpo DA InTERnET

Duas horas antes do encerramento do expediente no Rio de Janeiro, um conhe
cido profissional recebeu uma irrecusável encomenda de trabalho: verter para o 
inglês e enviar, por e-mail para Tóquio, um texto de sua especialidade. O cliente 
pagaria todas as taxas de "urgência urgentíssima". Só havia um problema: a entre
ga deveria OCOrrer em 24 horas, pois o material destinava-se a formalizar a entra
da num processo de privatização, no Brasil. Começar a traduzir um texto de 191 
páginas às 19 horas e terminar a tarefa a tempo de sua entrada na licitação era 
simplesmente impossível. 

Sentada à frente dele, a amiga que me narrou o fato pensou: "Bem, não vai 
poder aceitar. Pelo menos a nossa happy hour não está perdida, embora seja urna 
pena recusar uma encomenda destas." 

Ela estava enganada. O tradutor dividiu o texto em três partes, de aproximadamen
te 60 laudas, comunicou-se via Internet com duas outras pessoas em Melbourne, Aus
trália, e por c-rnail passou-lhes duas partes da tarefa. A terceira ele faria depois da 
happy hour e no decorrer do dia seguinte. Jogando com os fusos horários e com a 
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tecnologia da informação, o tradutor pode terminar o trabalho no tempo necessário, 
Recebeu uma bela remuneração - sem sacrificar os momentos de lazer. 

Este caso ilustra bem a importância e o impacto da tecnologia da informação 
sobre as atividades econômicas em geral. As organizações que ainda não se de
ram conta deste fato estão ficando para trás. 

Tecnologia de informação: 
um novo tempo 

Grande parte das organizações estruturou as suas áreas de sistemas esperando 
a perenidade dos mainframes. Os profissionais formaram-se na gerência de ban
cos de dados e no processamento centralizado das informações. 

O ritmo hoje exige postos de trabalho descentralizados e autônomos, comuni
cação on-line e gestão de redes e infovias. É preciso agora integrar aqueles siste
mas que por longo tempo já coexistem isoladamente. 

É muito difícil promover essa mudança, ou seja, integrareom racionalidade e eficá
cia as modernas tecnologias hoje disponíveis, que vêm com uma earga de herança dos 
sistemas que as organizações desenvolveram e mantiveram por anos e anos. 

Os profissionais de informática formados, ou deformados, pelas práticas e pre
cedentes do passado, não possuem, muitas vezes, nem a competência técnica nem 
a gerencial necessária para a compreensão deste novo tempo e para a aplicação 
de ações que ajudem as organizações a saírem dos velhos processos informatiza
dos para os novos. Dirigem e esgotam todos os seus esforços nas considerações 
corporativistas, que restringem ou balizam os investimentos à luz de critérios res
tritos às suas áreas de conhecimento, e não às amplas dimensões do desenvolvi
mento do negócio. 

Muitos empresários têm-se perguntado, e nem sempre obtêm respostas ade
quadas: por que não comprar soluções em vez de desenvolvê-las? Como pode a 
informática servir às necessidades críticas da organização, em vez de circunscre
ver-se a um uso estreito em recursos humanos, na elaboração da folha de paga
mento, no cadastro de pessoal, no acompanhamento contábil-financeiro ou no con
trole de estoques? 

A maioria dos profissionais de sistemas não sabe sequer formular tais ques
tões, menos ainda respondê-Ias. Talvez estejam mais preocupados em discutir a 
qualidade dos novos paeotes, que tratam desses mesmos problemas, do que em 
identificar a exata contribuição das tecnologias de informação para a definição do 
negócio empresarial. 

Em nenhuma outra área as mudanças ocorrem com tamanha velocidade. É 
tarefa do executivo testar permanentemente a validade de seus eonceitos sobre 
gestão organizacional, face ao impacto da tecnologia de informação: desatualizar-se é 
perecer, 

•• 7 



• •• • •
•• 

Durante as últimas décadas, os usuários têm obtido, pelo mesmo preço, uma 
crescente ampliação e um aprimoramento nos equipamentos e sistemas. A com
petição entre os fabricantes de microcomputadores e os novos avanços tecnológi
cos aceleram ainda mais essa tendência. Nas comunicações, o fenômeno é simi
lar, se não for ainda mais impactante, com a desregularnentação, a fibra óptica, a 
digitalização e as redes interligadas, que geram resultados ainda mais favoráveis 
na relação custo-benefício. 

Em um mundo competitivo, a informática toma-se cada vez mais decisiva para 
o desenvolvimento de processos operacionais e gerenciais. 

Na verdade, o debate sobre tecnologia de informação deve pennear toda a 
organização. Os responsáveis pela área de informática devem encontrar-se com 
regularidade para trocar experiências sobre as suas atividades e para conversar 
sobre novas tecnologias, produtos e idéias. Colaboradores e gerentes das unidades 
operacionais ou de apoio precisam participar de seminários internos para compar
tilhar as informações sobre o novo estado da arte e avaliar sobre a conveniência 
de sua aplicação na organização. 

É indispensável que a maioria dos empregados seja capaz de, confortavelmen== 
§ "" te, discutir sobre informática e de saber utilizá-la na realização de suas tarefas, 
'"===== 

independentemente das áreas em que atue. 

Bem mais importante do que aquilo que o dirigente sabe ou conhece sobre a =o 
tecnologia de informação é o ponto de vista que ele e seus colegas têm sobre elas e 
sobre os seus respectivos papéis e a utilização adequada no ambiente organizacional. 

O executivo precisa aprender a incorporar os conceitos de informática à sua 
teoria de gerência bem como assegurar que os demais membros da diretoria os 
visualizem adequadamente. 

Muitas vezes, as organizações fracassam porque as concepções nas quais elas 
se apóiam tomaram-se obsoletas. Deixar de apreender como teoria e prática as 
repercussões das tecnologias de informação sobre o cotidiano das organizações é 
submeter-se ao hara-kiri organizacional. 

O processo decisório para o investimento em informática tem-se transformado 
em ritmo acelerado. Antes, o executivo podia valer-se apenas do conhecimento de 
seus gerentes de sistema para tomar decisões referentes à aquisição de equipa
mentos e ao desenvolvimento de aplicativos. 

Hoje, de forma incomensuravelmente mais ampla e profunda, a informática 
desempenha um papel principal no desenvolvimento de novos produtos, na susten
tação das vendas e serviços e na construção de uma inteligência de mercado. 

A habilidade para tratar as informações oriundas de múltiplos sistemas e torná
las amplamente acessíveis aos gerentes, supervisores e empregados toma-se cada 
vez mais relevante para a sobrevivência no mercado. 

É preciso que os executivos reexaminem o que necessitam saber a respeito 
desse poderoso recurso para administrá-lo de maneira eficaz. 

•
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Que responsabilidade de investimentos deve ou pode ser delegada, e para quem? 
Quanto às opções de investimento em tecnologia de informação, o que se deve 
buscar? Que papéis devem representar no processo deeisório as gerências de 
linha e a própria gerência de sistema? As respostas às questões como estas têm 
impacto singular no destino empresarial. 

Apenas reeentemente, os especialistas começaram a falar da sua real contri
buição para o cotidiano das organizações. É ainda muito limitada a utilização des
sas tecnologias. Quando muito referem-se à automação como um importante ins
trumento de aprimoramento dos processos de trabalho. As gerências buseam as 
tecnologias de informação apenas para benefieiarem-se da estruturação e da agi
lização das tarefas de rotina. 

A tecnologiade informação, hoje disponível, pode produzir maravilhas se compara
da ao desempenho das gerações anteriores. Porém, se utilizada de forma isolada, não 
opera milagre. Inovações no uso dos eomputadores e da comunieação em rede devem 
ser combinadas eom outras sobre como a informação é estruturada e utilizada. 

Os profissionais de sistemas precisam desenvolver uma competência de inter
seção ou de eostura com as diversas funções organizacionais. Não podem conti == '3nuar a ser espeeialistas restritos aos limites de sua área, mas generalistas capazes :5 

"" de integrar a sua área ao universo da organização, indo muito além dos espaços ~

== 
=,estreitos de sua formação téeniea espeeífiea. 
~

= = Precisam compreender, por exemplo, até as reações dos dirigentes de linha ~

== 
eontra qualquer aumento de eusto produzido pela implantação de teenologias de 

~

= .= 
a

informação para poderem anteeipar-se ou eontorná-las. Por conviver no seu coti = = = 
diano eom a parte lógiea da operação de dados, precisam igualmente veneer uma "" = 
verdadeira ineapacidade de vislumbrar e foear eIaramente as reais necessidades 

=== 
~

:5
das organizações. =

= 
A implantação e o desenvolvimento dos sistemas informatizados nas organiza 3

== ções estão eada vez mais imbricados eom os riseos de gestão do próprio negóeio, -c-a 
== 

situação que obriga o dirigente a assumir a responsabilidade de saber distinguir 
entre um e outro, integrando-os sinergicamente. 

O executivo não pode mais, simplesmente, delegar tais deeisões de investimen
to aos gerentes de sistema. A informátiea relaeiona-se e integra-se eom todas as 
dimensões da vida organizacional. Desempenha papel relevante em quase tudo o 
que se pratica nas organizações, em eada aspeeto do atendimento ao eIiente, da 
eonfiguração dos estoques e dos sistemas produtivos, e até da individualização do 
atendimento personalizado aos eIientes. ' 

Eu pereebo as preocupações dos profissionais de sistema que devem integrar 
.produtos e serviços num váeuo estratégico  eom um foeo míope na redução de 
custos -, e daqueles gerentes de linha que questionam qualquer aumento de custo 
produzido por teenologias de informação. 

A tecnologia de informação muda com grande rapidez e eontinuamente forne
ee capaeitações que nos possibilitam tirar vantagens dessas mudanças em nosso 
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negócio. Temos que estar preparados para potencializar os investimentos de hoje, para 
poder enfrentar os exigidos pela próxima geração - os na tecnologia de amanhã. 

Em geral, uma nova tecnologia está sempre alguns passos à frente de nossa 
habilidade em utilizá-la, portanto, exige dos executivos competência para adminis
trar situações que repercutem em seus usuários. 

Se, há apenas uma década, livre das paralisias mentais da reserva de mercado, 
as empresas brasileiras tivessem tido uma melhor compreensão da dinâmica tec
nológica, penso que hoje teríamos um retorno bem melhor e maior dos investimen
tos realizados. 

Em minha experiência, os sistemas que melhor funcionam são aqueles que se 
alinham não somente com o negócio, mas também com a maneira pela qual os 
usuários pensam e trabalham. 

Qualquer proposta de investimento em tecnologia de informação deve ocasio
nar a redução das relações organizacionais, a melhoria dos processos de trabalho 
e da estruturação corporativa e, não, adicionar maior complexidade operacional 
ou, simplesmente, fazer melhor aquilo que já é feito. 

= Que capacitação a tecnologia de informação proporcionará à organização? =w
§ Como simplificará o processo decisório e as rotinas de trabalho? Eis aí questões
'" = chave que devem ser respondidas antecipadamente. = = = = Por todas essas razões, serão cada vez menores os investimentos em computa
"" ção propriamente dita e maiores - muito maiores - em comunicação ou em 

tecnologia de informação. 

É hora de se perceber a tecnologia de informação pelo que elas exatamente 
são: um recurso decisivo que afeta a estrutura e o funcionamento das organiza
ções, as formas como atuam e atendem aos seus clientes e como se comunicam 
interna e externamente. 

A informática toma-se, sem dúvida, um dos principais recursos disponíveis para os 
executivos modelarem e operarem as organizações. Não basta mais ficarem restritos 
aos fatores tradicionais - pessoas, dinheiro, equipamentos e materiais. Uma parcela 
substancial dos recursos é hoje alocada à informática e à tecnologia de infor
mação. É um recurso que passa a ter cada vez maior peso no cotidiano das 
organizações. 

Estamos mudando a nossa ênfase nos sistemas de processamento, que hoje 
nos possibilitam relatórios semanais ou quinzenais, e até diários, para o uso de 
tecnologias que nos ajudam a transportar em tempo real informações aos nossos 
associados em todo o planeta. Cada vez mais abandonamos os sistemas que ficam 
ao nosso lado e ao nosso dispor por tecnologias que interagem com o trabalho de 
nossos parceiros e competidores. 

As interconexões da informática, com a natureza do próprio negócio, determi
nam que a direção dessa função passe a ser assumida por um dirigente de visão 
geral, e não mais por um gerente tradicional de sistemas, como ainda acontece na 
maioria dos casos . 
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Tal função deve ser dirigida por profissionais de visão empresarial de gestão, 
capazes de formular alternativas e tomar decisões fundamentadas nos imperativos 
da crescente competitividade imposta pela globalização e pela constante mudança. 

SATIRA 
ORGAnl2ACIOnAL 

Como se explica o fascínio exercido pelos livros de sátira organizacional, até 
mesmo sobre o público em geral? Será sinal de fraqueza ou de sadomasoquismo 
dos executivos, que parecem aceitar e derivar a satisfação psicológica das críticas 
contundentes que lhes são feitas? Será a expressão de desalento do cidadão co
mum contra a desumanização das organizações? 

Tais livros parecem indicar o aparecimento de um submundo na cultura organi
zacional. Na verdade, os livros satíricos divertem, porque não atacam profunda
mente; ficam na "perfumaria", na superficialidade, e não na estrutura fundamental 
das organizações. São semelhantes a alguns programas humorísticos de crítica 
política e social- divertem, mas não deixam ninguém intranqüilo quanto à manu
tenção do status quo e do establishment. 

Os seus autores são os bobos da corte das organizações de hoje. O papel deles 
é parecer crítico, mas nem tanto, para não ferir ninguém nem derramar sangue. 

Tais livros fazem o executivo rir de si mesmo, sentir-se recompensado pela sua 
"capacidade de aceitar críticas", mostrar-se aberto e democrático. 

Na Idade Média, os bobos da corte, como boa parte dos atuais críticos sociais 
(entre eles os nossos humoristas da televisão), restringiam as suas críticas aos "modos 
e maneiras", evitando mergulhos de maior profundidade no conteúdo e na substãncia 
da realidade social da época. Hoje é a mesma coisa - focalizam-se os efeitos e não 
as causas, as aparências e não a essência dos males que assolam a sociedade. 

Em geral, os autores de textos de sátira organizacional são executivos bem-sucedi
dos, que se julgam críticos mordazes e radicais das organizações contemporâneas. 

No entanto, na verdade, são extremamente conservadores e mantenedores do 
status quo. Eles são a ressurreição da velha ética protestante relativa ao trabalho 
- acreditam no trabalho duro, no tempo integral e na dedicação exclusiva, na 
lealdade incondicional à organização e à profissão. São os novos defensores do 
homem organizacional, de que falava William F. White. Acreditam no poder in
comensurável e exclusivo da promoção e do dinheiro, e do sucesso daí decorrente. 

No fundo, esses autores aparentemente modernos e irreverentes denotam um 
indi vidualismo estratificado e uma ênfase démodée no proselitismo da decantada 
mística do self-made man e no american way of life. 

É preciso que os executivos precavenham-se contra a sedução desses livros, 
li!• _.tI:
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que desviam a atenção da crítica autêntica e de repercussão para a galhofa e o 
cinismo organizacionais, pilares máximos do imobilismo e do conservadorismo. 
Essa forma de crítica, no fundo, é a consagração da inércia. São textos reacioná
rios, mantenedores do status quo e arautos de uma suti I estratégia de dominação 
e manipulação das organizações sobre seus funcionários. 

Não existe ninguém que não goste de ler tiradas irresponsáveis e demagógicas 
de um Townsend, ou de Peter, ou de Parkinson, ou do Jay, para falar apenas em 
alguns dos clássicos mais conhecidos. Eles põem a nu disfunções e contradições 
das organizações de hoje, com o que todos concordamos. Eles agradam porque 
quebram vidraças; tenho certeza de que não agradariam, se minassem as bases ou 
as fundações das instituições. É a aceitabilidade da crítica consentida, que é desti
nada a preservar o atual estado da arte das organizações, a manter inalterado o 
equilíbrio social, "a deixar ficar para ver como é que fica". Pode-se criticar tudo, 
desde que tudo fique exatamente como está. 

Townsend, por exemplo, agrada porque valoriza as práticas do empresário ra
çudo (trabalhar duro, acabar com os "as panes", eliminar os phd). Afirma que as 
organizações de sucesso o são "apesar de'.' e não "por causa de" assessores, 

ars organogramas, programas de DO e produtividade, administração por objetivo.plaê 
'" nejamento estratégico etc. == == = 3 

Se essas coisas não são importantes, por que então Townsend cuida delas em todo 
o livro, quando, ao contrário, deveria estudar aquilo que a seu ver constitui a base do 
êxito das organizações? É claro, o que é importante não é engraçado.'Aqui se configu
ram a natureza evasiva, o caráter escapista dos autores da sátira burocrática. 

Tal sucesso deve-se ao fato deles representarem diversão; passamos algumas 
horas lúdicas, amenas com eles, mas não os confundimos com coisas sérias. 

Em um dos capítulos de seu livro, Townsend sugere que o executivo telefone, 
ele próprio, para o seu gabinete com o objetivo de ver como funcionam pessima
mente as tentativas de um cliente que procura falar-lhe diretamente. Sua conclu
são equivocada é a de que o executivo deve despedir a telefonist,; e a secretária e 
atender ele próprio o telefone. E o uso do tempo do executivo? E as oportunidades 
perdidas? E o exercício dos seus papéis e funções essenciais? Que tempo destina
rá ao futuro, à mudança, à inovação? Como implementará a cultura da mudança 
na organização que dirige? Que ações realizará para preservar a identidade da 
organização a que pertence? Quando se dedicará à sua própria equipe de trabalho? 
Estas são questões inimagináveis para um analista engraçado, porém simplista. 

Os consultores são os alvos preferidos de Townsend. Ele afirma espirituosa
mente, mas sem originalidade, que "os consultores são aqueles caras que nos pe
dem emprestado os nossos relógios para nos dizerem as horas, e ainda ficam com 
eles". Aponta as distorções da função de consultoria, mas desconsidera os dife
rentes modelos de intervenção, e produz um ataque irresponsável aos consultores. 
Trabalha com chavões, clichês ou lugares-comuns. Os autores das sátiras organi
zacionais são os reis do lugar-comum, o qual exploram oportunisticamente como 

• 
12 : 



• • • • 

novidade, "sacação" genial e observação extravagante. Discorrem sobre o óbvio, 
como se estivessem falando da inusitada descoberta dos mistérios da fé. 

Townsend é engraçado. Toda vez que procura alçar vôos mais altos, suas idéias 
irreverentes ficam perigosas. Quando ele propõe a simples extinção das atividades de 
relações públicas, de pessoal, administração de material, de compras etc., certamente 
está sendo péssimo consultor, à semelhança daqueles que tão acremente acusa. 

Os autores da sátira burocrática têm, em geral, uma visão estreita e limitante 
da organização. Eles não conseguem perceber a responsabilidade social da orga
nização e as implicações da empresa moderna na proteção do meio ambiente. 
Estão ainda no tempo do laissez-faire econômico, da mão invisível que regula 
todas as relações da economia. Não acreditam nas imensas possibilidades de trans
formação social produzidas pela implementação de uma estratégia planejada de 
intervenção na cultura das organizações. 

Parkinson, com asua famosa lei de Parkinson, afirrna que "o trabalho aumen
ta a fim de preencher o tempo disponível para sua execução". Em seguida, conti
nua: "Admitindo-se que o trabalho (especialmente o trabalho com papéis) é elásti
co em relação ao tempo, é claro que haverá uma pequena ou nenhuma relação 
entre o trabalho a ser feito e a quantidade de pessoas a executá-lo." 

Assim, Parkinson nos diz: 

a) Um chefe está sempre pronto a aumentar o número de subordinados, desde 
que não sejam seus competidores ou rivais desejosos de tomar seu lugar; 

b) Os chefes tendem a inventar trabalho uns para os outros. 

Uma outra conhecida lei de Parkinson é a lei da banalidade: "O tempo gasto na 
discussão de um assunto está na razão inversa de sua importância." 

Por exemplo: o número de cafezinhos a serem servidos na organização, a cor 
do uniforme do contínuo, o tamanho da letra do letreiro da fachada do prédio são 
temas que monopolizam os debates em detrimento das questões estratégicas das 
organizações. O acessório é mais importante que o essencial. A forma prevalece 
sobre o conteúdo. 

Parkinson nos propõe a criação de uma nova ciência - a "comissãologia", isto 
é, o estudo das comissões e dos grupos de trabalho. Diz ele que uma comissão não 
é uma estrutura, mas uma planta. Como tal, deita raízes e cresce, espalha semen
tes que farão outras comissões florescerem no futuro. Ao descrer na sinergia do 
trabalho em equipe, praticamente nos diz que o camelo é o resultado da disfunção 
de um grupo de trabalho que pretendia produzir um cavalo. 

Em determinado momento, Parkinson nos diz que a perfeição da estrutura e do 
regimento só é alcançada quando a organização está à beira da falência. 

Afirma Parkinson, e aí a meu ver com absoluta propriedade, que o chefe medío
cre tende a ser uma ilha de mediocridade cercada de medíocres por todos os 
lados. A sinergia da incompetência tem como resultado a incompetência ao cubo. 
Assim, todos competem - inconscientemente, é claro - para serem os campeões da 
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incompetência e da estupidez. A cultura da mediocridade passa a ser, então, a resul
tante inevitável da realidade das organizações e do conjunto da sociedade. 

Parkinson termina o seu livro com a idéia da aposentadoria compulsória - "O 
método moderno de levar alguém à aposentadoria consiste em fazê-lo viajar de 
avião e preencher formulários. Pesquisas comprovam que a exaustão completa 
advém da combinação dessas duas atividades." 

O famoso princípio de Peter, de Lawrence Peter e Raymond Hull, afirma que 
"numa organização, um indivíduo tende a subir na escala hierárquica até atingir o 
seu nível máximo de incompetência". 

Corolário: depois de certo tempo, todos os cargos de supervisão tendem a ser 
ocupados por indivíduos incompetentes. 

Por quem é feito o trabalho e por que as organjzações ainda se desenvolvem? 
Pelos indivíduos que ainda não atingiram os seus níveis de incompetência, mas que 
em breve lá também estarão. É uma simples questão de tempo. As organizações e 
as demais instituições da sociedade terminam, portanto, dirigidas por incompeten
tes e medíocres. Daí a valorização da cultura da mediocridade que prevalece no 
conjunto das organizações e no universo da sociedade. Ao contrário do que todos 

w a afirmam, a sociedade moderna rejeita o talento e estimula o medíocre. 
'" = = = Em plena sociedade do conhecimento, esses autores ignoram a força transforma
= = dora da educação e do treinamento profissionais para formar quadros competentes, 3 

motivados e abertos à mudança. No fundo, só acreditam no líder inato, não aceitam 
que a liderança possa ser aprendida, que a competência gerencial possa ser adquirida 
por meio de processos artificiais de aprendizagens, descrêem na inesgotável capacida
de do ser humano de mudar, de participar do time que ganha, de se motivar pelo que 
faz, de engajar-se em busca da realização de objetivos cooperativos e solidários, de 
ajustar-se ao novo, de extrair do trabalho realização e contentamento, de tomá-lo tão 
natural como o lazer, se as condições em que o realiza são favoráveis. 

Para os autores das sátiras organizacionais, o ser humano normalmente é aves
so ao trabalho e só o fará se for constrangido a fazê-lo por meio dos diferentes 
mecanismos institucionais e psicológicos de estimulação. 

Tais textos, portanto, revelam uma profunda descrença na natureza humana. 
São a resposta reacionária aos conceitos hoje dominantes da prevalência dos re
cursos humanos no contexto produtivo, da importância do trabalho em equipe e do 
capital intelectual como os fatores diferenciadores do sucesso de uma organização. 

AEmPRESA
PAmlLlAR

Dos sonhos nascem os impérios, tanto os empresariais quanto os estados como 
nações politicamente organizadas. Sonhos de um ou de uns poucos, sonhos de 
muitos, mas as organizações existem em decorrência dos sonhos transformados J,a=,.: 
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em realidade. Sonhos de sucesso. Sonhos de sociedades mais justas e fraternas ou 
do oferecimento de produtos ou serviços diferenciados aos clientes. Sonhos de 
construir uma empresa ou um estado singular, que trate tanto os seus cidadãos 
como os seus clientes de uma forma nunca vista. 

No mundo empresarial, campo de nosso interesse específico no momento, pou
co importa que a organização seja apenas a primeira loja de franquias de uma rede 
de fast food, ou um complexo industrial tradicional em busca de um caminho 
criativo e inovador, ou mesmo o pioneirismo do sonho intelectual próprio da socie
dade do conhecimento aplicado à tecnologia de informação de umjovcm adoles
cente empreendedor que, sequer, já tenha trabalhado algum dia. Os sonhos são 
sempre os mesmos, os sonhos sonhados de magnificência e vitórias num palco 
iluminado de reconhecimento social e de afirmação pessoal. 

Os empreendedores não apenas sonham, mas transformam o que visualizam 
em realidade, fazem as coisas acontecerem, como na projeção de um filme futu
rístico, em que a fantasia não imita a vida mas constrói o seu cotidiano. 

Mesmo diante das maiores dificuldades e incertezas, os empreendedores não 
perdem o rumo, pois os sonhos são as bússolas que orientam os caminhos nas 
travessias e nas encruzilhadas do destino. 

Os empreendedores não são sonhadores românticos, idealisticos ou utópicos, 
embalados por quimeras e ilusões que se esvaem no confronto com a dura realida
de da vida. São pragmáticos e realizadores, marcados por grande força e energia, 
vocacionados para o exercício do poder, capazes de antecipar cenários e de fazer 
projeções daquilo o que a organização pode e deve ser. 

Roberto Freire diz que "Sem tesão não há solução". Os empreendedores são 
garanhões que se excitam permanentemente, nas vitórias e nas dificuldades, fe
cundando a todos com o seu entusiasmo, comprometimento e garra. Por isso, as 
organizações existem e buscam neles liderança, apoio e sentido de direção. As 
pessoas vêem neles proteção e segurança, e baseiam suas vidas na factibilidade 
da realização dos sonhos e no sucesso das ações de suas organizações. 

Dependentes, as organizações nem sempre conseguem romper os limites dos 
sonhos dos empreendedores para irem adiante. E aí começam a germinar os valo
res e hábitos, práticas e precedentes que conduzem à sua própria destruição. É 
senso eomum que aquelas que se sustentam apenas nos próprios lauréis, conquis
tados pelos sonhos realizados dos empreendedores, não conseguem sobreviver ao 
desafio do tempo. Há um momento decisivo no processo histórico das organiza
ções no qual o crescimento institucional, a diversificação do mercado ou a sofisti
cação da tecnologia ou dos processos operacionais levam à obsoletização das 
concepções, da ideologia e dos métodos de gestão das organizações, tomando-as 
inadaptadas à realidade. Pois esse momento encontra-se justamente embutido na 
maioria das crises vivenciadas pelas organizações familiares. 

Qual o destino dos grandes e pequenos empreendedores que fundaram organi
zações bem-sucedidas? Alguns poucos morrem ricos, muitos são afastados de 



seus cargos por fusões, incorporações ou falências. Outros tantos amargam ao 
final de suas vidas a desavença entre os seus filhos em luta pela futura herança ou 
por desentendimentos sobre como continuar, quem será o sucessor etc. É imensa 
a taxa de mortalidade das organizações familiares que não conseguem superar a 
crise de sucessão do fundador para os herdeiros. 

A empresa familiar nos leva a reflexões excelentes sobre a vida e a morte das 
organizações, as repercussões das ações gerenciais, o impacto do comportamento 
do dirigente sobre o futuro empresarial, a importância da ética organizacional vin
culada a um instante histórico, a ideologia, que determina a direção e o sentido da 
trajetória de evolução da organização, de pequena a grande, as opções e ações do 
empreendedor inserido num dado contexto social, o gap de visão de mundo das 
gerações que se sucedem. 

Na organização familiar, o dono do negócio pode ser, a um só tempo, o mais 
valioso, mas também o mais oneroso recurso humano da empresa. Em outros 
termos, o empreendedor pode ser a pessoa de quem a empresa tanto depende 
para crescer como também para estagnar e regredir. 

O dono do negócio é um exemplo bastante ilustrativo de como alguém pode ser 
simultaneamente produtivo e prejudicial, ativo e ocioso, contributivo e perdulário, 
racional e emocional, positivo e negativo. Os empreendedores são o sangue e a 
vida das suas empresas, mas enquanto líderes são também susceptíveis de come
ter excessos e erros. 

Quando observamos algum empreendedor que construiu O seu próprio negócio, 
temos a tendência de perceber nele apenas um grande ativo, esquecendo de um even
tual passivo. Elabora-se um "laudo" positivo a respeito daquele empreendedor. Afinal, 
ele pode ter os seus defeitos, mas construiu tudo o que temos, sem ele não haveria a 
empresa. Ele é o grande responsável por levar a organização ao estágio em que se 
encontra. Por isso, relevamos muitos aspectos disfuncionais de seu desempenho. 

Não admitimos de imediato essa aparente contradição, pois não nos parece 
lógico que alguém possa produzir tanto e ser, ao mesmo tempo, um obstáculo ao 
desenvolvimento da sua própria organização. 

O dirigente precisa adquirir uma enorme tolerância para com as suas próprias 
imperfeições e fraquezas, e uma genuína disposição psicológica para utilizá-las de 
forma positi va, tirando sempre partido das adversidades. Ele não pode alimentar a 
ilusão de dirigir a sua organização com perfeição, infenso a quaisquer críticas. O 
dirigente não é um computador: é um ser humano, portanto, sujeito às deficiências 
de sua própria condição humana. Tem, assim, de lidar constantemente mais com 
erros do que com acertos. Precisa, por isso, aprender também a compreender as 
fraquezas e deficiências de seus subordinados, fazendo delas a base de sua ação 
educacional. Ser capaz de proporcionar à "velha guarda" oportunidades para apren
der e desenvolver novas competências, mas se manter disposto a confrontar, sem 
vacilação, os casos explícitos de inadequação ou de inadaptabilidade, mesmo quando 
decorrentes daqueles sobre os quais depositava as maiores expectativas. 

~ .... 
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Aquele que cria uma empresa familiar pode ser também o que a destrói, pois a 
impede de profissionalizar-se ou mesmo de sobreviver sem ele. Muitos empresá
rios são autofágicos. Sofrem da síndrome do kamikaze e, assim, submetem-se ao 
hara-kiri organizacional, já que inconscientemente muitas vezes não desejam que 
suas organizações "saiam da sombra do pai". Morrem juntos. Suicidam-se. São 
vítimas da mesma arrogância de Luiz XIV: "Aprês moi, te déluge," 

Mas sempre pode haver tempo para a recuperação de um empreendedor ativo. 
Este é o seu dilema existencial: "Ou ele muda ou se muda", ou afunda o que 
fundou, sucumbindo heroicamente como o comandante do Titanic, mas acima de 
tudo vítima de sua própria incapacidade em não se adequar às exigências de de
senvolvimento de sua própria organização e das mudanças da economia. 

É preciso admitir que as características de uma liderança, insubstituíveis ao 
nascimento, infância e adolescência de uma empresa, podem ser fatores contra
producentes e estagnantes a uma nova fase de evolução. 

Os mesmos comportamentos e atitudes pessoais, que naqueles estágios pionei
ros da empresa eram as suas maiores forças, podem hoje ser as suas maiores 
fraquezas. 

Aquilo que funcionou bem no passado pode ser contra-indicado hoje. E isso em 
nada desmerece o passado, o que, o como e o porquê foi feito. 

É comum o empresário de uma organização tipicamente familiar tomar-se de
fensivo por julgar que, se concordar que seus comportamentos de ontem foram 
inadequados, estará passando um atestado de autocondenação. Talvez o empre
endedor esteja enganado! É provável que se não fosse o empreendedor, a empre
sa não teria sequer nascido ou crescido tanto. Mas é difícil admitir a hipótese de 
ser ele, hoje, que esteja freando o desenvolvimento de sua própria empresa, por 
insistir em manter as práticas e os hábitos dos "velhos tempos e dos belos dias" da 
época do pioneirismo da fundação da organização. 

É preciso voltar a ousar. Construir um novo tempo. Não basta insistir na melho
ria do status quo. É provável que o que existe na sua empresa já não apenas 
funcione mal, como talvez esteja completamente obsoleto, face às novas questões 
colocadas pela atual divisão internacional do trabalho, erigida após o advento da 
sociedade pós-capitalista. Será que a mentalidade do empreendedor ainda reflete 
Uma realidade que não mais existe? Não seriam suas convicções e conceitos ver
dadeiros blocos de pedra irremovíveis que ele insiste em manter voltados para o 
passado, de olhos no retrovisor, em vez de olhar para frente, para o que é visível, 
mas ainda não é visto? ' 

Pesquisas e observações evidenciam que, praticamente, toda a organização 
em crescimento acelerado passa por uma fronteira de perigo na transição da fase 
inicial de nascimento e adolescência para a fase adulta, de empresa pequena para 
a de médio e de grande portes. Quase que inevitavelmente a pressão econômica, 
de uma forma ou de outra, seja interna ou externa, desencadeia uma crise. É a 
crise da meia-idade ou a crise da mudança evolucionária. 

• 
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Com muita freqüência, a organização nasce com o seu momentum de cresci
mento fatalmente comprometido pela sua própria genética, As organizações tam
bém têm o seu DNA e, como tal, devem ser capazes de perceber e identificar os 
códigos genéticos que caracterizam os seus genomas corporativos. 

O empresário de uma organização em transição ocupa um dos mais árduos 
cargos que se pode encontrar no mundo dos negócios. A organização em fase de 
transição é muito mais sensível às decisões de seus dirigentes - boas ou más 
do que à estabilidade de uma empresa gigante, complexa e profissionalizada. 

Daí, uma questão essencial é colocada: tendo em vista os desafios singulares 
da época e as extraordinárias demandas pessoais de sua função, de que forma 
poderá o empresário de uma organização em transição adaptar melhor o seu pró
prio comportamento, de modo a atravessar ou a rornper com êxito a faixa da crise 
do crescimento? 

Em geral, as mensagens ou mesmo as simples insinuações do dirigente são 
muito mais alarmantes e perturbadoras do que ele imagina. No ambiente instável 
de uma organização em transição, especialmente durante um período de pressão 
econômica, perguntas "inocentes" e afirmativas casuais podem ser extremamente 
nocivas quando - conforme acontece muito - são percebidas como ameaçado

=
i
~

es ras. Procure lembrar-se: de que nem todos "moram perto do coração selvagem" 
=== '3 e que percepções variadas condicionam diferentes comportamentos. 

As pessoas não se comunicam apenas com paiavras, mas também por meio de 
gestos, expressões faciais, tonalidade de voz, maneira de falar etc. 

O dirigente precisa avaliar com cuidado as repercussões do seu estilo sobre o 
caráter ou a maneira de ser da sua própria empresa. Ela é sua extensão, pois afinal 
"o fruto nunca cai longe da árvore". 

Tal pai, tal filho ... tal presidente, tal organização. A sua genética pessoal conta
mina naturalmente a genética da organização, e, assim, é comum uma transposi
ção exagerada do DNA pessoal do dirigente para o desenvolvimento do DNA da 
organização. É preciso muita atenção para que a organização não se transforme 
num clone de seu presidente. 

A afirmativa não pode, evidentemente, ser tomada ao pé da letra, porque o 
dirigente também é condicionado pela organização que pouco a pouco cdifica, ou, 
mais propriamente, pela cultura organizacional que se forma em decorrência da 
interação das pessoas que a integram. Os avanços da identificação dos códigos 
genéticos, em lugar de absolutizarem a preponderância exclusiva da hereditarieda
de, reafirmam a influência significativa do ambiente, numa espécie de darwinismo 
do desempenho organizacional. 

O dirigente modela, forma, transforma e deforma a maneira de ser - o caráter 
- da organização. A própria escolha dos auxiliares diretos e dos principais execu
tivos da organização já deixa transparecer o seu estilo ou a sua influência, as 
repercussões de suas atitudes na construção da identidade da organização. 
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A organização reflete o estilo do presidente. O sistema de valores desse estilo 
propaga-se do mais alto ao mais baixo escalão. O presidente define o caráter da 
organização. 

Às vezes a organização pode regredir. Infelizmente, nesses casos, o "pai" é 
melhor do que o "filho"... e o "neto" pode ser pior do que ambos. E é este que em 
geral assina O atestado de óbito da organização constituída pelo avô. 

Muitos empreendedores cometem o erro de contratar, de preferência, pessoas 
que lhes são semelhantes. Pessoas que freqüentaram as mesmas escolas têm os 
mesmos hábitos, preferências ou hobbies, pertencem às mesmas igrejas ou socie
dades ou até torcem pelo mesmo clube de futebol. O empreendedor não pode cair 
na armadilha de pensar que todos os líderes compartilham do mesmo perfil, têm 
traços próximos de personalidade ou as mesmas formas de negociar. Basta uma 
simples observação aos grandes líderes da história: alguns são carismáticos, outros 
introvertidos. Outros tantos são joviais, durões ou sisudos. São arrogantes ou hu
mildes. Não há uma forma comum na qual todos os líderes sejam forjados. 

Portanto, ser ou não semelhante ao fundador vai depender das circunstâncias 
de cada situação e do processo histórico específico de cada organização. 

Navegar é preciso, sim, no mar da vida. Mas, como a vida também é feita na 
terra, muitas vezes na caminhada depara com um Rubicão. Lançar-se impulsiva
mente pode representar um suicídio, iniciando uma viagem sem retomo, deixando 
para trás dados irrecuperáveis de uma situação ainda não definitiva. Ficar à mar
gem, sem arriscar a travessia, em nome de vãs e irrealizáveis ilusões, significa 
perder-se irremediavelmente no passado e renunciar ao futuro. Nesse momento 
da crise de transição, a hora da verdade transforma-se em hora de decisão. 

Para atravessar o Rubicão, é preciso parar para pensar, refletir, pesar e sope
sar, revisar e rever. Na verdade e pela verdade. Avaliado o quadro, chega-se à 
decisão. É ficar ou avançar. Transformando o passado no presente da travessia 
para o futuro da vida. Romper com O passado irrecuperável para construir um 
presente novo, em função do futuro. E, aí, atravessar o Rubicão. Numa travessia 
definitiva. Que não tem volta, construindo um novo tempo. 

O dirigente deve sempre se perguntar: "Qual o estágio de desenvolvimento da 
minha empresa? Qual o meu estilo enquanto empresário? Em que direção e de que 
forma posso acelerar o desenvolvimento da minha organização, principalmente 
mediante a reformulação dos aspectos disfuncionais do meu estilo?" Este é um 
passo difícil, porque representa uma atitude de abertura e de mudança, de reedu
cação de atitudes, hábitos e valores que nem sempre os dirigentes estão dispostos 
a assumir. A mais dolorosa das mudanças é a autornudança, porque pressupõe inclu
sive a quebra da auto-imagem e da auto-ilusão da indispensabilidade do fundador. 

Experiência não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos 
acontece. 

Não há quem rejeite a noção de que a experiência contém um potencial mara
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vilhoso de aprendizagens. Todavia, negligenciamos cotidianamente a riqueza ines
gotável da experiência. E por quê? Talvez porque aprendemos' a repetir e não a 
repartir; aprendemos a rotinizar e não a inovar; aprendemos a individualizar e não 
a compartilhar, transacionar, transar. E este, é claro, não é um problema exclusivo 
do empresário de uma organização familiar, mas de todos os contemporâneos da 
sociedade do conhecimento e do mundo da competição globalizada. 

O processo educacional regular nos ensina a estudar previamente a lição, fazer 
o dever de casa, e só então submeter-nos aos testes de verificação das aprendiza
gens auferidas. A educação, pela experiência, é bem diferente - fazemos os 
testes e nos submetemos às provas a priori, e só então aprendemos a partir das 
vivências ocorridas. A experiência não criticada é nula porque não enseja qual
quer aprendizagem real. A vida às vezes nos prega peças, outras vezes nos sur
preende, mas sempre nos ensina. Mas só aprendemos com a experiência exami

'., nada, criticada, compreendida e assimilada. 

As organizações inteligentes aprendem muito da experiência alheia; as organi
zações medíocres aprendem por sua própria experiência, por meio do processo de 
ensaio, acerto e erro; as organizações ineptas simplesmente não aprendem e, por 
isso, sucumbem. 

Para a maioria das pessoas, la anos de experiência são, na verdade, la vezes um 
ano. Ou serão 20 vezes seis meses de experiência? Isto porque em termos de acúmulo 
de aprendizagens, de novas concepções c atitudes foram relevantes apenas os primei
ros tempos. O tempo restante nada acrescentou, num desfiar constante de rotinas e 
repetições. É o exemplo do velho produto, marco inicial da firma. Ou o sistema de 
vendas que deu certo. Ou será aquele formulário que pessoalmente concebemos? Por 
que ainda existem? Força dos hábitos, das rotinas ou dos costumes? Devem de fato 
continuar? Por que insistir neles? Resistência à mudança ou acomodação? 

Mais do que qualquer outra, a organização familiar precisa instalar um clima de 
mudança, de aprendizagem e de inovação. Se não o fizer, corre o sério risco de 
rotinizar-se, burocratizar-se, suicidar-se. Sem uma atitude de avaliação e crítica 
não há aprendizagem e mudança. A decorrência é a inércia e o imobilismo. E a 
primeira mudança na empresa familiar ocorre com a disposição psicológica de seu 
próprio fundador reconhecer a necessidade de mudar. A ordem do progresso é a 
mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma. 

Como é que você planeja a sua sucessão? Ou você nem pensa nela?

Estaria você muito ocupado na lufa-Iufa do dia-a-dia para gastar seu tempo
com essas coisas? 

Vocêjá pensou que o seu filho ou filha, sobrinho ou genro podem estar preten
dendo fazer outras coisas? Talvez não queiram, no fundo, sequer trabalhar com 
você, ou mesmo sucedê-lo, talvez prefiram até mesmo trabalhar em atividades 
completamente distintas daquelas que a sua organização atua. Talvez desejem 
apenas continuar recebendo as partes que lhes cabe na distribuição dos lucros e 
resultados. 

1. •••• 
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Os seus familiares já pegaram tudo pronto, agora fieam só "mamando nas 
tetas", "dormindo na sombra do boi", não é assim que você os vê? 

Será que você está convencido de que é cercado de incompetentes, portanto, 
incapazes de substituí-lo? Ou não seria você a fonte de tanta incompetência? Falta 
de iniciativa? Desinteresse, descaso e incúria são causas ou conseqüências de seu 
estilo gerencial? 

Ou voeê acha que a solução ideal para substituí-lo seria realmente o seu mais 
antigo funcionário? Será mesmo que nesses casos antigüidade é posto? 

Você valoriza a prata da casa, ou pensa que santo de casa não faz milagres? 
Não seria melhor a contratação de um executivo profissional para assumir os 
destinos de sua organização? Como incorporar sangue novo e verdadeiros talentos 
com vocação para construir o futuro, assegurando-lhes condições de desenvolvi
mento e de adaptação criativa à atmosfera organizacional? Como instituir um cli
ma de trabalho estimulante e participativo, e não de ameaças e punição? O que 
fazer? Recorrer ao outsourcing't Você julga que não deve escolher o seu suces
sor porque ele tenderá a ser a sua própria cópia carbono esmaecida do vigor 
original?Ou você prefere mesmo alguém que possa ser o seu próprio clone? 

O empreendedor precisa admitir que os seus colaboradores são capazes, ao 
menos potencialmente, de dirigir a sua organização na sua ausência. A premissa 
poderá parecer descabidamente elogiosa para a maioria dos empregados e bas
tante depreciativa se vista pelo lado da indispensabilidade do empreendedor. Ainda 
assim, ela corresponde muito mais aos fatos demonstrados por organizações dinâ
micas do que aos equívocos cometidos por organizações que se defrontam inade
quadamente com os problemas resultantes da crise de sucessão, 

Como é que você trata os subordinados? Será que você dá instruções e toma 
decisões baseadas no binômio autoridade/obediência? E a administração partici
pativa, eomo fiea? 

Em uma eultura do "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", como pode 
haver iniciativa e criatividade? 

Será que você vive se perguntando: "Por que ninguém aqui me apresenta uma boa 
idéia"? Ou será que você é daqueles que julga que "empregado não pensa, faz". 

Será que você considera as reuniões para planejamento ou consultas uma pura 
perda de tempo? No entanto, às vezes, elas servem como uma forma bastante 
rápida de comunicar as decisões que tomou, não é verdade? 

Você já pensou que as reuniões que dirige parecem mais sessões de depoimen
tos nos tribunais do que reuniões de trabalho? Cada subordinado aguarda, apreen
sivo, o momento em que terá de defender ou justificar suas ações, geralmente sob 
severo interrogatório e "broncas". 

Será que você costuma encerrar as reuniões com os seus funcionários pergun
tando-lhes: "Como poderei dirigir a empresa, se vocês nunca me apontam os pro
blemas que estão devorando os lucros? Eu tenho sempre que descobrir tudo sozi
nho." E O silêncio de todos, O que significa? ·..•••

' 
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" O que fazer para mudar tais circunstâncias? 

Muitas organizações estipulam gratificações para o pessoal adicionalmente aos 
salários normais. Será que você concede essas gratificações de forma sigilosa, 
quase furtiva? E as razões para a concessão, quais são? 

Será que um código entre os funcionários não é formado para fundamentar as 
suas decisões? 

Apesar de a justificativa de tais gratificações ser sempre o desempenho e o 
mérito pessoal, será que você não as concede em virtude exclusivamente de seu 
poder pessoal, benevolência ou reconhecimento por lealdade? Ou até mesmo pela 
maior proximidade com você? 

Barões e cortesãos - a quem você mais beneficia? Aos próximos, aos asses
sores íntimos? Ou aos que estão na linha de frente, nos órgãos operacionais? 

r. i), \ ,......._ Será que você com essa atitude não acaba por instaurar o império da insegurança, ... do privilégio e da deseonfiança? Alguns pensam: "Aposto que ninguém ganhou mais 
== za a 

do que eu." Outros pensam: "Aposto que ninguém ganhou menos do que eu." 

'" Como é que você trata a divergência, o conflito ou a discordância? 
==== Nas raras ocasiões em que um funcionário insiste em discordar, será que você = '3 tende a não admitir "tamanha ousadia" e indica a porta da rua ao atrevido? Será 

que você percebe o conflito como primo-irmão da insubordinação? É possível que 
a sua atitude desencoraje a abertura e a participação, recalcando os contlitos eomo 
alguém que pretendesse curar uma crise de tosse com esparadrapo na boca, O 
funcionário pára de tossir, mas morre de asfixia. E, assim, a organização finalmen
te assegura o silêneio de todos com a paz dos cemitérios. Os seus colaboradores 
podem ainda estar vivos, mas psicologicamente mortos pela decretação da morte 
clínica da autonomia e da participação. 

Como é que você expressa as suas concepções pessoais? Será que prefere não se 
expor? As suas fraquezas são trancadas a sete chaves, exceto para os "muito chega
dos". Ou há aquela exceção para o velho amigo confidente? Claro! Jamais esse con
fidente, se for o caso, estará numa posição que amanhã possa ameaçá-lo. 

Será que você não acaba perdendo a vantagem de compartilhar suas preocu
pações com terceiros? E por que não as revela? Os seus subordinados, sem saber 
o que você está pensando, ficam impossibilitados de antecipar as soluções para os 
problemas. 

Em conseqüência, eles assumirão a tendência de "sempre jogar a bola pra cima 
porque o chefão decide". E aí você acaba empregado de seus funcionários, fazen
do por eles e para eles o que eles deveriam fazer para você e por você. 

O estilo de liderança do dirigente numa organização familiar constitui um deci
sivo fator na modelagem para o perfil da empresa. O pioneiro raçudo pode provo
car grandes saltos para o progresso, embasado em sua determinação e obstinação 
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e em sua intuição e seu instinto empresarial. Mas pode também provocar uma 
catástrofe com a velocidade de um míssil. Essas são as suas maiores vantagens e 
a sua fraqueza fundamental. Você tende a confiar apenas em si mesmo - "só 
acredita no seu taco", "é o dono da verdade"? 

As descobertas da ciência do comportamento empresarial proporcionam altemati
vas mais eficazes aos estilos predominantemente utilizados pelos dirigentes das em
presas familiares. O segredo consiste na capacidade de utilização do trabalho em 
equipe, reconhecendo que os recursos humanos são as variáveis não-contabilizáveis 
dos balanços das empresas. São os recursos que manipulam todos os demais. São eles 
que detêm o capital intelectual das organizações nas suas diferentes facetas e dimen
sões, A inteligência de sua empresa não está apenas nas marcas e patentes, máquinas 
e equipamentos, mas nas cabeças de seus colaboradores, quer sejam eles seus empre
gados ou integrantes de toda uma rede de relações que a sua organização possui, 
como investidores,clientes, fornecedores, competidores, agentes comunitários, autori
dades governamentais etc... Como você trata o seu capital intelectual? 

Os empreendedores costumam enfrentar, desnecessariamente sozinhos, os pro
blemas mais extenuantes e graves das organizações que fundaram. Eles precisam, 
mais do que tudo, de interlocutores para trocar idéias, para criticar propostas, para 
pensar diferentemente. Precisam aprender a dividir com eles a tensão nervosa 
para melhor explorar as questões em discussão e, assim, privilegiar com atenção o 
que de fato é importante e faz a diferença. Não necessitam nem dos "concordi
nos", que concordam com tudo, nem de "líderes da oposição", que são sempre "do 
contra". Do que necessitam, em geral, é de um a/ter ego imparcial e sereno, que 
possa tomar parte ativa em seu diagnóstico para lancetar o âmago das questões 
em debate - alguém que possa estimular a procura de alternativas inovadoras e 
criativas, mas que compreenda que a decisão final é sempre do dirigente, que 
assume solitariamente os riscos das decisões tomadas. 

A energia pode e deve ser mobilizada em torno dos sonhos organizacionais. As 
pessoas os identificam e os assumem, e por eles são motivadas. Assim, os objeti
vos individuais e as organizacionais entrelaçam-se de tal maneira, que se confun
dem num só. Sob um estilo dinâmico e profissionalizado de gestão passam a ser 
viáveis o engajamento e o comprometimento de toda a organização na busca da 
excelência. O resultado da excelência organizacional é o aumento da produtivida
de e da lucratividade. 

Para alcançar este patamar, que transcende a sua própria existência, o empre
~ndedor não pode apenas sonhar com o que deseja que a sua organização realize. 
E preciso que sonhe também como eternizá-la após sua saída, como realizar a sua 
SUcessão. 

Muitos conceitos, idéias, valores e opções éticas legados pelo fundador perdu
rarão, ainda, por muito tempo. 

Tal legado ideológico levou a organização a atingir o estágio em que você a 
deixou, e, por certo, parte substancial desse estágio será útil para a exploração de 

• 
: 23 



novos mercados, produtos e serviços. O seu maior legado, no entanto, será aquilo 
que você foi capaz de ensinar aos diferentes níveis da organização: aprender a 
sonhar por conta própria e a compartilhar sonhos comuns e coletivos. Cada cola
borador não apenas contribuirá com a sua visão, conceitos e reflexões individuais, 
como terá aprendido a interagir com os demais na busca do consenso e da exce
lência de desempenho. Participará de um sonho organizacional em permanente 
transformação, como aprenderá também a sonhar o seu próprio sonho. 

Mas como chegar a esse estágio? O que é preciso ser realmente mudado 
daquilo que vem sendo feito? Qual é o "abre-te, sésarno" a ser utilizado por você? 

É humanizar a organização, desenvolver um ambiente de trabalho de genuíno 
respeito à pessoa humana, reconhecer que os eolaboradores são sempre capazes 
de fazer mais e melhor, de contribuir e de participar em atividades que lhes sejam 
realmente significativas e importantes. As organizações não são apenas entidades 
econômicas que têm vocação para a busca incessante dos seus interesses materi
ais, como resultados de lucros e perdas, participação no mercado, ganhos de pro
dutividade, redução de custos, dividendos a distribuir. As organizações existem 
porque existem pessoas que delas participam. São de seus comprometimentos, == õ;; empenhos e dedicação que as organizações alcançam resultados positivos. Assim, 

~
== mais do que tudo, é da habilidade em ganhar e em manter a confiança e a crença 
== 
[§ dos seus colaboradores no sonho organizacional que o empreendedor, realmente, 

será capaz de construir e eternizar a organização dos seus sonhos de fundador. 

A história dos grandes impérios empresariais familiares exibe uma imensa inci
dência de morte junto aos seus fundadores. Mauá, Delmiro Gouveia, Matarazzo, 
Chateaubriand e milhares e milhares de empresas familiares (micro/pequenasl 
médias) nascem e morrem todos os dias no anonimato da burocracia impiedosa 
dos cartórios e juntas comerciais. A morte do fundador muitas vezes coincide com 
o início da morte da empresa. 

É preciso que você não seja o próximo a engrossar o lamentável, porém anôni
mo, registro necrológico das empresas brasileiras. Não apenas em decorrência da 
crise que a todos assola, mas também devido a sua incapacidade de "engatar uma 
terceira" e, expondo-se à necessidade de mudar, assumir um novo estágio na ges
tão de seus próprios negócios - profissional, dinâmico, aberto e adequado às 
complexidades e circunstâncias da realidade brasileira e das imposições da globa
lização e da mundialização da economia. 

oGRAnDE DESAFIO: 
AREUOLUCÃO GEREnCIAL 

Historicamente, há um momento decisivo no processo de desenvolvimento eco
nômico-social das nações, quando o crescimento da produção, a diversificação da 
economia e a sofisticação da tecnologia levam à obsoletização das concepções e 
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dos métodos de gestão das empresas e do governo, tomando-os inadaptados à 
realidade. Pois, hoje, esse momento encontra-se justamente embutido na crise que 
o país atravessa: uma crise. econômica, financeira, social e política, mas funda
mentalmente uma crise gerencial. 

Grande parte das médias e até das grandes empresas ainda é gerida com conceitos 
e estilos de gestão familiar, e não científicos. A quase-totalidade das pequenas empre
sas vive aos trances e barrancos, espremida entre a crise e os métodos artesanais e 
empíricos de direção. O Estado brasileiro, por seu turno, ainda está longe de ser um 
Estado moderno, mais parece um "Matusalémjurássico", alimenta-se dos vícios e das 
deforrnações de um processo históricodifícil e, em alguns casos, até anômalo. No bojo 
da crise geral, há uma grave crise de competência gerencial. 

O mundo das organizações, no campo público e privado, precisa passar por 
uma revolução gerencial que leve a economia e o Estado brasileiros a uma nova 
era de gestão científica, moderna e profissional. E a revolução gerencial é o gran
de momento histórico da Administração, como ciência, dos executivos e dos em
presários. Promovê-la e realizá-Ia, eis o grande desafio que se coloca para o con
junto das organizações e o universo da sociedade. 

ACRISE É 
DE GESTÃO! 

Tempos de crise: reeessão, desemprego, falências, juros estratosféricos, difi
culdades de toda ordem. Diagnósticos e terapêuticas. Acusações e debates. E o 
doente sofrendo. Arriscado até a morrer, por falta ou excesso de remédios. 

Tempos de crise: para curar, urge diagnosticar. Cento e setenta milhões discu
tem: será o vírus do modelo ou a falência da gestão? Modelo, dizem uns. Gestão, 
retrucam outros. Modelo e gestão, pressentem todos. Reforma Constitucional ou 
Medida Provisória? Diseutem todos. 

Tempos de crise: para tratar, só com especialistas. Mudando ou não o modelo, 
a gestão é decisiva. E gestão é com os administradores. O Brasil precisa de profis
sionais de gestão para sua crise. 

GEnTE 
QUE PA2 

As disparidades socioeconômicas do Brasil são tão grandes e variadas que 
mais parece "um país cheio de países". Economicamente, vamos das indústrias 
mais sofisticadas (até as da produção por robô), de uma grande massa de micro
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empresas também sofisticadas a uma considerável produção de bens ao nível ar
tesanal. No campo, convivem a exploração sistemática, moderna e mecanizada 
das culturas de exportação, com a simples produção para subsistência, que utiliza 
os métodos mais arcaicos. Na administração pública, a mesma coisa: enfrentam
se opções e problemas de um país altamente desenvolvido, ao lado de questões e 
situações que perduram desde a Colônia e o Império. 

Um país como esse não pode ser administrado empiricamente, sem métodos e 
práticas científicas, como se vivesse na Idade da Pedra das organizações, E não 
pode, tampouco, ser administrado apenas com base nos "pacotes" e modelos im
portados, produzidos pelo último grito das teorias que, desenvolvidas para outras 
realidades, nem sempre têm a ver com os problemas especificamente brasileiros. 
Os modelos organizacionais que respondem às neçessidades dos grandes conglo
merados, mesmo adaptados, pouco funcionam para o Brasil - que, apesar de 
possuir grandes empresas e conglomerados, vive uma realidade econômica pró
pria, por maior que seja a influência da globalização e a transferência dos paradig
mas colocados na economia mundial. 

Mesmo incorporando a produção científica intemacional, é preciso elaborar 
soluções próprias para os problemas administrativos específicos dessa realidade, 
desenvolvendo uma teoria c uma cultura organizacionais realmente brasileiras, a 
partir da compreensão e do aproveitamento das já inúmeras contribuições organi
zacionais brasileiras do tipo "gente que faz". Essas experiências precisam ser 
conhecidas, discutidas, compartilhadas, incorporadas pelo universo das organizações 
brasileiras. E o administrador é essa "gente que faz", muitas vezes desenvolvendo 
anonimamente organizações altamente competitivas no cenário internacional. 

CAPACITACÃO PROfiSSiOnAL 
PERmAnEnTE 

Para assumir o papel que lhe cabe, o administrador precisa, enquanto profissão 
e segmento social, colocar-se à altura das exigências históricas da nação. Não 
basta ser bom profissional e especialista nesta ou naquela área. É preciso desen
volver uma ampla visão dos macroproblemas da sociedade brasileira e nelas situar 
globalmente os aspectos da gestão. 

Planejamento estratégico, qualidade total, reengenharia, liderança Zapp são 
apenas alguns exemplos. Estes são campos potencialmente destinados nas empre
sas e na administração pública aos administradores. Mas só terá condições de 
plantar e colher nessas searas quem tiver ampla formação e visão dos macropro
cessos econômicos, políticos e sociais. 

A capacitação é o artigo primeiro do Estatuto de Valorização e Afirmação de 
qualquer profissional ou profissão. E muito mais ainda para os administradores, 
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profissão em ascensão, que precisa agora ocupar lugar decisivo no processo de 
transformação da sociedade brasileira. 

Como adverte o ditado: "Ninguém fará por você aquilo que você próprio não se 
dispuser a fazer." Nada mais adequado para o atual estágio da consciência profis
sional dos administradores brasileiros. O momento histórico - a atual etapa de 
desenvolvimento socioeconõmico do pais - exige administração em moldes cien
tíficos e administradores profissionalmente capazes. A crise presente evidencia tal 
premência. É chegada a hora da valorização profissional. 

Impõe-se a implantação de novos currículos voltados mais eficientemente para 
a realidade do mercado de trabalho. Como diria o poeta Vinícius de Moraes, os 
despreparados que me desculpem, mas formação é fundamental. 

Mas não basta isso: os administradores precisam desenvolver sua consciência 
profissional, uma sólida visão de suas funções sociais e uma aguda percepção de 
como suas atribuições específicas inserem-se no universo organizacional e admi
nistrativo. Nenhuma profissão afirma-se na sociedade sem moldar uma fisionomia 
própria, que atenda às necessidades do desenvolvimento social, sem estar plena
mente capacitada para responder aos desafios dos tempos presentes. 

oDIA 

SEGUinTE 
Em momentos de crise, quando o mercado de trabalho estreita-se em virtude 

da redução dos quadros de pessoal, a competência individual aumenta o seu valor 
como fator decisivo para a conquista de emprego por parte de qualquer profissio
nal. Daí a importância fundamental da capacitação pessoal, que deve ser mantida 
e desenvolvida permanentemente por um esforço de especialização e atualização, 
por meio de cursos, seminários, palestras, debates e congressos. 

O inverso do velho ditado português é verdadeiro: quem tem competência pode 
estabelecer-se. E o esforço da capacitação pessoal geralmente é recompensado 
pelo sucesso na busca do emprego, na ascensão funcional, no desenvolvimento 
profissional, na empregabilidade e na ocupação útil. 

O êxito é o dia seguinte após o esforço de capacitação. 

nEm SEmPRE onouo 
EomAIS ADEQUADO! 

Kwame Nkrumah, líder da independência de Ghana no final dos anos 50, do 
século passado, mandava aperfeiçoarem-se no Brasil os seus médicos e outros 
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profissionais. Motivo: a realidade brasileira era mais próxima de seu país e de seu 
povo do que os interplanetários, sofisticados e caríssimos consultórios e laboratóri
os médicos londrinos ou caJifomianos que seu pobre país não podia comprar. 

Uma geração depois, o Brasil ainda segue critério rigorosamente inverso. 

Nossos estudantes lêem (quando lêem ...) tratados mirabolantes sobre fórmu
las, processos e aparelhagens que a maioria daqueles estudantes jamais terá opor
tunidade de ter acesso, e, às vezes, nem mesmo de ver. E é exatamente isto o que 
ainda ocorre, também, na área de Administração. 

E os nossos administradores, tal qual Alice no País das Maravilhas, saem por aí, 
montados em seus canudos de pergaminho, a planejar projetos em tecnologia de ponta 
na maioria das organizações em que - não só por falta de visão, mas principalmente 
por falta de recursos - a contabilidade ainda é do-tempo do guarda-livros. 

O administrador precisa saber aplicar a tecnologia apropriada ao contexto oro 
ganizacional, isto é, aquela que ao ser escolhida não leva em conta apenas o estado 
da arte, mas também as peculiaridades da cultura organizacional na qual será 
utilizada. 

Enfim, tecnologia apropriada não é, necessariamente aquela correspondente 
ao último avanço tecnológico, mas a que possibilita à organização autonomizar-se, 
dar o passo seguinte sozinha. A desconsideração dessa dimensão cultural muitas 
vezes obriga as organizações a avaliarem as aplicações de tecnologia da moda 
mais pela relação do custo/malefício do que do custolbenefício, tantas são as re
percussões disfuncionais que provocam. 

OS CAUALEIROS DA TÁUOLA REDOnOA: 
TRABALHO Em EQUIPE 

Cada vez mais o cotidiano das organizações, nas administrações pública e pri
vada, exige e desenvolve a necessidade de ações, programas e projetos de nature
za multidisciplinar, em trabalhos de equipe que envolvem profissionais de diversas 
áreas, somando forças para a consecução de determinados objetivos. Quanto mais 
complexas tomarem-se as organizações, mais forte será essa tendência. A equipe 
de trabalho é a célula da organização moderna. 

Os grupos multidisciplinares de uma equipe, formados para as mais variadas 
atividades, são como os lendários cavaleiros da Távola Redonda: somam qualida
des e rnaestrias diferentes em um bloco único, que é tão forte quanto a soma das 
habilidades individuais - e até mais. Na época, é bem verdade, o rei Arthur não 
prescindia do seu mago MerJin, o que os dirigentes modernos podem também mui
to bem fazer, porque os magos de hoje rapidamente se transformam em trapalhões 
em palcos nem sempre iluminados. Mas, assim como o rei Arthur, o dirigente 



moderno não pode prescindir de quem coordene e conjugue as habilidades e as 
capacidades individuais de modo a transformar os indivíduos em uma equipe coesa 
e eficiente. Era o que fazia Sir Lancellot, 

Pois é exatamente esse o papel dos administradores nas atividades multidisci
plinares de trabalho em equipe: a insubstituível função dos Lancellot da administra
ção moderna. 

SEm LEnco 
ESEm oocumEnTo 

No meio da explosão alucinante dá crise cambial, enfim, uma gota de orvalho 
no deserto da crise: anuncia-se a recuperação da produção industrial, que pode 
significar o começo da cura, mas pode também representar apenas a melhora que 
antecede ao Coma. 

Seja como for, o fato levanta uma questão essencial: pequena ou grande, qual
quer empresa só pode enfrentar uma crise ou sair dela recorrendo aos préstimos 
desse grande exorcizador de crises, infelizmente pouco aproveitado neste país, 
que é o administrador profissional. Aliás.já se tomou até lugar-comum afirmar que 
o Brasil não é um país subdesenvolvido, mas subadrninistrado. 

Em época de crise econômica, por exemplo, é preciso reduzir custos, e isso é 
papel do administrador. É preciso racionalizar a produção e os estoques, dinamizar 
as vendas para compensar o estreitamento do mercado com a obtenção de uma 
fatia maior  e isso é papel do administrador. É preciso encontrar novas formas 
de otimização da produção, das vendas e dos lucros  e isso também é papel do 
administrador. 

Não por acaso, segundo estudos recentes, apenas as empresas que recorrem 
amplamente às mais modernas técnicas e métodos de Administração estão conse
guindo derrotar a crise. As outras têm de se resignar a "caminhar contra o vento, 
sem lenço e sem documento". E quem caminha contra o vento anda como caran
guejo - para trás. 

LEITE 
DE PEDRA 

Administrar em tempo de crise é quase como tirar leite de pedra. Mas pensar 
em empreendê-Ia  justamente pela complexidade das situações que se enfrenta 
- é quase como operar o milagre da multiplicação dos pães. Difícil- até impro
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vável, dirão alguns -, mas altamente produtivo, exatamente porque as dificulda
des impõem a busca de soluções criativas, originais e até inusitadas. 

É mais ou menos assim que se encontra o Brasil diante de certos problemas. 
Como, por exemplo, o da necessidade de desenvolver as pequenas e médias em
presas (para não falar das microempresas e até da agora tão badalada "economia 
invisível"). Fortalecê-Ias e desenvolvê-Ias é assegurar a própria sobrevivência da 
economia e garantir um mercado bastante extenso para uma mão-de-obra a bra
ços com o desemprego c o subemprego galopantes. 

Ora.jamais as empresas irão desenvolver-se sem a assistência profissional dos 
administradores para O equaeionamento de seus problemas de produção, gestão e 
colocação de seus produtos no mercado. Só que elas não podem pagar diretamen
te essa assistência. Aparentemente insolúvel, o que parece um círculo vicioso, 
mais do que uma rima, no caso é uma solução. Por que não desenvolver um siste
ma de benefícios fiscais voltado para uma utilização mais ampla e extensa da 
assistência técnica administrativa para essas empresas? Com isso, ganhariam elas 
próprias, os administradores e a economia do país. 

Aproveitando a necessidade de atualização do Estatuto da Microempresa e a 
da efeti vação da Reforma Tributária, por que o Governo não experimenta tirar 
leite de pedra? Pode até ter a surpresa de deparar-se com um rico apojo, prêmio 
para quem se dispõe a ousar. As reformas conservadoras até agora encetadas 
pelo governo FHC apenas contemporizam os problemas, porque não buscam de 
fato as verdadeiras soluções para as dificuldades que atravancam o nosso desen
volvimento. É preciso ousar. Construir uma nova realidade. Não basta insistir na 
melhoria do status quo. O que existe não apenas funciona mal, como está comple
tamente obsoleto face às novas questões colocadas pela atual divisão internacio
nal do trabalho, erigida após o advento da sociedade pós-industrial, ou pós-capita
lista, como preferirem. A nossa mentalidade reflete a realidade de um tempo que 
não mais existe. Como blocos de pedra irremovíveis, insistimos em manter os olhos 
no retrovisor em vez de olharmos para a frente, para oque é visível, mas que ainda não 
é visto. A utilização das tecnologias no conjunto da sociedade se faz a uma velocidade 
orbital, mas a nossa mentalidade evolui no ritmo de um carro de boi. 

O velho conceito estratégico de "frente interna" é o que mais se presta hoje 
para retratar uma dinâmica realidade em curso no mundo empresarial. Na verda
de, porém, nunca a frente interna esteve tão ativa: quando diminui a demanda do 
mercado, a disputa se volta, não tanto para o aumento global das vendas, mas 
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muito mais para a conquista de melhores fatias do mercado. E, se o volume físico 
dos negócios diminui, sua intensidade aumenta. 

Isso provoca uma situação extremamente mutável: como nas nuvens da políti
ca e da economia, sucedem-se os lances, as oportunidades e as presas. O quadro 
muda dia após dia. A situação exige das empresas muita flexibilidade, presteza de 
decisão, mecanismos ágeis, processos informacionais eficientes e rápidos. Quan
do a competição é acirrada - e não há competição mais intensa do que a dos 
momentos de crise -, cresce a importância da qualidade dos produtos, da eficiên
cia do marketing e da agilidade da empresa em relação ao mercado. Contradito
riamente, é uma guerra de posições que se trava na forma de uma guerra de 
movimentos. 

Esse fenômeno coloca para as empresas uma necessidade vital: quadros alta
mente qualificados. As estruturas e as tecnologias não funcionam sozinhas. São 
postas em movimento, dirigidas e modificadas por pessoas. E por pessoas prepa
radas para isso. No caso, os administradores profissionais, homens e mulheres 
formados para enfrentar as características próprias da guerra imposta pela globa
lização, 

A vida às vezes nos prega peças, outras vezes nos surpreende, mas sempre 
nos ensina. E agora, mais lima vez, está dando outra lição a todos - profissionais, 
empresários e governantes. É uma lição básica e decisiva: sem gestão profissiona
lizada a guerra estará perdida. 

GESTÃO PARTICIPATIUA: 
UmA EHPERIÊnCIA QUE 
PRECISA SER GEnERAL/2ADA 

Ao alvorecer de um novo século, o Brasil finalmente ingressa em uma nova 
fase de sua história: ao sepultar um período de autoritarismo e centralização, que 
estancou o processo de desenvolvimento político do país, a nação conquista nova
mente a oportunidade de construir um tecido realmente democrático para a sua 
vida política, econômica e social. O fortalecimento da Federação e da autonomia 
municipal constitui a pedra de toque do renascimento da sociedade brasileira em 
bases sólidas e democráticas. Por isso, é fundamental discutir hoje profundamente 
as formas de administração municipal, para extrair ensinamentos e balizar os ru
mos para fortalecer a sociedade pela sua base. Cada eleição municipal reforça 
essa oportunidade. 

A necessidade de aprofundar o processo de democratização e de fortalecer o 
município coloca na ordem do dia a urgência da reformulação dos modelos de 
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gestão da coisa pública, a partir dessa unidade básica da Federação. Não basta 
reforçar os municípios com reformas do sistema que lhe propiciem maiores recur
sos orçamentários: é preciso direcionar sua aplicação em consonância com as 
reais necessidades da população local, com a participação direta dos moradores, 
não só em termos de informação, mas também de decisão e de controle da execu
ção. E isso requer uma mudança radical de estilos do governo, dos modelos de 
gestão e até das estruturas administrativas, democratizando o poder da máquina 
governamental para abri-Ia à participação efetiva da população, da comunidade e 
da sociedade organizada. 

Os espaços hoje existentes em poucos municípios, com o chamado orçamento 
participativo, são ainda experiências muito embrionárias, quando não manipulati
vas c meros slogans de marketing político. Na verdade, não são, de fato, expe
riências de planejamento, elaboração, execução e avaliação orçamentária que bus
quem uma real transformação no processo da formulação de políticas públicas e 
alocação de recursos. 

Apesar da situação de enorme descrédito das instituições políticas no país, 
alguns esforços já são por si só fatos concretos na tentativa de criar um modelo de 
gestão participativa no nível municipal. Dadas as limitações naturais do quadro 
político, tais experiências ainda são restritas, ora em sua profundidade, ora Iimitan
do-se a determinado setor da administração. Mas representam o embrião de um 
novo modelo democrático de gestão pública que precisa ser profundamente estu
dado, criteriosamente elaborado e amplamente generalizado, como contribuição 
decisiva para o processo das transformações democráticas de que a sociedade 
brasileira necessita e exige. 

Na medida em que os centros de ensino de administração sejam capazes de 
reunir essas experiências, examinando os seus aspectos mais marcantes, univer
salizando as suas linhas mestras comuns, haverá condições para se esboçar um 
modelo mais completo de gestão participativa que será proposto para o conjunto 
dos municípios brasileiros, dos administradores municipais, das lideranças comuni
tárias, dos partidos políticos e da sociedade civil. A sistematização dessas expe
riências em um modelo mais global pode, portanto, representar uma contribuição 
política de importância fundamental para o avanço da sociedade nesta quadra de 
transformações democráticas. 

UtnCtR 
OOtSRflO 

Administrar o Brasil significa, entre outras coisas, voltar-se para uma realidade 
econômica feita, em grande parte, das pequenas c microempresas que ocupam a 
maior parcela da mão-de-obra nacional. Formado majoritariamente em função dos 
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problemas das grandes empresas e conglomerados, o administrador geralmente 
fica perdido diante da realidade das pequenas e das microempresas, nas quais não 
se aplicam os "pacotes" importados do exterior e os modismos. Este setor repre
senta um amplo mercado de trabalho inexplorado para os profissionais de Admi
nistração e um segmento altamente dinâmico para a economia do país. 

A exemplo do que acontece na área dos contabilistas - onde as grandes em
presas têm seu próprio corpo contábil, mas as pequenas e microempresas usam 
serviços dos escritórios de contabilidade -, os administradores também poderiam 
partir para uma atitude desse tipo, dando assistência profissional e técnica aos 
pequenos e microempresários. Está aí um campo de trabalho amplamente virgem, 
praticamente inexplorado, sequioso de um mínimo de sustentação profissional. Os 
esforços para resolver os problemas de racionalização da produção, dos sistemas 
e métodos, das vendas e de outros aspectos da atividade desse setor empresarial 
da economia também teriam um resultado de fundamental importância. Fornece
riam elementos técnicos e empíricos para a elaboração de uma teoria administra
tiva autenticamente brasileira, voltada para a problemática concreta e real de nos
sa economia, com as limitações e possibilidades de nossa força de trabalho e 
comprometida com elas. Esse é um outro desafio a ser vencido pelos administra
dores que, por deformação do sistema universitário de ensino, têm sido também 
vocacionados para serem empregados das organizações públicas e particulares, 
em vez de dirigirem-se para o risco da realização das atividades empresariais 
autônomas, na condição, pelo menos, de pequenos e microempresários. Hipoteti
camente, pelo menos assim, os administradores profissionais constituem O seg
mento social mais habilitado ao exercício dessas atividades empresariais. E aí está 
mais um excepcional campo de trabalho. Então, mãos à obra. 

AHORA 

DA UERDADE 

Há amores que nascem sob o signo do equívoco e acabam morrendo trágica e 
tristemente porque as pessoas não souberam encontrar a raiz do equívoco e arran
cá-la com coragem. Então, de equívoco em equívoco, o amor desgasta-se e trans
forma-se em raiva, contida ou incontida. E morre de morte nem sempre acidental. 

É difícil, sim, mas o amor - como Cristo - também pode ressuscitar. Isso 
exige uma mudança radical. E a condição para qualquer mudança que toque na 
essência dos problemas que originaram os equívocos é o reconhecimento dos er
ros. É terrível a hora da verdade, mas é um ato imprescindível para que haja 
mudança. Dizer que mudou ou está mudando, sem encarar a verdade, e se colocar 
a nu para o outro não passa de ilusão e engano. O que não assegura uma mudança 
séria e real. Apenas uma farsa ou dissimulação, que logo se desmascara. 
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Só com a coragem de encarar a verdade, para si mesmo e para o outro, pode
se ter a esperança dc acabar com os equívocos e ressuscitar o amor renascendo 
para o amor. 

Essa é hoje a realidade do país: muitos equívocos impediram o feliz casamento 
do Brasil com a Administração. 

A crise, aguda c profunda, no entanto, não é irremediável. E o equívoco pode 
ser superado pela necessidade, parteira da mudança e da transformação da hu
manidade. 

O Brasil precisa compreender que a sua crise também é de gestão. Uma per
versão econômica, persistente por décadas, deformou a capacidade das pessoas 
de perceber, como se uma hemiplegia ético-moral só nos fizesse acreditar no lucro 
fácil, na falta de necessidade do trabalho árduo, nos ganhos financeiros improduti
vos e desmesurados, na lógica corrosiva do sempre querer levar vantagem em 
tudo, no jeitinho desonesto, no pistolão c na malandragem. Uma nação só sai da 

I 'I ~ 1 • crise pelo trabalho. E o trabalho, modernamente, é o campo da gestão profissional \ t \ \"L.. -"" do Administrador. 

ORR OIREIS,
OUUIR ESTRELAS...

No momento cm que a consolidação do processo democrático em nosso país 
assegura a transição periódica dos governos em todos os níveis, em que todas as 
políticas públicas são analisadas, estudadas e revistas, com o objetivo de novos 
equacionamentos, é importante se destacar a velha e sempre atual máxima de 
Peter Ducker: "Não há país subdesenvolvido, mas subadrnínistrado.' Portanto, 
antes e acima de qualquer medida operacional, é necessário que se compreenda 
que as equipes de governo têm de fundamentalmente comprometer-se com a ge
rência moderna e eficaz, com a administração científica no tratamento das graves 
questões que afetam e destroem a cidadania e o bem-estar da população brasilei
ra. Os governos têm que, concomitantemente, debelar as causas quc originam as 
crises nos variados campos da vida nacional e construir bases sólidas para que tais 
disfunções institucionais não venham a se repetir. Portanto, precisam administrar o 
presente e antecipar-se ao futuro. Têm simultaneamente que pisar no "telhado de 
zinco quente" e ouvir as estrelas que nos indicam um novo caminho. 

Administração é previsão, planejamento e provisão. E isso tem um profundo 
significado para se compreender o papel decisivo da administração como ciência e 
dos administradores como profissionais para a gestão de qualquer organização no país. 
Como costumava dizer mestre Belmiro Siqueira, José, do Egito, estava fazendo boa 
administração quando, premonido por seus sonhos, mandou construir silos que possibi
litassem ao Egito guardar nos sete anos de vacas gordas para compensar a escassez 
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nos sete anos de vacas magras. O Brasil não teria crise de energia em 2001 se os 
nossosgovernos tivessem sido previdentes como nos ensina a Bíblia. 

Pois é. numa situação em que os avanços da ciência e da técnica possibilitam 
prever com grande exatidão as crises e até sua natureza, basta seguir os princípios 
básicos da previsão, do planejamento e da provisão, para ter condições de enfren
tar qualquer crise. É o que não fizemos até agora no Brasil, mas precisamos fazer. 
Isso, porém, não pode ser feito nem se fará sem administradores capazes e prepa
rados para assumir esse papel. 

Para tanto, não é mais nem preciso "consultar sonhos ou ouvirestrelas", como 
diria o poeta. Basta confiar na ciência e na técnica - e, ora direis, ouvir os admi
nistradores, os profissionais da gestão. 

oCAminHO 
OAS PEORAS 

Avaliam-se as medidas que deverão ser tomadas de imediato para debelar as 
diferentes crises que grassam na sociedade. O que fazer? Eis a questão. Como 
administrar o Brasil? Eis a essência do dilema que vivemos. 

Se a crise brasileira reflete-se e concentra-se numa profunda crise gerencial, a 
adoção de novos modelos de gestão para as administrações pública e privada 
representa um recurso decisivo para a superação da crise. O país só se tornará 
adulto quando conseguir passar da etapa atual de administração empírica e ama
dorística para ingressar numa era de administração científica e profissional. 

Ora, no quadro das profissões há uma que tem por objeto específico precisa
mente a Administração: são profissionais formados e qualificados exatamente para 
o uso mais racional dos recursos materiais e humanos, visando ao melhore maior 
resultado possível, a curto, médio e longo prazos. Por que não aproveitar plena
mente essa imensa capacidade para ajudar o Brasil? 

Uma profunda reformulação administrativa é o caminho das pedras. E os ad
ministradores são as próprias pedras, prontos a levar o Brasil para a margem do 
desenvolvimento e do progresso, se forem aproveitados como devem ser. É o que 
acontece nos países do primeiro mundo e nos que estão rapidamente se encami
nhando para lá, deixando-nos cada vez mais para trás. 

InUESTIR 
nA RACIOnALl2AGÃO 

A primeira coisa em que se pensa em tempos de crise é cortar. Premida pela 
falta de salários e pela sobra de dias no fim do mês, a primeira medida da dona de 
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casa é cortar os supérfluos, noção relativa que varia de acordo com o nível de vida 
da família e que pode ir do caviar ao pão nosso de cada dia. Na empresa privada, 
diminuem-se ou cortam-se verbas de publicidade, gastos desnecessários ou em
pregados. 

Por falta de visão empresarial e de afirmação da profissão no cenário das 
organizações, em muitos casos os administradores chegam a entrar na lista de 
cortes. Esse erro brutal é mais freqüente do que se imagina. E tem conseqüências 
drásticas e trágicas para a empresa. 

Administrar em tempos de crise não é só fazer cortes. É também investir sele
tiva e corretamente. E um dos investimentos de maior retomo é exatamente aque
le que pode ser feito na racionalização, não só da produção mas também da admi
nistração. Uma racionalização administrativa bem-empreendida pode resultar muitas 
vezes em maior diminuição de custos operacionais do que os pesados cortes na 
folha de pagamento. 

E investirem racionalização significa investir em administradores, que são exa
tamente os profissionais indicados para conduzir o barco, especialmente em tem
pos de crise. 

TODO DIA EDIA. 

TODA HORA EHORA 

Muitas empresas de consultoria têm registrado sinais alentadores de procura 
de consultoria administrativa em vários ramos, sobretudo da consultoria organiza
cional, por parte das empresas privadas. O fato pode estar refletindo uma neces
sidade que nasce da perspectiva de recuperação da economia ou do desespero 
originado pelo fundo do poço. Ou até mesmo das duas coisas. Reflete também a 
resposta à concorrência imposta pela globalização. 

A necessidade está se manifestando. Imprescindível para planejar, ordenar e 
organizar a expansão nos momentos de decolagem e vôo da economia, o admi
nistrador também é indispensável para racionalizar, reduzir custos, encontrar formas 
criativas de sobrevivência e até de crescimento nos momentos em que a economia se 
encontra no hangar, em trabalho de manutenção ou até mesmo com sérias avarias. 

Há indicações de que, finalmente, uma boa parte do empresariado está toman
do consciência desse fato. Maestro, regente da orquestra do boom quando a eco
nomia está em expansão, o administrador também é um exímio exorcizador de 
crises, quando o avião tem que parar. 

Como diz a canção: "Todo dia é dia, toda hora é hora" -de boa administração 
e de bons administradores, especialmente quando a nossa economia deixa de ser 
reboque exclusivo da máquina pública, que funcionava como um enorme Boeing 
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477, para se transformar também numa miríade de teco-tecos privados que, pela 
primeira vez, refletem em todo o Brasil a eclosão de um verdadeiro capitalismo 
independente e autônomo, que não se circunscreve aos grandes centros, mas que 
abarca toda a nação. 

nÃo DÁ mAIS PRA SEGURAR. 
EHPLODE CORAGÃO! 

Realmente não dá. Sem a racionalização dos processos produtivos, administrativos 
e de comercialização não dá para segurar uma empresa - principalmente a média e 
a pequena -, que, atingida pela bola de neve da crise, está rolando ladeira abaixo. 
Mesmo que isso produza um tranco, é preciso rapidamente puxar O freio de mão para, 
pelo menos, deter a descida e recuperar o fôlego para poder subir de novo a ladeira. 

Uma legislação própria e permanentemente renovada para a microempresa 
pode ser uma solução para esse importante segmento da economia, talvez até para 
tomar visível a economia invisível de que tanto se fala. É preciso também criar 
instrumentos parecidos para a pequena e a média empresas. Mas uma coisa pre
cisa ficar clara: micro, pequena ou média, nenhuma empresa conseguirá escapar 
da crise e subir de novo a ladeira, se não contar também com a contribuição 
decisiva da administração profissional. 

Por maiores que sejam as dificuldades, sempre é possível encontrar os cami
nhos para vencê-Ias. Claro, desde que se recorra ao que a ciência e a técnica 
modernas de Administração colocam ao dispor dos empresários, por meio dos 
administradores profissionais. 

Quem não tiver essa clarividência terá que acabar concordando com o slogan: 
"Não dá mais pra segurar!" E só terá diante de si uma terrível e interminável 
tarefa, que acaba por se transformar na "síndrome de Sísifo", eternamente conde
nado a empurrar ladeira acima a pedra que viu rolar ladeira abaixo. Sísifo recebeu 
a condenação divina. A empresa, pior do que isso, condena-se inexoravelmente à 
morte por falência, incorporação ou por simples autodissolução. 

ETOmE 
BIOTÔnlCO! 

Debilitado, o organismo da administração brasileira, sobretudo na área econô
mica, apresenta evidentes sinais de doença. Muitas causas concorrem para o dia
gnóstico da crise vital: os fatores são muitos e pluriformes, os sintomas são claros 
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e variados, a crise é indiscutível. A hipovitaminose é generalizada, resultando em 
uma anorexia institucional quc se caracteriza pela inapetência dos vetores dinâmi
cos da sociedade. Prostrado em berço esplêndido, O Brasil retrata a figura de um 
Hércules do qual se subtraiu toda a energia. 

E a moderna ciência médica ensina que raramente existe de forma isolada a 
carência de vitamina: o que há são carências associadas de várias vitaminas. Exa
tamente como a crise brasileira - econômica, social, moral, ética, educacional, 
cultural etc. etc. 

A mesma ciência médica também ensina que há sempre uma avitaminose para 
cada caso. 

Quando isso acontece, o tratamento é feito na base de multivitamínicos que 
privilegiam a vitamina que mais faz falta ao paciente. Na medicina aplicada à 
crise, isso significa que este velho doente de 500 anos está precisando rigorosa
mente de todas as vitaminas, mas que aquela destinada a desencadear a reação 
associada de todas elas é uma nova descoberta dos países desenvolvidos, que há 
muito conseguiram acabar com a doença do atraso: a vitamina "A". 

~ "A" de administração, configurada com "C" de científica,com "P" de profissio
~ nal, com "S" de séria e com "R"de racional- essa é a associação vitamínica que 
~ o doente necessita para sair da crise, uma espécie de biotônico vital indispensável 
= 
~ para a recuperação. 

O Brasil precisa de uma vez abandonar a velha prática do charlatanismo ge
renciaI e passar a valer-se da legítima e verdadeira medicina administrativa: a 
teoria das organizações. Só esta lhe dará O complexo vitamínico necessário para 
sair da crise e arrancar em direção ao seu verdadeiro destino de nação no cenário 
do mundo contemporâneo. E tome biotônico gerencial! 

InUISíUEL,
mAS UIÁUEL

A nova moda é a economia informal. Apertado pela crise, o Brasil descobre 
um fenômeno que sempre existiu. E a economia invisível destila sob olhares curio
sos nas passarelas dos seminários e congressos acadêmicos, quando não se vê 
submetida aos microscópios dos cientistas sociais, economistas e tecnocratas do 
governo. Solução, que é bom, nada. Mais um produto da moda que se apresenta 
nas discussões tecnocráticas logo será substituído por outro hit da parada de su
cessos. 

Trata-se, porém, de uma questão seríssima, que sempre existiu, mas que a crise 
encarregou-se de agravar. E cuja solução - que a transformou de invisível em 
viável - não depende das complicadas equações econômicas, mas sim de um I- ••• 
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simples bom senso e previsão administrativa. O tamanho e a importância da eco
nomia informal estão em relação direta com a carga fiscal e os entraves burocrá
ticos aos mecanismos econômicos. A suavização da carga fiscal é uma decisão da 
área fiscal e financeira, portanto, da administração. E a eliminação dos entraves 
burocráticos é uma medida de desburocratização, portanto, da administração. 

Um país esmagado pela fúria fiscal e emperrado pela burocracia não pode nem 
sequer sonhar com sua recuperação, e muito menos com O florescimento econô
mico. 

InUlsíuEL. 
mAS nEm TAnTO... 

O Brasil possui hoje uma economia paralela que deve oscilar entre 30% e 50% 
do PIR. As reiteradas e inócuas declarações das autoridades econômicas de que 
castigariam com maior incidência do Imposto de Renda as empresas c os empre
sários que têm o mau hábito de aplicar tabelas com preços bem elevados, estimu
lando a espiral inflacionária, em especial o indice Geral de Preços, são o reconhe
cimento tácito de que o governo conhece muito bem o problema. Assim como as 
práticas empresariais também as pessoas físicas de alta renda não costumam pau
tar seu comportamento pelos termos da "legislação em vigor". Preferem, muitas 
das vezes, o formalismo dos atos, apenas para "inglês ver", sendo que no caso o 
"inglês" é o próprio governo. 

A existência de economia paralela ou invisível não é mais uma prerrogativa da 
terra de Macunaíma, o malandro esperto, inteligente, desonesto e mau-caráter, 
sempre ávido por "levar vantagem em tudo", mas que só age assim como resposta 
a uma classe dominante que o oprime. 

No Brasil, a sonegação fiscal e a propina institucionalizada constituem as "de
lícias" da economia paralela. O jeitinho, patrimônio nacional, é a "gazua" que abre 
todas as portas e rompe qualquer entrave burocrático. É a "mão invisível" da 
economia paralela, em que o laissez-faire só vale para os faltosos. Não é exagero 
supor que há setores em que a contabilidade paralela corresponde a mais de 60% 
do movimento. E por aí vai ... 

A economia paralela pune por.exclusão e por exceção aqueles que dela não 
participam. Beneficia o infrator: uma empresa "careta" fica obviamente em des
vantagem face à concorrência, A prática generalizada do caixa 2, da meia nota, da 
venda "por fora" e da propina é estimulada mais ainda por um "burocratismo" que 
objetiva "criar dificuldades para vender facilidades". Um país que possui uma das 
mais altas cargas fiscais do mundo e uma estrutura burocrática paquidérmica só 
poderia apresentar mais um excepcional escore nos indicadores da "econometria 
comportamental" dos tecnocratas: também somos o país com maior índice per 
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capita da economia invisível. Assim, não há alternativa para vencer a crise c 
sonhar com a recuperação econômica, se cada vez mais somos esmagados pela 
fúria fiscal e pela burocracia insensível, submetidos aos males de que padecemos 
todos nós, honrados cidadãos brasileiros. Apenas os honrados... 

CAffiELOTAGEffi 
A camelotagern era, outrora, uma atividade restrita a deficientes físicos que, 

discriminados no mercado de trabalho, tiravam seu sustento da venda de pequenos 
objetos nas ruas. Também tomou-se comum, na década de 1970, no auge do mo
vimento hippie, a venda de bijuterias por artesãos em barraquinhas ou pelos bares 
e praias. Mas, a partir do início dos anos 1980, essa atividade começou a crescer 
até os dias de hoje, na mesma proporção em que se desacelerava a economia 
brasileira, quando a profunda erisc de emprego que enfrentamos empurra mais e 
mais pessoas para esse tipo de comércio. Chegamos a um ponto cm que se faz 
necessária a intervenção da polícia, para garantir aos lojistas o direito ao trabalho 
diante da presença avassaladora da camelotagcrn à porta dos estabelecimentos 
comerciais. 

Essa atividade de camelôs, que apresenta distorções de vários tipos, cstá de
mandando, imperiosamente, a pronta regulação por parte do Poder Público, pois 
tanto envolve os problemas sociais como os aspectos tributários dos quais o erário 
não pode abrir mão, sob pena de perder ponderáveis parcelas de sua receita. 

Não se pode, sob ajustificativa de buscar minorar os efeitos da crise, permitir 
que os camelôs continuem vendendo produtos industrializados - como televisões, 
videocassetes e aparelhagens eletrônicas em geral - num comércio extralegal 
que não recolhe, por exemplo, o ICMS do estado. Se os camelôs sofisticam-se a 
ponto de aceitarem cartões de crédito, como permitir que não paguem impostos? 
Se os comerciantes são obrigados a comprovar a procedência de suas mercado
rias, por que os camelôs não o são? Se sua atividade é informal, não o é a produção 
de certa parte das mercadorias que vendem. 

É preciso que os camelôs sejam obrigados a comprovar a origem de suas mer
cadorias e, no caso de produtos industrializados, pagar os devidos impostos. 

Por outro lado, a cameloragern é a resposta do cidadão desempregado em 
busca de sua sobrevivência. Vendo esgotadas todas as suas possibilidades de um 
emprego tradicional, o cidadão de bem vê na atividade de camelô a única saída 
para obter trabalho. E, assim, deve ser compreendido e respeitado. 

Numa economia que o expulsa do mercado formal de trabalho, a informalidade 
é uma alternativa digna encontrada para a sobrevivência. A repressão indiscrimi
nada, por meio da violência policial e das multas escorchantes de nada valem, 
contribuindo apenas para humilhar o cidadão e fomentar a revolta contra um poder 
público insensível ao drama vivido por uma parcela ponderável da população. O 
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problema ainda se agrava quando uma política tributária equivocada e caolhaau
menta desmesuradamente O valor do tributo pago pelos autônomos, tomando suas 
atividades formais impossíveis de serem exercidas. Legiões de trabalhadores au
tônomos são assim jogadas à informalidade, aumentando o número de párias so
ciais na economia. Políticas públicas federais, estaduais e municipais precisam ser 
imediatamente desenvolvidas para equacionar esta nova realidade em que vive
mos, compatibilizando os diferentes e complexos ângulos do problema. 

Tão grave quanto a questão do desemprego, em que pelo menos o país tem 
algumas poucas políticas compensatórias, como o FGTS e o seguro-desemprego, 
é o trabalho informal, em que os trabalhadores a par de não terem quaisquer direi
tos trabalhistas e previdenciários também não contribuem para a formação da 
poupança que os vai proteger na aposentadoria, velhice ou invalidez. Essas legiões 
de trabalhadores acabam por se constituir numa verdadeira bomba-relógio econô
mico-social que irá explodir no futuro. Especialmente, quando se verifica que so
mente 43% da população economicamente ativa possui carteira assinada, ou seja, 
contribui para os fundos previdenciários. 

Estima-se em 50% o peso da economia informal em relação ao valor do PIE 
nacional. 

A proposta do governo de invadir a privacidade do cidadão pela quebra do 
sigilo bancário, certamente repercutirá na pretensa camelotagem utilizada como 
cortina de fumaça para a sonegação e a evasão de receitas. É preciso que se 
ofereça, então, como contrapartida, a oportunidade de formalização econômica a 
ativos hoje submersos nos subterràneos da informalidade, sob pena de assistirmos 
a uma descontrolada fuga de recursos para o exterior e uma redução drástica do 
nível de empregos oferecidos por um mercado de emprego ajustado à informalida
de. Tal situação agravará ainda mais o drama do desemprego e jogará para a 
camelotagern real um exército de trabalhadores de fato, mas não de direito, em
pregados dos falsos camelôs, por serem na verdade pontos de venda informais de 
empregos formais. 

AORGAnl2ACÃO 
ffiACUnAíffiA 

A questão essencial da aplicação dos modelos e programas de desenvolvimen
to organizacional e de recursos humanos no país refere-se à identificação da cul
tura das organizações brasileiras. Quais os seus valores, opções éticas, normas, 
práticas e idiossincrasias? E qual O caráter organizacional que se pretende desen
volver? O que é e o que deve ser a organização brasileira? Quais são os traços da 
organização tupiniquim, do Zé da Silva ou do Jeca Tatu, maioria absoluta de mi
cros, pequenas e médias empresas que quase nada têm a ver com os complexos 
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empresariais e as holdings, arremedos de sociedades anônimas, tão discutidas 
mas também pouco compreendidas? 

Entre o que é e o que deve ser, como se inserem os esforços de desenvolvi
mento das organizações utilizados até hoje no país? 

Antes se falava muito em modelo japonês. Mas é isso? Será que a espantosa 
recuperação americana afugentou o milagre japonês? E o dos tigres asiáticos? 

Em relação à década de 70, do século passado, a atitude dos especialistas 
mudou muito pouco. Antes tínhamos o Grid, 3D, liderança situacional, Kepner
Tregoe e até enriquecimento do trabalho. Hoje temos outras técnicas ou metodo
Iogias: análise de valor, círculo de controle de qualidade, kan-ban, produtivismo, 
Empowerment, kaizen etc. 

Mas a postura essencial parece ser a mesma, oli seja, transplantar tecnologias 
sem a adequada reflexão sobre a realidade organizacional em que serão aplicadas. 
É verdade que, como antes, este aspecto é sempre ressaltado pelas reiteradas 
afirmativas de que "se adaptou criticamente o modelo à nossa realidade". Em 
geral, essas "adaptações" resumem-se a meras traduções, algumas até bem-fei

~ tas, de textos estrangeiros. 
~"" Falta efetivamente aos especialistas da área a capacidade de formular propos
= § tas próprias, mesmo que embasadas em estruturas teóricas estrangeiras. Inexiste 
3 a propensão de refletir sobre O cotidiano, preferindo sempre as citações de efeito 

dos últimos lançamentos americanos. O conhecimento enciclopédico (ou "enciclo
pedante") tem primazia sobre a reflexão autóctone. 

Mas por que essa atitude tímida tem caracterizado o desempenho profissional 
dos especialistas e gerentes da área de desenvolvimento de recursos humanos? 

A democratização da organização pretendida por todos não se faz a despeito 
do sistema social mais amplo. Por exemplo: como era possível compatibilizar os 
programas de Desenvolvimento Organizacional com a fase áureado autoritarismo 
político vigente no Brasil nas décadas passadas? Havia uma evidente contradição 
intrínseca entreum movimentoe outro. 

O desenvolvimento de recursos humanos implica relações democráticas na 
organização. Ora, como processar ainda hoje essa democratização nas relações 
de trabalho, quando: 

- Os ganhos de produtividade não são repassados para a massa de assalaria
dos; 

- O Brasil apresenta o mais baixo salário mínimo da América Latina; 

- A CLT antecede a inauguração da Usina de Volta Redonda, portanto, conce
bida no auge de uma economia agrária e da monocultura de café, e não para um 
país que apresenta o 8° PIB do mundo e as condições reais de uma potência 
industrial emergente; 

- O mundo do trabalho convive com a contribuição sindical compulsória e o 
desemprego; a flexibilização das relações de trabalho apresenta-se como um eu
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femismo para o desmonte de todas as conquistas trabalhistas auferidas por déca
das dc luta da classe trabalhadora; 

- A terceirização e o cooperativismo são artifícios escapistas à CLT, pois so
mente 43% da população economicamente ativa têm carteira assinada. 

- Uma estrutura previdenciária iníqua e destroçada. 

A inexistência histórica de uma verdadeira democracia em nosso país é a fonte 
e o limite dos males de que padece a nação brasileira. A empresa não poderia fugir 
a essa limitação. E dentro dela coloca-se a opção existencial do profissional de RH 
- "ele é o agente de mudanças ou o conselheiro do rei". Como esse profissional 
pode e deve trabalhar face a essa realidade institucional? 

Conforme Roberto da Malta identificou, a relação entre os homens na socicda
de brasileira é a do doce tirano. Temos carnavais (país do faz-de-conta) e hierar
quias (sabe com quem está falando?); igualdades e classes privilegiadas, tudo per
meado por uma cordialidade que logo é substituída pela contundência do "negro 
quando não suja na entrada, suja na saída", "este é um preto de alma branca". 

Temos o samba, a cachaça, o futebol e a mulata, tudo convivendo com a medi
da provisória, os juros escorchantes e os tributos criados de surpresa no decorrer 
do exercício, expressando uma fúria fiscal dos governantes insuperável. 

Mário de Andrade tipificou Macunaíma, o herói inteligente, esperto e sem ca
ráter, que particulariza o nosso jeitinho de sempre pretender burlar a ordem e a 
justiça, mesmo que para isso se valha de propina e da advocacia administrati va, 
hoje chamada de lobby. Esse caldo de cultura forja uma classe dominante que 
tudo pode, do tipo "sabe com quem está falando?", e um povo que se vale da 
esperteza para escapar de suas vicissitudes. 

O Brasil e, portanto, a organização brasileira, é ainda muito Casa Grande & 
Senzala, conforme Gilberto Freire; ou Os Donos do Poder, de Raymundo Faoro: 
ou, ainda, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. 

O primeiro livro de Jorge Amado intitulava-se de modo significativo País do 
Carnaval. Em tal livro, o principal personagem diz, num momento crucial da ação: 
"Só me senti brasileiro duas vezes. Uma, no carnaval, quando sambei na rua. 
Outra, quando surrei Julie, depois que ela me traiu." Eis aí os fundamentos do 
autoritarismo machista das organizações brasileiras. 

Em verdade, o bicheiro é a grande síntese deste país contraditório, diversifica
do, ilustrado e analfabeto; rico e miserável; de um potencial econômico fabuloso, 
mas financeiramente de "pires nas mãos", a catar minguados dólares no exterior 
para "empurrar a dívida com a barriga". 

O jogo do bicho é a expressão da nossa cultura. Retlete a convivência entre os 
contrários, O que é a própria essência do processo democrático. Tem, portanto, 
muito mais a ensinar às organizações empresariais brasileiras do que muitos com
pêndios traduzidos como best sellers, que conosco nada têm a ver. Costuma-se 
dizer que é a mais competente organização tupiniquim: eficiente e eficaz, incorrup
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tível mas corruptora, organizada porém informal, severa e leal. O bicheiro é o 
protótipo do "ser afável", homem anfíbio, híbrido de bandido e mocinho. É a metá
fora viva de uma sociedade autoritária, mas, no entanto, cordial. Não é à toa que o 
Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos e que, ainda hoje, adora 
glamourizar e idealizar os marginais, sejam, ou não, OSde colarinho branco. 

Seriam, por acaso, os programas de administração partici pativa meras lante
joulas a mascarar o autoritarismo organizacional brasileiro? Afinal, a sociedade 
brasileira é pródiga em dicotomizar os valores reais e os valores proclamados, em 
diferenciar o dizer c o fazer, em distanciar o mundo no qual se pensa do país real 
no qual se vive. Neste país do faz-de-conta, onde o ilusório prepondera sobre o 
real, ondc a fantasia da versão é mais verdadeira do que a evidência dos fatos, é 
possível que os programas de treinamento tenham a ver muito pouco com a reali
dade de trabalho. 

Os profissionais de recursos humanos, refletindo o quadro geral dos adminis
tradores e gerentes, estão efetivamente preparados para conviver com essa reali
dade? Historicamente, os dirigentes de recursos humanos têm descmpenhado mais 
o papel de "feitor" na relação capital versus trabalho, ou de mero "contador" das 
contas de pessoal do que o de aplicador de conhecimentos científicos de motiva
ção e produtividade, antropologia e ciência política, sociologia e história. Faltam
lhes igualmente conhecimentos específicos sobre gestão empresarial e política 
nacional do ramo da empresa em que atuam. Não têm, portanto, a sua competên
cia adaptada, contextualizada, às reais necessidades das organizações brasileiras 
que precisam romper o círculo de ferro de uma tradição paroquialista, familiar e 
autoritária, quase feudal, em que, à semelhança do coronel de engenho ou do 
caudilho dos pampas, a relação de trabalho ainda se faz na grande maioria das 
organizações numa espécie de regime de quase servidão, mesmo quando exercida 
por um "doce tirano", simpático, alegre, bem falante, demagogo - mas arbitrário 
e personalista. 

Acho que sem considerar a especificidade da realidade organizacional brasilei
ra, os especialistas em administração terão enorme dificuldade em oferecer uma 
real contribuição para o desenvolvimento do mundo do trabalho. 

Não digo que eles tenham de oferecer uma interpretação restrita da atipicidade 
da cultura de nossas organizações, mas devem fazer exatamente o contrário. O 
objetivo é mostrar como a complexidade e a eventual atipicidade da nossa realida
de organizacional podem ser consideradas uma angulação mais ampla. 

Não proponho uma perspectiva teórica sui generis para os esforços de desen
volvimento das organizações no Brasil. Não é uma visão exclusivista, mas uma 
que apresente conexão com as teorias de autores consagrados sobre nossa cultura 
e que ressalte semelhanças não-ocasionais com outras realidades empresariais. 

Acho que chegou a hora de explorarmos os limites dessa perspectiva interdepen
dente; avaliar sua adequabilidade e capacidade de aplicá-la às nossas organizações. 

Aí, sim, os modelos estrangeiros sobre desenvolvimento de recursos humanos 



terão real significado para nós; poderão ser, de fato, transferidos, e não simples
mente traduzidos e copiados, como ainda acontece ao serem aplicados na maioria 
das organizações brasileiras. 

TEORIA 8: 
POR QUE nÃO? 

De A a Z, o alfabeto "administrês" está cheio dc teorias: algumas sérias, outras 
beirando o charlatanismo; umas mais famosas, outras nem tanto. Todas, porém, 
com um ponto em comum, não alfabético: a origem. Importadas e traduzidas (mui
tas vezes, mal traduzidas), amiúde nem sequer adaptadas, tais teorias povoam as 
faculdades, os cursos de pós-graduação, os congressos, os cursos e a bibliografia 
de Administração. Pior do que isso: superpovoarn as cabeças de professores, es
tudantes C profissionais. 

Não se trata de pecado original. Trata-se de bom senso e noção de realidade. 
As teorias globais de administração têm muito a iluminar, a esclarecer e a informar 
para as práticas administrativas em qualquer país. Mas sem estudo de realidade 
específica, sem soluções próprias para problemas peculiares, sem leitura nacional, 
sem adaptação e elaboração criativa e original, sem isso, não se chega a lugar 
algum. No máximo, fica-se perdido no atoleiro do academicismo e do esnobismo. 
E o modelo de gestão especificamente brasileiro, onde está? 

Há um lugar por preencher nesse alfabeto: o B de Brasil. Elaborar a teoria B, 
brasileira, eis o desafio para quem pensa e vive o Brasil. 

OOUO 
DA SERPEnTE 

Nos anos 20, do século passado, a nação alemã vivia uma catastrófica crise: 
econômica, política, social e moral. O sentimento de derrota, a descrença nas 
instituições, o desalento e a desesperança perpassavam toda a outrora orgulhosa 
Prússia, dos velhos tempos de Bismarck. 

Os pacotes econômicos do Dr. Brunning, O então poderoso ministro da Econo
mia da decadente República de Weimar, só faziam tornar mais crítico o quadro 
geral: achatamento salarial, recessão, desemprego, falências, juros altos, especu
lação desenfreada  enfim, paralisação de toda a atividade produtiva em benefí
cio de um pseudolucro fácil, decorrente da jogatina no mercado de papéis. 

A conseqüência da deterioração total da Alemanha resultou na ascensão do 
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nazismo. Em lugar do simpático e afável marechal Hindemburg, surgiram Adolf 
Hitler, a SA e a SS. O tecnocrata monetarista Dr. Brunning foi substituído pelas 
carrancas de Himmler, Goebels, Gõering, Hess e os demais carrascos dos campos 
de concentração de Treblinka, Auschwitz e Dachau. 

Há alguns anos, um belíssimo filme - O ovo da serpente - tentou retratar 
todo esse caos em que vivia a sociedade alemã antes da suástica: o governo à 
deriva como um barco sem rumo, um timoneiro cansado como um velho guerreiro 
abatido por muitas batalhas e um contramestre da economia insensível às tormen
tas do oceano soeial. 

Neste momento, as pessoas perdem os seus referenciais, sentem-se inseguras, 
tornam-se incapazes de pensar. É como um nevoeiro a obliterar a visão e a cons
ciência de todos. 

O filme mostra, no entanto, um obscuro chefe de polícia do interior do país 
tentando desvendar a todo custo um pequeno roubo praticado em seu distrito. Ora 

,I" - perguntavam todos -, para que isso, quando a desesperança era o cotidiano de 
I~' ~ I 

,.:......._.. cada um? Naquele momento, o chefe de polícia mantinha-se apegado a seus refe

= renciais, mesmo que à sua volta tudo O mais fosse contraditório e indefinido.= õ3 a Já se disse que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Como 
= '" 
= "Deus é brasileiro", o nosso Tupã não deixará que o mesmo aconteça com os seus 
= = tupiniquins. A história alemã não se repetirá no Brasil, nem como farsa nem como:3 

tragédia. Mas, para isso, os santos precisam de uma mãozinha de todos os brasileiros. 

Os empresários, os cidadãos e os governantes de nosso país precisam seguir o 
exemplo do chefe de polícia do filme: apegar-nos obstinadamente aos nossos refe
renciais organizacionais para reduzir custos, combater o desperdício, pensar a nos
sa realidade e agir sobre ela, pois sempre haverá uma forma melhor e mais barata 
de fazer o que já existe. Aliás, o que funciona é obsoleto, vale dizer, pode ser 
criativamente substituído por maneiras mais inteligentes de realizar o trabalho. 
Sempre sem perder de vista o respeito à dignidade da pessoa humana, valor que 
deve ser preservado a qualquer preço, principalmente nestes tempos difíceis, que 
se configuram em um escudo confortável para a vendetta, a injustiça e o 
"rnau-caratismo.' 

oQUE FOR.
SERR

Incrível a capacidade deste país de deixar o seu destino entregue nas mãos 
ou, muitas vezes, aos pés - das circunstãncias e do acaso. Historicamente atra
vessado por crises periódicas, devido à fragilidade de suas instituições políticas, 
uma vez que ainda não encontrou O caminho para escapar do movimento de sísto-
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les e diástoles próprio de um Estado que não conseguiu desenvolver feições verda
deiramente democráticas, o país não consegue administrar seus problemas econô
micos, políticos e sociais de modo que possa planejar conscientemente o seu futu
ro. Mais grave ainda: não consegue administrar nem mesmo o seu presente, intei
ramente entregue às oscilações conjunturais, dependente de interesses e ditames 
estrangeiros, vagando pelos meandros obscuros de permanentes conspirações, 
corrupções e privatizações, que troca o monopólio estatal pelo oligopólio particular 
que, mais uma vez, privatiza o interesse público. 

Como um barco soçobrando em meio à tempestade da crise, navega-se ao 
sabor dos ventos, sem rumo, bússola ou porto de destino. Um barco que chega a 
dar dó. Com os porões carregados de mazelas, uma carga pesada demais para sua 
frágil estrutura. Com os armários e escaninhos cheios de tenebrosos documentos 
de viagem, evidenciando erros de manobra, adulteração de guias de embarque e 
desembarque, desvio de mercadorias, escândalos náuticos de que a tripulação nem 
sequer toma conhecimento. E com a cabine de comando fechada aos clamores da 
marujada, que pede correção de rumo, mas não consegue acesso ao comandante 
- e chega até mesmo a ser repelida. 

Tendo todas as condições para ser uma ilha de tranqüilidade, o Brasil vive à 
deriva, sem terra à vista. Faltam mapas, instrumentos de navegação, consultas, 
decisões, consciência de onde ir para poder chegar. Pior: de repente, descobre-se 
que o leme está quebrado e que faltam ao timoneiro capacidade, ânimo e até vontade 
de consertá-lo. Até os ratos começam a abandonar o navio, começando pelos magros, 
pois os gordos estão solidamente instalados na cabine de comando, sabendo que o 
capitão é sempre o último a abandonar o navio - e, assim, transformam-se até em 
ratos de estimação, uma espécie de mastodônticos mascotes do caos. 

No tombadilho, mais até do que no convés, dança-se ao som de velhas canções 
americanas, como a que diz que "o que for, será". Só que em compassos difíceis, 
complicados e até sacrificados: reforma administrativa para esmagar o servidor, 
reforma previdenciária meia-sola, e por aí vai. Resultado: um torturante band-aid 
na ponta do calcanhar de toda a tripulação, que se vê obrigada a dançar uma 
música que não é sua, que não pediu e não quer ouvir. Uma melodia que nem 
sequer vem disfarçada de canto de sereia, que surge num diapasão seco e imposi
tivo, próprio dos marítimos anglo-saxões, mas que, aos ouvidos tropicais dos mari
nheiros que não pediram para ser embarcados, mas estão no barco, apresenta 
notas inteiramente dissonantes. 

Perplexa e atônita, a marujada vê comandantes, grumetes e imediatos, parvos e 
confusos, com enjôo de mar. Enjôo de mar! Ordens surgem e ressurgem, instruções 
são dadas e contradadas, normas são refeitas e desfeitas por puro casuísmo. Planos 
de navegação, emergenciais e contingentes, são elaborados em salas de comando 
inacessíveis, sem uso de radares, binóculos e até desses antigos, mas ainda eficazes, 
instrumentos de percepção da realidade que são os olhos e os ouvidos. O escorbuto 
dizima a tripulação da popa, sem que se abram as despensas da distribuiçãode renda. 

• 
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Parte dos embarcados já começa a caçar ratos - ratos comuns - para matar a 
fome. O barco está sem rumo. E a tripulação começa a desesperar-se. 

Casca de noz no oceano da crise, o Brasil precisa encontrar um norte. É ilusão 
pensar que se pode sair dessa sem profundas transformações: de conceitos, de 
programas, de rumos, de métodos, de processos decisórios. E, ao contrário do que 
Luís Inácio Lula da Silva declarou à imprensa em 2000, seria loucura pensar que 
as conspirações de cabine do tipo Hugo Chaves e o renascimento da lei da chibata 
possam dar certo. 

O barco não encontrará um porto seguro sem que a tripulação scja ouvida c 
respeitada. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E acate. E faça. Ou, então, 
acompanhado de toda a rataria, abandone logo o navio e o deixe para quem saiba 
e queira conduzi-lo. Na hora da batalha, reúne-se a marujada c dá-se o toque de 
alerta. Nesse momento, não há comandantes nem comandados, há um corpo úni
co que precisa vencer. Se o comandante não tem sensibilidade para percebê-lo, 
também não tem capacidade para comandar. 

Nesse barco estamos todos. Quem não quiser naufragar, que assuma suas 
rcsponsabil idades. 

QUEm SOBREUIUER 
UERA! 

Foi-se o tempo da teoria dos "dois brasis", um pobre e outro rico, um desenvol
vido e outro atrasado. Hoje, está claro para todos que o quadro é muito mais 
complexo: as disparidades socioeconôrnicas do Brasil são tão grandes e variadas 
que se pode afirmar, como o poeta, que se trata de "um país cheio de países". 

Economicamente, vamos das indústrias mais sofisticadas, até a de produção de 
robôs, a uma grande massa de microempresas e a uma considerável produção de 
bens no nível artesanal. No campo, convivem a exploração predatória, com a mo
derna e mecanizada agricultura de exportação; agro-indústrias sofisticadas, com a 
simples produção para subsistência por métodos os mais arcaicos; para não Se 
falar do latifúndio improdutivo. Na administração pública, observa-se o mesmo 
fenômeno: enfrentamos problemas e opções de país altamente desenvolvido ao 
lado de questões e situações que perduram desde a Colônia e o Império. 

Este é, de fato, um país cheio de países-coexistentes e inseparáveis, mas contradi
tórios, díspares e até eonflitantes. Econômica, social, política e administrativamente 
diferentes. Um país de bilionários e famintos. Com um cardápio que vai do caviar ao 
rato e ao calango. Com enchentes e secas. São Paulos e Nordestes, mansões e fave
las. Com práticas capitalistas refinadas, mas também com o "regatão" da Amazônia, 
passando pelo capitalismo selvagem - e até pelo capitalismo incompetente. 

I •••• 
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É um gigante desconjuntado, com cordão de ouro no pescoço, mas com verminose 
e bicho-de-pé. Barriga roncando e inchando, mas gosto de iguarias na ponta da língua. 
E, como Se tudo isso não bastasse, um gigante acossado, abalado e atordoado pelo 
fantasma da crise, que faz gato-sapato de seu corpo e de sua alma, evidenciando ainda 
mais os problemas estruturais dos seus pés de barro e a falácia de suas vestes 
prêt-a-porter. Com os bolsos vazios e as mãos estendidas. Para os credores. 

Para viver seu potencial, o Brasil tem de sobreviver aos seus problemas. E 
esbanjamento, fausto e desperdício não rimam com crescimento integral e ordena
do. Para juntar os brasis num só Brasil, vencendo o impasse estrutural e a crise 
presente, impõem-se a racionalização, o planejamento e as soluções peculiares. 
Isto é, administração científica e profissional, gestão profissionalizada. 

Um país como este não pode ser administrado empírica e amadorislicamente como 
se vivesse na Era da Pedra do desenvolvimento. Mas não pode, tampouco, ser admi
nistrado com base nos "pacotes" e modelos importados, pelo último grito de teorias 
que. desenvolvidas para outras realidades, pouco têm a ver com os problemas especi
ficamente brasileiros. Para dar só um exemplo, os modelos organizacionais que res
pondem às necessidades de grandes conglomerados, mesmo adaptados, não funcio
nam para o Brasil- que, apesar de possuir grandes empresas e conglomerados, vive 
uma realidade econômica própria, do Zé da Silva e do Policarpo Quaresma. 

É preciso elaborar soluções próprias para os problemas específicos de gestão 
dessa realidade, desenvolvendo uma teoria e uma cultura organizacionais real
mente brasileiras. Administrar o Brasil não é proceder à genuflexão subserviente 
aos acordos com o FMI ou à laudação acrílica das teorias importadas, copiadas e 
mal traduzidas. Administrar o Brasil é ter a clarividência e a coragem de encontrar 
soluções próprias e independentes para os nossos problemas, é buscar saídas po
líticas e técnicas ajustadas à nossa situação, é ouvir e dar possibilidade para a 
participação de toda a sociedade na luta para vencer a crise. 

Só verá quem sobreviver. À beira do túmulo, resta ao Brasil a perspectiva do 
seu potencial. Restam suas riquezas, suas imensas possibilidades, a energia de seu 
povo. E só soluções autenticamente brasileiras serão capazes de mobilizar essas 
forças para tirar o país da concordata. Quem sobreviver, verá. 

DICAS PARA GARAnTIR 
APRODUTIVIDADE 

Considere que esteja sob sua análise a solução da seguinte equação de tra
balho: 

esforço x distância = trabalho. 

Agora, imagine-se na situação de tentar mover um rochedo. 
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Você pode despachar a papelada, fazer ligações telefõnicas, escrever relató
rios, abrir a correspondência e julgar que assim esteja trabalhando duro. 

Mas Se o seu empurrão não movimentar o rochedo em qualquer distância, 
agregando valor e lucro para a sua organização e para o cliente, você pode estar 
até ocupado, mas não estará sendo produtivo. 

Pergunte sempre sobre o que você tem que fazer. Será que com esse esforço eu 
vou mover o rochedo? Se a resposta for não, você simplesmente não o deve fazer. O 
abandono corajoso de atividades não rentáveis é a chave do sucesso gerencial. É 
preciso aprender a dizer não ao que apenas represente esforço e não, resultados. 

É bom lembrar também que apenas o entusiasmo não é suficiente para a exe
cução de um trabalho eficiente, que renda frutos para a empresa. É preciso que se 
tenha senso de direção c sentido, compreender nij,o apenas o que se está fazendo, 
mas também o porquê. O executivo eficaz dispõe de uma bússola que orienta o 
caminho para o desempenho de suas atividades e de sua própria vida: o compro
misso com a obtenção de resultados, que se viabilizam pela realização pessoal c 
profissional dos membros de sua equipe. 

ADEUS 
ÀORGAnl2ACÃO 

Cada vez mais as funções laborativas exigirão conhecimento e capacidade 
intelectual, ao contrário da economia industrial em declínio, que se fundamenta na 
habilidade manual do trabalhador. Como a base do conhecimento muda permanen
temente, o profissional da sociedade pós-capitalista precisará estar sempre expos
to à educação continuada e à atualização do saber. Deverá também desenvolver a 
competência para aplicar o seu conhecimento às situações mais diversificadas. 

Uma das principais mudanças será a desregulamentação das atuais formas de 
contrato de trabal ho, que pressupõe oferecer segurança àqueles que trabalham 
em troca de lealdade e obediência. A economia globalizada, com a imposição de 
padrões crescentes de produtividade, determina às organizações um número cada 
vez menor de pessoas. Neste novo ambiente, os empregados de organizações 
enxugadas perdem a sua lealdade cega do passado e deixam de "vestir a camisa". 
Abrem os olhos para a realidade da mudança do ambiente empresarial: não po
dem mais contar que os seus cargos e empregos irão durar até a aposentadoria. A 
lealdade do empregado deixa de ser à organização e passa a ser à sua profissão c a si 
próprio. Éo fim do "homem organizacional", cujos valores, atitudes e comportamentos 
eram fundamentalmente referenciados pelos da organização a que pertencia. Será 
isso mesmo ou as realidades das organizações já nos mostram outras tendências? 

• 
50 : 



••••

AS SEITAS 
ORGAnl2ACIOnAlS 

Os círculos acadêmicos c profissionais, em particular, e a imprensa em geral 
não se cansam de tecer os maiores elogios às organizações que não medem esfor
ços para oferecer a seus empregados, nos ambientes de trabalho, espaços para 
entretenimento e lazer. É a humanização das organizações, exclamam. Os especia
listas em recursos humanos então nem cabem em si de tanto contentamento: final
mente, os patrões reconhecem a fundarnentabilidade do homem como o capital 
intelectual e o diferencial competitivo do mundo globalizado. 

Toda a sorte de conveniências e facilidades são instituídas em busca da plena 
satisfação e realização agora não mais do empregado, mas do, modernamente, 
denominado colaborador, parceiro ou associado. Campos esportivos, piscinas, aca
demias de ginásticas, creches, escola e todo um aparato pedagógico destinado aos 
filhos dos empregados, espaços de convivência, grupos de dança e de coral, ha
ppy-hour, salas de jogos, home-theater, enfim, tudo é posto à disposição do emprega
do, todo um conjunto de facilidades e confortos absolutamente impensáveis para o 
nívelde renda familiar dos usuários. Para os profissionais altamente qualificados, além 
de todas essas facilidades, ainda são oferecidos telefones celulares e laptops, para 
que possam acessar a organização todo o tempo, onde quer que estejam. 

O local de trabalho passa a ser um excelente espaço para estar e ficar, tão praze
roso que dele não se deseja sair, mesmo quando o expediente é encerrado, nos fins de 
semana e nos feriados e, - por que não? - até mesmo durante as férias. Usufruir 
dos privilégios que a empresa oferece é melhor do que as limitações próprias de uma 
residência de classe média ou média baixa dos empregados no Brasil. 

É preciso que se perceba melhor quais são as motivações que levam de fato as 
organizações a oferecer tantas conveniências. Respeito genuíno aos seus recur
sos humanos ou estratégia para retê-los cada vez mais tempo no trabalho? 

Tudo isto pode ser fantástico, provavelmente não para o empregado, mas para 
os interesses de sua organização. Esses privilégios muitas vezes não são gestos 
altruísticos de reconhecimento do valor do ser humano no trabalho, mas estraté
gias manipulativas ardilosamente engendradas para induzir Otrabalhador a dedicar 
cada vez mais uma parcela de seu tempo, de sua energia e de seus talentos à 
organização, em detrimento da qualidade de sua vida pessoal, da própria família e 
dos diferentes papéis e relações sociais que ele exerce na sociedade. 

A luta da classe trabalhadora na segunda metade do século XIX e nas primei
ras décadas do século XX pela conquista da jornada de trabalho de 8 horas vem 
sendo jogada no lixo da História. A resposta capitalista ao problema da contradi
ção entre os interesses da organização e dos indivíduos tem levado à plena e total 
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imersão das pessoas no trabalho, se bem que nem sempre se apercebam ou este
jam conscientes da nova realidade de que participam. Em vez de dedicarem-se ao 
lazer e ao ócio criativo, as pessoas cada vez mais trabalham e empregam os seus 
talentos, esforços e energia para os interesses das organizações. 

oPODER EmERGEnTE 
nAS ORGAnl2ACOES 

Os gerentes não mais comandarão e controlarão as pessoas. Eles e seus su
bordinados cada vez mais tomarão decisões por conta própria. 

Na velha economia, os dirigentes de topo detinham toda a informação e, em 
conseqüência, o poder. As gerências intermediárias apenas passavam as informa
ções de baixo para cima. Agora, com os computadores, a informação - e conse
qüentemente O poder - é disponibilizada em todos os níveis organizacionais. 

O trabalho irá aonde O trabalhador estiver, ao contrário do que hoje ainda ocor
re, permitindo às pessoas trabalharem em casa ou onde queiram estar, conectadas 
por rede de computadores, como extensões satelitizadas do escritório central. Como 
será que os centros das grandes cidades se comportarão para subsistir ao esvazia
mento produzido pela revolução da informação? A violência urbana é uma resultante 
natural do fim ou do colapso da antiga ordem produzida pela economia industrial. 

Há uma perspectiva bastante benéfica para compensar tanta inquietação e 
insegurança. Pequenas comunidades, distantes poucas horas das grandes cidades, 
serão crescentemente apreciadas nos próximos anos para se viver. As duas últi
mas migrações foram das áreas rurais para as cidades e das cidades para os 
subúrbios ou regiões metropolitanas. A próxima será a migração para as peque
nas, limpas e seguras cidadezinhas do interior. A tecnologia de informação tomará 
possível que se trabalhe em qualquer lugar, e, portanto, que se viva onde quiser. 

SOCIEDADE mODERnA nÃo 
ADmiTE PREconCEITO 

As empresas brasileiras inexplicavelmente dispensam a experiência, o bom 
senso e a capacidade dos profissionais altamente qualificados por puro preconcei
to contra aqueles que passam dos 40 ou 50 anos de idade. Em nome de uma suposta 
modernidade, promovem a renovação dos quadros, sem levar em conta a razão e a 
maturidade, imprescindíveis para a tomada de decisões corretas e responsáveis. 

Não há dúvida de que as organizações precisam dos jovens. São eles, com sua 
visão voltada para o futuro, com a natural vontade de crescer profissionalmente, 



os principais agentes das transformações. A juventude, no entanto, é muitas ve
zes precipitada na hora de definir estratégias e tomar viáveis os seus próprios 
projetos revolucionários. 

É nesse momento, crucial para a vida das organizações, que os mais experientes 
tomam-se indispensáveis. E experiência só se ganha com o passar do tempo, é impos
sível queimar etapas. As empresas brasileiras não estão em condições de dar as cos
tas para profissionais qualificados e com larga vivência empresarial, ainda em plena 
condição de trabalhar, por puro preconceito contra a idade. Este é um absurdo que 
custa caro, na medida em que influi negativamente na eficiência e na produtividade. 

Preconceito semelhante ao dos profissionais de meia-idade e da terceira idade 
sofrem as mulheres nas organizações brasileiras. Basta olharmos a freqüência às 
faculdades, qualquer faculdade, para verificarmos que elas hoje em dia são tão 
bem preparadas e, às vezes, até mais preparadas do que os homens para disputar 
o mercado de trabalho. As mulheres são maioria nas universidades, e são delas as 
melhores avaliações. 

Não faltam exemplos de mulheres bem-sucedidas em cargos técnicos ou exe
cutivos nas empresas. Por que, então, não dar a elas oportunidades, respeito e 
salários iguais aos dos homens? Por puro machismo, um ranço que ainda não 
conseguimos eliminar da nossa sociedade. 

As relações humanas, as organizações, enfim, o mundo vem mudando rapida
mente. E as previsões para o futuro próximo são de que essas mudanças ocorre
rão em velocidade ainda maior. Está na hora de os responsáveis pelas organiza
ções no Brasil acompanharem essa evolução. Valorizar os profissionais experien
tes e as mulheres significa dar às empresas eficácia e competitividade, que no 
fundo representam lucro e sobrevivência. 

Cabe também aos hoje discriminados não desistir de lutar pela conquista dos espa
ços no mercado de trabalho. Só eles poderão provar que são úteis, aproveitando cada 
oportunidade, sufocando o preconceito com a força da capacidade. Para isso, preci
sam adaptar-se aos tempos modernos, que exigem preparo, intimidade com as novas 
tecnologias e uma visão globalizada do papel das organizações no mercado. 

Levará vantagem, nesse momento de transição, a empresa que buscar no jo
vem, no experiente e nas mulheres a receita para formar um quadro de profissio
nais que se completam. 

POR QUE 
OPRECOnCEITO? 

Se uma assembléia intersindical de emergência fosse convocada às pressas, 
fazendo com que as lideranças tivessem de vir diretamente de seu local de traba
lho, por certo apresentaria um panorama extravagante: macacões cáqui ao lado de 
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gravatas italianas, jalecos brancos dialogando com ternos comuns, camisas espor
tes contrastando com tamancos, sapatos de lona com cromo alemão. 

E muita gente se surpreenderia. Porque, entre nós, um número ainda excessi
vamente elevado de pessoas associa de p.ronto a expressão líder sindical à figura 
de um companheiro do Movimento dos Sem-terra ou de um combativo metalúrgi
co de São Bernardo do Campo. Raramente lhes ocorre que são também líderes 
sindicais um médico de jaleco branco e estetoscópio ao pescoço ou um engravata
do executivo economista ou administrador, por exemplo. 

Entretanto, todos são igualmente importantes e vitais na luta pelos direitos do 
trabalho face à onipotência do capital e à asfixia dos tentáculos organizacionais. 

De fato, naquela hipotética assembléia intersindical de emergência as vozes e 
os votos de todas as categorias profissionais têm o mesmo peso. 

Não há, realmente, diferenças no "valor", mas apenas na natureza distinta de 
cada categoria. 

Isto porque cada categoria profissional corresponde a um segmento bem.defi
nido e importante da vida econômica, da estrutura social, da cultura, da organiza

= ção e da ação política do povo: o trabalho de cada indivíduo e de cada grupo profissio= za
ê nal, tanto como meio de subsistência quanto como instrumento de construção da cole

=

." 

'" tividade, é na verdade um dos elementos do sistema geral da sociedade. 
= = Ora, a noção de "sistema" implica as de interdependência e de interação. E, 3 

conseqüentemente, a idéia de que os fatos da vida social devem caminhar integra
dos e harmônicos. 

Assim, a prática tem exaustivamente demonstrado que as conquistas isoladas de 
cada categoria profissional em seu sindicato, apesar de sua importância intrínseca 
para a classe, perdem em dimensão social e histórica quando mantidas isoladas. 

E perdem, também, em força e poder de negociação. Estrategicamente, as 
elites no poder sempre tentam impedir a união sindical, até mesmo uma simples 
colaboração, exatamente para que, não integrados numa ação e numa estratégia 
comum, os movimentos sindicais não se tornem a força comunitária que podem 
ser e que inevitavelmente serão, na medida em que as lideranças e os trabalhado
res de todas as categorias aperceberem-se dos poderosos instrumentos que estão 
ao seu alcance: a integração e a coesão. 

Há uma necessidade de maior conscientização política e de superação de pre
conceitos e estereótipos, que só irá ocorrer na proporção em que as idéias se 
compatibilizarem com os comportamentos efetivos. Entre os trabalhadores ditos 
profissionais liberais tende a incidir uma grande discrepância entre o pensar e o 
agir, entre os valores proclamados e os valores reais. No povo, eom os trabalhadores 
manuais - os operários -, no entanto, é bem mais fácil eneontrar coerência de 
comportamento do que de pensamento e de idéias. Assim, na inter-relação genuína e 
franca entre trabalhadores intelectuais e manuais, uns e outros se reeducam. 

A coisa mais terrível que o preconceito pode fazer a um ser humano é que este 
tenda a se tornar aquilo que a imagem preconceituosa diz que ele é. Ao se deixa

5,4 : 



• • • • 

rem levar pelo preconceito e pelo estereótipo, as lideranças sindicais amiúde aca
bam por distinguir o que deve ser confundido e por confundir o que deve ser 
distinguido. Assim, deixam de perceber o verdadeiro parentesco das coisas entre 
si, passando a se enganar sobre a sua natureza. 

A atual geração de dirigentes sindicais precisa conscientizar-se dos seus pre
conceitos e tentar superá-los. A consciência da defasagem entre intenção e ação 
é o principal estimulador do processo de mudança. E o conceito de que precisa 
haver mudança para melhor - de que podem ser modificadas as atuais condições 
- é a verdadeira essência do processo de mudança. Quem se acha envolvido de 
alguma forma com o movimento sindical, quer como dirigente ou como empregado 
assalariado, não pode ficar à espera do acaso, de circunstâncias fortuitas. Precisa, 
ao contrário, prever para prover. 

Em 1929, Lindolfo Collor - autor da base da legislação trabalhista de Vargas 
- denunciava: "As energias organizadoras da nossa vida coletiva dormem laten
tes, no fundo das imensas possibilidades com que tropeçamos a toda hora. Mas, como 
as crianças, o presente se nos afigura apenas no momento que passa, e deve ser 
aproveitado. Ainda como as crianças, esquecemos o passado e consideramos o futuro 
como não-existente. A tangibilidade da hora que se escoa é tudo, é o resumo da 
própria vida, para os espíritos ainda não formados. Este é o nosso caso. Somos uma 
república de infantes. Ou, melhor ainda: 'nós somos a República das Moscas'." 

oSAPATO 
DE fERRO 

Na China ancestral, havia o hábito da calçar as meninas permanentemente 
com sapatos de ferro, mantendo-os sempre até que elas alcançassem a plenitude 
do crescimento. Nessa idade, os pés não podiam mais crescer, pois já se passara a 
fase do desenvolvimento. Então, elas se livravam dos sapatos, mas ficavam para 
toda a vida com os pés atrofiados. A natureza era violentada à custa de discutíveis 
padrões de estética e beleza. 

Mais brutais ainda do que aqueles chineses, são determinadas teorias e con
cepções do hoje dito "mundo moderno" que se constituem em verdadeiras tenazes 
ou fôrmas no cérebro das pessoas, limitando a sua consciência e a capacidade de 
compreender o ambiente que as cerca. 

Assim como o ar que se respira, que não é percebido a não Ser que um odor 
muito forte esteja presente, a convivência cotidiana com valores distorcidos escra
viza O ser humano e viola a sua natureza, concretizando-se, aí, o conhecido ditado: 
"A pior coisa que o preconceito pode fazer a uma pessoa é torná-la exatamente 
igual ao que o preconceito diz que ela é." 

Tudo isso nos conduz diretamente à realidade brasileira dos dias de hoje. Que 
futuro pode esperar uma nação, quando as seguintes declarações já se tomaram 
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lugares-comuns, apenas explicitações de bom senso e pragmatismo? "O govemo 
não ético; é aético", "O negócio é levar vantagem em tudo", "Determinado é 

candidato não poderá atingir a presidência porque é demasiadamente ético." 

Não há dúvida de que a conexão entre moral e política ou entre gestão da coisa 
pública e dignidade nacional configura-se no problema dramático e crucial do nos
so tempo. Dramático, porque ninguém irá resolvê-lo apenas com palavras (e com 
palavras que, muitas vezes, tomam-se ambíguas e adaptáveis a quaisquer usos); 
com "discursos" todos os problemas podem ser resolvidos - os governantes mos
tram a todo momento a distância entre o dizer e o fazer, o abismo existente entre a 
palavra leviana e a ação concreta. E é um problema também crucial, porque não 
há dúvida de que do reencontro da nação com os seus legítimos valores morais 
depende o destino do Brasil, muito mais do que das negociações com o FMI, da 
redução da espiral inflacionária, da dívida externa"da descoberta de petróleo ou da 
escolha do presidenciável ungido pela vontade soberana de um "eu sozinho". 

Os profissionais de administração, executivos em geral, militantes permanentes do 
mundo das organizações, também devem reencontrar-se com os verdadeiros e legíti

= mos valores das organizações tupiniquins. Tem sido muito prejudicial para nós apenas = za 
g ler e reler os compêndios e textos americanos, bons e até excelentes, mas indiscutivel
V5 mente produzidos para uma realidade muito diferente da nossa. Até que ponto esse Ô = = hábito não nos tem levado à preguiça mental de não refletir sobre o nosso dia-a-dia? = =>

Será que, à semelhança das meninas chinesas, nós também não estaremos sendo 
atrofiados em nossa consciência crítica e na capacidade de análise e julgamento? 

Como concretizar amanhã a vontade de identificar a verdadeira cultura organi
zacional brasileira, se a época da sua construção e do seu desenvolvimento já 
houver passado, tragada e subjugada definitivamente por uma avalanche de valo
res, concepções, práticas e processos que lhe são adversos? Nessa ocasião, a 
organização Macunaíma nada mais será então do que um "Frankstein organizacio
nal", um híbrido deformado pelo artificialismo alienante do médico e do monstro. 

DA CULTURA

ORGAnl2ACIOnAL
Quando os progressos das Ciências Sociais revelaram que o sentir e o pensar 

são, simultaneamente, fonte e limite do comportamento humano, abriu-se caminho 
a formulações mais conseqüentes no campo da Teoria Administrativa. 

A premissa que hoje prevalece é a de que o impacto da cultura organizacional 
(tipo de administração) exerce um papel crítico na definição dos padrões de de
sempenho do indivíduo e da organização. 

Tradicionalmente, tem-se dado grande importância em fornecer maior compe
tência técnica aos indivíduos para o exercício de suas funções. Na verdade, assim 
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que se deflagra o processo de implantação dos conhecimentos e habilidades ad
quiridos, ergue-se a barreira da insensibilidade da cultura organizacional para a 
mudança pretendida. 

Verifica-se, pois, que o problema nãose situa apenas no nível individual. Acima 
de tudo, a busca da eficiência administrativa é conseqüência do tipo de formulação 
que a própria organização define como necessidade. Aumentar a competência 
técnica individual, portanto, é importante, mas é somente uma dimensão no pro
cesso de influenciação do comportamento humano. 

As pessoas frustram-se demasiadamente em seus esforços de mudança con
tra o volumoso peso do ambiente que diz: "Faça como você tem feito no passado", 
"Não adianta dar murro em ponta de faca." 

Tome-se, como exemplo, uma pessoa de 45 anos que gastou toda sua vida' 
desenvolvendo padrões de pensamento e de interação que se tomaram caracterís
ticas de seu comportamento. Estes padrões tendem a se tomar tão fixos e arraiga
dos no indivíduo que podem até ser chamados de sua "segunda natureza". Mani
festam-se sem um momento de reflexão. Intemalizam-se nas pessoas. A sua re
petição faz com que se incorporem ao contexto da própria existência de cada um. 
É óbvio que padrões tão consistentes não mudam de pronto. 

A menor alusão à necessidade de mudar pode gerar resistência. Por outro lado, 
suponhamos que tal pessoa tenha trabalhado cerca de 20 anos no mesmo tipo de 
ambiente organizacional. Essa, por sua vez, também se cristalizou em tradições, 
práticas do passado, hábitos e precedentes que lhe conferem características sin
gulares. A cultura organizacional penetra tão profundamente nas pessoas, que 
passa a ser aceita como natural. A organização também tem a sua "segunda natu
reza". Ela cega as pessoas. O que já é conhecido e reconhecido passa a ter maior 
penetração e encontra aceitação, quer seja certo ou errado. 

Para que os aprimoramentos ocorram, e para que as intervenções do adminis
trador se tomem mais lúcidas e conseqüentes, o esforço de mudança deve proces
sar-se em dois planos distintos: 

a) indivíduos - com anos de experiência e vivências sociais; 
b) culturas organizacionais - têm-se tomado bastante difícil diagnosticar criti

camente seu desempenho, em termos de processo decisório, motivação, planeja
mento e controle. 

A fusão indivíduo-organização é tão forte que bloqueia a capacidade de pensar 
e perceber das pessoas. A liberação perceptiva não ocorre apenas com alguns 
programas educacionais aliados a esforços de reformulações estruturais/funcio
nais que possibilitem às organizações a incorporação de processos mais racionais 
de trabalho. Infelizmente, os gerentes e administradores, públicos e particulares, 
foram, em geral, ensinados, exclusivamente, a estar atentos ao planejamento e ao 
controle operacional. 

Eles não receberam ensinamentos sobre cultura organizacional e nem apren
deram a reconhecer os seus efeitos. Portanto, eles não podem dominá-Ia somente 
administrando-a. O tipo de administração é para a organização o que o ar é para o 
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homem, tão envolvente que, a menos que algo estranho lhe seja acrescentado, dele 
não se tomará consciência. 

A compreensão de que o estilo gerencial é função da personalidade do indiví
duo e da cultura organizacional, passa a ser o primeiro grande passo para que se 
obtenham resultados mais efetivo nas organizações. O desenvolvimento organiza
cional é uma estratégia básica de mudança que põe todos os conceitos, habilida
des, técnicas e processos requeridos, para efetuar a mudança planejada, nas mãos 
daqueles que lideram, administram e trabalham. É uma forma de recuperar o hiato 
entre "o que a organização é" e "aquilo que ela deveria ser". Ele promove bom 
senso e racionalidade, recompensa a criatividade e desperta dedicação. 

As organizações, ao mesmo tempo em que constituem subuniversos do univer
so social, têm também o seu universo próprio, de-caracterfsticas bem definidas, 
pautadas por sua natureza particular ou pública, seus fins lucrativos ou não, seus 
tipos de atividades, seu porte determinando complexidade ou simplicidade estrutu
ral e maior ou menor agilidade operacional, sua filosofia de liderança e de proces
sos decisórios, a especificidade de seus recursos humanos e de sua filosofia de 
T&D, além de outros fatores. = = ers a O somatório dessas variáveis interagem no corpo da organização, delimitam 

'" seu universo e, por fim, pautam sua fisionomia ou, em outras palavras, plasmam a == == = 
'"

sua cultura organizacional. 
Impõe-se, assim, que as organizações desnudem-se ante si mesmas, autodisse

quem-se, avaliem o equilíbrio e a adequação de seus diversos componentes, anali
sem a química de sua comunicação interna, de maneira a chegar de modo pleno ao 
autoconhecimento, corrigindo as distorções, otimizando o que já for bom e rejeitan
do o obsoleto - e, assim, tornando sua ação eficaz e realmente efetiva. 

É claro que não se estabelece de forma perene uma estrutura organizacional. 
O seu delineamento nada mais é do que a explicitação do conjunto de valores e 
concepções que a embasam. Muito menos do que idealizar estruturas organizacio
nais tecnicamente perfeitas, o executivo deve ter o propósito de promover uma 
crescente conscientização nos diversos escalões da organização com vistas a re
partir conceitos e estabelecer uma linguagem de desenvolvimento comum. 

OPORTUniDADE 
HISTÓRICA 

O país ainda vive uma crise profunda, que é econômica, política e social, mas 
também é uma crise de instituições, modelos e moraI. 

Encarada como parte do processo histórico brasileiro, a crise evidencia um 
momento-chave, porque desemboca numa crise gerencial, que resume e concen
tra todos os seus demais aspectos. 
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o salto econômico dado pelo país nas últimas décadas esbarrou na falta dc um 
salto político, institucional e social, correspondente: Esta é uma questão de gestão 
de administração pública no seu aspecto prático e executivo. E a Reforma Adminis
trativa, portanto, não se encerra nos problemas de gestão do funcionalismo público. 

O momento histórico que vivemos coloca na ordem do dia a questão gerencial 
como um problema crucial. Todos os países hoje desenvolvidos passaram por esse 
momento histórico, e só o superaram entrando numa era de gestão científica c 
profissional dos seus processos de desenvolvimento. 

Como profissionais, os administradores têm hoje a sua grande oportunidade 
histórica: a de assumir o papel que lhes cabe na sociedade brasileira e ajudar o país 
não só a sair de vez da crise, mas também a dar um salto qualitativo no seu proces
so histórico, social e econômico. 

PALTA 
AOmmlSTRACÃO 

Estudos técnicos setoriais afirmam que nos últimos anos a produção de alimen
tos destinada ao consumo no mercado interno, comparativamente, vem decres
cendo, enquanto aumenta a produção agrícola para a utilização de biomassa e para 
a exportação caçadora de divisas fortes. 

Está faltando administração na planificação governamental da agricultura. O 
problema do MST é claramente a ausência dessas políticas explícitas de governo. 

Todos afirmam que "o Brasil de hoje ainda está combalido pela falência dos 
embustes tecnocráticos". O que está faltando? Está faltando que as autoridades 
convoquem também os administradores, partilhando com eles o encargo de geren
ciar e estudar as soluções dos problemas que afligem a coisa pública. A questão 
agrária no Brasil não é só uma questão política, mas também de gestão. 

Só é possível responsabilizar e sacrificar impunemente a sociedade pela crise 
em que ela vive, quando segmentos significativos dessa sociedade se omitem. 

A omissão não pode ser o comportamento dos administradores, individualmen
te e como categoria profissional. Tanto quanto falta indefinição de políticas, falta 
também administração. para resolver, de vez, a questão agrária em nosso país. 

mPERno 
nA TORRE 

Digno das cenas mais dantescas do cinema-catástrofe que se popularizou com 
o Inferno na Torre, O quadro da Previdência Social é um retrato do caos adminis
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trativo que se instalou nos mais variados setores da administração brasileira. Rom
bo, buraco, abismo, como quer que se queira chamar o resultado da má administra
ção, o fato é que o fogo está tomando conta da Torre de Babel da administração e 
levando terror aos seus habitantes e ao público, que a tudo assiste impaciente. O 
quadro revela uma situação insustentável, que precisa mudar urgentemente. 

• Ninguém consegue brincar impunemente com os bons e sadios princípios da I 

Administração. Em geral, os resultados são sempre trágicos, quer se trate da (im) 
Previdência Social ou de qualquer outra área - econômica, política e social. 
Apegando-se a modelos fracassados e a fórmulas que nada têm a ver com as 
reais necessidades do país e de sua população, os dirigentes desses setores acaba
ram acendendo a faísca e alastrando o incêndio que hoje se propaga pelos rombos, 

.-!,>;.::'~: :;. buracos e abismos da incompetência nacional. 

O Brasil não vive apenas uma crise de modelo político e econômico. Vive 
também uma profunda crise gerencial e administrativa. E, para resolvê-Ia, junta
mente com uma mudança de modelo, também precisa encontrar novos caminhos 

.-sr. 

\ . 
administrativos que instalem uma mentalidade gerencial em todos os setores, fa1)·.--.... 
zendo com que a gestão aconteça em moldes modernos e científicos, voltada para = = 

§ o bem público e geral. Aí está a solução. Essa é a contribuição que, transformados "" 
U5

em bombeiros salvadores, os administradores profissionais de gestão poderão dar = = = = para apagar o fogo que ameaça consumir o país na voracidade da crise. Depois, é = 
'" fazer o rescaldo, juntar os que foram salvos do incêndio e partir para a reconstru

ção do prédio. Sobre alicerces sadios e sólidos. 

TAPAR O 

BURACO 
O rombo da Previdência derrubou mais um ministro, o segundo em um pequeno 

espaço de tempo. E ganhou foros de calamidade nacional, roubando espaço jorna
lístico até da sucessão, da dívida externa, do FMI e de outros menos votados. No 
plenário dos debates - um anfiteatro com 170 milhões de espectadores '--- discu
tiu-se se o problema é técnico ou político, conjuntural ou estrutural, crônico ou 
agudo. Com as barbas de molho, os pensionistas e contribuintes da Previdência 
aguardam as novas invenções, que sairão das cartolas palacianas - afinal, todos 
sabem muito bem que, na briga do rochedo contra o mar, quem leva a pior é 
sempre a ostra. 

Por incrível que pareça, o que menos aparece no debate é exatamente o mais 
óbvio: o problema da Previdência é essencialmente um problema de Administra
ção. No caso, evidentemente, da má administração que vem desde a unificação 
dos institutos. Desde então, o buraco só fez ampliar-se. Um fantasma ronda a 
mente de todos: a perspectiva de que, mais uma vez, se vá escolher o caminho r•••• 
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mais cômodo do aumento de contribuições e do corte de pensões e benefícios. 
Uma administração científica e profissional, séria e competente, sem dúvida não 
será o caminho mais fácil: desenvolver um sistema eficiente a partir do caos é 
tarefa de sete dias somente para o Criador. Mas é o único caminho para tapar esse 
buraco que está quebrando as molas do carro em que estamos todos. 

ALICE E 
mA. HYDE 

Já vai longe o tempo da autocracia militar, na qual o Brasil vivia embalado pelos 
sonhos dos trombeteados milagres: era uma Alice no país das maravilhas, zanzan
do serelepe pelos gráficos e estatísticas, rindo O riso fácil da alegria de uma con
juntura favorável e tirando coelhos da cartola do PID. 

Hoje, passando do sonho ao pesadelo, o país vive o drama do médico c do 
monstro: os aprendizes de feiticeiro da economia, com experiências dignas do Dr. 
Jekill, acabaram gerando o Mr. Hyde da crise, cuja personalidade terrível tomou 
inteiramente conta do corpo original e, ainda hoje, mesmo após os resultados do 
Plano Real, perambula pelas ruas e estradas do país, semeando desemprego, fa
lências, dívidas insolúveis e desespero generalizado. 

Falta agora, para a consagração dos êxitos já obtidos, a fada-madrinha de uma 
administração séria, profissional, científica, responsável e competente. Não que 
uma varinha de condão possa resolver tudo. É preciso muito trabalho e reformula
ção de concepções e modelos. Mas ter sólidas teorias e práticas administrativas 
como suporte não faria mal a ninguém. Para quem já tentou plantas e beberagens 
mágicas inúteis, não custaria tentar agora os conhecimentos da administração cien
tífica. Quem sabe o país finalmente não possa escrever então a sua própria histó
ria de afirmação definitiva no concerto das nações? 

EmPREGADO SATISfEITO 
EnCAnTA OCLIEnTE 

Como a prestação de um serviço ou a venda de um mesmo produto podem 
manter-se lucrativos por anos e anos? Eis aí uma questão que atormenta consulto
res e executivos em quaisquer organizações do mundo globalizado de hoje. 

Para muitos, aliás, em decorrência do modismo do momento, a resposta é sim
ples: basta um sorriso para encantar o cliente, ou seja, apenas praticar o eufemis
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mo da sedução, afirmam! Um bom atendimento, simultaneamente, satisfaz o clien
te e assegura bons resultados de venda. 

Mas a questão não é tão simples. O foco não deveria estar apenas no cliente, 
mas também no empregado. 

Nem sempre o cliente reage ao sorriso do vendedor como a serpente que sai da 
cesta pelo encantamento produzido do som da flauta. 

Lucro, manutenção e desenvolvimento dos negócios precisam estar estreita
mente vinculados a um processo organizacional que assegure, dentre outras coi
sas, as seguintes dimensões: 

• satisfação e lealdade do cliente; 

• valor dos serviços e dos produtos destinados ao cliente; 

• produtividade, lealdade e satisfação dos empregados da organização, em es
pecial a capacidade que eles possuem para satisfazer os clientes, pois hipotetica
mente dispõem também de autoridade para tanto. 

Se cada uma dessas dimensões for devidamente apreciada, talvez muitas mu
danças possam ser encaradas com imediato retomo. Por exemplo: é preciso bus
car as bases de interconexão entre a lealdade do empregado e a lealdade do clien
te. Empregados leais tendem a oferecer melhor atendimento ao cliente, o que, por 
sua vez, estimula os clientes satisfeitos a permanecerem leais às organizações. 

A vinculação da lealdade do empregado à sua satisfação no trabalho produz 
um número cada vez maior de clientes leais. A organização desenvolve a lealdade 
dos clientes satisfazendo antes seus próprios empregados. A organização encanta 
o cliente, porque antes encantou o seu próprio empregado. Não há encantamento 
do cliente concomitante com o desencanto do empregado. 

É preciso que as organizações compreendam a necessidade de identificar as 
verdadeiras dimensões de seu desempenho e, assim, ampliar e criar um valor de 
serviço em direção ao lucro estável e crescente. 

Encantar o cliente é o objetivo da moda, é o lugar-comum que ninguém ousa 
questionar. Mas O objetivo da moda não é necessariamente uma virtude! Talvez 
possa ser até um vício, que nos impeça de apreender melhor a realidade com a 
qual convivemos. 

mRRIR 
pumRCR 

Quem não se lembra da imagem da Maria Fumaça resfolegando, sem forças 
para subir aclives e vencer distâncias, preguiçosa e indolente? É O passado-pre
sente da infância de muitas gerações. Viagens longas, cansativas, cheias de aci
dentes de percurso, paradas inesperadas, estações empoeiradas. E muita fuligem 
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a misturar-se com a poeira nas bagagens e nas roupas dos passageiros. De repen
te, moderníssimos trens importados chegam com fogos e fanfarras, prontos para 
substituir as máquinas obsoletas. Só os trilhos são os mesmos. E as bitolas não 
coincidem. 

Pois essa é a situação da administração no Brasil. Velhas marias fumaças ao 
lado de modernos e incomparáveis trens importados disputam os trilhos da gestão 
da coisa pública e dos negócios brasileiros, que andam aos trancas e barrancos, às 
vezes se atolando no lodaçal da crise, outras avançando aos tropeços, sem acertar 
seu destino. E, sobretudo, sem encontrar os caminhos que os levem em ritmo e em 
moldes adequados à estação do desenvolvimento com justiça. 

Não servem mais os velhos métodos obsoletos da Administração. Os métodos 
importados não foram feitos para nossos trilhos. É preciso um modelo autenticamente 
brasileiro de administração, feito por brasileiros, para os problemas e as condições do 
Brasil. Uma espécie de trem tupiniquim, macunaímico, verde-amarelo. Que possa 
carregar este povo ao seu destino. Sem poeira c sem fuligem, com os trilhos adequa
dos a um projeto nacional acordado entre todos os segmentos vivos da nação. 

AGERÊnCIA OE 
EmPREGAOOS GLOBAL/2ADOS 

A mundialização inevitável da atividade econômica exige dos administradores 
brasileiros uma compreensão mais adequada das diferentes realidades culturais 
com as quais eles se defrontam. 

A cultura organizacional desenvolve-se nos indivíduos como sua segunda natu
reza. Padrões de comportamento praticados nas organizações são absorvidos de 
forma natural e espontânea. 

Aos poucos, passam a fazer parte do comportamento individual e de grupo. E, 
assim como o ar que se respira como parte imprescindível do processo vital, os 
comportamentos formam-se, plasmam-se, reformam-se ou deformam-se na dinâ
mica da interação do trabalho. 

O comportamento do empregado é derivado principalmente de três motivações 
básicas: o desejo de sentir-se bem consigo próprio, o desejo de desenvolver-se, 
crescer e participar do que é importante e, finalmente, o de garantir consistência e 
estabilidade à sua vida. 

Infelizmente, os balanços das organizações não computam os valores dos re
cursos humanos que as integram. Ignoram o seu principal ativo. 

As teorias modernas de administração cada vez mais explicitam a necessidade 
da gerência participativa como uma imposição dos novos tempos. Os empregados 
são estimulados a tomar decisões e a assumir iniciativas. Fala-se cada vez mais no 
empowerment. 

• 
: 63 



• • • •

Em certas culturas organizacionais, no entanto, essa tendência à voz e à parti
cipação contrasta com uma forte ênfase na hierarquia e nos símbolos de status 
social, fatores relevantes de diferenciação de classes. 

Nessas organizações, por anos e anos, estratificam-se culturas de poder-autori
dade em que uns mandam e outros obedecem, ou seja, manda quem pode, obede
ce quem tem juízo. A informalidade pode ser vista como um abuso indevido, im
próprio para o empregado "que deve ter o pé na cozinha" e "saber o seu lugar". 
Quebrar repentinamente tais laços culturais é o mesmo que violar expectativas de 
comportamento, e, como tal, soa como uma afronta ao gerente e como manipula
ção aos seus subordinados. 

Se o administrador deseja tomar mais objetivo o seu desempenho gerencial em 
países estrangeiros, é preciso que aprenda com adequação a decifrar as formas de 
pensamento e ação de seus subordinados, em decorrência das dimensões culturais 
que formam a sua identidade enquanto pessoas e profissionais. Só assim os execu
tivos conseguirão melhores resultados e contribuição de seus subordinados. Que , ' traços culturais devem ser preservados e respeitados? O que e como fazer para 

r realizar as inevitáveis e necessárias mudanças? Estas questões só são resolvidas = = '" com a adequada compreensão da cultura organizacional prevalecente. § 
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Apesar das más notícias diárias sobre a redução dos empregos e as demissões 
sistemáticas, as oportunidades de empregos para funções gerenciais continuam a 
crescer. 

Organizações menores que se profissionalizam e o auto-emprego produzido 
pela empregabilidade gerencial são espaços de trabalho bastante atrativos. É claro 
que esses espaços estão um pouco mais congestionados, sujeitos a maior compe
tição e carreiras mais curtas, mas há generosos espaços de trabalho para aqueles 
que sabem como fazer as coisas acontecerem, enfim, que sabem administrar. 

Não podemos ter uma atitude passiva perante as dificuldades de um mercado 
de trabalho que tende a sofrer profundas modificações nos próximos anos. E a 
primeira providência que se exige dos administradores é a de que eles se preparem 
para os novos tempos. Somos, potencialmente, os profissionais mais preparados 
para enfrentar nas empresas os desafios do terceiro milênio -, 

O administrador do futuro não deve ser preparado apenas para ser empregado 
nas organizações. Se quiser ampliar o mercado de trabalho, aumentar o nível sala
rial e firmar definiti vamente o conceito da profissão perante a sociedade, terá que 
assumir riscos, abrir seu próprio negócio. 

• 
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Esse é um mercado ainda quase inexplorado pelos administradores e que exigi
rá deles grande capacidade gerencial. É um desafio que merece ser enfrentado. 

EmPRESA: 
um BEm CULTURAL? 

Por uma curiosa c lastimável aberração de mentalidade, nós, brasileiros, tende
mos a ver o antigo não como algo respeitável a preservar e aperfeiçoar, mas, sim, 
como uma "velharia" a destruir e esquecer. Ai está, para provar, a destruição 
física, por demolições apenas tentadas ou levadas a termo, de tantos dos monu
mentos tombados como património histórico, artístico e cultural de nosso povo. O 
Brasil é um país que não tem memória, não valoriza as suas manifestações cultu
rais e se coloca em atitude subserviente ante às miçangas do desempenho tecno
lógico de nações ditas desenvolvidas. Os servilismos cultural, científico e tecnoló
gico das elites brasileiras servem-nos como um nítido indicador de nosso subde
senvolvimento como nação, resultado e preço da nossa omissão, da falta de cons
ciência e da valorização daquilo que possuímos. Uma sociedade que não respeita 
o passado não pode ter presente e está comprometendo O seu futuro - e o seu 
próprio destino -, condenando-se eternamente ao berço esplêndido daquilo que 
poderia ser, mas que nunca será. 

Esse lamentável equívoco ocorre também em relação a instituições sérias e 
organizações importantes na vida e na história da sociedade brasileira, mesmo 
quando ainda podem continuar prestando relevantes serviços ao país. 

A forma brutal como a economia é desvencilhada das empresas, sob a alega
ção de que "a falência purifica", c a inexistência de um modelo coerente e explici
tado de gestão pública são fatores aleatórios que determinam a vida e a morte das 
organizações, tudo sempre ao sabor das circunstâncias do momento ou dos capri
chos dos poderosos de plantão. 

Convivemos com conceitos e modelos administrativos,organizacionaise político
institucionais importados, mesmo quando boa parte deles já esteja superada em 
seus países de origem. É o caso, por exemplo, de pacotes de treinamento de recur
sos humanos já em desuso nos Estados Unidos, de critérios educacionais obsoletos 
na França ou de processos eleitorais caducos em diversos países e que aqui, entre
tanto, são badalados como o dernier cri do servilismo intelectual. Um outro exem
plo é o dos modelos de organização empresarial, de administração pública, de 
gestão governamental e de ensino superior, que, embora úteis e atuais nas socieda
des estrangeiras que os geraram - mas nada tendo a ver com a nossa realidade 
socioeconômica, os padrões culturais e a mentalidade do brasileiro médio -, pas
sam a constituir verdadeiras camisas-de-força ao serem implantados e desenvol
vidos entre nós, emperrando a explosão das potencialidades organizacionais, insti
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tucionais e políticas genuinamente nacionais, só assim capazes, na verdade, de 
enfrentar problemas especificamente brasileiros. 

A reboque da proliferação das faculdades de administração, implementou-se 
um modismo de currículos acadêmicos mirabolantes: tecnocratizantes, matemati
zantes, calcados na econometria comportamental. Tais currículos impõem fórmu
las prévias, receitas de bolo estranhas à nossa realidade, que apassivam a indaga
ção intelectual do estudante, conduzindo-o à repetição acrítica de técnicas e à 
aplicação desnorteada de conceitos irrelevantes. 

Nossa cultura organizacional é ainda uma verdadeira colcha de retalhos. Em 
todas as áreas, quer em nível de organização empresarial, quer na administração 
pública ou mesmo em termos de instituições políticas, jurídicas e eleitorais, perma
necem, ainda, ranços e anacrônicos traços coloniais e imperiais - o autocratismo, 
a negação do federalismo, a castração do municipalismo e a violação da cidadania. 
Os casuísmos políticos e administrativos estão aí mesmo a demonstrá-los. O "jei
tinho" é a forma institucionalizada de o brasileiro fugir às normas e regras gerais, 
utilizando sempre o casuísmo em seu benefício: "Para os amigos, tudo; para os 

= inimigos, nada; para os indiferentes, a lei". = w 
ê Tudo isso 'são generalidades com que todos certamente concordam, mas que 
'"= poucos se animam a transformar. É importante não esquecer que, nestes tempos = = = de grave crise, de agonia do autoritarismo, dos estertores da arrogância tecnocrá= 3 

tica, do renascer das esperanças de reconstrução democrática, a empresa brasi
leira tem uma enorme contribuição a oferecer ao país, dependendo da postura predo
minante que assuma face ao alucinante processo de transformação social que a todos 
envolve. A humanização da empresa, em bases que resgatem a condição da pessoa 
humana e que façam da atividade empresarial não apenas algo lucrativo e espoliador, 
mas uma maneira racional de ensejar a organização dos indivíduos de modo a 
facilitar-lhes a vida enquanto sociedade, passa a ser a determinante essencial do forta
lecimento do caráter nacional e da preservação da nossa cultura. 

O restabelecimento do enfoque humanista na atividade empresarial e a preser
vação da tradição histórica de nosso povo, cada vez menos humanista e cada vez 
mais desarraigado de seus valores culturais, são compromissos sociais que não 
podem ser olvidados ou lançados à vala comum, ao entulho dos monumentos de
molidos da memória nacional em nome de um pseudoprogresso. 

APREn0l2ES
DE PEITICEIRO

A gestão empresarial no Brasil talvez atravesse hoje o período mais crítico de 
seu desenvolvimento: sofre, por um lado, de uma visível hipertrofia da cultura téc
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nica estrangeira, e, de outro, de uma formidável pobreza de reflexão autentica
mente naeional. 

Grande parte dos males organizacionais decorre dessa lamentável falha de 
equilíbrio que se estabeleceu entre uns poucos privilegiados que, em sua grande 
maioria, meramente traduzem ou copiam de modo não-crítico os compêndios edi
tados na terra do Tio Sam e uma imensa massa de pequenos empresários e profis
sionais de administração que, sequer, lêem alguma coisa sobre a ciência dos negó
cios e a gestão das empresas. 

A identidade da organização brasileira é uma incógnita, cujos valores vêm-se 
tentando assistematicamente fixar por caminhos eonfusos e contraditórios. Não 
houve até agora um direcionamento conseqüente ou mesmo a tomada de consciência 
da atual situação que nos propicie o florescer de uma verdadeira concepção orga
nizacional no país. 

A atividade de vanguarda no desenvolvimento das organizações no Brasil tem, 
em geral, simplesmente consistido em copiar modelos de outros países, impondo-os 
às nossas organizações sem o discernimento preciso e as adaptações adequadas. 
Limita-se à simples importação de técnicas e métodos com todos os seus vícios e 
virtudes. 

As culturas das organizações improvisam-se tão pouco como os organismos 
racionais. Todos os processos artificiais ou postiços empregados no desenvolvi
mento das organizações são sempre improfícuos. 

Os profissionais de administração, deformados pela assimilação de valores e 
práticas alienígenas, deixam de considerar a organização em que trabalham pelo 
ponto de vista brasileiro. Julgam, pelo contrário, as aparências organizacionais por 
um prisma norte-americano ou europeu, maximizando ou subestimando as suas 
repercussões. E nisto está o mal da origem dos erros de raciocínio dos gestores 
tupiniquins - estabelecem, de antemão, um abismo intransponível entre eles pró
prios e a verdadeira essência da cultura organizacional em que atuam. 

Devemos desconfiar da importação de modelos. Tomar a experiência interna
cional como ponto de referência é importante, mas devemos utilizá-Ia apenas como 
parte do material disponível para a construção de nossas próprias idéias. Rejeitar o 
mimetismo - a cópia. Não ver a empresa brasileira como ufanisticamente supe
rior às outras, mas descartar a noção subserviente de que ela só tem a aprender e 
nada a ensinar. Não cair no particularismo nacional, mirrado e xenófobo, nem no 
intemacionalismo xenófilo e estéril, que só serve para camuflar a inautenticidade e 
a alienação. 

A vida da maioria das organizações brasileiras inscreve-se no mesmo sistema 
de aparências que caracteriza a nossa cultura intelectual e moral. Com uma dife
rença: se a nossa elite intelectual não é mais do que uma cópia tentada às pressas 
dos moldes estrangeiros, muitas vezes inadaptáveis, as nossas organizações só 
chegam a ser uma caricatura, engraçadíssima e pitoresca, do que pretendem imi
tar. Do "querer ser ao crer que já se é" vai a distância do trágico ao cômico. Essa 
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é a distância entre o sublime das intenções e o ridículo da realidade das nossas
organizações caricaturais, que não se envergonham de fazer o bufo tragicômico
da pantomima.

A definição da identidade e da cultura da organização brasileira é uma questão
que não suporta mais adiamento indefinido. Esta não é apenas uma questão de
natureza administrativa ou gerencial. É um capítulo da própria construção da nacio
nalidade brasileira. Não podemos, portanto, permitir o desrespeito de continuar a
tratar esta questão com tamanha displicência e pouco caso.

JAnUARIA
nA JAnELA

Em entrevista aos jornais do país, * o presidente Fernando Henrique Cardoso
observou, falando do problema habitacional, que os especialistas em administração
que se debruçaram sobre o assunto ainda nâo conseguiram vislumbrar uma solu
ção. Ao ressaltar a complexidade do problema, sem querer O presidente também
alertou para uma realidade dura que precisamos encarar: sem dar uma contribui
ção substancial e relevante para a nação e seu povo, jamais, a profissão consegui
rá afirmar-se no seio da sociedade.

Até há pouco tempo predominava entre executivos e gerentes uma atitude
anêmica e apática, cada qual procurando tirar sua casquinha individual, sem se
preocupar em nada com a profissão em seu conjunto. Então, começando a desper
tar para o problema da afirmação profissional, fato altamente positivo, surgiu uma
outra postura, também inócua: a de se mostrar, como a Januária na janela de Chico
Buarque, com toda a sua beleza, imaginando que "até o mar faz maré cheia pra
chegar mais perto dela", O ponto de partida é COITeto: é na administração que está
o caminho para a solução da crise brasileira e para a criação de condições que
possam superar a defasagem que nos separa dos países desenvolvidos. Mas falta
alguma coisa que complete essa visão.

Aí é que está o problema: Januária não pode ficar eternamente debruçada na
janela. Precisa sair às ruas e debruçar-se, isto sim, sobre os candentes problemas
nacionais - como, por exemplo, a questão habitacional - para encontrar solu
ções concretas que representem uma contribuição efetiva para o Brasil. Só assim
a profissão se afirmará como tal. Os administradores brasileiros precisam respon
der à questão deixada no ar pelo saudoso Sidney MilIer: Pois é, pra quê?

* Declaração à imprensa do presidente FHeem 1999.



POR QUE nAO
ABRIR um nEGÓCIO?

Em meio à crise de desemprego, estimulado pela possibilidade de aplicação do
conceito de empregabilidade, talvez você seja um dos milhares de profissionais
empregados ou não que estejam considerando iniciar o seu próprio negócio. Por
que não? Você é um profissional bem-sucedido, experiente e com muita energia,
pronto para obter os mesmos - e até melhores - resultados que obtinha ou
obtém para a organização em que ainda atua ou atuou por tantos anos.

Se esta for a sua situação, certamente você está repleto de indagações, dúvi
das e esperanças. Que produto ou serviço deve ser a base do meu negócio? Qual
é o meu mercado? Como são os concorrentes? O potencial da atividade pretendi
da é suficiente para me garantir um padrão de vida adequado? Como obter O

capital necessário para dar partida? Vai dar certo? É isto mesmo que eu quero? E
se não der certo, como voltar atrás?

Não há qualquer fundamentação científica, fórmulas infalíveis ou equações a
serem implementadas que o possam ajudar, com toda a certeza, a tomar as deci
sões certas. Para começo de conversa, quase todas as decisões dessa natureza
são subjetivas. Na verdade, elas se baseiam precipuamente na experiência pessoal do
empreendedor e no seu julgamento intuitivo.

Assim, só quando de fato lançar-se na empreitada, no momento em que as
cartas estiverem sobre a mesa, e for resolver questões eoncretas, você saberá ou
não se está acertando. Mas, aí sim, já estará construindo um caminho por conta
própria, magnetizando um novo ser.

Mas antes que chegue a hora da verdade, é claro que é conveniente que você
reúna toda a ajuda de que for capaz. Estude profundamente as alternativas dispo
níveis, as dificuldades que irá enfrentar, as conseqüências das decisões que terá
que tomar. Esteja particularmente alerta e consciente dos desafios e obstáculos
que precisará superar.

A primeira e mais difícil decisão é a de saber se, sequer, você deve tentar a
aventura. Você acha que tem o talento e a personalidade requeridos para lançar
um negócio bem-sucedido? Você está pronto para os sacrifícios profissionais e
emocionais que advirão da nova atividade? Você acha que possui as característi
cas de um empreendedor, capaz de assumir com tranqüilidade os riscos da ativida
de econômica autônoma?

O que vem antes: a decisão de ter um negócio ou a idéia de um produto ou
serviço a ser transformado em negócio?

Talvez você pense que a melhor resposta seja a segunda opção. Basta ter uma
boa idéia e decidir botá-la em prática.

• • • ••
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Em muitos casos, o processo é exatamente inverso. A maioria dos empreen
dedores decidem primeiro que desejam estabelecer um negócio ou uma empresa.
Só então correm atrás da idéia a ser comercializada.

A primeira questão com a qual você se confronta, enfim, ao pensar em estabe
lecer o seu próprio negócio é saber se, de fato, você está disposto e até se pode
tomar-se um empreendedor.

A maioria dos empreendedores tem certos traços comuns: gostam de realizar,
são pessoas que fazem as coisas acontecerem, têm no âmago o desejo de vencer.
E gostam de saber como estão se desempenhando. Desejam feedback rápido,
claro, objetivo.

Os empreendedores gostam de trabalhar dnro, e sempre foram assim, mesmo,
antes de se transformarem em empresários.

Se você não está habituado a trabalhar duro, não se iluda pensando que, de
repente, poderá fazê-lo só porque vai ser o seu próprio patrão.

Empreendedores são almas solitárias. Não se contentam em contracenar nos
bastidores e trabalhar para os outros, ou de não fixarem independentemente as
suas próprias metas e objetivos.

Comprazem-se com a liderança e os desafios a ela inerentes.

Os empreendedores não são jogadores compulsivos, como equivocadamente
pensam alguns. Preferem administrar situações com base na competência, e não
na sorte. Definitivamente rejeitam as tomadas de decisão de alto risco. Ao contrá
rio, atuam criteriosamente com base no planejamento e na implementação de ações,
para minimizar a incidência de riscos e de imprevistos. Preferem errar do lado da
precaução do risco calculado do que do afogadilho das decisões raçudas.

É preciso que você pergunte a si mesmo se a sua personalidade se ajusta a tais
características. Se você não compartilha da maioria desses traços, talvez seja
mais intel igente desistir da idéia de abrir o seu próprio negócio.

Mesmo que disponha das características pessoais adequadas, você precisa per
guntar-se se está disposto a enfrentar os sacrifícios inevitáveis que a nova ativida
de empresarial lhe imporá.

Profissionalmente, talvez você troque a segurança de um emprego por uma
experiência que pode não dar certo e que, a longo prazo, talvez o deixe desempre
gado.

Pelo lado positivo, no entanto, ser um empreendedor bem-sucedido lhe trará
incontáveis recompensas que superarão, em muito, os sacrifícios.

E, mesmo que fracasse é possível que a experiência auferida possa ser-lhe útil,
em especial para aqueles empregadores que estão em busca de perfis profissio
nais que você então passará a ostentar.

O pedágio emocional que terá de pagar para a sua família é um sacrifício que
precisa ser bem dimensionado, inclusive compreendido, posto em consenso e acei
to pelo cônjuge e pelos filhos .
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Despender cada minuto de sua vida na dedicação dos problemas empresariais
não o deixará com muita energia, motivação e entusiasmo para tratar das inevitá
veis questões do cotidiano familiar. Por outro lado, se for bem-sucedido, você
disporá de uma invejável situação financeira, que o permitirá proporcionar a seus
familiares oportunidades e um estilo de vida que não desfrutariam se você não se
dispusesse a percorrer a trajetória empresariaL

Assumir os riscos de abrir o seu próprio negócio é uma decisão apenas sua, de
mais ninguém. A reflexão é o prelúdio da ação. Não é ajustificativa racionalizada
ou a explicação sem jeito para adiar o que deve ser feito. Mãos à obra ou dê adeus
às ilusões.

UOCÊ TEm UOCACÃO
PARA EmPREEnOEOOR?

Empreendedores dispõem mais do que de uma boa idéia ou de um desejo a
realizar. Eles possuem também habilidades e características próprias que os dife
renciam dos demais.

Em geral, são superatarefados, sempre em busca de desafios. Não se permi
tem abater por crises ou tempos difíceis. Até se aborrecem com um cotidiano
sereno, estável ou monótono.

Se não têm uma data-limite para realizar alguma atividade, tendem a defini-Ia
para si próprios. Se dispõem de algum tempo extra, procuram preenchê-lo com
alguma coisa. São hipercinéticos, não gostam de ficar parados. O estresse do
trabalho diário os ajuda a realizar as suas atividades, a estar sempre ligados no que
têm a fazer.

O verdadeiro empreendedor é aquele que só assume riscos calculados. Não
são jogadores de roleta. Os jogadores dependem da sorte, mas os empreendedo
res baseiam as suas apostas no trabalho árduo e comprometido, e na prontidão
para perceber a oportunidade de um negócio realmente viável. Assim, reduzem os
riscos da tomada de decisão, testando previamente as suas próprias idéias e a sua
factibilidade no mercado, estruturando sistemas que minimizem as suas deficiên
cias ou compensem as dificuldades. Ousam, mas não jogam para perder, não con
fiam nos agouros da sorte ou na fecundidade do inesperado.

Não perdem tempo perguntando a si mesmos: por que aquilo havia de aconte
cer logo com ele. Mas invertem a polaridade da questão: mas por que não também
com ele?

Concentram-se nas oportunidades, e não nos problemas, mesmo quando estão
no ãmago da crise, envoltos pelo caos provocado pela imprevisibilidade do fortuito
ocasional.

• ••• I
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Têm a mentalidade do guerreiro. Não se importam com o que o concorrente
deseja fazer, mas com as condições objetivas de que dispõem para vencer. Não se
concentram nas intenções ou nos desejos de superar concorrentes, ou minimizar
custos dos fornecedores, ou maximizar lucros dos clientes, mas em como transfor
mar as suas intenções e seus desejos em realidade.

SAÚDE,
UmA QUESTÃO DE GERÊnCIA

Dentre as inúmeras abordagens que visam a diagnosticar as deficiências do
desempenho do sistema hospitalar, duas merecem destaque. Uma é a posição dos
que atribuem à atuação dos profissionais de saúde as principais responsabilidades
pelas falhas. Nesta posição, os diagnósticos sugerem desde a incompetência até a
falência ética. A outra posição é a dos que atribuem ao próprio público as falhas na
prestação dos serviços. Também aqui as opiniões variam muito, desde o desinte
resse generalizado até as campanhas dirigidas de descrédito.

Contudo, é um equívoco polarizar o problema no profissional de saúde ou no
público, a partir da mesma premissa em que se fundamenta: a de que tal problema
poderia ser solucionado pela reparação da "parte errada". Isto é falso, porque a
causa mais profunda do problema não está no usuário do serviço nem no profissio
nal de saúde. Em última análise, tanto um como outro estão ligados por um mesmo
vínculo: ambos acham-se de certa forma dependentes das decisões e orientações
emitidas pelos dirigentes da instituição de saúde. Na medida em que o desempe
nho do dirigente hospitalar, por exemplo, for ineficaz, o desempenho dos servidores
será correspondentemente afetado e, por conseqüência, os interesses do público
usuário também. Torna-se fácil, portanto, detectar aí a existência de um círculo
vicioso comportamental, que só poderá ser retificado mediante uma intervenção
intermediária de execução ou de compreensão da clientela usuária.

Na verdade, no estudo e no equacionamento desse problema há que se partir
da pergunta: sobre quais características da gerência hospitalar é preciso intervir?
A análise de determinados indicadores poderá facilitar um diagnóstico preliminar a
uma primeira resposta à questão.

Um desses indicadores é a idéia (ainda não conscíentizada) da relevância do
papel do dirigente para a consecução dos objetivos da organização de saúde e, a
partir daí, a confusão que se origina de que eficiência e eficácia são duas coisas
distintas e, como tais, devem ser encaradas separadamente. É um equívoco a
respeito do que realmente significam eficácia e eficiência para a chefia. O erro
mais comum decorrente desse equívoco é o gerente conservar, nesse patamar, a
mesma percepção de eficiência que tinha como técnico. Para exemplificar: o pro
fessor, que prepara suas aulas e que se preocupa em ministrá-las magistralmente,



leva consigo para o cargo de supervisão ou direção essa noção de eficiência,
enfatizando seu papel como orientador de currículos e programas. O mesmo se
verifica com a sua percepção de eficácia. Esta, antes alcançada pelo professor
que conseguia de seus alunos exames brilhantes, passa a se concretizar na conser
vação dos mesmos roteiros de aula, "eficazes" pela sua "infalibilidade" consagra
da ano após ano. Como o ambiente está em contínua mudança e as decisões de
modificar os programas e as metas não são tomadas conforme as novas deman
das daquele ambiente, a eficácia perde-se (baixo grau de aproveitamento dos alu
nos, reprovações etc.) e a eficiência passa a ser apenas formal (número de horas!
aulas ministrado, observância dos itens do programa etc.).

Na verdade, eficácia e eficiência são inseparáveis por serem interdependen
tes. E são os gerentes, em seus respectivos níveis, que reúnem (ou devem reunir)
as melhores condições para assegurar e tornar frutífera essa interdependência.
Para isso, contudo, eles precisam de competências gerenciais específicas, que
podem e devem ser desenvolvidas.

Os dirigentes do serviço público nem sempre possuem formação específica em
administração ou gerência. Eles restringem-se à direção técnica de sua gestão e
não à direção executiva. Talvez até mesmo o termo executivo pareça-lhe inade
quado à sua posição, função ou papel. É exatamente aí que está concentrado o
equívoco fundamental: o da concepção das atividades que um gerente deve de
sempenhar. Antes de tudo, o diretor de uma escola ou de um hospital precisa estar
consciente de que seu cargo é de gerência. O próprio sistema de seleção é um dos .
pontos mais falhos na constituição de um quadro gerencial qualificado para a ad
ministração. O engenheiro mais destacado por suas qualidades técnicas não é,
necessariamente, a pessoa mais adequada para dirigir um distrito rodoviário.

Em termos de aperfeiçoamento, três focos distintos podem ser identificados. O
primeiro, o pessoal, de desenvolvimento do indivíduo como ser humano; o segundo,
o técnico, de desenvolvimento do indivíduo como especialista em determinada área
do conhecimento humano; o terceiro, o gerencial, de desenvolvimento do indivíduo
como responsável pela direção de determinado empreendimento ou unidade orga
nizacional.

Neste ponto, caberia perguntar: em que medida se deveria enfatizar o cresci
mento individual dos dirigentes do serviço público como ser humano? Ou a qualifi
cação desses mesmos dirigentes na dimensão técnico-profissional de sua especia
lidade? Ou, ainda, o desenvolvimento gerencial desses dirigentes? Esta última al
ternativa parece, em princípio, a mais correta. O desenvolvimento gerencial signi
fica um passo para a meta que se pretende atingir: em última análise, O desenvol
vimento organizacional do serviço público. Portanto, qualquer empenho no sentido
de aperfeiçoar o sistema gerencial será necessariamente orientado pelas políticas
mais abrangentes estabelecidas com o intuito de promover o desenvolvimento or
ganizacional. Assim, o importante é tratar do problema específico, sem perder de
vista O contexto global no qual ele está colocado. Sem dúvida, um dos caminhos

•••• I

•
: 73



=="3
i§

'"====
3

t ••••

•
74 :

mais promissores para o aperfeiçoamento da administração está em habilitar as
gerências a resolverem os problemas de desenvolvimento organizacional.

Tem faltado aos programas de desenvolvimento de executivos do setor público
uma concepção global e sistêrnica, Assim, tendo em vista o contexto em que o
desenvolvimento gerencial está colocado, tomam-se claras sua relevância e suas
implicações socioculturais, políticas e econômicas para o país.

Os problemas que cada secretaria estadual ou municipal visa a solucionar não
são casos inéditos, exclusivos ou sui generis. Eles guardam similitudes, inter-rela
ções e pontos comuns. Daí por que os programas de desenvolvimento gerencial
para o setor público devem considerar esta realidade institucional brasileira, o que
infelizmente não tem ocorrido.

Assim, o processo decisório da administração.pública deve ser sensivelmente
renovado. Há que se pensar em mudanças de escala e de métodos para que a área
de saúde do governo alcance, de pronto, os indivíduos que hoje operam a máquina
administrativa, qualificando-os para atuar como gerentes públicos eficazes, utili
zando todo o arsenal moderno de técnicas de gestão, destacando-se o uso intensi
vo e adequado dos sistemas de informação que, valorizados em sua justa dimen
são, serão a grande cunha de renovação e modernização da área da saúde.

RTRRUESSRR
ORU81CAO

Navegar é preciso, sim, no mar da vida. Mas, como a vida também é feita na
terra, muitas vezes a caminhada se depara com um Rubicão. Lançar-se impulsiva
mente pode representar um suicídio, iniciando uma viagem sem retorno, deixando
para trás dados irrecuperáveis de uma situação ainda não definitiva. Ficar à mar
gem, sem arriscar a travessia, em nome de vãs e irrealizáveis ilusões significa
perder-se irremediavelmente no passado e renunciar ao futuro. Nesse momento, a
hora da verdade transforma-se em hora de decisão.

Chegando-se ao Rubicão, é preciso parar para pensar, refletir, pesar e sopesar,
revisar e rever. Na verdade e pela verdade. Avaliado O quadro, chega a hora da
decisão. É ficar ou avançar. Transformando o passado no presente da travessia
para o futuro da vida. Romper com o passado para construir um presente novo em
função do futuro. E, aí, atravessar o Rubicão. Numa travessia definitiva. Que não
tem volta, construindo um novo tempo.

Esta é a situação hoje das gestões pública e particular brasileiras. Elas passa
ram por experiências de crescimento, depois estagnaram-se no deserto das incer
tezas e imaturidades, acabaram prostituindo-se com a adoção de modelos impró
prios para as nossas necessidades como país. Entraram em crise. Enfrentaram



sua hora da verdade. Fizeram seu balanço. E agora, convencidas da impossibili
dade de continuarem no esquema do passado e de ressuscitarem sonhos que se toma
ram impossíveis pelos erros, tomam a decisão de atravessar seu Rubicão. Não há
remédio, senão separarem-se do modelo antigo, definitivamente desgastado e destruí
do pelo ácido corrosivo dos enganos, das mentiras e das ilusões, deixando para trás
qualquer esperança de reconstrução dos antigos moldes de um passado definitivamen
te sepultado por novas realidades impostas pelos tempos presentes.

A travessia do Rubicão é um ato profundamente solitário: significa desligar-se
dos modelos que tanto mal fizeram à administração brasileira e partir para a busca
de novos caminhos. Há horas em que mesmo esforços tardiamente sinceros de
resgatar a verdade são insuficientes. E aí não tem jeito. Do lado de lá do Rubicão,
novas teorias brasileiras de gestão esperam a sua vez, agora já libertadas de seu
angustiante passado. O anseio de modernidade e de construção de uma verdadei
ra sociedade cidadã significa exatamente a imposição da desvinculação do modelo
de administração patrimonialista, de interesse de minorias oligárquicas e tecnocrá
ticas, retirando assim da burocracia a sua função de instrumento de manutenção
do autoritarismo ainda reinante em nosso país. A transformação democrática da
burocracia da administração implica, em última análise, mudança no sistema de
poder e mudança na correlação de forças no corpo social. Que fique, no entanto,
bem claro: não se pode deixar nas mãos do burocrata a tarefa de imprimir à gestão
o caráter da modernidade e da cidadania. Afinal, o burocrata tende a ter uma visão
burocrática até mesmo da desburocratização e da desregulamentação. É por isso
que as nossas sucessivas experiências de mudança da máquina pública têm siste
maticamente fracassado: insiste-se em colocar o "lobo tomando conta do galinhei
ro", pretende-se ingenuamente que o burocrata desburocratize e democratize as
relações entre o poder público e a sociedade, entre a empresa e o cidadão, quando
da própria burocracia provém o seu alimento. O burocrata é o vampiro da máquina
administrativa. Para viver, ele precisa revigorar-se permanentemente nas exigên
cias desnecessárias, nos cartórios, na papelada alienante e nos processos absur
dos tão bem descritos por Franz Kafka. A burocracia é O elemento vital do buro
crata. Nela ele se sente como "pinto no lixo".

oCAUALO OE lROIA
OAS PRIUAll2ACÕES

Não pretendemos entrar no mérito das privatizações. Se foram benéficas para
a sociedade ou não, se as empresas foram subavaliadas ou não, se o Brasil está no
caminho mais ou menos adequado ao adotar este modelo econômico.

O que queremos discutir é um ponto que, para a maioria dos cidadãos que
acompanham o desenrolar das questões político-socioeconômicas de nosso país,
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incluindo aí sindicatos e associações de empregados, passou despercebido nas
discussões que antecederam os leilões e, mesmo depois, na transição da gestão.

Estamos falando da indiscriminada importação de mão-de-obra técnica e ge
rencial que sucedeu a chegada, ao Brasil, de empresas e consórcios estrangeiros
que passaram a controlar as ex-estatais.

Observamos que, sem quaisquer interferências ou manifestações dos órgãos e
agências governamentais, essas empresas estrangeiras entraram em nossa eco
nomia não apenas com o controle, não apenas com o intuito de explorar nossas
reservas e/ou nossa população, na medida em que aumentam abusivamente as
taxas cobradas pela prestação de serviços públicos. Mais do que isso, os novos
donos do poder trouxeram também para baixo da linha do Equador a versão globa
lizada do Cavalo de Tróia.

Explico: ao abrirmos os portos às nações e multi nacionais amigas (?!), sem nos
salvaguardarmos em relação às leis que tratam da imigração e regulamentam o
exercício de diversas atividades profissionais, milhares de estrangeiros entram no
nosso país sem a mínima observância da legislação brasileira.

Muitos, se não a maioria, não estão legalmente habilitados para o exercício
profissional no Brasil e, sequer, possuem o visto para trabalhar no país. Entram
como turistas, vão até um país vizinho quando o prazo do visto se encerra e retor
nam no dia seguinte com novo visto de turista.

Imagine se nós, brasileiros, conseguiríamos, com tamanha facilidade e permis
sividade, a mesma façanha de entrar como turistas para trabalhar na França, nos
Estados Unidos, no Chile ou no Canadá, por exemplo! Seríamos solenemente im
pedidos de exercer qualquer profissão por não possuirmos a devida autorização
legal. Ou seja, globalização de recursos humanos nos olhos dos outros é refresco.

É inevitável o questionamento: onde estão os ministérios da Justiça e do Traba
lho que permitem ou são coniventes com essas ilegalidades bem debaixo dos nos
sos bigodes? Em que países teremos, como profissionais globalizados qualificados,
os mesmos privilégios e condescendências governamentais? Nem os grupos de
estudos do Mercosul, que trabalham nesse sentido, têm obtido êxito, dadas as
peculiaridades e diferenças educacionais e legais de cada país.

Não restadúvida de que os profissionaisbrasileiros, muitosdos quais sofrendo com
a escassez de ofertas no mercado de trabalho, têm competência equivalente ou supe
rior à dos gringos que se aventuram nesta terra de ninguém. As empresas estatais e
boa parte do setor privado investiram nos últimos 20 anos na formação de quadros
altamente qualificados, brasileiros detentores de tecnologia e conhecimento que che
garam (legalmente') a cargos de direção em empresas e universidades estrangeiras.

É com esses excelentes quadros técnicos e gerenciais que estaremos prontos
para atender às necessidades do nosso principal cliente: a sociedade brasileira.
Porque são os brasileiros da gema que compreendem e interpretam adequada
mente a cultura, os hábitos, os usos e os costumes de nossa gente.

Não se trata de preconceito, e sim de conceito. Sem as correspondentes trocas



não estará sendo construída uma relação em que todos ganhem, mas de submissão
à vontade das multinacionais e dos diversos países com mercados estagnados ou
com excedente de mão-de-obra.

AHORA EAUE2 DA
mODERnl2ACÃO ADffilnlSTRATIUA

Ventos novos estão soprando pelo país. A evolução recente do processo políti
co brasileiro, especialmente os desdobramentos do quadro configurado com a es
colha de governantes legitimados pela vontade popular, potencializa a possibilidade
- até há pouco um sonho - de promover profundas transformações democráti
cas na administração pública brasileira. A morosidade, o formalismo, a ineficiên
cia, a apatia, a complicação e até mesmo as insensibilidades política e social do
aparato institucional constituem entraves ao dinamismo da sociedade e aos verda
deiros anseios da comunidade. Modernizar a administração pública, portanto, re
presenta um desafio essencial para os governantes. Sem tal esforço, será impossí
vel pensar em descentralização administrativa, democratização do governo e par
ticipação popular, objetivos que exigem um aparelho estatal leve, ágil, dinâmico e
eficaz, a serviço real da população e dos interesses do Estado.

moderni2ar aadministração pública
éum desafio essencial para os governantes

Não se trata de tarefa fácil, contudo. A burocratização tem raízes profundas
entre nós: é, em primeiro lugar, um problema estrutural. O processo de formação
histórica do Estado brasileiro consolidou uma estrutura autocrática-burocrática,
pesada e lenta, que se coloca acima e por cima das forças vivas da sociedade,
chegando em muitos casos a se constituir em verdadeira tirania, asfixiando o cida
dão comum. No caso do Rio de Janeiro, a longa condição de capital reforçou essas
características, a elas agregando ainda difundidos vícios de nepotismo, clientelis
mo, venalidade e tráfico de influências. E tais defeitos estruturais só se agravaram
mais com as conseqüências nocivas de um autoritarismo que levou a máquina
administrativa a uma quase onipotência sobre o corpo social.

oburocrata tende ater uma visão burocrãtica,
até mesmo da desburocrati2ação

Em tais circunstâncias, a própria preocupação com os entraves representados
pelo aparato institucional inoperante acabaria formando-se. Nos últimos anos, o
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problema tem sido enfocado substancialmente em termos de "desburocratização",
amiúde entendida apenas como um esforço voltado para as normas e rotinas inter
nas, com ênfase despropositada em estruturas e regimentos. Ora, cortar papéis e
exigências burocráticas constitui tarefa necessária e urgente. Mas limitar-se a isso
denota uma visão superficial da questão. De certa forma, é o mesmo que colocar
a raposa guardando o galinheiro: por melhores que sejam as intenções, o burocrata
tende a ter uma visão burocrática até mesmo de desburocratização. E então fica-se
nos sintomas, sem atacar as causas da doença.

O que importa, fundamentalmente, é modernizar e transformar a administração
pública com base em um novo modelo de gestão governamental. Trata-se de ata
car os pontos criticos da administração a partir do ponto de vista das forças econô
micas e sociais do Estado e com a participação delas, visando fazer a administra
ção da coisa pública voltada para o público, de modo que toda a máquina adminis
trativa se transforme em fator de desenvolvimento, e não em obstáculo ao dina
mismo da sociedade. E, como a burocracia não pode gerar desburocracia,
impõem-se a formulação de políticas e a criação de instrumentos específicos ca
pazes de promover esta transformação, inclusive desenvolvendo canais eficientes
e sistemáticos de participação das forças econômicas e sociais nesse processo.

Só a integração do necessário esforço interno com a desejável pressão externa
poderá mover o aparelho administrativo nessa nova direção. É preciso suscitar
uma mecânica de participação dos setores econômicos e da opinião pública para
que se possa identificar concretamente os pontos de estrangulamento que asfixiam
O desenvolvimento econômico e a vida dos cidadãos. As forças vivas do Estado
precisam ser sistematicamente ouvidas, pois só assim haverá condições de isolar e
superar os entraves paralisantes do aparelho estatal.

A par da extensa e plena utilização dos órgãos da administração indireta, por
natureza mais dinâmicos e ágeis, é preciso também formular diretrizes e desenvol
ver mecânicas internas que promovam uma ampla modernização da administra
ção pública como um todo. Para tanto, é imprescindível uma profunda revisão da
orientação governamental em três aspectos: informação, decisão e auditoria. O
amplo uso da máquina de processamento e informação de dados a serviço efetivo
das prioridades do Governo e dos programas sociais e econômicos é fator decisivo
para tomar mais rápido e consistente o processo decisório. Este, por seu turno,
necessita de descentralização, iniciativa e autonomia operativa no quadro das po
líticas globais, com um espírito gerencial mais desenvolvido. E, para tanto, a audi
toria deve voltar-se sobretudo para a informação, a orientação e o apoio consulto
rial, tendo em vista a superação dos problemas operacionais dos órgãos de linha. E
isso implica um grande e ordenado esforço de treinamento e conscientização dos
agentes da administração pública em todos os níveis, bem como refonnulação de
políticas e diretrizes em cada setor.



Épreciso Fa2er aadministração
da coisa pública voltada para opúblico

o atual processo de renovação do quadro político brasileiro possibilita concre
tamente um amplo esforço de transformação e modernização da administração
pública, para que ela se volte efetivamente para o bem público e o bem social, a
serviço das forças vivas da sociedade e do cidadão comum. Em tal processo, um
relevante papel caberá sem dúvida aos administradores. Hoje cresce, como nun
ca, a idéia de encontrar soluções brasileiras para os nossos problemas de adminis
tração, tanto na área empresarial como pública. As teorias e técnicas de adminis
tração são objeto de intensos debates, em nosso meio, visando a buscar caminhos
concretos e próprios para um desenvolvimento autônomo e independente.

ILHA UA
PAnTASIA

As campanhas eleitorais nos três níveis de Governo têm dado ênfase especial
à necessidade de resgate do espírito federalista e do conceito de cidadania em
nosso país, ambos desgastados e deformados por décadas de autoritarismo gover
namental.

Agora, no Governo, os dirigentes públicos legitimamente eleitos precisam apre
sentar uma nova abordagem no trato da coisa pública, em especial por meio do
fortalecimento da autonomia municipal, da descentralização administrativa, da de
legação de competência e da desburocratização. A consecução de tal compromis
so eleitoral enseja, necessariamente, a oportunidade de uma profunda transformação
e da modernização da máquina governamental, adequando-a aos novos tempos de
abertura política, descontração, participação democrática e organização popular.

No entanto, decorridos quase 20 anos após termos começado a eleger os go
vernantes, as assistemáticas e desarticuladas tentativas de transformação
estrutural-funcional do serviço público têm replicado os mesmos equívocos e dis
funções já apresentados no passado em virtude de esforços semelhantes realiza
dos em diferentes esferas do governo, no parlamentarismo e no presidencialismo,
no bipartidarismo e no multipartidarismo, em situações de normalidade política e de
autoritarismo.

As denúncias e acusações repetem-se enfadonhamente: "O serviço público
não funciona", "O funcionário é um ocioso", "Setenta e cinco por cento dos funcio
nários não trabalham", "Há gente demais no serviço público", e outras generaliza
ções semelhantes que, exatamente por serem superficiais e simplistas, tornam-se
verdadeiras tolices a engrossar O vasto anedotário burocrático brasileiro.
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A experiência anterior e os compromissos políticos dos novos governantes con
figuram um quadro de circunstâncias e perspectivas que determinam cautela e
prudência, inclusive continência verbal, daqueles que estão tentando agora, uma
vez mais, reduzir a defasagem existente entre a capacidade operativa da máquina
administrativa e as exigências do novo momento, substancialmente marcado por
maiores aspirações de desenvolvimento econômico social, de respeito à dignidade
do cidadão e de restauração da moralidade pública.

A experiência no tempo e no espaço mostra que, no afã genuíno de cumprir
seus objetivos, os responsáveis pelo processo de modernização e transformação
da administração pública têm enfatizado sobremaneira o que descentralizar ou
desburocratizar ou sobre o que fazê-lo, subestimando a estratégia, os valores, os
pressupostos, as motivações ou o porquê da mudança, Em conseqüência, não raro,
as ações não ganham momentum próprio, voltando tudo a ser "como dantes no
quartel de Abrantes" tão logo os seus proponentes retiram-se do palco da buro
cracia.

Os obstáculos à transformação e à modernização administrativa variam em
função da estratégia adotada. Dependendo do por que e de como se efetiva o
processo, as variáveis intervenientes articulam-se no sentido de reforçar ou de
enfraquecer as repercussões disfuncionais e paralisantes dos obstáculos.

Assim, há que se conceptualizar e aplicar uma estratégia de intervenção plane
jada na cultura organizacional do serviço público que contemple o jogo de forças
sociais em permanente interação. Esta é uma tarefa interdisciplinar, de aplicação
de conhecimentos específicos de ciência social e de engenharia política. E uma
tarefa de profissionais, que dispensa a contribuição de aprendizes de feiticeiros ou
de neófitos travestidos em exércitos de Brancaleone de uma nova ordem na ges
tão pública. No mais, é "chover no molhado" e reincidir nos mesmos erros.

É quase senso comum entre os especialistas e a comunidade em geral o diagnós
tico das deficiências e carências - e até mesmo as soluções que devam ser adotadas
com o intuito de tomar eficiente o serviço público. A questão é como efetivar as
soluções recomendadas -, ou seja, a estratégia. Repito: a grande dificuldade da mo
dernização e da transformação da burocracia não é desconhecer as soluções adequa
das, mas, sim, formular e implementar estratégias que as tomem realidade.

O esforço transformador do Governo legitimamente eleito precisa calcar-se
numa definição explícita, deliberada, consciente, intencional e orgânica da estraté
gia a ser seguida, sob pena de continuar a repetir os mesmos equívocos e de
auferir os mesmos fracassos de experiências semelhantes do passado.

Todos os avanços da teoria administrativa e das análises organizacionais ne
gam a tese da melhor estrutura, do arranjo estrutural-funcional mais adequado, da
melhor solução e mesmo da solução superior às demais. Assim, a descentraliza
ção ou a centralização não é melhor per si, mas é a resposta mais adequada a um
conjunto específico de circunstâncias e problemas.

A questão precisa ser vista, caso a caso, com prudência, pois as condições



diversificadas de um Estado determinam a especificidade de soluções locais (táti
cas), evidentemente referenciadas por uma política global de ação (estratégia).
Portanto, a solução "não está na cabeça do governante".

GESTÃO AOffilnlSTRATIUA ÉACHAUE
PARA OOESEnUOLUlffiEnTO

Pesquisa feita pela firma consultora americana McKinsey e publicada na re
vista Veja mostra que a produtividade da indústria, do comércio e do setor de
serviços no Brasil pode aumentar em 50% até o ano 2005, aproximando-se dos índices
atuais da eficiência japonesa, sem a necessidade de grandes investimentos.

Segundo a pesquisa, o empresário brasileiro não se relaciona da melhor manei
ra com os fornecedores e não utiliza com eficiência a capacidade de sua loja ou
fábrica. Corrigidas essas falhas, a produtividade já aumentaria em 34% e teríamos
um PIB per capita de 10.000 dólares, o dobro do registrado hoje. Ou seja, é uma
balela o conceito de que só com grandes investimentos é possível aumentar a
renda e melhorar as condições de vida da população.

As conclusões da pesquisa indicam que o conceito de fiscalização do exercício
profissional está mudando. Em vez de olharmos apenas a questão do administrador,
isoladamente, devemos passar a nos preocupar também com as práticas administrati
vas das organizações, principalmente com as lesivas ao consumidor c à sociedade.

Esse novo conceito amplia o horizonte da ação das entidades de fiscalização
profissional. A fiscalização deverá visar à melhoria da gestão das empresas como
um todo, o que significará maior produtividade, aumento de renda per capita da
população, redução de custos e, conseqüentemente, mais qualidade de vida para os
brasileiros. Organizações bem administradas e com altos índices de produtividade
ampliarão também, com toda a certeza, o mercado de trabalho do administrador.

As mudanças preconizadas pela firma consultora McKinsey destacam a ne
cessidade de ampliar o conceito de fiscalização do exercício profissional. Vejam
um exemplo prático. Apenas mudando as práticas de gestão empresarial, sem um
real de novos investimentos no setor, a indústria da construção civil diminuiria
consideravelmente os custos de suas obras. Isso provocaria a queda no preço da
moradia, benefício para milhões de pessoas que sonham com a casa própria.

Essa pesquisa publicada pela revista Veja é muito importante para o empresa
riado nacional se conscientizar da necessidade de mudanças no conceito de gestão
das organizações.

A fiscalização do exercício profissional precisa começar a atuar dentro desse
conceito moderno, que privilegia a gestão administrativa como forma de fortalecer
as organizações, preservar e ampliar o mercado de trabalho dos administradores e
contribuir para o desenvolvimento do país.

. i
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o mau desempenho, até agora, de inúmeros governadores eleitos pela oposiçãc
em outubro de 1998 associa-se a uma crescente vontade de participação popular.

O cidadão não mais esgota a sua ação no voto que deposita nas urnas. Deseja
um pouco mais: voz e vez no cotidiano da gestão pública e da vida política.

Assim, os governadores eleitos pela oposição precisam gerar modelos próprios
de gestão governamental integrados com outros, igualmente coerentes e dinâmi
cos, de ação partidária. Só a dinâmica concreta decorrente da sinergia desses dois
modelos permitirá à oposição solucionar o angustiante problema da carência de
quadros administrativos e políticos. Se os governos oposicionistas ainda forem ca
pazes de apresentar à opinião pública propostas inovadoras, coerentes e eficazes
de estruturação partidária e gestão governamental poderão empreender um signi-

g; ficativo avanço no futuro político brasileiro. Exceto isso, só a violação de expecta-
'"ê tivas e a frustração de esperanças, conforme, aliás, as recentes pesquisas divulga-
'"~ das por diferentes institutos de opinião pública: declínio de popularidade e a rejei-
~= ção do eleitorado a estilos e formas convencionais de governo.
:3

A questão essencial da interação desses dois modelos consiste na necessidade
de um esforço intenso, contínuo e programado de formação de quadros políticos
para os partidos, que estejam também bem preparados para, de imediato, prover
os governos de recursos humanos competentes e experimentados - formados
segundo o ideário dos partidos li que pertençam.

Nunca é demais insistir que uma das causas cruciais e menos conscientizadas
do mau funcionamento do serviço público está na função de supervisão ou de
chefia. Vale dizer, na função gerencial. Assim, falar em formação de quadros para
partidos e governos é destacar a importância das lideranças políticas e administra
tivas na ação partidária e na gestão governamental. Como dizia Camões, "o forte
rei faz forte a fraca gente". O mestre Belmiro Siqueira preferiu adaptar este racio
cínio para afirmar que "um bom chefe é capaz até de transformar pangaré em
cavalo de corrida". Assim, na medida em que o desempenho do dirigente do servi
ço público for ineficaz, o desempenho dos servidores será igualmente deficiente, e,
por conseqüência, um mau serviço será prestado à comunidade.

Não adianta atribuir à atuação do funcionalismo as principais responsabilidades
pela carência da administração pública. Pensando assim, muitos julgam que as
falhas variam da incompetência à corrupção. Outros, porém, atribuem ao próprio
público as deficiências da administração pública: "Afinal, o usuário tem o serviço
que merece."

É distorcido polarizar a questão tanto no servidor quanto no usuário ou no públi
co. Se fosse assim, bastaria reparar a "parte errada" para a deficiência ser corri-
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gida. A causa é bem mais profunda. Não está nem no funcionário nem no usuário.
Tanto um quanto outro estão interligados por um mesmo elo: ambos acham-se
dependentes das decisões e orientações que os escalões dirigentes emitem. Neles,
e centralmente neles, reside a causa da má gestão pública.

Na realidade, o estudo e o equacionamento do problema da formação de qua
dros têm que considerar as características da habilidade gerencial que necessitam
ser desenvolvidas.

O desenvolvimento gerencial está intimamente associado ao estudo do desem
penho da organização. Treinar ou formar executivos significa, acima de tudo, in
ternalizar conhecimentos, valores e habilidades que possam ser produtivamente
aproveitadas no exercício de suas funções, isto é, na condução das operações
organizacionais.

É completamente descabido tentar negar a capacidade dos recursos humanos
do serviço público em diagnosticar os problemas que enfrentam em seu dia-a-dia.
Em geral, os melhores recursos encontram-se dentro da organização, e não fora
dela. Infelizmente, diz-se, "santo de casa não faz milagre". Não se delega a definição
das necessidades de desenvolvimento, nem a responsabilidade por seu sucesso. A
cúpula da administração pública, por princípio, tem de assumir a escolha do tipo de
mudança desejada: serão somente processos de trabalho? Será o treinamento exclusi
vo de gerentes e supervisores de nível intermediário ou de base, pois, "afinal, os execu
tivos de topo já superaram as necessidades de crescimento"? Será a técnica a maior
dificuldade, e que abordagem deve ser adotada para superá-la?

A resposta a estas questões só poderá ser obtida se houver consciência clara de
"para que treinar" na implementação de um modelo de gestão governamental. Os
problemas que cada secretaria ou empresa pública visa a solucionar não são inéditos,
exclusivos - ou sui generis. Guardam similitudes, intercalações e pontos comuns.
Daí porque os programas de formação de quadros para o setor público devem consi
derar essa realidade institucional. No mais, será continuar repetindo cursinhos déjà
vu, badalados, festivos, até divertidos, mas, como sempre, inócuos.

orUTURO
ESPERA POR nos

No mês de setembro, em que se comemora o Dia do Administrador, não faltam
motivos para comemorarmos os avanços da profissão nos últimos anos. A cada
dia somos mais respeitados, reconhecidos e ocupamos maior espaço no mercado
de trabalho. Olhando para a frente, vemos o caminho aberto para que a Adminis
tração torne-se o principal agente das transformações das organizações e da pró
pria sociedade, visando a enfrentar os desafios do terceiro milênio.

Fazemos parte de uma categoria profissional em indiscutível fase de cresci-
••• 4
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mento. Temos atualmente no país 720 faculdades formando administradores, jo
vens em busca de status social, amplo mercado de trabalho e bons salários. Prova
de confiança da sociedade brasileira na Ciência da Administração.

O orgulho de estarmos inseridos nesse processo de afirmação da profissão que
escolhemos e amamos, no entanto, não nos distancia da realidade. Sabemos que
muito ainda precisa ser feito para a consolidação da profissão de administrador no
Brasil. Nessa luta, renhida, mas compensadora, a vitória virá com o esforço dos
administradores, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade de trabalho
e com o objetivo de encontrarmos soluções próprias, brasileiras, para a moderniza
ção de nossas organizações.

A experiência internacional, principalmente dos Estados Unidos e da Europa,
nos será muito útil nesse processo. Mas professores e alunos, nas universidades, e
os que aplicam, na prática, a Ciência da Administração, dentro das empresas,
devem ter em mente que vivemos uma realidade completamente diferente da eu
ropéia ou da norte-americana. E que devemos encontrar fórmulas que respeitem
as prioridades brasileiras.

Esta não é, nem poderia ser, uma visão pessimista do futuro da Administração
no Brasil. Pelo contrário, é uma conclamação otimista à união dos administrado
res, para que façamos a nossa revolução gerencial, sem a qual o Brasil jamais
entrará no fechado clube das nações de primeiro mundo.

Somos capazes, criativos, determinados e, por isso mesmo, estamos aptos a dar
esse passo gigantesco. Assim como a festa e a confraternização, mais do que
justas, a tomada de consciência do que o futuro nos reserva e de como poderemos
avançar também são formas de comemorar o Dia do Administrador.

• 9 de setembro - Dia do Administrador'

OS BOBOS DA CORTE
DA BUROCRACIA

No exato momento em que Neil Annstrong pisava o solo da Lua, tornando
realidade o velho sonho da humanidade, o chefe de polícia de Formosa, cidadezi
nha no interior de Goiás, fazia saber "a quem interessar possa", para fins legais,
que "Armstrong, de nacionalidade americana, astronauta de profissão, nascido em
Ohio, possui domicílio nesta cidade de Formosa - GO, onde reside".

O formalismo desnecessário dos atos, o preenchimento inócuo de formulários e
requerimentos e o cumprimento de exigências formais têm caricaturado, de maneira
grotesca, a burocracia aos olhos da população. A inconseqüência histórica do chefe de
polícia de Formosa não deixa de ser uma das muitas distorções provocadas pelo mau
condicionamento da burocracia. Esta, infelizmente, é a nossa triste realidade.



Brasil, país que teve sua descoberta comunicada ao El-Rei D. Manuel, o Ven
turoso, por meio de uma epístola de Pero Vaz de Caminha, que na oportunidade
resolveu também aproveitar para solicitar uma feitoria para seu genro em Calicu
te. País de pistolão, o Brasil nasceu com a corruptela da epístola usada indevida
mente para a concessão de favores e benesses de Sua Majestade. Criou hábito,
ditou raízes: o jeitinho, o pistolão, "o levar vantagem em tudo" passaram a ser a
marca da realidade nacional, em que a corrupção e o "burocratismo" fertilizam-se
permanentemente, como se o Brasil houvesse descoberto o moto-contínuo da
"marmelada".

Ledo engano para aqueles que julgam serem estas as características do povo
brasileiro. São peculiaridades de suas elites. A espontaneidade, o comportamento
informal, porém organizado, a descontração e a alegria são os pontos altos de
todas as nossas manifestações populares, como o jogo do bicho, o samba e o
futebol. Para o povo, portanto, a sisudez burocrática, O formalismo, a atitude qua
drada, manualizada, regimental são outros tipos de grilhões que uma elite despre
parada e medíocre continua a impor à nação. Em última análise, a burocracia é o
grande instrumento de poder da elite sobre o povo. Por meio dela impõe o seu
domínio, estabelece as suas condições, mantém os seus privilégios, impede a as
censão social, estratifica a sociedade em castas, ilude e corrompe. Não há, portan
to, como falar em desburocratização dissociada das democratizações política, eco
nômica e social. Os pobres resultados de diversas tentativas isoladas de desburo
cratização apenas reafirmam tal constatação.

Como explicar, então, o fascínio exercido sobre o público por programas de resul
tados tão pífios denominados reforma administrativa, modernização e desburocratiza
ção? Será sinal de fraqueza ou sadomasoquismo dos dirigentes públicos e privados ao
aceitarem e derivarem satisfação psicológica das críticas que lhes são feitas?

Bem-intencionados, iludem também a si próprios. Representam a cristalização
da inércia, pois, travestidos de D. Quixotes, pretendem derrubar sozinhos, insula
dos e isolados, o moinho de vento da burocracia. O público - pobre coitado 
jamais é convocado para ter voz e vez, participação efetiva e democrática no
esforço de desburocratização c democratização. Continua como ator figurante,
expletivo, no exército de brancaleone do autoritarismo brasileiro. Autoritarismo
claramente presente, também, nos programas de desburocratização, que se pre
tendem auto-suficientes e donos dos esforços de mudanças.

ADminiSTRAR
COnTEHTOS DE mUDAnçA

A mudança é difícil de gerenciar. É imprevisível, supersolicitante. Chacoalha o
senso de controle das pessoas, afeta a presença da organização no mercado. A
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solução consiste no esforço sistemático de desenvolver uma atitude pessoal e gru
paI de equilíbrio entre estabilidade e instabilidade, entre a certeza de relações e a
ambigüidade. O líder e sua equipe devem, nesse ambiente em permanente trans
formação, ser capazes de apreender o processo de mudança, absorvê-lo e incor
porá-lo ao seu cotidiano, evitando a perplexidade que conduz à anomia. Equipes de
sucesso são aquelas nas quais os seus membros estão preparados por meio de
atitude para aceitar e administrar o novo. São pessoas que focalizam a totalidade
do problema no conjunto da organização, subordinando os interesses particulares
ao bem comum. Conhecem as fronteiras de sua atuação, mas não deixam escapar
as oportunidades de ousar e questionar todo o sistema, validando ou rejeitando
normas, procedimentos, praxes, tradições e valores preexistentes. Compreendem
a dinâmica da mudança. Deixam-se levar pela sl!.tisfação psicológica de testar
sem preconceitos a sua legitimidade. Não se surpreendem e até esperam o inespe
rado acontecer como parte natural da vida. São pessoas absolutamente comuns,
que desenvolveram uma nova postura perante o cotidiano. Trabalham com razão e
emoção sistemática e sinergicamente. Aprendem a vencer a tendência humana
natural à acomodação e à manutenção incrítica do status quo, superam, a todo
momento, a síndrome de Gabriela ou da falta de necessidade de mudar, como nos
diz Dorival Caymmi:

.....Eu nasci assim,

Eucresci assim,
Eu sou mesmo assim,

Gabriela, eu sou Gabriela",

A competência da equipe para tratar com o processo complexo e inexorável da
mudança depende fundamentalmente do líder. A sua principal responsabilidade
enquanto tal é desenvolver contextos de trabalho em equipe que habilitem os lide
rados a conviver com esse universo social em permanente transformação. Liderar
é administrar contextos de mudança. Liderar é adaptar-se rápida e permanente
mente à mudança.

Redu2a aresistência
àmudança

Independentemente de perceberem uma mudança como negativa ou positiva,
os empregados tendem a resistir ao esforço da liderança em alterar o que fazem e
como trabalham. Aci ma de tudo, a mudança é imprevisível e desconfortável. Gera
desconfiança e apreensão. O problema é que, ao reagirem aos propósitos de mu
dança da liderança, o mais das vezes ao próprio líder, os empregados esgotam os
recursos que posteriormente necessitarão durante a transição de uma situação
para outra.

O líder deve antecipar-se e aprender a utilizar esses recursos, que seriam inde
vidamente dissipados pelos liderados, reduzindo a resistência, se souber ajudar os



membros de sua equipe a compreender o que acontece e o que a mudança pode
afetá-los.

É grande a distância que vai do momento que as pessoas percebem a mudança,
desde O seu estágio inicial, como um processo que não desejam nem podem con
trolar, até sua mobilização para aceitá-la, compreendê-la e incorporá-la ao cotidia
no de suas vidas.

Tipicamente, a primeira reação costuma ser o "estado de choque": ficam virtual
mente paralisadas, imobilizadas como estátuas de sal diante do novo. Congelam a
imagem, sentem-se incapazes de reagir ao inusitado. É a paúra paralisante produ
zida pelo inesperado. Depois, passam à negação do óbvio: elas simplesmente se
recusam a aplicar uma nova informação, por exemplo, que lhes foi dada sobre a
situação corrente. Racionalmente, sabem que a informação lhes é útil, mas a emo
ção os impede de utilizá-la eficazmente. Como o pior dos cegos, também se recu
sam a ver.

A negação leva ao aumento da irritação, à medida que as pessoas se tomam
cada vez mais frustradas e irracionais contra a mudança, o que desencadeia uma
atitude de se liberar dos laços que têm com a equipe e a organização. A irritação
se reduz na proporção em que a liderança consiga contornar esse mal-estar, e as
pessoas passam a tentar negociar pontos de interesse comum com o objetivo de
reduzir o impacto negativo da mudança.

Quando a negociação não avança, a depressão entre os membros da equipe se
espalha, com visível perda da qualidade do trabalho. As pessoas passam a sentir
se vítimas de um processo de mudança equivocado, que só prospera por incapaci
dade da liderança, e, em represália, consciente ou não, desembarcam, pelo menos
em atitudes, do compromisso com aquilo que fazem. Ninguém consegue trabalhar
com afinco naquilo no qual não acredita. A perda da qualidade do desempenho da
equipe é resultante natural da descrença e do sentimento de impotência. Como
bem disse Roberto Freire no livro homônimo: "Sem tesão não há solução."

Testar a mudança, verificar a sua aplicabilidade e utilidade, entrar em contato
íntimo com ela contribui enormemente para que os empregados recuperem o sen
so de controle e superem sentimentos indevidos de vitimização. Eventualmente,
também é possível que as pessoas aceitem a mudança pretendida, mesmo que não
gostem dela. A percepção da inevitabilidade do destino ajuda a incorporar perdas,
rever hábitos, mudar procedimentos, aceitar novas situações.

A forma como o líder administra contextos em tranformação simboliza aos
liderados a sua autenticidade. Está sendo genuíno ou manipulativo em seus com
portamentos? Qual o impacto que suas ações causam nos demais eolaboradores?
Como é de fato a atitude do líder em confronto com o novo? As pessoas não se
comunicam apenas pelo que falam, mas pela tonalidade e tonicidade da voz, por
gestos, expressões faciais, trejeitos, assertividade. O líder precisa compatibilizar
permanentemente a palavra e o gesto, a intenção e a ação, o dizer e o fazer, sob
pena de ser percebido como inautêntico e dissimulado. Quando sua ação dissocia-
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se do diseurso, precisa justifiear e explicar aos seus liderados o porquê do gap.
Como modelo a ser seguido, o líder precisa deixar transparente os seus esforços para
melhorara suaprópria resiliênciae flexibilidadedianteda mudança pretendida,da sua
disposição psieológiea para aceitar o novo e conviver corn a adversidade de um
momento de transição, de sentir o eontexto para tirar partido dele, avançando para
patamares mais elevados de desempenho, de reconhecimento e de contribuição.
Aprendemos com Shakespeare: "A adversidade também dá fruto doce." É claro,
se adequadamente tratada.

Demonstre a seus liderados que voeê está efetivamente eomprometido com a
mudança desejada. Invista os esforços e os recursos necessários nos limites de
suas possibilidades e da equipe. Busque obsessivamente a realização dos objetivos
fixados por consenso. Suporte o jejum dos tempos de "vacas magras" ao lado dos
membros de sua equipe. Compartilhe as angústias e aflições do processo de mu
dança. Seja criativo, engenhoso e habilidoso em tratar as limitações e as dificulda
des interpostas pela crise ou pelo desconhecido. Aproveite a erise para aprofundar
a solidariedade grupal, a ajuda recíproca e o espírito coletivo da equipe para en
frentar problemas.

Acentue o comprometimento e o envolvimento dos seus liderados à mudança
como um processo que pode ser desenvolvido e administrado. Lembre-se de que
as pessoas reagem ao mundo de suas percepções, e que, portanto, respondem à
mudança a ritmos intelectuais e emocionais diferentes. Desenvolva com os mem
bros de sua equipe um plano de ação para enfrentar a nova situação, tal deve ser
eoncebido por eonsenso em um processo de participação ativa e interessada de
todos. O fundamental é o processo de participação, que deseneadeia, em equipe,
uma nova atitude perante a mudança. Mas não secundarize a importância, tam
bém fundamental, da qualidade das soluções alcançadas pela equipe. Não é o
processo pelo processo, como um fim em si mesmo, mas um melhor processo ou
estilo de discussão e trabalho em equipe para alcançar resultados excelentes. Afi
nal, um proeesso excepcional de trabalho em equipe de membros incompetentes
pode redundar em resultados em que a sinergia da incompetência leva à incompe
têneia ao cubo, isto é, exponencializa-se. Não há melhor estilo ou processo de
liderança destituído de conteúdo. Processo e conteúdo interagem para a obtenção
dos fins colimados.

Compreenda a
cultura eHistente

O líder aumentará a aceitação às iniciativas de mudança, se as eompatibilizar
eom a eultura da organização.

Cultura é uma combinação de crenças, comportamentos, hábitos, tradições,
eoncepções e práticas que uma organização desenvolve ao longo do tempo, como
resultante da interação das pessoas que a integram e eom ela interagem .



Quanto à incapacidade de adaptar-se ao meio ambiente, as organizações são
freqüentemente comparadas aos dinossauros. A analogia é adequada até eerto
ponto. Enquanto os dinossauros não puderam adaptar-se a tempo para sobreviver
às transformações climátieas provoeadas pelas intempéries diluvianas, as organi
zações podem mudar seus eódigos genétieos, auto-regenerar-se e sobreviver. Para
tanto, preliminarmente preeisam aprender a identifiear e a utilizar sua variedade
genétiea. Quando todo mundo vê a missão da organização da mesma maneira,
quando todos se satisfazem eom o nível de desempenho excelente obtido, quando
a laudação aos êxitos supera a profundidade da crítica e da avaliação permanente,
a organização deteriora-se, perde a consciência de si mesma, e abre as suas por
tas à inércia, ao conservadorismo, à adoração do status quo, e, finalmente, à sua
morte por falência ou concordata. E como ressuscitar é mais difícil que nascer, o
atestado de óbito dos falecimentos organizacionais, a seguir registrados no cartório
competente, dará como causa mortis a falência múltipla dos órgãos vitais e septi
cemia generalizada, isto é, infecção estrutural, funeional, comportamental e eultu
ral do "de cujus".

Somente aqueles que contribuem para o sucesso conseguem tomar-se parte da
cultura de uma organização. Se você não pode introduzir mudanças que sejam
consistentes com a cultura prevalente na organização, intervenha de forma plane
jada com o objetivo de a tomar permeável à mudança pretendida. A sua organiza
ção e, em particular, a sua equipe precisam ser tão resilientes e flexíveis à mudan
ça quanto você. Certifique-se de que a resiliência e a flexibilidade estão impreg
nando a declaração de missão, a visão e a estratégia de sua organização em geral,
e, especificamente, de sua equipe. Cada uma delas deve enfatizar o conceito de
oportunidade, e não de solução de problemas, um senso de propósito nítido e bem
focado, uma combinação estrutural-funcional que se ajuste sistematicamente às ne
cessidades cambiantes, e uma propensão à ação institucional pró-ativa. Estimule a
resiliência e a capacidade de adaptar-se, rápida e permanentemente, de seus lidera
dos, por meio de um trabalho em equipe participativo e democrático. A sinergia do
trabalho coletivo é altamente favorável ao desenvolvimento individual e de grupo, pos
sibilitando a formação de uma atitude flexível, receptiva e adaptativa à mudança.

Aumente sua fleHibilidade
à mudança

A prontidão da organização para lidar com o processo de mudança depende da sua
liderança. O líder deve certificar-se de que os projetos e atividades, sob sua responsa
bilidade, realizem-se sem drenar os recursos posteriormente necessários para que a
organização implemente a transição da situação vigente para o novo tempo.

A liderança precisa ser tlexível, resiliente, capaz de adaptar-se rápida e perma
nentemente, com serenidade, à turbulência das crises.

Cada pessoa possui o seu próprio ritmo de adaptação ao novo. A velocidade de • • • ••
: B9



."v ,,-_....
==zaa
'"=====3

I ••••

•
9O :

adaptação é o ritmo com que cada um consegue enxergar além do nevoeiro da
crise e identificar as oportunidades decorrentes da nova realidade.

Pessoas dinâmicas operam à mudança com uma alta velocidade de adaptação.
Convivem com a ambigüidade e a incerteza. sem perder o equilíbrio emocional e
intelectual, e sem somatizar seqüelas à sua saúde física e psicológica. Na verdade,
até aprendem a deixar-se levar pela satisfação de participar de um mundo em
constante transformação. Incorporam ao seu cotidiano, mentes e corações, a im
permanência e o transitório da vida. E, se tiverem que retroceder após algum
insucesso, de volta à situação anterior, fazem-no serenamente, como parte do pro
cesso natural do movimento de oscilação das organizações e da sociedade.

Situações inesperadas oferecem simultaneamente riscos e oportunidades. Focalize
as oportunidades mais do que a solução dos velhos p[oblemas. O futuro das organiza
ções está na exploração adequada das oportunidades. O foco na solução dos proble
mas exaure os recursos da organização na busca pela recuperação do tempo perdido,
fazendo-a voltar-se para um passado em que as oportunidades se foram, restando
apenas o legado dos problemas deixados pelo processo de mudança.

Mantenha a confiança na sua capacidade de obter resultados positivos, mesmo
quando envolto no turbilhão da crise. Não perca a serenidade - a principal dimen
são do comportamento do executivo dinâmico. Se fracassar, faça como o poeta:
"Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima." Aprenda com a derrota e o
insucesso. Reternpere a vontade, proceda à crítica do que aconteceu c firme no
vos propósitos. Vá em frente. Ter experiência não é aprender com o que nos
acontece, mas com o que fazemos daquilo que nos acontece. A experiência é
sempre um repositório inavaliável de aprendizagens, se dela soubermos extrair
ensinamentos a partir da análise, da crítica, da avaliação, da generalização e da
aplicação da experiência aprendida para situações futuras. Não se lamente: "Por
que isto tinha que acontecer logo comigo?" Mas, admita e assuma: "Se acontece
com os outros, por que não também comigo?" Assim como o sucesso, a adversi
dade faz parte da vida. Não a aceite como inelutável. Reaja aos seus efeitos e
combata as conseqüências.

Adotar uma atitude negativa ou de desalento diante da crise inibe a capacidade do
líder de tomar decisões e de implementar alternativas de ação. Desgasta as suas
energias pessoais e de toda a equipe com preocupações paralisantes e vazias de resul
tados. Reflita sobre a experiência vivida. Aprenda com ela. Compartilhe as aprendiza
gens com os demais membros da equipe. Discuta estratégias e alternativas para apli
cá-Ias a situações semelhantes no futuro. Busque o consenso para a experiência vi
venciada, explorando o maior número de percepções existentes na equipe. Tente iden
tificar entre as diferentes opiniões o ponto de convergência ou, pelo menos, o mínimo
denominador comum com o qual todos concordem, capaz de integrar e de orientar a
equipe na realização de seus propósitos. Muitas vezes uma crença racionalmente
capenga, mas capaz de integrar pessoas, é politicamente superior a uma doutrina
cientificamente precisa que não construa a unidade de pensamento e vontade.

As rupturas na moral e na coesão da equipe, nas suas práticas e nos seus



precedentes, nas nonnas e nos procedimentos confundem as pessoas e as des
viam de seus objetivos. O líder será capaz de tomar decisões mais eficazes, se
desenvolver um profundo sentimento, compartilhado em equipe, de busca obsessi
va de realização das prioridades e de preservação da inteireza e da integridade dos
valores fundamentais da cultura do trabalho conjunto e solidário. Evite a confusão e a
anomia geradas pelas rupturas, clarificando valores e redefinindo prioridades. Não se
afaste do propósito comum, mesmo que tenha de trilhar percursos não desejados ante
rionnente. Ao se deparar com obstáculos, trate de superá-los pela construção de
soluções alternativas de consenso. Não se sinta compelido a tomar decisões de bate
pronto. A reflexão é o prelúdio da ação. Mantenha a serenidade para desfrutar do
conforto de diferentes opções de solução para a crise, antes de se atirar a uma delas.

Tolerãncia à ambigüidade, abertura à criatividade e à inovação, capacidade de
adaptação rápida e permanente à mudança são posturas que muito contribuem
para desenvolver individual e coletivamente a flexibilidade, o foco no que é essen
cial e não apenas no que é importante, a percepção das oportunidades, a aprendi
zagem a partir da experiência, a atitude positiva diante da vida, a aceitação das
diferenças, a legitimação da tomada de decisão por consenso, a preservação dos
valores e a manutenção do propósito comum original.

É quase lugar-comum o conceito de administrar de que maneira obter resultados
por meio de pessoas. Não há organização sem pessoas. As pessoas se relacionam
com outras pessoas para a consecução de objetivos. As pessoas são uma das carac
terísticas universais das organizações. Fazem parte da sua natureza. Os maus líderes
não compreendem esta peculiaridade. Pretendem tirar as pessoas das organizações
com o pressuposto de acabar com os problemas, otimizar lucros e resultados, melho
rar a produtividade. Utilizam-se dos desvios de aplicação do downsizlng, da terceiri
zação, da reengenharia e da qualidade total, do enxugamento dos quadros, da redução
dos níveis organizacionais e da demissão incentivada, como os médicos medievais
praticavam a sangria para curar seus pacientes. Não há organização sem pessoas,
assim como não há vida humana sem sangue. Os médicos da Idade Média - ou
seriam curandeiros? - matavam os seus pacientes por falta de fluxo da vida, assim
como os maus líderes liquidam o capital humano das organizações, diferencial compe
titivo na sociedade do conhecimento, por anorexia corporativa.

Assim é, e assim será, estrategicamente decisivo para a vida das organizações
a capacidade da liderança de extrair a contribuição e a participação de seus cola
boradores, agregando em equipe a sinergia de suas habilidades, conhecimentos,
valores e talentos para a realização do propósito comum. Construir um clima de
trabalho em equipe e interequipes que assegure o envolvimento e o comprometi
mento, a abertura e a franqueza, a troca autêntica e genuína do feedback espon
tâneo e não censurado, o livre fluxo de informações, a superação das barreiras e
dos preconceitos. A organização e a disciplina do trabalho em equipe são, também,
dimensões fundamentais do comportamento individual, grupal, intergrupal e orga
nizacional, que conduzem a que se alcance níveis ótimos de desempenho das pes
soas trabalhando em conjunto, de modo solidário. Só fazemos melhor aquilo que
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repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência organizacional não
deve ser um objetivo, uma meta a ser cumprida. Mas, sim, um hábito, uma atitude,
uma postura de indivíduos e de grupos que, democraticamente, atuam sinergica
mente no trabalho em equipe. No mundo das organizações, cada vez mais vai
exigir-se qualidade de trabalho em equipe, mas, simultaneamente, será ainda maior a
cobrança pela melhoria do desempenho do trabalho individual. Andarão os dois juntos,
havendo crescente necessidade de acordo, cooperação e sinergia entre eles.

Construa um ambiente de trabalho
propicio àparticipaçào

As organizações dinâmicas estimulam os seus 'Colaboradores a participar do
processo decisório. Isto, no entanto, não significa que eles sempre tenham autori
dade para tomar as decisões estratégicas.

É preciso diferenciar entre delegação da autoridade para tomar decisões e O

empowerment dos empregados. O líder de uma organização dinâmica deve saber
distinguir os dois conceitos e operar em função deles.

Delegar é o ato de transferir a alguém dentro da organização a autoridade para
tomar decisões. Geralmente, uma tarefa ou atribuição específica é delegada por
um determinado tempo a uma pessoa ou equipe em particular. Realizada a delega
ção, o executivo deve apoiar as decisões resultantes das tarefas delegadas, a não
ser que a organização corra sérios riscos, caso não possa absorver os eventuais
equívocos que venham a ser cometidos.

Empowerment é o processo pelo qual os colaboradores participam de todo o
processo decisório e o influenciam, mas não se responsabilizam necessariamente
pelas decisões estratégicas.

O poder dos participantes do processo resulta do modo pelo qual as suas con
tribuições possam afetar a escolha final, que será feita por quem vai tomar a
decisão, e influir nela.

O processo dilui-se por todas as direções da organização - lateral e vertical,
de cima para baixo e de baixo para cima. O executivo pode, por exemplo, compro
meter os membros de sua equipe nas decisões que lhe são afetas. Um colaborador
pode influir com a sua percepção sobre um determinado problema, e outro colabo
rador pode (e deve) influenciar a decisão que lhe foi delegada por sua liderança.

Em qualquer equipe pode haver diferentes complexos de interação para a to
mada de decisão. A decisão pode ser o eu-sozinho, o eu-com-alguns, alguns-com
todos, ou mesmo todos-com-todos. Tudo vai depender da legitimidade e do con
senso que quem decide tem para a tomada de decisão. A equipe, em cada situação
específica, é que legitima a decisão tomada, quer ela seja apenas do executivo,
dele com a participação de alguns ou de todos em conjunto. O ambiente de traba
lho democrático não se origina de quem decide, mas do modo como as decisões
são tomadas e, portanto, do nível de consenso e legitimidade entre os membros da



equipe. A natureza da interação entre os participantes da equipe é recíproca. Nin
guém consegue genuinamente envolver e comprometer a outrem, num processo
decisório, sem compreender e discutir as suas opiniões e sugestões, assim como
ninguém pode sentir-se envolvido e comprometido com o que for decidido, se O

tomador de decisões não estiver aberto e receptivo às observações que lhe são
feitas pelos demais. A democracia interna em equipes dinâmicas significa a parti
cipação por meio da explicação, do debate, do diálogo, da troca autêntica de pon
tos de vista, da busca do consenso, do encontro de perspectivas.

Construir um ambiente democrático de trabalho, propício à participação, requer
o estabelecimento e a manutenção continuada de atitudes e comportamentos de
mútuo respeito entre as partes. O participante precisa agregar competência à equipe
ou exibir uma folha de serviços relevantes ao processo"decisóriogrupal. O execu
tivo, em troca, precisa valorizar a participação de cada um e estar disponível para
utilizar, sempre que possível, as contribuições recebidas.

Desde que o executivo esteja aberto à participação, os membros das equipes
devem decidir se estão dispostos e se são capazes de oferecer reais contribuições
ao processo decisório grupal.

O papel do executivo é ouvir, avaliar as informações e contribuições que obte
ve e tomar as decisões que lhe competem. Já que tem a última palavra nas deci
sões estratégicas, o executivo tem a responsabilidade de explicar plena e respeito
samente aos participantes de sua equipe as razões que o levaram a seguir por um
caminho em detrimento de outros. Se as explicações não forem claras e convin
centes, é melhor que o executivo se prepare para perder a participação de seus
subordinados nas futuras tomadas de decisão.

Como etapa final de implementação de um processo decisório democrático em
equipe, os participantes naturalmente não só devem apoiar as decisões tomadas,
como também reafirmar lealdade ao executivo e a toda a equipe, fixando novas
etapas de aprofundamento das interações entre si.

Construir um ambiente de trabalho democrático e participativo pode ser tarefa
longa, cansativa e custosa. Freqüentemente, requer a melhoria dos níveis de edu
cação, aconselhamento, treinamento, consultoria e gestão do conjunto da equipe e,
individualmente, de seus integrantes. Mas, em contrapartida, também oferece ex
celentes retribuições e retornos.

não force o
empowerment

Empowerment resulta no encaminhamento de soluções mais viáveis e factí
veis, em especial num tempo de incerteza nas relações produzida pela competitivi
dade e pela globalização. Ele aumenta o envolvimento e o comprometimento dos
colaboradores nas tomadas de decisões, independentemente dos níveis e funções.
Fomenta a confiança mútua e a credibilidade e estimula a participação cooperativa no
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trabalho em equipe. Amplia, aprofunda e dissemina as comunicações verticais e hori
zontais por toda a organização. E, certamente, desenvolve um clima organizacional em
que os conflitos podem ser administrados e tratados com abertura, franqueza e since
ridade,já que o complexo ético dos relacionamentos interpessoal e intergrupal passa a
ser o "ganha-ganha", ou seja, a gestão cooperativa das diferenças.

Muitas vezes os gerentes, por falta de empatia, pressupõem que os membros
de sua equipe reagirão automaticamente de forma positiva aos seus planos e dese
jos de descentralização ou delegação de tarefas, enriquecimento do trabalho ou
transferência de parcelas significativas de poder, responsabilidade e autoridade.
Não percebem a realidade das relações de trabalho como seus subordinados o
fazem, mas como eles próprios perceberiam se fossem subordinados. As percep
ções das pessoas também variam em função das loqalizações geográfica e funcio
nal que ocupam na organização.

O executivo e os membros de sua equipe devem estar dispostos a construir e a
manter juntos, e de forma compartilhada, um processo sistemático de transferên
cia de poder e de autoridade.

A disposição psicológica dos membros da equipe para participar deste tipo de
processo depende, em geral, de três condicionantes principais:

Iº) Os colaboradores precisam acreditar que o executivo está de fato aberto às
questões suscitadas por eles. Tal credibilidade origina-se da experiência anterior
que eles têm com o executivo, como ele responde hoje e respondeu ontem à pro
posição de suas idéias, críticas e sugestões. A biografia do relacionamento líder
liderados facilita ou dificulta a implementação do empowerment.

2º) Os membros da equipe precisam confiar na capacidade de o executivo
tomar decisões consistentes e adequadas. Um executivo errático, inseguro ou con
traditório não estabelece um clima de confiança capaz de implementar uma cultu
ra de empowerment em seus liderados. Dissemina a certeza de que apenas o faz
para "se livrar do abacaxi", que pretende tão-somente "ficar à toa", enquanto eles
- subordinados - ficam com toda a carga de trabalho.

3º) Finalmente, os membros da equipe devem perceber que a decisão do em
powerment terá conseqüências significativas para eles como pessoas e profissio
nais, para toda a equipe c até para o conjunto da organização. As pessoas desejam
participar do que é importante, têm o sentido de contribuir e de integrar uma equipe
que vence. Se não perceberem que o empowerment é de fato importante, dificil
mente se engajarão com convicção c empenho no exercício de novas tarefas c
responsabilidades. Preferirão manter o status quo. Farão apenas o que é de rotina
para se manter na organização.

Espere o
inesperado

A fecundidade do inesperado é capaz de surpreender as previsões do mais



arguto analista. Não basta ao líder apenas desenvolver em conjunto com a sua
equipe o maior número possível de cenários, capazes de antecipar a chegada do
imprevisto, criando alternativas para o superar. É preciso, acima de tudo, uma
nova atitude, uma abertura psicológica e uma prontidão à mudança para aceitar o
novo como inevitável e trabalhar com ele como parte do cotidiano gerencial.

Uma atitude mental centrada apenas no racionalismo dificulta a capacidade de o
indivíduo enfrentar o inesperado. É preciso emoção, uma predisposição psicológica
para deixar-se levar pela satisfação da ambigüidade, buscar na incerteza a certeza, no
incerto o certo. A única certeza é a mudança, pois mesmo o que funciona bem já está
obsoleto. Sempre haverá formas melhores de fazer o que já é bem-feito.

Essa postura pessoal é relevante sobremaneira quando se constata que todo o
processo de socialização a que somos submetidos (desde a mais tenra idade: na
família, na escola, na igreja, no clube, na faculdade) conduz à formação de postu
ras voltadas para a permanência das coisas e a certeza das relações, e, quando
muito, para apenas aceitar a mudança gradualística e evolucionária. Temos uma
incapacidade (treinada) para conviver com o novo, mais ainda com o inesperado,
pois fomos formados e reformados - e por que não dizer deformados - para um
cotidiano pressupostamente estável, de mudanças apenas incrementais.

O executivo precisa, assim, em primeiro lugar aceitar que, antes de exigir a
mudança dos outros, dos membros de sua equipe, ele próprio deve processar a
mudança de suas atitudes. A verdadeira e definitiva mudança é a automudança,
assim como o grande encontro da vida é o auto-encontro. É o encontro do indivíduo
consigo mesmo. Se o líder não estiver disposto à automudança, isto é, a conscientizar
se das reais concepções que dirigem o seu comportamento, e se não proceder a um
autodiagnóstico comportamental, tomando-se mais objetivo e conseqüente em suas
ações, como ele poderá demandar a mudança dos outros, dirigir-se ao encontro dos
membros de sua equipe para construir uma interação democrática, de busca de con
senso, participação, contribuição e realizações individual e coletiva?

Como educador, responsável direto pelo desenvolvimento de seus liderados, o líder
precisa intervir para que aprendam a analisar, a compreender melhor a dinãmica das
mudanças e a enfrentar o inesperado. Encorajá-los a aceitar a ambigüidade e a convi
ver com a incerteza. Desenvolver neles uma competência psicológica treinada para
esperar o inesperado como inerente à dinâmica da vida nas organizações.

Dedique mais atenção ao processo de aprendizagem em equipe do que àquilo
que a equipe sabe, individual ou coletivamente. A equipe deve constituir-se numa
comunidade de aprendizagem, em que o conhecimento compartilhado é o diferen
cial competitivo. Perceba nas disfunções, rupturas ou descontinuidades de hoje as
possibilidades do amanhã. Lembre-se: o extravagante de ontem é o senso comum
de hoje, e, certamente, será a obsolescência de amanhã. Substitua a reflexão ex
cludente de uma alternativa ou outra pela apreensão holística da realidade - pen
se e reflita sempre com o "e" de inclusão de uma alternativa "e" outra. Reconheça
que há atividades, tarefas e hábitos que precisam ser superados, deixados de ser
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praticados. Dar mais atenção àquilo que não mais atende aos requisitos de hoje,
muito menos os de amanhã, por mais significativo e importante que tenha sido no
passado, somente desvia os esforços daquilo que realmente gera resultados, insti
tucionalizando o erro. Faça todas as experimentações que julgar pertinentes, tente
todas as alternativas na busca permanente pela melhoria, mas não deixe de pre
servar os princípios básicos e a identidade individual e grupal de sua equipe. Estas
são inegociáveis. Assuma a responsabilidade de construir o futuro, definindo e
implementando uma estratégia de intervenção planejada em mudanças. Como dis
se Geraldo Vandré em sua música, "esperar não é saber, quem sabe faz a hora,
não espera acontecer". Pare de viver a síndromc do herói-sofredor, sentindo-se
com pena de si próprio, como se todas as artimanhas da vida estivessem sempre
se articulando para lhe dificultar a existência e complicar o que poderia ter sido
fácil. Dependa menos do gesto ou da palavra e concentre-se na ação, que'garante
os resultados. Busque sempre as parcerias, deixe de agir como se somente uma
pessoa ou mesmo um grupo pudesse realmente resolver as questões importantes
apenas por meio de ações isoladas. Esteja sempre fazendo a costura, a intersec
ção entre atividade e pessoas.

Enfim, desenvolva um clima de trabalho em que as surpresas da vida não mais
surpreendam a equipe. O inesperado passa a ser integrado à rotina do cotidiano.

Ailusão
da mudança

As percepções são, a só um tempo, fonte e limite do comportamento humano.
O mundo percebido condiciona significativamente a maneira como as pessoas se
comportam. A visão ou a fotografia que uma determinada pessoa faz da realidade
influencia as suas decisões e ações. Assim, caso se pretenda efetivar uma mudan
ça genuína no comportamento individual ou organizacional, há que se enfocar pre
cipuamente as percepções que as pessoas têm da realidade para, só então, imple
mentar a real mudança. De nada adianta tentar mudar comportamentos desfoca
dos das percepções que condicionam esses mesmos comportamentos. Na verda
de, os comportamentos individuais ou organizacionais, as maneiras de agir ou de
reagir de uma pessoa, as práticas administrativas adotadas numa empresa, as ro
tinas, os hábitos e os procedimentos são fundamentalmente condicionados pela
percepção que as pessoas que a integram compartilham em sua convivência coti
diana, dentro do ambiente organizacional. Não se iluda com a mudança, que de
corre, na maioria das vezes, do sucesso de curto prazo, geralmente obtido pelas
organizações que alteram procedimentos ou estabelecem novas normas de condu
ta decididas, formuladas e implementadas de cima para baixo. Em geral, o resulta
do positivo de curto prazo traz consigo o germe da contramudança, da contracultu
ra, que logo vai desencadear um retrocesso que descaracterizará dentro de pouco
tempo os pseudo-avanços conseguidos.



A maioria das pessoas percebe a mudança de forma tão ameaçadora que tem
dificuldade em avaliar adequadamente o impacto que ela apresenta em sua vida
pessoal e profissional. Tal dificuldade de percepção normalmente acarreta proble
mas para o ambiente organizacional. As pessoas superestimam ou subestimam o
impacto e as repercussões das mudanças que vivenciam. Não conseguem ser
objetivas na percepção da realidade. Preferem atrelar-se à ilusão de continuidade
ou de permanência das situações.

O sucesso é doce. As situações bem resolvidas no passado tendem a influen
ciar o nosso comportamento. mesmo diante de situações completamente distintas.
Tendemos a repetir no presente o que deu certo no passado. Aliás, o futebol bra
sileiro é pródigo em exaltar a máxima de que "em time que está ganhando não se
mexe". São exatamente os que estão na frente que mais necessitam de crítica e
avaliação, com o objetivo de mudar o que não funciona tão bem, melhorar ainda
mais o que já está bom, ou, até, passar a fazer de outra forma o que já é bem-feito,
para garantir a continuidade dos resultados positivos. Quem não sabe manter a
dianteira acaba inexoravelmente ultrapassado.

Não incorra na doce ilusão daqueles que se julgam capazes de proceder à
mudança apenas porque dispõem de um bom plano ou porque incidem no equívoco
de superestimar as repercussões de uma ação pontual que implementam. Por exem
plo, um seminário de desenvolvimento gerencial ou uma nova sistemática de ava
liação de desempenho acabam sendo experiências malsucedidas, muitas vezes,
pelo excesso de expectativa que se agregou em tomo delas.

A vida das organizações não pode ficar sujeita ao sabor das circunstâncias das
soluções messiânicas do tipo "bala de prata", "tudo ou nada", "vai ou racha". A
mudança organizacional nâo é uma ação episódica, salvacionista, mas a imple
mentação sistemática de uma estratégia planejada de intervenção na cultura da
organização. O processo de mudança não é de ninguém, é de todos que dele têm
de participar. Não tem dono, portanto, não pode ter heróis. Cuidado com os líde
res-heróis: eles são tão mais perigosos quanto mais acreditam que sejam heróis.
Para alcançar o futuro é necessária a energia emocional e intelectual de todos da
organização. A mudança é um ato de solidariedade coletiva, e não o produto da
vontade solitária de alguém.

ADminiSTRADOR.
APROfiSSÃO DO PRESEnTE

Nenhuma profissão avançou tanto no Brasil, na última década do milênio, pas
sado, quanto a de administrador. Os anos 90, nos trouxeram uma verdadeira revo
lução nas organizações, que se estão transformando para competir num mercado
cada vez mais exigente. A gestão profissional será cada vez mais indispensável
para a sobrevivência e o desenvolvimento das empresas.

• ••••
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Até bem pouco tempo, nenhuma organização brasileira tinha o certificado
IS09000. Muitas hoje já o conseguiram e continuam mantendo esse padrão de
qualidade. Retardatário no processo de informatização, por causa da visão estreita
da reserva de mercado, o Brasil é hoje um dos poucos países no mundo em que o
contribuinte faz e envia sua declaração de Imposto de Renda pela Internet. O
computador é uma ferramenta incorporada à vida do cidadão de todas as classes
sociais, no interior e nas grandes cidades.

A lei e, principalmente, a conscientização do direito do consumidor, um indiscu
tível avanço da cidadania, obrigaram as empresas a mudarem suas práticas de
relacionamento com os clientes. Surgiram os ombudsmen e os serviços de atendi
mento ao consumidor. E, como é impossível "encantar o cliente" com empregados
insatisfeitos, as organizações estão percebendo a '2ecessidade de implantar tam
bém modernas políticas de recursos humanos.

As práticas administrativas com ênfase no consumidor permitiram que as car
roças brasileiras em 10 anos transformassem-se em automóveis dotados de con
forto e tecnologia de primeiro mundo, um dos principais itens de exportação do
país, levando junto as empresas que giravam em torno delas, também obrigadas a
melhorar a qualidade dos produtos e a adotar sistemas gerenciais mais modernos.

A sociedade ganha com essa revolução e os administradores beneficiam-se
porque, ao contrário da década perdida de 80, do século passado, quando o empre
sário ganhava dinheiro com a especulação financeira e não com seu negócio, ago
ra a competência gerencial é que dá o tom para o êxito dos negócios. A nossa
profissão torna-se mais importante e o número de vagas no mercado de trabalho
só faz aumentar.

Foi assim, com esperança renovada, que chegamos ao ano 2000. Seremos,
sem dúvida, ainda mais fortes e respeitados nas próximas décadas. Precisamos
preparar-nos para esse grande desafio. O início do terceiro milênio nas organiza
ções será dominado por transformações ainda mais profundas nos processos de
gestão. Caberá a nós, administradores, com discernimento e competência, liderar
essa revolução e atender às demandas da sociedade pela construção de uma ver
dadeira cidadania, que se expressa nas formas como o consumidor, O eleitor e o
contribuinte são tratados pelas empresas e pela administração pública.

RROmlnlSTRRCRO no
TERCEIRO m/LEnlO

O mercado global é responsável pela rebelião das elites, constituídas por geren
tes e profissionais liberais especializados que produzem e manipulam informações.
São os tecnocratas do terceiro milênio, que não aceitam limites ou laços perma-



nentes com lugares ou organizações. Tais elites profissionais migratórias repre
sentam o apartheid social, dado o caráter artificial de suas vidas que as afasta do
cotidiano das pessoas.

Apegadas aos critérios lógicos e racionais de seus computadores, tais elites aban
donam os fundamentos morais, éticos e religiosos, na ilusão de que somente por meio
da ciência serão capazes de determinar os seus destinos. São as classes emergentes
da economia global. Goethe definitivamente tinha razão: "Os técnicos puros são mais
perigosos do que os políticos demagogos, porque são os alienados com poder."

O tempo é de mudanças, e a desregulamentação das atuais formas de relações
de trabalho que, pressupostamente, garantem segurança no emprego em troca da
lealdade e da obediência, reorientará conceitos e ações do movimento sindical e
pontos de reivindicações dos trabalhadores. As organizações terão cada vez me
nos empregados e estes deixarão de vestir a camisa da empresa. A lealdade do
trabalhador passará a ser a si mesmo e à sua profissão.

Dentro desse quadro, o conhecimento passa a ser o fator básico da economia, ele
é o único diferencial, já que terra, capital e trabalho poderão ser facilmente conciliáveis
por uma gestão eficiente, pois terão peso bem menor no processo produtivo.

Cada vez mais serão necessários gerentes eficazes, eficientes e efetivos, para
tratar com profissionais que desempenhem simultaneamente papéis de patrões e
empregados. A competência gereneial será indispensável nesse novo mundo, no
qual o auto-emprego é um espaço cada vez mais atrativo para os que possuem
qualificações adequadas em gestão das organizações.

As grandes organizações desaparecerão como os dinossauros, incapazes de se
adaptarem às mudanças do meio ambiente. Serão substituídas por miríades de
pequenas empresas, conectadas em rede, operando de forma colaborativa, com
plementar e subsidiária. As alianças estratégieas, mesmo entre organizações con
correntes, serão uma tendência cada vez mais presente. Crescerá O número de
joint ventures, franchises, licenciamentos, consórcios, parcerias temporárias,
compras de ações e fusões.

É possível antevermos um futuro completamente diferente. Para sobreviver
mos nesse novo tempo, precisaremos compreender o panorama que se descortina,
formular conceitos e estabelecer paradigmas adaptados às exigências emergen
tes. Esse é o desafio que se coloca para o administrador profissional: operar con
ceitos e vivenciar uma realidade inusitada.

oPAPEL 00 AOmlnlSTRAOOR
no BRASIL mOOERno

O brado de alerta do ministro da Saúde, José Serra, denunciando à nação que a
crise na saúde é uma questão de gerência, deixou clara a necessidade de profissio- • • • ••
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nalização do serviço público no Brasil. Esta discussão, fundamental para construir
mos uma sociedade mais justa, vem sendo protelada, pois ela não interessa àque
les que utilizam o dinheiro do contribuinte para obter vantagens e manter feudos
eleitorais.

Práticas políticas arcaicas não cabem mais num país como o nosso, que se
transforma a cada dia. Os meios de comunicação levam ao povo informações
sobre tudo o que acontece. Mais esclarecida, a população exige eficiência, clama
por bons serviços em troca dos impostos que paga. A sociedade quer respostas
urgentes dos governantes, dos parlamentares, dos líderes de todos os setores.

Não é possível que os cargos na administração pública ainda sejam preenchi
dos por critérios meramente políticos. A mentalidade tacanha de premiar cabos
eleitorais com nomeações, para exercer funções para as quais eles não estão
preparados, deve ser banida definitivamente. Só assim teremos um serviço público
que funcione, dignamente pago, livre daqueles que ganham pouco porque não tra
balham e não trabalham porque ganham pouco.

Nós, administradores, temos um importante papel a desempenhar nesse pro
cesso de mudanças. Somos os profissionais mais bem preparados para exercer as
funções de gerência em todos os campos da administração pública. Mas não po
demos ficar parados, esperando que nos peçam auxílio para salvar o barco que
está afundando. Unidos, profissionais e CRA - RI, vamos continuar exigindo o
cumprimento da lei. A atuação do Conselho, aliada à competência dos administra
dores, nos conduzirá ocupar os postos de trabalho privativos da nossa profissão.

A luta pela profissionalização do serviço público também é nossa. Ela nos leva
rá à abertura de um vasto mercado de trabalho para os administradores. E, mais
do que isso, nos dará a oportunidade de mostrar como um modelo de gerência
sério, com base científica, pode tornar o estado eficiente, digno da confiança dos
que sustentam, pagando impostos, a máquina administrativa, que existe para ga
rantir o bem-estar e a segurança do cidadão.

mUITO ALÉm
DA PUnlCÃO

A paixão despertada pelo tema polêmico, que mexe com os interesses de mi
lhões de brasileiros, está reduzindo o debate sobre a Reforma Administrativa a
uma simples, e tantas vezes repetida, questão de administração de pessoal. A
reforma, urgente e necessária para o desenvolvimento do país, não se pode res
tringir aos aspectos disciplinares do funcionalismo público, como a quebra da esta
bilidade, a caça a fantasmas, o controle de ponto, o controle da folha de pagamento
e a retirada de privilégios.



É claro que esses aspectos disciplinares não devem ser deixados de lado. Mas
eles integram um conjunto bem mais amplo da ação reformuladora do Estado. É
imprescindível uma profunda revisão em três aspectos da orientação governamen
tal: informação, decisão e auditoria.

O uso da máquina de processamento de dados a serviço das prioridades do
governo e dos programas sociais e econômicos é fator decisório, que necessita de
descentralização, iniciativa e autonomia para a afirmação de um modelo gerencial
mais desenvolvido.

A auditoria deve estar voltada para a informação e a orientação dos agentes do
processo decisório, tendo sempre em vista a superação dos problemas operacio
nais.

A Reforma Administrativa é, antes de mais nada, uma Reforma do Estado e
exige um grande esforço de treinamento e a conscientização dos servidores, em
todos os níveis, além da reformulação de políticas e diretrizes da administração
pública.

É preciso pensar grande para não cairmos, mais uma vez, numa tentativa sim
plista de circunscrever a Reforma Administrativa a aspectos da administração de
pessoal, como sempre fadada ao insucesso por abarcar uma dimensão bastante
restrita da questão.

BUROCRACIA OESORGAnl2AOA
ACOBERTA ESCAnOALOS

Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são harmônicos e independen
tes, diz a Constituição brasileira. A realidade mostra que esse preceito básico da
democracia degenerou para uma promiscuidade imoral e aética, acobertada pela
impunidade e pela falta de espírito público de boa parte dos que, respaldados ou
não pelo voto popular, têm a responsabilidade de comandar o país.

A independência dos poderes é uma balela. O Executivo abusa das medidas
provisórias, instrumentos quase ditatoriaís que afrontam o estado de direito c o
sistema representativo. O Legislativo negocia, fisiologicamente, blocos de apoio
ao governo ou acoberta grupos caricatos de oposição, sem competência para pelo
menos fazer uma crítica inteligente às políticas econômica e social de seus adver
sários. E o Judiciário não tem o menor constrangimento de se imiscuir em questões
de competência do Executivo por meio da indústria das liminares.

Se a independência é uma balela, a falta de harmonia entre os Poderes é mãe
da corrupção. As autoridades confundem cooperação com promiscuidade, nego
ciação política com fisiologismo. O que se vê é a venda de votos, a troca de apoio
por vantagens, a alocação de verbas por interesse eleitorciro, o lobby dos podero-
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sos aliados aos esquerdistas retrógrados contra as reformas necessárias para
melhorar a vida da população.

É claro que existe gente séria em cada um dos três poderes. Cabe a esse grupo
de servidores e políticos conscientes, independentemente de ideologias ou posi
ções políticas, defender com unhas e dentes os princípios que norteiam o relacio
namento social no regime democrático. Restaurar a honestidade, a moralidade e a
ética é o que o Brasil espera de seus homens públicos.
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Um escândalo após o outro. Assim caminha a administração pública no Brasil há
muitos anos, não importa quem ou qual partido político esteja no poder.Por que alguns
homens reconhecidamente sérios e probos assumiram, nos últimos anos, cargos de
alta responsabilidade e não conseguiram desmontar o bem engendrado esquema de
corrupção que corrói as finanças da União, dos estados e das prefeituras?

. A resposta é simples. No Brasil, mais para dar uma satisfação à sociedade do
que para resolver o problema da corrupção, a única preocupação das autoridades
é punir, ou muitas vezes dizer que vai punir, os que são apanhados com a boca na
botija. Alguns desses pagam o pato, mas o esquema continua incólume.

Alguns poucos Anões do Orçamento foram execrados, desmoralizados, perde
ram seus mandatos de deputado. Mas muito pouco se fez para mudar as práticas
de elaboração do Orçamento da União no Congresso Nacional, e as verbas conti
nuam sendo manipuladas por políticos inescrupulosos, sejam eles Anões ou Gigan
tes. E, mais, manipuladas ainda no âmbito interno do Poder Executivo.

Delegados de polícia, no Rio de Janeiro, são apontados na Justiça como os
únicos que receberam propinas de jogo do bicho, quando se sabe da existência de
uma extensa lista de beneficiários do dinheiro sujo, da qual constam nomes de
políticos e de figuras notórias da sociedade. Pegaram os mais vulneráveis, deixa
ram de investigar um esquema de corrupção que tem raízes profundas fincadas no
aparelho estatal. E o jogo do bicho sempre manteve as suas atividades intactas.

A CPI dos Precatórios trouxe à tona o envolvimento de parlamentares, altos
funcionários do Governo Federal, governadores, prefeitos e muitos assessores com
o que há de pior no sistema financeiro nacional. Milhões de dólares foram desvia
dos, mas só se discute a punição para os acusados. Isto não basta. Não se ouve
uma voz a propor medidas que impeçam a repetição desse escândalo, com a rede
finição dos procedimentos e práticas que possibilitaram a ocorrência.

Paralelamente à apuração de responsabilidades pela prática de atos desones
tos, é urgente que a administração pública no país seja modernizada. A introdução
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de novos métodos de gestão, de formação e de auditoria é fundamental para a
eficiência da máquina administrativa em todas as instâncias de governo.

Modernizar significa profissionalizar a administração pública brasileira. Nós, admi
nistradores, temos condições de contribuir, com o nosso conhecimento e a nossa expe
riência, para acabar com a sucessão de escândalos que envergonha a sociedade bra
sileira. Só o administrador tcm competência para oferecer o que há de mais moderno
e eficiente em matéria de gestão e de auditoria na administração pública.

O Brasil tem hoje, em todas as profissões, gente bem preparada, capacitada
para fazer uma verdadeira revolução nos conceitos e nas práticas usadas para
gerenciar os serviços e aplicar o dinheiro arrecadado em benefício da população.
Basta que os governantes tenham vontade política e realmente desejem a colabo
ração desses profissionais. Nós, os administradores, aguardamos apenas o apito
do juiz para entrar em campo. Afinal, o executivo empírico, cevado na deformação
política, deve ser substituído por um administrador profissional, credenciado pelo
conhecimento científico e forjado na habilidade técnica.

DESAfiO PARA
OS GOUERnAnTES

A reforma administrativa parece esgotar-se em problemas de administração
de pessoal e, o que é pior, nos aspectos disciplinares e jurídicos do funcionalismo
público: caça aos fantasmas e aos marajás, controle de ponto, recadastramento,
contenção da folha, demissão e retirada dos privilégios.

É preciso redefinir a reforma do estado com uma agenda positiva, de constru
ção de uma nova administração pública. Os aspectos disciplinares integram um
conjunto bem mais amplo da ação reformadora. Não é mais possivel convivermos
com, recadastramentos e censos, campanhas de caça aos marajás ou ameaças de
demissão, que se repetem monotonamente, sai governo entra governo, sem uma
solução institucionalizada e definitiva para os problemas crônicos e generalizados.

Modernizar a administração pública representa um desafio essencial para os
governantes. Sem esse esforço, será impossível pensar em descentralização ad
ministrativa, democratização do governo, participação popular e cidadania, objeti
vos que exigem um aparelho estatal leve, ágil, dinâmico e eficaz a serviço da
população e dos interesses da sociedade.

Não se trata de tarefa fácil. O "burocratismo" tem raízes profundas. É em
primeiro lugar um problema estrutural. O processo de formação histórica do esta
do brasileiro consolidou uma estrutura autocrático-burocrática, pesada e lenta, que
se coloca acima e por cima das forças vivas da sociedade, chegando em muitos
casos a se constituir em verdadeira tirania, asfixiando o cidadão comum. .... ~'
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A essas características são agregados vícios de nepotismo, clientelismo, vena
Iidade e tráfico de influências. Tais defeitos estruturais só fizeram agravar-se com
o autoritarismo, que levou a máquina administrativa a uma quase onipotência sobre
o corpo social.

É imprescindível uma profunda revisão da orientação governamental em três
aspectos: informação, decisão e auditoria. O amplo uso da máquina de processa
mento e informação de dados a serviço efetivo das prioridades de governo e dos
programas sociais e econômicos é fator decisivo para tornar mais rápido e cons
ciente o processo decisório. Este, por seu turno, necessita da descentralização,
iniciativa e autonomia operativa no quadro das políticas globais, com um espírito
gerencial mais desenvolvido. E, para tanto, a auditoria deve voltar-se, sobretudo,
para a informação, a orientação e o apoio consultorial, tendo em vista a superação
dos problemas operacionais dos órgãos de linha. Isto implica um grande e ordena
do esforço de treinamento e de conscientização dos agentes da administração
pública em todos os níveis.

Esse esforço modernizante não pode continuar repetindo os equívocos do pas
sado, realizados em diferentes esferas de governo, no parlamentarismo e no presi
dencialismo, no bipartidarismo e no multipartidarismo, em situação de normalidade
política ou de excepcionalidade, configurando um quadro que justifica a cautela e a
prudência daqueles que precisam agora tentar, uma vez mais, reduzir a defasagem
existente entre a capacidade operativa da máquina administrativa e as exigências
do momento político, marcado por maiores aspirações de desenvolvimento econô
mico e social.

PROPISSIonALl2ACÃO no SERUICO PÚBLICO,
umA TAREPA PARA OS ADminiSTRADORES

Os recentes escândalos que afloraram na mídia como um rastilho de pólvora
deixaram à mostra a fragilidade da administração pública em nosso país. Corrup
ção, fisiologismo, mau uso do dinheiro público caracterizam, sem dúvida, essas
irregularidades e ilegalidades como casos de polícia. A população clama por justi
ça, exige a punição de políticos e servidores que embolsam as verbas destinadas à
melhoria das condições de vida do cidadão.

Mas será que a moralização da administração pública depende tão exclusiva
mente do tão reclamado e necessário fim da impunidade? Claro que não. O desca
labro passa também pelo sucateamento do serviço público. Servidores mal pagos,
mal preparados, operando sistemas antigos, superados, são presas fáceis para os
aproveitadores irresponsáveis.

É importante que os administradores abracem a causa da recuperação do ser-



viço público no Brasil. Nosso papel é de colocar em prática os fundamentos da
profissão, mas é também de estimular a mudança, de disseminar a modernidade
nos arcaicos sistemas operacionais e de controle dos órgãos públicos. Nós, que
sempre estivemos na vanguarda da administração pública, não nos podemos omitir
e deixar o barco à deriva, ao sabor dos que não têm qualquer compromisso com o
Brasil.

Em qualquer país civilizado, o serviço público é encarado com seriedade e
merece o respeito da população. Isto acontece porque o servidor é preparado
intelectual, profissional e psicologicamente para exercer a função com presteza,
eficiência e honestidade. Para tal, recebe treinamento e remuneração digna.

Quando isso acontecer no Brasil, os maus politicos, os fisiológicos e os inescru
pulosos terão muito menos espaço para agir. Os servidores decentes, conscientes
da importância do seu trabalho, que são a grande maioria, estarão preparados para
assumir os cargos de direção, e terão independência e competência para impedir
ações lesivas aos cofres públicos. Hoje, boa parte desses cargos é ocupada por
pessoas escolhidas por critérios politicos ou pessoais, que nada têm a ver com
capacidade.

A divulgação dos escândalos e dos nomes daqueles que dilapidam o dinheiro c
o patrimônio públicos é um bom sinal, aponta para um aperfeiçoamento da nossa
democracia, já que os poderosos, e não somente os miseráveis, também começam
a responder por seus crimes. Mas precisamos avançar no sentido de impedir que
isso continue a acontecer no futuro. E os administradores têm um papel funda
mental nessa tarefa.

ADminiSTRAR
oBRASIL

As disparidades socioeconôrnicas do Brasil são tão grandes e variadas que se
pode afirmar, como O poeta, que se trata de "um país cheio de países". Economi
camente, vamos das indústrias mais sofisticadas, até de produção por robô, a uma
grande massa de microempresas e uma considerável produção de bens artesanal
mente. No campo, convivem a exploração sistemática, moderna e mecanizada de
culturas de exportação e industrial e a simples produção para subsistência, com os
métodos mais arcaicos. Na administração pública, a mesma coisa: enfrentam-se
opções e problemas de país altamente desenvolvido, ao lado de questões e situa
ções que perduram desde a Colônia e o Império.

Um país como esse não pode ser administrado empiricamente, sem métodos e
práticas científicas, como se vivesse na Era da Pedra do desenvolvimento. Mas
não pode, tampouco, ser administrado com base nos "pacotes" e modelos importa-
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dos, pelo último grito de teorias que, desenvolvidas para outras realidades, pouco
têm a ver com os problemas especificamente brasileiros. Os modelos organizacio
nais que respondem às necessidades de grandes conglomerados, mesmo adapta
dos, não funcionam para o Brasil - que, apesar de possuir grandes empresas e
conglomerados, vive uma realidade econômica fundamentalmente de pequenas e
microempresas.

É preciso elaborar soluções próprias para os problemas administrativos especí
ficos dessa realidade, desenvolvendo uma teoria e uma cultura organizacional real
mente brasileira. Administrar o Brasil é isso.

QUEBROU O
TERmÔmETRO?

Um clássico autor francês, analisando o período bonapartista de governo, dizia
que o termômetro político da França era o humor do campesinato: se a colheita
fosse boa, os camponeses apoiariam o governo; se as colheitas fossem más, eclo
diriam as rebeliões. E, assim, realmente era. Pois o termômetro político brasileiro
tem o seu mercúrio na classe média. Na verdade, esse terrível ente abstrato que
os especialistas em marketing político chamam de "opinião pública" é, no Brasil, a
classe média. E o humor da classe média brasileira não anda nada bom. O que
indica, pelo menos, que houve algum erro de estratégia de desenvolvimento do
Plano Real, em especial a partir deste segundo mandato do presidente Fernando
Henrique.

Não que o Plano Real tenha enveredado nesta 2" etapa por um caminho ma
croeconômico totalmente equivocado: há aspectos positivos, como as medidas
voltadas contra a ameaça de recrudescimento da especulação financeira no over
e no open, o estímulo ao investimento em Bolsa (apesar do alto preço de abri-la ao
capital estrangeiro) e o desestímulo à fuga de divisas para o exterior. Mas, conve
nhamos: no desenvolvimento do Plano Real, as almas penadas delfinianas baixa
ram no Planalto, induzindo-o a lançar mão do historicamente famigerado aumento
da carga fiscal, agora generalizado em escala jamais vista. E isso, para o humor da
classe média brasileira, equivale a um colossal fracasso de colheita para os cam
poneses da França.

Na verdade, é mais do que isso: é um equívoco de estratégia. Em vez de tomar
medidas rigorosas contra a sonegação e a evasão tributária, o governo optou por
penalizar ainda mais o contribuinte. E vai colher maus frutos quando chegar a hora
da colheita eleitoral. Porque no termômetro da classe média, que antes marcava
altos teores de apoio, o mercúrio agora recuou. E o recuo é tão forte e consistente
que pode até quebrar o termômetro, se nada for feito para corrigir tal equívoco. É



preciso reorientar toda a política econômica em direção à classe média. Um país
estável e no rumo do progresso e da justiça social possui sempre um crescimento,
equilibrado e majoritariamente dominante, da classe média. O Brasil do momento
segue um rumo inverso, com a proletarização inconseqüente da classe média.

nECESSIDADE
mADURA

Como já aconselhava a sabedoria bíblica, a hora certa para colher os frutos é
quando eles estão maduros. Nada mais verdadeiro do que essa máxima no caso da
presença dos administradores profissionais em todo o sistema do poder público no
país. A profissão de administrador nasceu justamente no momento em que, com as
mudanças decorrentes da Revolução de 30, o Estado brasileiro sentiu a necessidade
de deixar de ser uma máquina movida por bacharéis para tomar-se mais profissional.

Desde então, a profissão cresceu, desenvol veu-se, tomou corpo. Hoje, está
começando a adquirir fisionomia própria e preparar-se para assumir as funções
sociais que o processo histórico e econômico lhe coloca nas mãos, tanto na área
privada como na gestão pública. O Estado brasileiro já deixou de ser um refúgio de
bacharéis, mas ainda não ingressou numa era de administração científica e profis
sional. Agora chegou a hora dos profissionais de administração.

Os frutos estão maduros. Faltava escada para a colheita.

oJARDim
00 ÉDEn

Para dar bons frutos, uma árvore tem que ter raízes fortes, tronco sólido e,
sobretudo, ser tratada. Assim, a profissão de administrador não pode sequer pen
sar em uma trajetória ascendente, que culmine nos bons frutos da valorização, da
dignificação e da afirmação profissional, se não for tratada com uma estratégia e
uma política de lavradores que sabem o que querem e como alcançá-lo.

As raízes da consciência profissional e o tronco de entidades fortes são impres
cindíveis para que os ramos cresçam, as folhas verdejem e os frutos sejam polpu
dos e capitosos. Quando a comunidade profissional desenvolve sua consciência,
ela se transforma num exército de jardineiros, que não ficam rezando pelo maná
que cai do céu, mas procuram irrigar o deserto para fazê-lo explodir no verde sem
fim de sua afirmação.
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Não é preciso nem ficar sonhando com o jardim do Éden: basta saber que é
possível fazer o jardim da administração dar os bons frutos de que a profissão e o
país precisam para viver sua vida, ocupar seu espaço e cumprir seu papel.

APOSTAR
no nouo

Tanto na empresa privada como na administração pública, o segredo para sair
da crise está sempre em apostar no novo que se vai gerando no ventre dos proble
mas. No caso da administração pública, o Estado brasileiro sempre foi um Estado
de bacharéis. Sem deixar de sê-lo, nas últimas décadas, passou a ser gerido por
tecnocratas, sobretudo da área econômica. No caso do setor privado, sem perder
a característica das empresas familiares e de clãs, passou-se também ao predomí
nio da tecnocracia das estatais e dos executivos das multinacionais, convivendo
ainda com a pirataria da economia invisível.

Ora, pode um país, com tais problemas em suas gestôes públicas e privadas,
pensar em se aproximar dos países mais desenvolvidos, se não tratar de entregar
as gestões pública e privada exatamente àqueles que foram preparados para tal,
os administradores profissionais? A administração profissional é exatamente o que
está sendo gerado de novo no ventre da crise. E um país que quer ganhar da crise
e do desafio do desenvolvimento tem de apostar suas fichas naquilo que está em
ascensão: nenhum país do mundo atravessou esse limiar sem entrar numa era de
administração moderna, científica e profissional.

Agora é a nossa vez? O jogo está feito, senhores!

BOLO PARA
TOOOS!

Foi quase como uma lição do famoso "mestre negativo" dos chineses. A partir
de uma afirmação enganosa do IBGE de que a situação da classe média estava
melhorando, voltou-se a tomar consciência de que a verdade está exatamente no
reverso da medalha: a classe média, assim como todos os setores assalariados da
nação, continua cada vez mais arrochada. Basta olhar para os míseros reais do
salário mínimo.

E a triste constatação, até natural diante da devastação da crise, traz à lem
brança de todos a não menos triste fábula do bolo. Quem não se lembra? Na
época em que os governantes, com Delfim à frente, tiravam das cartolas os coe-



lhos do PIB, dizia-se à boca cheia (literalmente cheia): "Vamos esperar o bolo
crescer, que aí terá para todo mundo!" E todos ficaram esperando o bolo sair do
fomo. Só que, quando as portas do fomo foram abertas pela crise, cadê o bolo? Os
ratos já haviam comido. E hoje já não há mais bolo para ninguém. As poucas
migalhas restantes não dão nem para encher o famel do FMI.

De barriga vazia, não resta outra coisa para pensar. E, de repente, à força de
pensar, acaba-se descobrindo que faltou algo nessa receita: uma espécie de ingre
diente universal, que sirva para fazer crescer o bolo, mas também distribuir eqüi
tativamente suas fatias entre todos os comensais, especialmente os mais famintos pela
dieta prolongada. Tal ingrediente chama-se competência gerencial. Boa administra
ção, que, quando bem aproveitada, funciona como fermento, fazendo o bolo crescer.
Mas que também sabe resolver o problema salomônico da repartição.

Crescimento e distribuição de renda são basicamente problemas de boa admi
nistração. Não bastam as receitas milagrosas: também é preciso uma Mãe-Benta
que, sábia e previdente, saiba planejar para O futuro e distribuir com justiça. Então,
haverá bolo para todos, sem fura-bolos enxeridos que estraguem a festa. Nem
ratos para comê-lo antes da hora.

AOmlnlSTRAOOR:
35 AnOS!

Nove de setembro - Dia do Administrador -, 35 anos de existência legal da
profissão. Uma data marcante, um convite à reflexão, ao balanço, à revisão, ao
debate de rumos e perspectivas. Nada se constrói, inclusive uma profissão, sem
uma atitude séria e profunda de repensar constantemente a sua natureza, a sua
fisionomia, o seu papel, a sua contribuição ao país. Por isso, mais do que louvações
vazias e discursos ribombantes, a data estimula os administradores brasileiros a
discutirem o futuro desta profissão que, acreditamos, é a profissão do futuro 
mas que só o será, se souber afirmar-se poderosamente no presente.

Historicamente, a profissão nasceu no momento em que, no bojo das transfor
mações provocadas pela Revolução de 30, esgotava-se o velho estado de bacha
réis a serviço de um poder controlado pelas elites agrárias. A industrialização e a
modernização da máquina estatal e dos serviços públicos pediam especialistas nas
técnicas administrativas. Surgiu então o Dasp e, com ele, a função de técnico de
administração no serviço público. Surgindo como necessidade, a profissão deu
uma contribuição relevante ao processo então em curso. Mas, como todo proces
so social, o impulso esgotou-se por absorção e entrou no impasse, com a profissão
limitada apenas ao serviço público, com poucas exceções. A saída verdadeira
seria a colocação das técnicas de administração a serviço de um desenvolvimento
econômico realmente nacional, sobretudo a indústria, que começava a crescer. E
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foi o que aconteceu: o impulso seguinte que a profissão encontrou foi o boom da
entrada de capital estrangeiro no Brasil, na segunda metade da década de 50, do
século passado, e a conseqüente necessidade de formação de executivos para tais
empresas e empreendimentos. O fenômeno aprofundou-se sobremaneira com a
fase do milagre, quando se generalizaram as faculdades de administração no país,
atendendo aos reclamos do surto de crescimento, mas tendo como centro a forma
ção de especialistas voltados apenas para a realidade das multinacionais e das
grandes empresas, inclusive estatais.

A profunda crise econômica produzida pelos graves erros da política predomi
nante nas últimas décadas, que devastou com a economia, o tecido social e as
situações estabelecidas, veio esgotar também essa fase, colocando a profissão em
um novo impasse. Toda a crise, no entanto, constitui uma oportunidade de cres
cimento. É o momento de a profissão ser repensada e de se repensar todo O seu
papel. É a hora da virada. Não podemos continuar eternamente sendo a profissão
de um futuro que nunca chega. Para que nossa profissão justifique sua existência
e assegure o seu futuro, precisa tornar-se a profissão do presente.

E o presente é a profunda crise que o país enfrenta, situação que está a exigir
soluções concretas e saídas próprias para todos os setores da vida nacional, inclu
sive, e, principalmente, dos administradores. É nesse quadro que se jogam os des
tinos do administrador: só nos afirmaremos se formos capazes de responder aos
desafios que a realidade presente nos coloca e à contribuição que ela nos exige.
Nenhum país hoje desenvolvido prescindiu dessa virada para atingir um estágio
superior: ninguém consegue saltar o gap sem desenvolver modelos próprios de
administração, voltados para sua realidade específica e trilhando caminhos origi
nais. Foi assim com os Estados Unidos de Ford e Taylor, a Inglaterra de Owen, a
Rússia de Stakhanov, a França de Fayol e, mais recentemente, o Japão da teoria Z
e dos CCQ. E assim também terá de ser com o Brasil, que não pode ficar apenas
copiando o que já deu certo no exterior, porque estava formulado para a realidade
própria desses outros países, que não é a nossa.

• "É a hora de elaborar um modelo de administração brasileiro."

A crise atual, obrigando a nação e a nossa profissão a repensarem seus cami
nhos, é o momento de ouro para os administradores: é a hora de produzirmos os
nossos Ford, Taylor, Owen, Fourier, Stakhanov, Fayol e as nossas teorias Z. É a
hora de elaborar um modelo de administração brasileiro, macunaímico, verde-amarelo,
"zedasilvesco", que responda aos nossos problemas e encontre as nossas saídas. É a
hora de reconhecer e sistematizar a cultura organizacional própria do Brasil. É a hora
de encontrar os caminhos específicos que podem tornar o futuro presente. Esse é
o desafio que se coloca para os administradores no dia de hoje.

• "Nenhuma profissão se afirma se não cumprir seu papel social."

É desse desafio que dependem os destinos de nossa profissão. Nenhuma pro
fissão se afirma se não cumprir seu papel social. E papel social é algo concreto,
que se define a cada momento do processo de desenvolvimento histórico. Hoje, o



exercício do papel social do administrador encontra seu lado deeisivo na contribui
ção da profissão à formulação de um novo modelo de gestão para o país eoncreto.

ADEUS
UELHOS AnOS

Mais do que o costume "adeus ano velho. feliz ano-novo", todos os adminis
tradores do país deveriam estar dizendo agora "adeus velhos anos".

Adeus velhos anos de improvisação e amadorismo nas administrações pública
e privada brasileira. Adeus velhos anos de falta de planejamento e previsão. Adeus
velhos anos de investimentos improdutivos, de fausto, desperdício e esbanjamento de
verbas públicas, capital privado e recursos da poupança interna. Adeus velhos anos de
caos nas políticas salariais, econômico-financeiras e sociais. Adeus velhos anos
de incompetência gerencial e leviandade profissional.

Tais afirmações certamente não seriam reais com a simples mudança do ca
lendário. Seriam muito mais uma deelaração de intenções de todos os administra
dores conscientes, no sentido de firmar até um compromisso de lutar para arran
car o país do atoleiro.

Adeus Velhos Anos. Felizes Anos-Novos.

DEffiOCRATI2ACÃO
DAS ORGAnl2ACÕES

A inexistência histórica de uma verdadeira democracia em nosso país é a fonte
e o limite dos males de que padece a nação brasileira.

O Brasil- e, portanto, a organização brasileira - é ainda muito Casa Grande
& Senzala, conforme retratou Gilberto Freire, ou lembra os Donos do Poder, em
que a mesma realidade social é igualmente percebida por Raymundo Faoro.

Aliás, Mário de Andrade já havia tipificado Macunaíma, O herói inteligente,
esperto e sem caráter, evidenciando os traços da cultura nacional, na qual o "jeiti
nho" sempre pode burlar a ordem e a justiça, mesmo que para isso se valha da
propina e da advocacia administrativa (hoje, eufemisticamente, chamada de /0
bby). "Levar vantagem em tudo" é ensinado e praticado nas organizações às
escâncaras, constrangendo e transformando em "trouxas" e "otários" os que ain
da acreditam nas instituições, nos valores morais e na dignidade dos homens.

Em verdade, o bicheiro é a grande síntese deste país contraditório, diversifica-
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do, ilustrado e analfabeto, rico e miserável, economicamente poderoso e financei
ramente de "pires na mão", a catar minguados dólares no exterior para empurrar
seus problemas "com a barriga".

O jogo do bicho reflete a convivência entre os contrários, o que é da própria
essência da democracia. Tem, portanto, muito a ensinar às organizações brasilei
ras. Costuma-se dizer que é a mais competente organização tupiniquim: eficiente e
eficaz, incorruptível porém corruptora, organizada mas informal. Como diz Rober
to da Malta, o bicheiro é o protótipo do ser afável, homem anfíbio, híbrido de
bandido e mocinho. É a metáfora viva de uma sociedade autoritária, mas, no en
tanto, cordial.

A sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar os valores reais e os valores
proclamados, em diferenciar o dizer e o fazer, em-distanciar o mundo no qual se
pensa do país no qual se vive. Neste país do faz-de-conta, onde o ilusório prepon
dera sobre o real, onde a fantasia da versão é mais verdadeira do que a evidência
dos fatos, é possível que os administradores e executivos estejam muito pouco
preparados para conviver com essa realidade. Afinal, tiveram as suas cabeças
"feitas" pelos compêndios americanos, que retratam teorias e práticas organizacio
nais completamente diversas, que não são nem sequer adaptáveis às reais neces
sidades das empresas brasileiras, que precisam romper o círculo de ferro de uma
tradição paroquialista e autoritária, quase feudal, em que, à semelhança do coronel
de engenho ou do caudilho dos pampas, a relação de trabalho ainda se faz, na
grande maioria, num regime de quase servidão, mesmo quando exercida por um
"doce tirano" - simpático, alegre, bem falante, mas arbitrário e descumpridor
renitente das leis de proteção ao trabalho. As exceções, principalmente encontra
das no dito "Sul Maravilha", apenas confirmam a regra.

Chegou a hora de os executivos brasileiros explorarem as profundezas de sua
própria realidade organizacional, propondo soluções e alternativas efetivamente
capazes de fazer acordar esse gigante adormecido chamado Brasil.

PLAnEJAmEnTO
ESTRATÉGICO

Nos países mais desenvolvidos do mundo - quc já entraram na era da administra
ção científica - configuram-se pouco a pouco dois aspectos interligados, mas inde
pendentes da administração pública: os programas de governo e O planejamento estra
tégico. Só assim se consegue manter inalteráveis as metas estratégicas que corres
pondem aos interesses gerais da nação, evitando descontinuidade c rupturas periódi
cas. Nas mudanças de governo há apenas correções de rumo, atendendo à evolução
das tendências do conjunto da sociedade, expressas nas consultas eleitorais.

Por sua natureza, o planejamento estratégico é multidisciplinar, sendo elabora-



do por profissionais dos mais variados setores da ciência e da técnica, e gerido por
administradores, não só por ser sua função específica, mas também por se tratar
de atividade multidisciplinar. O Brasil também terá de marchar para isso: então,
será a hora dos administradores na gestão governamental.

PORTA
DE SAlDA

O executivo profissional tem uma grande contribuição a dar ao país, não só na
formulação de um novo modelo de gestão pública. Na empresa privada, ele tem
outra tarefa diante de si: articular e agregar os interesses das partes que compõem
o todo. Sem esquecer que é assalariado, como os demais trabalhadores, cabe-lhe
assumir a vanguarda pela modernização e racionalização das organizações brasi
leiras, que passam por um dado fundamental: a valorização do trabalho e do ho
mem como fonte e meta da produção de riquezas.

Isto exige não só uma nova postura gerencial nas relações capital-trabalho,
mas também a consciência de que, como segmento profissional vocacionado para
coordenar os esforços de todas as outras áreas das organizações, precisa viver os
problemas nacionais, participar do seu encaminhamento, propor e discutir solu
ções, formular e apresentar contribuições efetivas para que a empresa privada e o
Brasil encontrem a porta de saída do quarto escuro das incertezas em que se
encontra há tanto tempo.

UISÃO
PROfiSSiOnAL

Como adverte o ditado, "Ninguém fará por você aquilo que você próprio não se
dispuser a fazer". Nada mais adequado para o atual estágio da consciência profis
sional dos administradores brasileiros. O momento histórico - a atual etapa de
desenvolvimento socioeconômico do país - exige administração em moldes cien
tíficos e administradores profissionalmente capazes. A crise presente evidencia
essa premência. É chegada a hora da valorização profissional.

Para que os administradores ocupem seu lugar na nação e cumpram a sua
função social, urge a formação de uma teoria autenticamente brasileira de admi
nistração. Impõe-se a reformulação dos currículos, não só para adequá-los a essa
necessidade, mas também para voltá-los mais eficientemente para a realidade do
mercado de trabalho. Parodiando o poeta: "Os despreparados que me desculpem,
mas formação é fundamental."
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Mas não basta isso, os administradores precisam desenvolver uma consciência
profissional, uma sólida visão de suas funções sociais e uma aguda percepção de
como suas atribuições específicas inserem-se nos universos organizacional e ad
ministrativo. Nenhuma profissão afirma-se na sociedade sem moldar uma fisiono
mia própria, que atenda às necessidades do desenvolvimento social.

Nenhum país conseguiu levantar vôo sem fazer uma profunda transformação
em suas teorias, seus métodos e suas técnicas de administração, sem ingressar
numa era de administração científica e profissional, nos campos público e privado.

Não se trata de modelo ou gestão. A crise é de modelo e de gestão.

Tomar consciência disso é O primeiro passo. Mas precisamos dar o segundo
passo, para não tropeçar nas próprias pernas: uma teoria administrativa realmente
brasileira, um novo modelo de gestão pública, novas concepções organizacionais
para a economia. E, dado fundamental, uma comunidade técnica, científica e pro
fissional consciente e sintonizada com as exigências do momento político e as
necessidades reais do país e de seu povo. Então será o fim da tecnocracia do
marshmallow, substituída por administradores competentes e capazes, a serviço
da grande maioria da nação.

DO ALTO
DESTE PALAnQUE

Não foi Napoleão e não foi da pirâmide. 'Foi do alto de um palanque mesmo,
armado na Candelária para o "Comício das Diretas", que o então governador
mineiro Tancredo Neves, olhando aquela imensa multidão, teve um rasgo napoleô
nico e, ao mesmo tempo, tayloriano. Seu desabafo, quase uma especulação, foi
extremamente significativo: "Como vamos fazer para administrar tudo isso?"

Claro que estava falando da "administração" política dos movimentos de opi
nião. Mas, sem querer, focava um problema-chave: hoje em dia nada - mas
absolutamente nada - pode ser feito sem o recurso das técnicas e dos métodos
de administração, uma ciência que se desenvolveu como necessidade da própria
evolução do homem.

Vale a lição: quarenta séculos depois, o homem acabou descobrindo que não
pode continuar evoluindo se não administrar sua vida, seu tempo, a produção de
riquezas, a vida social, econômica e até política.

Do alto do palanque quarenta séculos falaram, mostrando uma verdade que
nem todos, neste país, conseguiram ainda descobrir: prescindir da administração e
dos administradores é cair no vazio. Ou no caos, como nos deixou sugerido o
governador mineiro já naquele longínquo ano de 1984.



REUISÃO
conSTITUCionAL

o dilema essencial do Estado brasileiro é de como processar a transição de
uma estrutura paternalista, autoritária e burocrática para uma estrutura capaz de
conduzir a nação a estágios civilizatórios superiores de desenvolvimento e bem
estar social.

Não há mais lugar no Brasil para a prevalência dos interesses privados sobre
os interesses coletivos.

Que se faça criteriosamente uma nova constituição. Reforme-se uma, duas, 20
vezes - se tantas forem necessárias - para conseguir adaptá-la à mentalidade
do povo, cuja vida social e política ela deve espelhar como um padrão.

E, ao elaborar tal constituição, nada de fetichismos doutrinários, de dogmas de
política clássica, de transplantes exóticos e brilhantes, porém inócuos. Tudo, sobre
tudo, devido à lição prática de mais de 100 anos de República, que nos deixa o
triste legado de uma existência muito pouco independente e soberana,

Politicamente, a nossa vida inscreve-se no mesmo quadro de aparências que
caracteriza a nossa cultura intelectual e moral. Com uma diferença: se a nossa
intelectualidade, em particular a administrativa e gerencial, não é mais que uma
cópia malfeita dos modelos estrangeiros, a nossa organização política só chega a
ser uma caricatura, ridícula e trágica, do que temos tentado imitar.

Nacionalizar a nossa Constituição - isto é, torná-la capaz de ser bem assimi
lada e cumprida pela elite artificial que possuímos - eis o remédio prático para os
nossos males. A aplicação desse remédio não é uma obra pessoal ou de governo.
É uma obra vinda da solidariedade e da cooperação de todos. Vamos juntos lutar
para que as revisões da Constituição não se configurem de novo numa comédia
presidida pelo arbítrio do poder dos lobistas que, por vezes, não se envergonham de
fazer o bufo tragicômico da pantomima.

APOTEOSE OU
APOCALIPSE?

E a escola continua passando, apesar da barulheira, a bateria bate desencon
trada. De autoria do crioulo doido, o samba-enredo não pegou. Eriquanto os com
ponentes desafinam, o povão das arquibancadas canta o outro samba, que nada
tem a ver com o oficial. De pires na mão, a comissão de frente sai angariando
donativos dos turistas, A ala dos empresários vem no sufoco, de corda no pesco
ço. Segue-se a ala dos trabalhadores, sem permissão para desfilar. A escola-mirim
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espalha-se pela avenida, abandonada. É uma tristeza ver as alas dos endividados,
dos desesperados, dos desempregados, dos excluídos.

Duas coisas estão matando a "Escola Desunidos do Brasil"; a falta de um
enredo coerente e global, que ponha ordem nos aspectos econômicos, financeiros
e políticos do tema, permitindo que a escola real mente arranque para um bom
desfile, e a falta de uma direção de harmonia, que organize verdadeiramente o
conjunto, coordene as alas, com um novo modclo de gestão pública e privada, que
permita o desenvolvimento do enredo. Tudo isto, só um setor da escola tem com
petência para fazer, a ala dos administradores. Mas esta precisa sair da concen
tração e entrar também na avenida.

Sem um novo enredo e sem a harmonia dos administradores, a praça, que
deveria ser da apoteose, corre o risco de se transformar em praça do apocalipse.
Assim como o carnaval, o Brasil também precisa de criatividade e organização
e de boa administração.

Apesar das agruras do Plano Real ainda recaem sobre os ombros do presiden
te Fernando Henrique todas as esperanças do Brasil e dos brasileiros. Com a
eficiência de um carnavalesco, que ele saiba nos propiciar um novo enredo para a
nossa história, que possibilite a retomada do desenvolvimento c a melhoria das
condições de vida do trabalhador.

Como um bom ritmista, que ele saiba nos oferecer um novo compasso, ajustado às
reais aspirações do povo; e como um severo e eficaz diretor de harmonia, que ele não
deixe mais o samba atravessar na avenida, e que cada sambista saiba bem cumprir o
seu papel no desfile, todos unidos num só propósito, "Não deixe o samba morrer, não
deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar."

ODIA 00
TRABALHO

o lº de maio transformou-se num dia de enorme importância para as socieda
des modernas, já que estas se organizam em tomo do conceito de trabalho. Os
sistemas socialistas pretenderam reduzir a esse conceito todo o jogo social; e daí
se originam, provavelmente, as deformações e os problemas de enrijecimento so
cial e de baixa produtividade de que eles padecem.

Nas sociedades mais modernas e bem-sucedidas da nossa época, esta visão
exclusivista é superada pela visão dinâmica da associação entre O capital e o tra
balho - visão que se encontra inserida na própria linha de pregação da Igreja.

O dinamismo destas sociedades e a liberdade com que elas evoluem produzem
muitas vezes tensões, subproduto de um processo social que não está submetido
ao rígido planejamento do universo socialista. Nesse mesmo processo dinâmico,



podem surgir eventualmente vácuos, espaços vazios - de que o desemprego é a
mais grave conseqüência. Mas esse problema conjuntural, numa sociedade aber
ta, pode ser minimizado por um ajustamento progressivo ou pelo próprio dinamis
mo do processo econômico.

Mais importante do que esse aspecto conjuntural, para a data que se comemora, é
a verificação de que O próprio conceito de trabalho vem mudando completamente.

Na sociedade antiga, patriarcal, o trabalho era equiparado a uma desgraça, a
um castigo - o que produzia, muitas vezes, a ociosidade das classes que podiam
fugir ao que era tido como apenas uma obrigação.

Muito diferente é a noção moderna do trabalho: numa democracia, o trabalho é a
porta das oportunidades. Deixou de ser uma obrigação para transformar-se numa
opção, pois, no esquema de trabalho moderno, o profissional pode galgar sempre no
vas etapas. Pode sobreviver, poupar, programar-se para a vida. Pode melhorar conti
nuamente dentro do seu ambiente de trabalho. É esta possibilidade de adaptação e de
progresso que dá ao trabalho moderno mais do que um caráter obrigatório, subjugante:
o trabalho, bem entendido, passou a ser, em vez disso, um meio de realização pessoal.
E nisto reside a sua importância central para a nossa época, apesar de todas as espe
culações que já têm sido feitas a respeito de uma ainda utópica sociedade do lazer.

ALICE no PAís
OAS ILUSOES

o episódio da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, fato então
relevante para a vida do país e de seu povo, mas que até hoje depende ainda da
concretização de dezenas de leis regulamentadoras, sem as quais a essência dos
princípios constitucionais é em sua maioria apenas declaração de intenções, levan
ta mais uma vez um fenômeno que tem notabilizado o Brasil nas últimas décadas c
que encerra uma terrível lição para a administração e os administradores: a tre
menda distância entre o país ilusório, do faz-de-conta, encenado nos palcos ofi
ciais, e o país real, que respira e ainda sobrevive nas ruas e praças públicas, nas
empresas e nos campos, em todas as veias por onde corre o sangue da nação.

Tal dicotomia, chocante no plano político, também existe na área da administra
ção: essencialmente, ainda se pensa na administração neste país com base nos
moldes e receitas desenvolvidas para a realidade de outras latitudes, que nada têm
a ver com nossa situação real, complexa e completamente distinta dos países de
senvolvidos. É quase como viver como Alice no país das ilusões, conforme nos
lembra um dos melhores sambas-enredo já produzidos no carnaval carioca: traba
lhar nessas bases irreais, aliás, é quase como pular o carnaval - é viver uma
alegria superficial enquanto não vem a tristeza mais profunda da realidade, que
sempre termina numa quarta-feira de cinzas. ...-;
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De nada adianta as disputas em torno da Presidência da República, particular
mente quando os programas de governo servem apenas como meras peças pro
mocionais de campanha para pegar o eleitor incauto. Como o Plano Cruzado, as
Diretas Já c as contradições do Plano Real, lamentavelmente tudo acaba por re
dundar em frustrações e desilusões de uma Alice que precisa sair dos devaneios
juvenis c assumir a sua condição de adulta disposta e comprometida com a trans
formação dessa realidade fantasiada.

É hora de o Brasil e de os brasileiros, particularmente os administradores bra
sileiros, tomarem consciência de que o país precisa e anseia por um novo modelo
de gestão, voltado para a nossa realidade concreta, das organizações públicas c da
iniciativa privada, capaz de retirar o país do atoleiro em que se encontra e orientar
o seu destino para a realização do bem comum. A tarefa não é simples, porém é a
contribuição que a profissão do administrador pode e deve oferecer ao país pois,
com a sua omissão, está deixando passar à sua frente o bonde da história.

EmPREGABILlDADE:
UmA SAíDA PARA oDESEmPREGO?

Diz meu amigo Mário Galvão que "premonição é aquela capacidade de sempre
levar mais munição do que a que parecia necessária ao sair para caça".

Os problemas que o mercado de trabalho, hoje, oferece aos administradores,
sugerem que se busquem soluções a partir de um princípio bem semelhante: o da
empregabilidade.

Quando, diante de uma dada necessidade, reviramos nossas gavetas e pastas
de papéis pessoais para a confecção de um curriculum vitae o mais atualizado e
completo possível, é muito comum nos depararmos com cursos que fizemos, coi
sas que aprendemos, o que disseram sobre nós e nosso trabalho, declarações e
certidões etc., dos quais já não tínhamos a menor lembrança. Não raro, também,
estas "autodescobertas" mostram-se mais úteis para pleitear a obtenção do cargo
ou da função do que antes quando estávamos preparando o currículo...

Basicamente, a empregabilidade - ou aquela "premonição"... - consiste exa
tamente nisto: um potencial que tínhamos, do qual não vínhamos fazendo uso, mas
que, num momento de dificuldade de emprego, nos pode ser muito útil.

É preciso, também, porém, que reviremos nosso "baú de aptidões" com toda a
minúcia possível, e que as habilidades e os conhecimentos assim identificados se
jam vistos com mente aberta e espírito criativo. Do contrário, se não virmos os
fatos com as lentes da criatividade, dificilmente poderão aquelas "auto-escava
ções arqueológicas" fornecer material para qualquer espécíe de solução para to
car um trabalho em novos termos.



Pois, se não vínhamos a usar este ou aquele conhecimento, esta ou aquela
capacidade, tal ou qual habilitação, era isto porque, ou não lhe dávamos importãn
cia, ou delas, em circunstâncias normais de emprego, não tínhamos necessidade.

Ora, o "estado de necessidade" - e o desemprego é, em termos, um deles - está
capitulado, até, no Código Penal. Assim, pois, se não estamos conseguindo emprego
com o diploma e a experiência que, até o último posto de trabalho ocupado, nos vinham
servindo, por que não fazermos uso de outras das nossas potencialidades?

Cumpre, pois, num momento de crise de desemprego, ínventariar em nós mes
mos tudo de que somos capazes de lançar mão para conseguir trabalho.

E, não raro, resultados surpreendentes podem resultar disto.

O Rio de Janeiro tem hoje um excelente exemplo disto. Uma mulher, que tinha
uma profissão, e que por muitos anos a havía exercido e dela tirado, mal ou bem, o
seu sustento, por motivos diversos não mais teve condições de exercê-Ia. Não
sendo muito jovem e não tendo outra profissão, parecia fadada ao desemprego e à
dependência. Até que, numa festa a que compareceu, embora só conhecendo a
amiga que a levara, viu-se disputadíssima para dançar, findando por gerar ciúmes
da dona da casa e de outras senhoras presentes.

Pensou naquilo, criticamente decerto. Tomou suas resoluções. Batalhou, passou
por um período muito difícil. Hoje, é uma das mais requisitadas e mais bem pagas
professoras de dança de salão da cidade. Não sei se já tem uma academia. Mas sei
que segue ativa, e sobrevivendo, pelo que dizem notas emjomais e emissoras de rádio.
A última que ouvi dizia que está dando aulas de dança numa capital do Sul do país.

Naturalmente, não se está aqui a sugerir que todos se convertam em professo
res de dança, nem que soluções deste tipo devam tornar-se permanentes.

Mas o fato é que, em épocas de crise, recursos e potencialidades arquivadas
podem resultar em soluções provisórias, ao menos até que surjam novas luzes ao
final do túnel.

É preciso que o profissional se conheça e se estime melhor, identifique melhor
oportunidades no mercado, saiba fixar melhor suas pretensões salariais e, de modo
mais adequado e eficaz, elabore currículos e participe de processos de seleção
com vistas a uma melhor garimpagem de seu potencial de emprcgabilidade.

oSInOICALlSmo
PARA OSÉCULO HHI

Como se sabe, os movimentos sindicais nasceram com a Revolução Industrial,
a partir de meados do século XVIII, ganharam substância, organização, papel e
força crescentemente políticos ao longo do século XIX e primeira metade do sécu
lo passado. Correspondiam, então, a algumas realidades em cada época e país, e
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respondiam ao estado das economias nacionais e da situação das relações entre o
capital e o trabalho.

Em essência, isto não mudou. O movimento sindical e os sindicatos e aglome
rados de sindicatos que o integram seguem sendo respostas a algumas conjunturas
econômicas, sociais e políticas, e continua, este movimento, a ser da maior rele
vância nesta quadra das sociedades modernas.

O que é preciso repensar - e que parece não haver ainda sido percebido, ou
ao menos bem compreendido - por alguns segmentos sindicais é que ele e suas
partes integrantes, os sindicatos, devem necessariamente ser uma resposta à rea
lidade na qual operam. Em outras palavras, a resposta de hoje deve responder às
perguntas e situações que lhe são antepostas, e não a perguntas ou situações feitas
décadas atrás, e que agora ou não mais estão colçcadas, ou o estão de modo
diverso. Do contrário, será como responder: "Não, não quero água", quando al
guém pergunta: "Quer ir ao cinema?"...

No tempo da revolução tecnológica e informacional que estamos a viver, em
que todas as profissões estão a se reformular, em que as organizações públicas e
privadas tão grandemente se têm alterado, o movimento sindical tem de a tudo isto
se adequar, sob pena de desaparecer por obsolescência e inutilidade. Mesmo se
considerando o caráter reivindicatório, que é uma das facetas mais interessantes e
relevantes do movimento, as reivindicações, ao longo do tempo, mudaram de alvo,
de meios, até de fins. Urge, pois, que o sindicalismo se repense, prepare-se para
enfrentar não só a realidade de hoje, mas principalmente os desafios que um novo
século e milênio anteporão a todos nós.

Mas vamos a algumas observações acerca de nossos atuais sindicatos. Mais
precisamente, vamos à CNPL - Confederação Nacional das Profissões Liberais
que, a par de ser o do segmento representativo dos profissionais liberais em grau
superior, constitui um excelente exemplo para darmos seqüência às reflexões que
ora fazemos.

No afã de a todo custo obter recursos, a CNPL, entidade que deveria defender
os interesses das categorias que representa, enveredou pelos descaminhos da ile
galidade ao cobrar através de seus sindicatos associados, no exercício de 2002,
uma contribuição sindical cujo montante, R$ 35,00 é nada menos do que mais de
seis vezes o valor que por lei seria devido, que é neste ano de R$ 5,70 ...

Não se está aqui a discutir, sequer, a validade de cobrança desta excrescência que
é a contribuição sindical, resquício dos tempos ditatoriaise do chamado "peleguismo".
Discutem-se aqui, sim, como símbolo de desvirtuamento das finalidades da represen
tação sindical, a extorsiva majoração de um valor fixado por força de lei.

O que significa tudo isto? Significa exatamente o que eu mencionava anterior
mente acerca de segmentos do movimento sindical, que seguem encastelados nas
velhas práticas do sindicalismo clientelizado, voluntariamente acobertando-se sob
as asas do Estado e, mesmo assim, extrapolando até as prerrogativas que o "Pai
Estado" lhe outorga...



De fato, é inadmissível que uma entidade sindical ponha de lado a ética e explo
re toda uma categoria (sem falar nos serviços que de fato não lhe presta), cobran
do uma taxa compulsória acrescida, de "apenas módicos" 700% ...

Para que não se imagine que há aqui uma perseguição à CNPL e aos seus
sindicatos associados, diga-se, a bem da verdade, que sua ilegalidade não é isola
da: sindicatos de outras categorias profissionais cometeram ilegalidades seme
lhantes, o que significa colocar em xeque a seriedade e a credibilidade do próprio
movimento sindical, tão importante, e que tanto devemos todos defender.

Outro aspecto grave do problema é que tudo isto ocorreu justamente no mo
mento em que, no Congresso Nacional, se discutiam reformas constitucionais,
entre as quais a de tomar os sindicatos, as federações e as confederações abso
lutamente livres da ingerência do Estado. Tal independência total é desejável,
desde que sustentável somente com as contribuições de seus associados, que
ficariam livres, pois, da famigerada contribuição sindical compulsória, justamente
esta que a voracidade de alguns dirigentes sindicais e o peleguismo insistem em
cobrar, ainda por cima mais, muito mais.

No Brasil de hoje, as empresas e as organizações em geral se vão organizando e
atualizando seus procedimentos no sentido de estarem preparadas para a revisão de
conceitos e práticas. A economia globalíza-se, A sociedade, suas instituições, seus
padrões e seus costumes passam por radicais transformações. Os blocos econômicos
- no que nos diz respeito, o Mercosul - aí estão com seus impactos específicos. Os
conceitos, métodos e técnicas de educação e convivência social se revolucionam. A
informáticavai pondo de cabeça para baixo todo o mundo em que vivemos. A Internet
coloca-nos instantaneamente ligados a qualquer parte do globo terrestre...

É inadmissível que o movimento sindical, nesse contexto, siga esclerosado em
seus conceitos e em suas práticas. Mais de 50 anos atrás, em Claro Enigma
Carlos Drummond de Andrade dizia: "Não serei poeta de um mundo caduco."

Nossos sindicatos, no entanto, muitos deles ao menos, nem são poetas, nem
mesmo se assumem como mundos - que estes são dinâmicos: ficam, simples
mente, no "caduco" ,..

Se não desejarmos ter no século XXI um sindicalismo do século XVIII ou XIX,
teremos dc repensar a instituição sindical. E precisamos pensar grande.

As entidades sindicais preeisam contribuir para fortalecer as suas categorias
profissionais, para que tenham sempre um mercado de trabalho condigno, em que
trabalhem em condições adequadas e por um salário justo. Assim"o sindicato terá
necessariamente de reconceber-se, reestruturar-se, rever suas táticas e estraté
gias, não só de ação interna, mas também de atividades internas, entre estas se
incluem as novas e criativas maneiras de levantar os recursos necessários ao
custeio de suas lutas, complementarmente às anuidades de seus associados. O
que não é possível nem aceitável é que sindicatos dependam do Estado e de extor
quir a categoria que têm o dever de representar e defender.

A atual estrutura dos órgãos de classe alinha, numa área, o movimento sindical
•••••
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em seus diversos níveis - sindicatos, federações, confederações - e, noutra
área de ação, entidades como os conselhos federais e regionais das várias catego
rias de profissionais liberais, e ordens, como no caso a dos advogados, esta cons
tituindo como que uma meta maior, por sua abrangência e autoridade, que decorre
justamente de sua absoluta independência em relação a qualquer instituição que
lhe seja exterior, bem como dos poderes públicos.

Para ficarmos exclusivamente no terreno dos sindicatos, que congregam cate
gorias profissionais assalariadas, ou majoritariamente assalariadas, é necessário
que eles atuem de fato na defesa do emprego, das condições de trabalho, do salá
rio, enfim do exercício legal, ético e digno de cada segmento profissional.

Neste contexto, e com a reflexão encaminhando-se para que o movimento
sindical deva não apenas se adequar às novas realidades atuais, mas também se
preparar para as transformações ainda mais profundas, que nos aguardam as pró
ximas décadas, que papel compete, neste processo, aos trabalhadores?

Suas tarefas fundamentais são a conscientização, a mobilização para atuarem no
árnbito de seus órgãos de classe, em todos os níveis, e a pressão sobre estes mesmos
órgãos, no sentido de que de fato defendam os interesses de seus associados.

Este papel de defesa segue sendo, para o sindicato, O de discussão com as
organizações patronais, sejam elas estatais ou privadas; o de intermediar as nego
ciações, inclusive por meio de orientação e apoio jurídico efetivo; o de contribuir
para a maior capacitação da mão-de-obra em sua área.

Quando entidades sindicais desviam-se destes objetivos e passam, ao contrá
rio, a explorar seus associados, ou a fazer-se de trampolim para os interesses
meramente pessoais de seus próprios dirigentes, algo de grave está acontecendo,
e merece atenção e providências, não apenas da categoria, mas da própria socie
dade. Porque, tão graves e de má repercussão quanto os erros eventualmente
cometidos por um sindicato, ou pelo movimento sindical de uma categoria, como
um todo, tão ou mais grave do que isto, repita-se, é o fato de que tais erros atrasam
e prejudicam, de um lado, os aspectos válidos do restante da atuação que tal sindi
cato viesse tendo, e, por outro lado, atrasam - e quem poderá avaliar o quanto?
- O próprio processo de repensar e refazer o sindicalismo para os desafios de um
futuro já tão próximo, que já é até presente.

RECURSOS HUmAnOS
EOEmOCRACIA

Estamos vivendo um clima de mudanças que decorre do processo de constru
ção democrática. A consolidação do sistema eleitoral em todos os níveis de gover
no está cada vez mais aprofundando este clima de transformação política. A par de



tudo, uma crise sem precedentes perpassa todo o país, determinando a necessidade de
alteração de nossa realidade histórica crescentemente rejeitada pela nação.

Está o administrador de recursos humanos disposto a assumir um compromisso
de mudança, não só a mudança das relações sociais, mas também a mudança de
seu papel social?

Parece que não. E por que não? Talvez por medo de se expor. Afinal, "o mar
não está pra peixe". Talvez por insegurança no emprego, por medo de ser ridicu
larizado ao fazer discurso e prática diferentes do tom organizacional estandardiza
do e até por resistência natural à mudança de atitude, já que o desempenho do
novo papel social implica a rejeição de valores e comportamentos necessariamen
te favoráveis à opção pelo capital.

Parodiando Berthold Brecht, em Galileu Galilei: "Viu-se o que é raro de se ver
- um professor que quer aprender. Clávio, servo de Deus, deu razão a Galileu."
Fica nítido, neste trecho da peça, a crítica à incapacidade de mudar, muito comum
naqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Assim também os administrado
res de recursos humanos, maiores responsáveis pela formação de hábitos, práti
cas, valores e atitudes nas organizações. Reagem à mudança. Confundem inten
ção e ação, palavra e gesto, teoria esposada e teoria de uso, valores proclamados
e valores reais.

Daí, não percebem que a realidade das organizações não se faz no subjetivismo
do mundo das idéias, mas se realiza no cotidiano dos fatos e das ações concretas.

A democracia no Brasil é uma descontinuidade da realidade em que o profissio
nal de recursos humanos sempre viveu. Ora, o profissional exerce a sua prática
segundo referenciais e parâmetros que são colocados pelo momento histórico,
agora em mutação.

Assim, ele terá, mais do que qualquer outro, necessidade de reavaliar o seu
comportamento e adequá-lo aos novos tempos. Hoje, pela crise e pelo processo de
abertura política, o administrador de recursos humanos precisa caminhar com ou
tros referenciais, completamente diferentes daqueles com que sempre conviveu.

Qual o posicionamento da área de recursos humanos face ao movimento sindical,
aos movimentos sociais urbanos, às associações de empregados, aos conselhos profis
sionais, às federações de moradores e favelados, às minorias étnicas e sexuais?

O profissional de recursos humanos vai ter de optar por uma atitude mais nítida
ante essa nova realidade social: mantenedor do status quo ou agente de transfor
mação social? Conselheiro do rei ou elemento comprometido c()m as forças so
ciais emergentes? Eis o seu dilema existencial, a sua opção de destino.

Historicamente, os dirigentes de recursos humanos têm desempenhado mais o
papel de "feitor" na relação capital versus trabalho ou de mero "contador" das
contas de pessoal do que o de aplicador de conhecimentos científicos de motiva
ção e produtividade. Pelo menos essa parece ser a realidade, quando se avalia o
universo das organizações brasileiras, não se restringindo às exceções que inte-
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gram o pequeno grupo das complexas empresas do eixo Rio/São PaulolMinas
Gerais ou do que se costuma chamar de "Sul maravilha".

Os especialistas de recursos humanos não se têm mostraoo prontos para assu
mir a nova realidade brasileira e trabalhar com ela. Assim como o aluno universi
tário no Brasil é vocacionado para ser empregado, e não para o risco da atividade
econômico-empresarial, o administrador de recursos humanos tem por objetivo
"morar perto do coração selvagem do patrão". Enfatizando uma dimensão estri
tamente técnica na sua formação, falta-lhe embasamento sociológico, político, históri
co e econômico, além de conhecimentos sobre a gestão empresarial e a política nacio
nal do ramo econômico em que a empresa atua. Não detém informações estratégicas
c poder nas organizações. O papel pífio, que a maioria dos dirigentes de recursos
humanos tem desempenhado ultimamente nos processos de negociação, é exemplo
ilustrativo do vazio de poder que se tem deixado à ocupação por outros profissionais. A
conseqüência é a perda de credibilidade social da área de recursos humanos - rejei
tada pelos sindicalistas e secundarizada pelos empresários.

Mais do que nunca, é preciso refletir sobre a responsabilidade social do dirigen
te de recursos humanos na construção da nacionalidade brasileira. Embora ocupe
uma delicada e complexa posição na máquina econômica e na relação capital
trabalho, o administrador de recursos humanos é um trabalhador, como outros.
Enquanto assalariado, ele também sofre problemas comuns a todos os trabalhado
res, sejam operários, profissionais especializados, intelectuais ou liberais. A'con
vergência de interesses supera em muito a diversidade da natureza do trabalho.

A consciência de fazer parte do mundo do trabalho é justamente o que deve
levar os profissionais de recursos humanos a se integrarem ao universo, ao mo
vimento e à luta dos trabalhadores em geral. Ao assumirem a sua condição de cida
dãos, os dirigentes de recursos humanos terão uma parcela importante de contribuição
a oferecer ao processo de transformação vivido pela nação brasileira.

RESISTIR AO
ESmAGAmEnTO

A sociedade brasileira assiste, hoje, entre muitos outros, ao espetáculo de dois
desesperos que se entrechocam e desestabilizam ainda mais o corpo social, não
por serem antagônicos - são até bem semelhantes, no fundo -, mas pela perple
xidade e desordenada busca de soluções que geram.

De um lado, assistimos ao desespero das classes de renda mais baixas e das
que estão no nível de miséria. É a angústia e a revolta dos que viram e vêem
passar o bonde da abastança, e nem sequer do corrimão ou do estribo tiveram a
menor chance de se aproximar, em conseqüência das crises estrutural e conjuntu
ral que nos dominam e das aberrações do modelo econômico ainda vigente.



De outro lado, vemos a frustração e a revolta de um outro segmento social bem
menos numeroso, mas também significativo. Tradicionalmente depauperada e ra
quítica, como sucedãnco urbano do jeca-tatu (salvo em seus segmentos mais abas
tados), a classe média experimentara certa melhoria, no século passado, com o
desenvolvimento dos anos 50, crescera um tanto mais na década seguinte, e como
que explodira no final dos anos 60 e com o boom inicial dos anos 70, sucedido
pelas ilusões do Plano Cruzado e pelos resultados concretos, porém de nuvem
passageira, do Plano Real em meados dos anos 90.

A falácia do "milagre brasileiro", o aumento da oferta de bens de consumo e de
crédito, o sonho da casa própria, a ampliação das oportunidades de lazer - tudo
isto levou a classe média brasileira à ilusão de haver crescido. Criaram-se hábitos
de dispêndio e desperdícios. Criaram-se padrões de vida e imagens públicas cada
vez mais favoráveis.

"De repente" - não mais que de repente -, eis o tombo. Os salários da
classe média foram profundamente reduzidos e os custos de manutenção de al
guns de seus privilégios substancialmente aumentados.

"E, agora, José? E, agora, você?" - perguntaria o poeta.

Neste contexto estão os pequenos e microempresários, o enorme contingente
de servidores civis e militares, de funcionários burocráticos de vários níveis e ra
mos de atividades e os profissionais liberais, dos quais cerca de 80% são hoje
assalariados, segundo estimativas da Confederação Nacional das Profissões Libe
rais, com seu poder aquisitivo e padrão geral de vida a cada dia mais degradados.

Como pano de fundo das vicissitudes da classe média paira a mais dramática
das tragédias sociais: o desemprego. Com ele, a instabilidade social e a decadência
da qualidade de vida. Quem se sente hoje seguro num grande centro urbano? O
desemprego acelera o incremento da criminalidade, em especial dos menores de
linqüentes e abandonados, que, não tendo o que comer, oferecem nas ruas um
violento espetáculo de faroeste e degradação humana. A favelização alastra-se
em ritmo alucinante pari passu com as agressões ecológicas (agrotóxicos, polui
ção, sujeira, falta de saneamento etc.).

Uma economia perversa proletariza cada vez mais a classe média, traduzindo
uma forma insuportável de taxação sobre o cidadão indefeso - uma taxação que
dilacera o bolso e corrói as esperanças de todos.

Num pais em que menos de 5% da população concentra mais de 70% da
renda, a iniqüidade social assume proporções de verdadeira tragédia humana. O
projeto brasileiro fica assim gravemente enfermo. A retomada do desenvolvimen
to, a reversão da recessão, a reinstalação do clima de confiança nas instituições e
nos governantes, a redefinição de um novo pacto social, a credibilidade pública, a
superação da descrença e do desânimo são agora imperativos de salvação nacio
nal. Superam em muito as disputas episódicas de alguns em torno da Presidência
da República, busca renitente por um salvador da pátria que retire a nação da
senda da desgraça e do desalento. Felizmente, tal herói não existe: a história da
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humanidade mostra que a busca de tal personagem sempre termina na ditadura, no
terrorismo e no totalitarismo. É preciso que o Brasil aprenda asuperar os seus
problemas por si próprio, fortalecendo suas instituições e buscando convergência
em tomo do bem comum.

omORAOOR EA
AOmlnlSTRACÃO

Nunca se bradou tanto contra a presença acacb.apante do Estado na vida do
cidadão. Por outro lado, a degradação do aparelho público é um espetáculo à vista
de todos. Tudo isto se reflete na deterioração crescente da qualidade de vida em
nosso país, que se concretiza pela prestação de um serviço público cada vez pior.

Não se vê, em contrapartida, uma melhoria da ação da sociedade organizada
para, pelo menos, suprir as deficiências do poder público.

Ora, como se quer menos Estado, há que se dispor de mais sociedade. E nem
isto estamos tendo, pois à decadência institucional da administração pública se
acresce a fragilização dos movimentos sociais.

A análise do movimento de moradores nos remete a algumas reflexões sobre
pretensas mudanças ocorridas neste período, entre os cidadãos organizados e a
impenetrável máquina da administração pública.

Na verdade, nada de qualitativamente novo, diferente ocorreu na administra
ção pública que justificasse o anseio de transformação social tão bem configurado
pelo florescimento das associações de moradores. Esta tem sido a regra - a não
ser algumas poucas experiências pontuais c isoladas, mas, mesmo assim, ainda
bastante contaminadas pela manipulação e o jogo de cena, quando não pelo opor
tunismo político-eleitoral.

É imperioso constatar-se que, na verdade, os estilos de administração pública
adotados pelos governos legitimamente eleitos estão, com sua postura e seus anti
gos vícios, atravancando o avanço da organização da sociedade civil e das forças
populares. Com isso, correm o sério risco de se verem ultrapassados pela realida
de. E, inevitavelmente, acabarão, consciente ou não, somando forças com aqueles
que ainda tentam manter de pé o cadáver insepulto do autoritarismo. Em suma:
acabarão servindo de freio para a roda da história. Este quadro de circunstâncias
torna-se ainda mais nítido pela equivocada tendência da grande maioria das enti
dades de moradores em assumir a função de instrumento ou correia de transmis
são de partidos políticos, braço comunitário das vinculações ideológicas professa
das pelas diferentes tendências político-partidárias que vicejam em nosso país. Ao
perderem a sua representação plural, típica de associação comunitária, as repre
sentações de moradores desenvolvem menores facilidades de articulação de inte-



resses junto ao aparelho público, desvirtuam a sua essência, descaracterizam a
sua finalidade, e jogam por terra o embrião da solidariedade coletiva tão funda
mentaI para a construção de uma verdadeira cidadania solidária.

As poucas associações de moradores, que têm tido a sabedoria e a prudência
de se manterem eqüidistantes das influências espúrias do falso associativismo co
munitário, constituem uma minoria apenas simbólica. O nosso desejo é que os seus
exemplos passem a constituir-se no paradigma dominante da organização do mo
vimento de moradores. Mas, infelizmente, esta não é a tendência da representa
ção comunitária associativa nos movimentos sociais de moradores nos últimos
anos. Ao contrário, as associações de moradores cometem um verdadeiro hara
kiri político ao perderem a sua identidade natural eqüidistante de facções ideológi
cas e partidárias para se constituírem em caudatárias de urna.delas, à qual se
atrelam irrefletidamente. Perdem legitimidade de representação comunitária, e,
portanto, a própria força de articulação e agregação de interesses comuns ao
conjunto da comunidade que hipoteticamente as apóiam.

GESTÃO PÚBLICA, ORGAnl2ACÃO SOCIAL
EACÃO PARTIDÁRIA:
OnDE ESTÁ Onouo mODELO DEmOCRÁTICO?

O eleitorado brasileiro, que desde o início da década de 80, do século passado,
vem elegendo os seus governantes na expectativa de que sua atuação fizesse
avançar a construção de uma verdadeira democracia neste país, está hoje num
estado de crescente frustração, Nada de qualitativamente diferente ocorreu que
justificasse o anseio de mudança. Parece que não se compreendeu ainda o mo
mento político em que vivemos, do ponto de vista do processo histórico, bem como
o papel decisivo que os dirigentes públicos precisam desempenhar nessa situação.

Repetição
de erros

O que se observa são as mesmas desculpas pela inação. As mesmas medidas
administrativas. Os mesmos estilos de governo, alguns defasados em mais de 30
anos. Quando muito, vê-se apenas uma atitude mais condescendente em relação à
repressão policial e aos movimentos populares. Enfim, a gestão pública comporta
se com tremenda insensibilidade, sem entender nem aproveitar o corte histórico
vivido pela sociedade brasileira, por meio do processo de abertura política.
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De fato, pouco mudou: discursos sobre o óbvio; declarações vazias de inten
ções; generalidades com as quais todos concordam e que, por isso mesmo, se
apassivam e induzem ao descompromisso com a mudança e com a inovação polí
tico-partidária e de gestão pública. A estruturação e a organização partidárias são
objetivos vagos e obscuros. A administração pública vive a síndrome de mediocri
dade - arrogante, em alguns casos, vacilante, em outros - e da incompetência
gerencial travestida do exército de brancaleone da salvação da moralidade pública.

Ninguém está sabendo aproveitar os espaços formais conquistados nas urnas
para criar condições, estimular e ajudar concretamente o avanço do processo de
organização das forças democráticas, nacionais e populares, e das forças vivas da
sociedade brasileira.

Com algumasatitudes - desconfiadas e paternal~tas umas, envolventes e diver
sionistas outras - desenvolvem-se até posturas que são o inverso da repressão, poli
ciai, mas que acabam tendo o mesmo efeito: a desmobilização dos movimentos e
organização das forças sociais que efervesceram há poucos anos no país, buscando
arrancá-lo da crise e dar-lhe instituições verdadeiramente democráticas.

Fato fundamental no Brasil das últimas décadas foi a extensa organização da
sociedade civil. Movimentos sociais e organismos, como as comunidades eclesiais
de base, as associações de moradores, os sindicatos, os movimentos de minorias, a
igreja, e outros setores da Nação, cresceram e organizaram-se, criando um fato
político sem precedentes na história do Brasil e da maior relevância para o seu
destino. Nunca se terão instituições democráticas sólidas e uma democracia real
neste país, sem uma forte organização do tecido social na base e pela base. Só
com o avanço deste processo de organização, em extensão e profundidade, se
poderá pensar em instituições democráticas estáveis para o país.

Este processo não parou: tomam cada vez maior força a organização e a cons
cientização política de diversos segmentos da sociedade civil- os sem-terra, os
favelados, os consumidores, as minorias sexuais e sociais e inúmeros outros seg
mentos dos ditos excluídos. É na consolidação e no avanço desse processo de
organização que está a chave para que nosso povo possa superar os ciclos históri
cos de breves momentos de relativas liberdades, seguidos de longos períodos de dita
dura e repressão. Qualquer sociedade só atinge a maturidade institucional, quando seu
quadro político baseia-se num sistema de ampla organização das forças sociais, asse
gurando representatividade e legitimidade aos partidos, parlamentos e governos.

Entretanto, os políticos eleitos pelos votos legitimadores das urnas, por não
compreenderem este processo, estão na verdade com sua política, sua postura e
seus antigos vícios, atravancando o avanço de organização real das forças popula
res e dos movimentos democráticos. Com isso, correm o sério risco de se verem
ultrapassados pela realidade, como já vem ocorrendo em alguns casos. E, inevita
velmente, acabarão, consciente ou inconscientemente, somando forças com aque
les que ainda procuram manter de pé O cadáver insepulto do autoritarismo. Em
suma: acabarão servindo de freio para a roda da história.



Mas ainda há tempo. Para reverter essa situação, é preciso compreender que
não basta usar o poder conquistado de negociação para fortalecer projetos políti
cos pessoais ou alargar áreas de manobra em função de objetivos não muito cla
ros. É preciso realizar uma gestão pública verdadeiramente voltada para atender
às necessidades populares nos mais variados setores. É preciso criar todas as
condições políticas para despertar e fortalecer a organização dos movimentos so
ciais. Por isso, é preciso um novo modelo de gestão pública e ação partidária, que
nenhum governante conseguiu mostrar até agora; um modelo que possibilite uma
administração realmente democrática, popular, eficaz e competente, ao mesmo
tempo nutrindo e incentivando a organização política das bases e forças sociais.

Quem não souber ou não tiver capacidade para fazê-lo, estará traindo os an
seios da sociedade brasileira. E seu fracasso será inevitável- pois, em política, o
erro é fatal.

necessidades
de novos modelos

Os políticos conservadores costumam dar como "sóbria e adequada" a ação
governamental e partidária enquadrada nas rotinas do tradicionalismo e, por isso mes
mo, destituída de traços próprios que a diferenciam das demais. Quando se trata,
mandato após mandato, o binõmio permanência de ideário/mudança de nome, esta é
uma abordagem "adequada por atender aos situacionismos e continuísmos".

Assim, por exemplo, os governos do PT não podem e não devem continuar
assumindo aquelas características inodoras, incolores e insípidas que, em conseqüên
cia de serem apenas neutros governos de oposição, sem identidade própria, passam a
ser tão do agrado do establishment. Uma postura bem nítida junto à comunidade não
se origina somente da necessidade de coerência política ansiada por todos, mas tam
bém de sobrevivência e de instalação das condições objetivas para o avanço organiza
do da nação. Repetir monotonamente o passado é desconhecer as enormes potencia
lidades futuras que podem ser estabelecidas agora no presente.

Ao contrário, os governantes eleitos precisam gerar um modelo próprio de ges
tão governamental integrado com um outro, igualmente coerente e dinâmico, de
ação partidária. Só a dinâmica concreta da interação desses dois modelos permitirá
solucionar o cruciante problema de formação de quadros políticos e administrativos.

Caracterizando o governo como uma administração com objetivos sistematica
mente estruturados, o modelo de' gestão governamental, por ser peculiar e especí
fico, se identificará com o partido e seu governante e tenderá a se tornar, para a
opinião pública, uma espécie de "marca registrada". O cidadão-eleitor o verá como
o estilo de governo eficaz.

Elaborar, operacionalizar, instrumentalizar, implantar, corrigir desvios e otimizar
tais modelos - eis aí, decerto, tarefas nada simples e/ou rápidas, que só lideran
ças audazes e de larga visão estratégica se abalançariam a empreender - de • • • ••
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lideranças legitimadas por milhões de votos livres e soberanos, repositórios das
esperanças de transformação social.

Por modelo de gestão governamental, devemos entender O equipamento meto
dológico integrado, por critérios, métodos c técnicas, a partidos com os quais se
pode operacionalizar o esforço do governo, de acordo com a ideologia do grupa
mento político que se propõe a governar. Deve assim ser visto como uma proposta
explicitada, deliberada e consciente de metodologia política e governamental, e
não apenas ideológica.

Já o modelo de ação partidária deve ser entendido como o conjunto de ações
concretas, propostas para operaeionalização e instrumentalização da ideologia de
um grupamento político, de acordo com seus objetivos táticos c estratégicos. Con
siste, assim, na metodologia empregada por um grupo político para tomar o poder
ou para instruir a ação enquanto governo.

Assim definidas gestão governamental e ação partidária, evidencia-se que ape
nas uma conjugação criteriosa, dinâmica c interativa desses dois modelos pode
proporcionar a desejada imagem de coerência e inteireza a um governo que aspira
imprimir sua marca própria no panorama político nacional,

Em meio à crise econômica, social, moral e institucional vivida pelo país, se os
governantes e dirigentes partidários ainda forem capazes de apresentar à opinião pú
blica um modelo de governo coerente e eficiente, poderão dar um considerável salto,
qualitativo e quantitativo, para o futuro político brasileiro. Afora isso, só a violação de
expectativas e a frustração de esperanças, conforme aliás demonstram as pesquisas
sobre o declínio de popularidade de praticamente todos os dirigentes públicos.

É necessário desamarrar o nó górdio, não só da realização de grandes gestões
governamentais, mas também da construção de partidos fortes e coesos: a ques
tão dos quadros políticos para a gestão governamental c a ação partidária, aspecto
decisivo e evidente para a viabilização da proposta política no governo. A intera
ção dos modelos de gestão governamental e a ação partidária possibilitarão um
esforço intenso, contínuo e programado para a formação de quadros políticos aos
partidos altamente preparados para, de imediato, prover os governos de elementos
humanos formados segundo o ideário dos partidos, mas capacitados plenamente
para funções administrativas e governamentais - e, a médio e longo prazos, pro
ver os partidos de quadros de amplo descortínio, capazes de gerir partidos políticos
densos e estruturados, para enfrentar com êxito as batalhas políticas futuras, inclu
sive assumindo posições de liderança nos planos eleitoral e parlamentar.

REFORmAS DAS
InSTITUICÕES POLíTICAS

o grande esforço da sociedade ao longo da década de 70, do século passado,
foi o da resistência ao arbítrio e ao autoritarismo do regime militar implantado no



país, pela Revolução de 1964. Já as décadas de 80 e 90, também do século passa
lo, foram marcadas pela luta em favor da democratização do Estado brasileiro,
pela reconquista das franquias e prerrogativas democráticas e de liberdade, pelo
restabelecimento do estado de direito e pela implantação dos verdadeiros valores
de cidadania em nosso país.

Hoje, o dilema básico consiste em dotar esse estado democrático de eficácia
na gerência da coisa pública. E, para tanto, destaco a necessidade imperiosa de se
proceder a três reformas institucionais básicas: reforma partidária, reforma eleito
ral e reforma administrativa. A implantação dessas três reformas terá como coro
lário a necessidade da instituição do parlamentarismo em nosso país.

Além do mais, é claro, ainda precisamos da formulação de um projeto de de
senvolvimento nacional, que resulte do pacto de todas as classes e categorias e
seja consistente com a nova realidade internacional interposta simbolicamente pela
"Queda do Muro de Berlim" e pelos imperativos da globalização e de uma econo
mia mundializada.

É evidente que não se está aqui pretendendo ignorar a dramatieidade das ques
tões econômicas e sociais do país como sendo dimensões fundamentais da crise.
O que se quer afirmar é a relevância das questões institucionais para a compreen
são e O equacionamento do complexo político-social e econômico em que vivemos.

Reforma
partidária

Do bipartidarismo autoritário produzido pela camisa-de-força da Arena e do
MDB, do Partido do Sim e do Partido do Sim, Senhor, fomos para a orgia partidá
ria, para o pluripartidarismo irresponsável, no qual a eriação de partidos e a utiliza
ção de siglas de aluguel passaram a ser, muitas vezes, mais um negócio para
privilegiar uns poucos espertos do que a real consciência de que novos caminhos
ou rumos específicos deveriam ser buscados para resolver a crise do nosso tempo.

A existência de cerca de 40 organizações partidárias oficiais no país exemplifi
ca por si só a permissividade com que a legislação contempla a formação de
partidos políticos, dando-lhes prerrogativas análogas, como se de fato decorres
sem da real representação popular, e não de meras disputas pessoais entre lideran
ças políticas e grupos oligárquicos.

A reforma da atual legislação partidária é, portanto, imperiosa, não só na ma
croestruturação das organizações políticas, como também no seu funcionamento
orgânico.

Em toda a Europa, partido que não faz um mínimo nacional de votos (em geral
5%) não tem acesso ao parlamento. E, se não faz nos estados (regiões, provín
cias), também fica de fora. No Brasil temos essa feira eleitoral, com um, dois, três
deputados por partido no Congresso. Um dos mais graves erros da Constituinte foi
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permitir a orgia partidária, Ela não definiu o mínimo de votos para a existência dos
partidos, Agora, é necessária a revisão constitucional para a criação da cláusula
de barreira, pela qual um partido só terá representação no Congresso se obtiver
um percentual mínimo de votos.

Na Constituinte, a reforma partidária não foi feita porque os pequenos partidos
da esquerda, sabendo que seriam afastados do Congresso por falta de votos, veta
ram-na à última hora. Outros partidos pequenos também se mobilizaram, mas não
tinham força de pressão. Mas ajudaram a manter essa fraude legislativa e a fanta
sia partidária.

As agremiações partidárias são tão inexpressivas numericamente que não são
partidos, mas, na verdade, pequenas ações entre amigos. Porém, sempre se mobi
lizam para manter a inércia, e, com ela, a falta de representatividade popular e
democrática. E os partidos de aluguel continuarão a dilapidar e a corroer as bases
da democracia representativa em nosso país, se a reforma partidária não se im
plantar de imediato.

ReForma
eleitoral

É preciso que se proceda a uma análise acurada das repercussões disfuncio
nais produzidas nos partidos políticos e na democracia representativa de nosso
país pela conjugação, em nosso sistema eleitoral, da proporcionalidade com o voto
unipessoal.

Como sabemos, o número de vagas que um partido pode obter nas câmaras
municipais, nas assembléias legislativas e na câmara dos deputados depende da
soma dos votos dados pessoalmente aos candidatos do partido e a eventuais votos
de legenda.

O cálculo é o seguinte: divide-se o número de votos obtidos pelo partido (núme
ro de votos de todos os candidatos do partido mais o número de votos dados à
legenda) pelo coeficiente eleitoral (número de votos válidos dividido pelo número
de vagas a preencher). O resultado é o número de vagas correspondentes ao
partido.

Assim, os adversários eleitorais de um candidato são os seus colegas do mes
mo partido, pois estes é que podem tirar a sua vaga. O resultado desta disfunção é
a erosão da coesão partidária. A relação partidária, a vida dentro de um partido, é
assim uma relação permanente de amor e ódio. Amor no exercício do mandato;
ódio durante as eleições. E fica sempre presente o ressentimento camuflado ou
explícito daqueles companheiros que não lograram êxito nas eleições em que se
apresentaram como candidatos.

O sistema eleitoral atual, ademais, incentiva a produção de votos de quem inde
pende da máquina partidária, isto é, possibilita a eleição de quem apenas se utiliza



do partido como legenda, pois outras são as suas bases de sustentação eleitoral. É
o que se passa com os candidatos que dispõem de apoio específico em categorias
profissíonais ou corporações (polícia, sindicatos, magistério, igrejas) ou que têm
acesso ao eleitor por meio de instrumentos não-eleitorais, que passaram a ser
usados para esse fim (radialistas, comunicadores, pastores, pais-de-santo, atores
etc.). Forçoso também é reconhecer que o atual sistema eleitoral possibilita o uso
indiscriminado do poder econômico nas eleições, trazendo para a liça político-par
tidária pessoas que nada têm a oferecer, a não ser o poder de barganha produzido
pela compra de votos nas eleições.

Todas essas disfuncionalidades levam-nos a buscar novas opções para o siste
ma eleitoral vigente. Colocam-se duas alternativas: o voto distrital e o voto distrital
misto.

O que se quer fixar é a conciliação de dois tipos de representação: a local ou
distrital e a geral ou doutrinária da lista partidária.

Os eleitos pelos distritos terão a função de representação de seus distritos e o
encaminhamento de seus problemas específicos.

Os políticos de lista, para se manterem nas sucessivas eleições ou, mesmo,
ampliarem o número de eleitos, dependem do sucesso junto ao eleitorado do seu
respectivo partido. No voto de lista, portanto, o que está em julgamento é a política
do partido: soluções oferecidas e implantadas para as questões econômicas e so
ciais, para as questões do meio ambiente etc. Estará em julgamento, enfim, o
programa partidário e seu modelo de Estado, e, em especial, as soluções propostas
para as questões nacionais. Julga-se a doutrina partidária em ação concreta.

Cremos que, assim, poderemos começar a criar partidos nacionais, com políti
cos que tenham como principal preocupação as grandes questões nacionais.

Respeita-se a necessidade da representação local, mas se afirma a questão
nacional na definição dos partidos.

Além do mais, O sistema distrital misto não se coaduna com O voto corporativo,
pois, ou se é eleito via distrito, ou se é eleito via lista partidária. Não restaria espaço
para os candidatos de categorias ou corporações, porque, na eleição majoritária do
distrito, as corporações não terão força eleitoral suficiente e, nos partidos, integra
rão a lista aqueles que participam do partido como seus membros c não porque,
eventualmente, sejam membros de corporações e apenas ingressaram nele para
serem candidatos.

Por outro lado, será estabelecida uma solidariedade entre todos os candidatos
do partido, sejam eles distritais ou de lista, isto porque o candidato do distrito não
disputará com outro candidato do mesmo partido, e os candidatos de lista batalha
rão para que O partido, no voto de legenda, seja o mais votado possivel. A solida
riedade partidária será instituída a partir da convergência de interesse eleitoral.

Assim, no caso, a Câmara dos Deputados passaria a ser uma assembléia na
cional, gerida por partidos políticos nacionais, sem perder de vista a representação
local. .... ~
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Quanto aos partidos, criar-se-á uma solidariedade interna e uma consciência
programática, o que importará em seu fortalecimento e, portanto, no fortalecimen
to da democracia representativa.

ReForma
administrativa

É claro que às reformas eleitoral e partidária seguir-se-ia obrigatoriamente a
reforma administrativa, consolidando-se, então, um novo modelo de gestão pública
e ação partidária.

É preciso que se recoloque em outros termos a qpestão da reforma do Estado.
Até agora a agenda de discussão tem sido eminentemente negativa.

Parece até que a reforma do Estado brasileiro esgota-se em problemas de
administração de pessoal e, o que é pior, nos aspectos disciplinares e jurisdiscistas
do funcionalismo público - caça aos fantasmas e aos marajás, controle de ponto,
recadastramento, contenção da folha, demissão, retirada dos privilégios e, junto,
vão de roldão as reais conquistas e direitos dos servidores.

É um enorme baixo astral na administração pública, com evidentes repercus
sões na motivação, produtividade, qualidade e desempenho da máquina adminis
trativa.

Não se pode dizer sequer que essa ênfase negativa da reforma do Estado
obtém resultados de curto prazo, como tem acontecido com algumas empresas
privadas que se iniciam em programas equivocados de reengenharia, avant-pre
miére da concordata. No serviço público ela tem resultado apenas em perdas.

É preciso redefinir a reforma do Estado com uma agenda positiva, de constru
ção de uma nova administração pública. Não se quer dizer que os aspectos disci
plinares devam ser ,abandonados. Mas eles integram um conjunto bem mais amplo
da ação reformadora. O que não é mais possível é conviver com recadastramen
tos e censos, campanhas de caça aos marajás, ameaças de demissão etc., que se
repetem monotonamente, sai governo entra governo, sem uma solução institucio
nal e definitiva para problemas crônicos e generalizados.

A evolução recente do processo político brasileiro potencializa a possibilidade
- até há pouco um sonho - de promover profundas transformações democráti
cas na administração pública. A morosidade, o formalismo, a ineficiência, a apatia,
a complicação e até mesmo as insensibilidades política e social do aparato institu
cional constituem entraves ao dinamismo da sociedade e aos verdadeiros anseios
da comunidade.

A implementação desse esforço modernizante não pode continuar repetindo os
equívocos e disfunções já apresentados no passado, por tentativas semelhantes
realizadas em diferentes esferas de governo, no parlamentarismo e no presidencia
lismo, no bipartidarismo e no multipartidarismo, em situação de normalidade políti-



ca ou de excepcionalidade. Isto configura um quadro de circunstâncias e perspec
tivas que justificam a cautela e a prudência daqueles que precisam agora tentar,
uma vez mais, reduzir a defasagem existente entre a capacidade operativa da
máquina administrativa e as novas exigências do momento político, substancial
mente marcado por maiores aspirações de desenvolvimento econômico e social.

oPUTURO 00 SISTEmA CPA/CRA:
OESAPIOS 00 nouo TEmpo

o administrador experimenta, de forma aguda neste momento de globalização,
o problema de definição de seu papel e de suas funções essenciais no conjunto das
profissões regulamentadas em nosso país.

O simples deslocamento de suas atribuições legais pela atualização da Lei 4.169/
65 em nada alterará o atual quadro de crise, de indefinições e até mesmo de
perplexidade se, acima de tudo, não forem revistas as bases conceituais e operacio
nais sobre as quais a profissão e as suas entidades representativas apóiam-se.

Parece-me útil analisar esse papel a partir de duas concepções básicas: uma,
"desenvolvimentista"; outra, "disciplinar ou fiscalizadora". Essas concepções não
se excluem mutuamente, nem excluem outras. Contudo, tal polarização facilita O

exame de diferenças conceituais significativas, das quais decorreriam ênfases
bastante distintas na estratégia de condução da profissão em todo o Brasil.

Creio que praticamente a totalidade dos dirigentes e lideranças da profissão a
tem conduzido dentro do script "disciplinar ou fiscalizador". Não importa quão
intencional, deliberada, irreversível ou circunstancial tenha sido essa orientação. O
fato é que a percepção generalizada que hoje se tem da profissão, tanto dentro de
si própria, internamente, quanto para o conjunto da sociedade e no mundo das
organizações, é a mesma em termos do seu papel c do seu nível de contribuição
social, embora aqui ou ali, mas sempre assistematicamente, tenha-se tentado intro
duzir orientações modernizantes para a solução ou superação do velho papel social
de uma profissão ainda secundária, no elenco das profissões regulamentadas. A
nossa profissão ainda não aconteceu, ainda não explodiu no seio da sociedade,
talvez porque insistamos em manter o mesmo velho script "disciplinar ou fiscaliza
dor" para a profissão.

Para deixar bem claro o que pretendo postular para o administrador, é bom
ficar bem explícito que não estou minimizando a importância e, mesmo, a impres
eindibilidade do script "disciplinar ou fiscalizador" para o fortalecimento profissio
nal em todo o país, em especial para precatar ou prevenir a sociedade do amado
rismo dos leigos ou da leviandade dos "pseudo-administradores" chambões, tra
vestidos de profissionais bem formados, quando, na verdade, em grande parte,
advêm de outras profissões que não conseguem absorver seus quadros no exercí-
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cio profissional para os quais foram formados. Aliás, é preciso que a profissão
aprenda a capitalizar o fracasso reiterado de profissionais oriundos de outras áreas
de formação, quando da invasão de nosso campo profissional. Não basta fiscalizar,
mas denunciar publicamente o desastre que ocorre nas organizações que se me
tem a entregar as funções de administrador para profissionais leigos, desprepara
dos e amadores. Seu fracasso deve servir de exemplo para a contratação de ver
dadeiros profissionais de administração. O único amador que deu certo no Brasil
foi o Amador Aguiar, fundador do Bradesco.

Não! O papel disciplinar ou fiscalizador das entidades da profissão é funda
mental, tanto no interesse da própria profissão quanto para o conjunto da socieda
de e das organizações em geral. A ação disciplinadora e fiscalizadora do exercício
profissional do administrador deve ser fortalecida; enriquecida e estimulada. No
entanto, o novo espaço social da profissão é bem mais amplo e generoso. Não se
esgota com as conquistas c vitórias decorrentes da ação fiscalizadora e disciplinar.
É o espaço voltado para a contribuição da profissão ao desenvolvimento do país,
da sociedade em geral e, especificamente, das organizações públicas e privadas.

Dentre as reflexões que o papel "disciplinar ou fiscalizador" me evoca, destaco
a dificuldade crescente que O contexto brasileiro, cada vez mais orientado para a
construção democrática e sensível aos eflúvios da globalização, apresenta para a
orientação do desenvolvimento de uma profissão fundamentada na restrição e na
disciplina, que muitas vezes passa a ser percebida como corporativista, autoritária
e dissociada da nova realidade mundial de globalização.

A ênfase disciplinar ou fiscalizadora em si mesma contrapõe-se, evidentemen
te, aos compromissos sociais de uma profissão com vocação para a participação,
a voz, a democracia. Vem de encontro à realidade do fim do emprego, à realidade
da desregulamentação profissional e à realidade da livre circulação profissional
imposta pela implantação dos novos paradigmas da globalização e da mundializa
ção da economia.

A possibilidade bastante considerável de se entrar num "beco sem saída", mes
mo compreendendo que a cultura corporativista de nosso país é uma realidade de
difícil superação, haja vista a nossa base social centrada no cartorialismo, no patri
monialismo, no bacharelismo e na estratificação social.

Não se pode disseminar no coletivo da profissão a noção deformada de que "a
teoria na prática é diferente" ou "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço",
"vamos defender a desregulamentação profissional, mas apenas para os outros e
não para nós próprios", "vamos apoiar a extinção dos cartórios, mas, é claro, é
preciso manter os nossos".

Tal discrepância ou gap entre o falar e o agir, entre a intenção e o gesto, talvez
esteja contribuindo para que o administrador ainda não esteja exercendo um rele
vante papel na sociedade e no mundo das organizações.

Uma concepção excessivamente "disciplinar ou fiscalizadora", como a que ora
se adota de forma prevalecente, que poderá conduzir a profissão de administrador



à ditadura dos processos em prejuízo dos fins e à perda dos objetivos e funções
prioritárias, com ênfase ainda maior no formalismo jurisdicista e no corporativismo
equivocado, a despeito dos interesses mais relevantes da sociedade.

À semelhança do futebol inobjetivo, a profissão de administrador também se
tem confinado à ênfase desfocada do jogo-de-meio-campo e não na busca obses
siva do gol e da vitória.

Qual é a verdadeira contribuição social do administrador? Qual é a nossa mis
são? Qual é o nosso negócio? Para onde precisamos ir? O que somos capazes de
fazer, e não o que fizemos até agora?

Ao lado de medidas imediatas de recuperação e construção da imagem da
profissão, que terão efeitos políticos e psicológicos importantes, é preciso encarar
também outros impasses e tabus que precisam ser superados, adotando-se medi
das que requeiram um longo ciclo de maturação de resultados.

É preciso ser radical - não confundir radicalismo com obtusidade, mas ir à
raiz do problema, com o objetivo de tirar dele o maior proveito.

De início, é preciso que se compreenda que apenas a realização de seminários
e congressos, por mais bem-sucedidos que sejam, não esgotam a contribuição de
uma profissão. Podem até por algum tempo fazer algum barulho na mídia, granjear
certo prestígio para a profissão. No entanto, pouco a pouco, como um bumeran
gue, ações e atividades dissociadas de uma concepção mais ampla do que deva
ser a profissão acabam por minar a credibilidade do administrador, se não houver
uma troca de benefícios tangíveis, concretos e reais que justifiquem a sua adoção.

Deformações de imagem são inevitáveis, junto ao próprio público interno da
profissão e ao conjunto da sociedade, quando se realizam eventos déjà vu, gran
jeando uma percepção equivocada de nosso sistema como CFAtur ou CRAtur. É
preciso uma profunda reflexão do sistema sobre a finalidade, a qualidade, a opor
tunidade e a pertinência de cada um dos congressos e seminários nacionais e
internacionais que realizamos.

Talvez seja recomendável contingenciar receitas do CFA/CRA para realizar
eventos culturais da profissão que, por sua abrangência e profundidade, garantam
repercussão junto à opinião dos atores sociais relevantes - imprensa, mundo uni
versitário, sociedade e organizações empresariais.

O papel do sistema CFA/CRA perante a sociedade é difuso, impreciso e mes
mo omisso no que tange aos avanços deferidos, por exemplo, pela Lei nº 9.649/98
de reorganização dos conselhos profissionais. É preciso definir políticas, diretrizes
e ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazos com o objetivo de
definir claramente o novo papel da profissão e do seu sistema CFA/CRA junto à
sociedade e às organizações. Por exemplo, as organizações que compõem o siste
ma CFA/CRA não têm qualquer imagem de instituição prestadora de serviços ou
do centro irradiador e difusor do conhecimento no campo da administração. Isto
certamente nos conduz a um excesso de timidez na celebração de convênios de
cooperação técnica, científica e financeira com organismos nacionais e internacio-
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nais, destinados a promover o intercâmbio de experiências e de informações, o
aperfeiçoamento contínuo dos conhecimentos para a melhoria da qualidade do
ensino e da prática de administração no país e o desenvolvimento institucional
requeridos pelo mercado de trabalho e a globalização,

ORGAnl2ACAO mUnDIAL
DE ADmlnlSTRACÃO

Participação em entidades
eróruns internacionais

Que representação legítima teria, mundialmente, uma organização classista,
cujos sócios fossem pessoas físicas e jurídicas apenas do Brasil? A legitimidade
decorre da representação legítima. E o Brasil e os brasileiros, evidentemente, não
são os legítimos representantes dos demais países. Não há como se constituir uma
entidade classista cuja legitimidade não flua da sua representatividade.

Uma organização mundial de representação não pode ter a perspectiva provin
ciana do tipo ufanista ("do Brasil para o mundo").

A construção de uma entidade mundial não é produto do voluntarismo de al
guns, das boas intenções de poucos, e dos interesses nem de alguns, nem de tão
poucos.

Nem a AMA - American Management Association, a maior e mais respeita
da organização do gênero no mundo - ousou assumir-se como entidade mundial.
E, anote, ela está constituída em todos os continentes, em diferentes países. Mes
mo assim, optou, sensatamente, pela instituição da AMA Internacional, sem pre
tensões indevidas de uma representatividade postiça.

Neste momento, vale a pena perguntar se não seria oportuno, sem renunciar às
conquistas já conseguidas, reformular a estratégia de direção das entidades repre
sentativas da profissão e passar para um papel marcadamente "desenvolvimentis
ta", orientado para a afirmação do administrador como categoria profissional rele
vante no seio da sociedade e no mundo das organizações.

Dentre as reflexões, que o papel "desenvolvimentista" me evoca, destaco:

A oportunidade que é apresentada no momento, propicia ao administrador de
sempenhar um papel social que ainda não foi assumido por qualquer das outras
profissões. Estas, em cada momento histórico, têm desempenhado um papel rele
vante na sociedade brasileira - advogados, engenheiros, militares e economistas.

A melhor forma de desvencilhar-se do labirinto no qual o sistema CFA/CRA se
meteu, ao cuidar quase que exclusiva e supletivamente de funções legalistas rela-



cionadas com os direitos e deveres do profissional é a linha "desenvolvirnentista",
que abrirá frentes de sucesso mais prováveis, as quais poderão servir de contrape
so às dificuldades inerentes apresentadas pela fiscalização do exercício profissio
nal para o sistema CFA/CRA.

A oportunidade de se aprofundar um relacionamento positi vo, descontaminado
e colaborativo com o universo acadêmico, com o mundo das organizações empre
sariais, com as demais representações profissionais, em vez de depender apenas
de um Judiciário sensível às pressões de toda sorte, o que, muitas vezes, prejudica
não só os nossos interesses específicos como os da sociedade, que a regulamenta
ção de nossa profissão pretende proteger.

A possibilidade de acionar medidas, programas, projetos e atividades com re
sultados imediatos, que permitam creditar rapidamente pontos para a imagem e a
contribuição profissional do administrador.

A opção generalizada das entidades do sistema CFA/CRA em todo o país tem
sido pela orientação "disciplinar ou fiscalizadora", pela exclusão da linha "desenvolvi
rnentista" - se não consciente ou declaradamente, mas de fato-, tal a ênfase que a
linha soi-disant'''corporativa'' tem tido na atuação de nossos conselhos.

Creio que a opção deva ser outra: não a inversa, com a exclusão da "disciplinar ou
fiscalizadora" - o que seria inviável e indesejável -, mas a da primazia do papel
"desenvolvimentista" e a da dcsenfatização progressiva da orientação fiscalista,

À guisa de síntese, sem pretender obviamente esgotar a discussão, apresento,
a seguir, algumas outras direções estratégicas que, a meu ver, deveriam ser adota
das pelo sistema CFA/CRA de imediato.

formação
profissional

Os cursos de graduação em administração, na sua maioria, não estão no con
texto do processo de globalização econômica. Há necessidade de redefinir sua
função social e científica, mediante um novo projeto institucional de formação
acadêmica.

Há uma crescente área cinzenta entre as profissões, em cosneqüência do de
saparecimento das fronteiras tradicionais entre os empregos e os conteúdos ocupacio
nais da administração e os demais setores do processo produtivo (produção, armaze
nagem, distribuição), o que favorece a mobilidade entre empregos e funções.

O modelo de especialização flexível e os novos conceitos de produção, o de
senvolvimento do conteúdo informativo das atividades profissionais, a difusão das
ferramentas de tratamento das informações e sua inserção em rede de informa
ções e comunicação estão certamente entre as causas do desaparecimento das
fronteiras tradicionais entre os empregos e as funções administrativas e as de
outros ramos profissionais. .....~
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A falta de desenvolvimento de competências a longo prazo requeridas pelo
mereado, que somente podem ser concebidas sobre uma ampla base de educação
geral para preparar o profissional competente, o cidadão socialmente responsável
e o administrador qualificado, polivalente, generalista, comprometido com o bem
estar coletivo.

É necessário reverter a tendência para avaliar os cursos fundados em modelos
centrados no passado, e não no futuro. A avaliação deve questionar quais conhe
cimentos adquirir para se tornar profissionais aptos a atender às necessidades
futuras dos seus clientes/usuários.

É significativo o esforço do MEC/sistcma CFAlCRA no sentido de recuperar a
credibilidade dos cursos de graduação em Administração, em especial por meio da
Comissão de Especialistas de Ensino da Administração. Este é um referencial
importante a ser perseguido para aperfeiçoar o processo de adequação dos cursos
de gradução e influir nele.

É preciso que a formação acadêmica do administrador conceitue a administra
ção como ciência social aplicada, relegando à posição secundária a excessiva
"tecnificação" no uso de ferramentas administrativas destituídas de qualquer base
doutrinária mais sólida. O administrador precisa aprender a pensar a sua realidade
no sentido de a transformar.

Por outro lado, as ditas disciplinas aplicadas precisam ser de fato aplicadas, isto
é, contextualizadas à administração e ao administrador. Por exemplo: ensinar ao
administrador a fazer balanços e só cobrar dele esse conhecimento, é um desvio
equivocado da formação profissional. O administrador jamais fará um balanço e,
se o fizer, estará no exercício ilegal da profissão de contador. Ele precisa, isto sim,
é pensar na organização em função do balanço contábil que apresenta. No mesmo
sentido, o ensino de psicologia na administração precisa oferecer as enormes con
tribuições da psicologia social ao desenvolvimento das organizações, reduzindo a
ênfase desnecessariamente exagerada nos id/ego/superego.

Prestação
de serviços

No elenco de possibilidades decorrentes desse novo papel de prestador de ser
viços, incluem-se notadamente:

a) A possibilidade de o sistema CFA/CRA fomentar ou desenvolver cursos de
pós-graduação em Administração.

Desse modo, é preciso que se discuta profundamente a questão de registro no
sistema dos formandos em cursos seqüenciais, conforme propõe a nova legislação
de ensino, e a velha polêmica do registro de profissionais vindos de outras áreas
com pós-graduação (mestrado e doutorado em Administração).

Estabelecidas as adequadas salvaguardas institucionais, não há razão para dei-



xar de registrar esses profissionais. Talvez devam apenas votar, e serem impedi
dos do exercício do cargo de conselheiros; talvez devam ter uma presença minoritária
no plenário etc., mas não podem deixar de estar abrigados pelo sistema CFAlCRA.

Adotem-se as salvaguardas que se julgarem oportunas, mas devemos passar a
registrar os formandos em cursos seqüenciais e os pós-graduados em administra
ção, independentemente das origens de seu curso de graduação.

b) É inacreditável o vazio ainda existente no campo da gestão previdenciária. É
preciso que o sistema CFA/CRA mergulhe na questão. Este é um tema mundial,
não só pelo lado atuarial e financeiro, mas principalmente pela relevância da di
mensão econômica, pela aglutinação da poupança, que possibilita a alavancagem
da economia globalizada e, sobremaneira, pela profunda transformação social que
realiza nas relações capital-trabalho.

c) A implementação dos órgãos que compõem o sistema CFAlCRA como
clubes de serviços do administrador, que possibilitará espaços imprevisíveis à afir
mação da profissão no cenário nacional. Temos um potencial inavaliável para o
desempenho desse papel.

Inclusão de
novas áreas

a) Por exemplo: administração, turismo e lazer, gestão do meio ambiente, media
ção e arbitragem, administração hospitalar, gestão de informação, dentre outras.

b) Buscar a celebração de convênios para a participação do sistema CFAI
CRA. É preciso incorporar à profissão novas áreas de atuação profissional em
representação colegiada. Por exemplo: SEBRAE, órgão gestor de mão-de-obra
(Gestão Portuária, Previdenciária), juntas comerciais, FGTS, franchising, siste
ma SS, dentre outras.

c) Buscar o fortalecimento de nossa comunicação social, buscando a divulga
ção de posições do sistema sobre tópicos do cotidiano.

d) Constituir grupos de trabalho temporários e permanentes, à semelhança da
economia/engenharia e do direito. Os problemas do cotidiano precisam ter a angu
lação do administrador. O sistema precisa posicionar-se sobre cada questão rele
vante vivida no cotidiano da sociedade.

Pacto
rederativo

Clarificar, explicitar e especificar compartilhadamente o papel do sistema CFAI
CRA perante a sociedade, de forma que permita equacionar o seu futuro e enfren
tar as mudanças em curso e vindouras.
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É preciso que se discutam as relações políticas, financeiras e administrativas
entre o CFA e os CRA.

É preciso um novo acordo, uma nova coalizão entre os componentes do siste
ma. Isto implicará:

a) Papéis e funções diferenciados.

b) Avaliação de desempenho entre as partes e redistribuição dos recursos em
função do desempenho.

c) Fixação de eritérios objetivos para a existência ou não de regionais. Os
CFA/CRA repetem a insensata criação de municípios no Brasil.

d) Discussão da cota-parte. Reforma tributária do sistema. Derrama?

e) Busca da organização requerida para o sistema.

f) Revisão da proporcionalidade. Votodistrital.

g) Descumprimento das resoluções normativas do CFA.

h) Pouca interação do CFA com os CRA.

i) Regionalização do valor da anuidade defasada e não-abertura para os esta
dos contíguos.

j) Tendência à diminuição cada vez maior da receita oriunda da fiscalização
pela redução do poder da polícia e a progressiva inadimplência conseqüente da
deterioração econômica. Não podemos ser os "coitadinhos" nem penalizar os que
pagam.

I) Fiscalização como instrumento político de negociação.

como DISPOR DE mAIS TEmpo
EESPACO nA SUA UIDA?

Permita-me que lhe apresente uma questão que nem sempre consideramos
seriamente: quanto tempo ainda você espera viver? Talvez você me responda que
oão possa precisar, pois está sujeito, como todos nós, a ser atropelado a qualquer
momento por um caminhão, ou vitimado por uma bala perdida disparada no con
texto da violência a que estamos expostos cotidianamente. Mesmo assim, eu volto
a indagar: em média, quanto tempo você ainda vai viver? Se você hoje tem em
torno de 40 anos e for do sexo masculino, a sua esperança de vida é de pelo menos
outros 35 ou 40 anos. Se você for do sexo feminino, pode esperar um pouco mais,
talvez de 40 a 45 anos. Além disso, é verdade que hoje a maioria das pessoas já
estão vivendo 5 ou 10 anos a mais do que julgavam ser possível ao se tornarem
adultas.

Compare o tempo adicional de que hoje se dispõe com a expectativa de vida
que se tinha anteriormente. Faça um mergulho no passado e verifique com quan-



tos anos morreram os grandes vultos históricos do século XX e dos séculos ante
riores. Compare a longevidade de seus avós e bisavós. A diferença do tempo de
vida entre ontem e hoje é espantosa.

As descobertas científicas das últimas décadas asseguram que a média de vida
de homens e mulheres em um futuro muito próximo excederá os 120 anos. Este é
o grande paradoxo no qual vivemos: enquanto o futuro previsível nos afiança uma
vida muito mais longa do que a de nossos antepassados, qual é realmente o signi
ficado de se viver mais 40 ou 50 anos, se cada dia evapora-se em uma corrida
desenfreada, em um estresse sem fim, em um turbilhão de afazeres que nunca se
esgota ou sequer diminui, para que então viver ainda mais se hoje já não se tem
tempo para viver?

Aparício Torelli, o festejado barão de Itararé, gostava de dizer que "a única
coisa que se leva dessa vida é a vida que se leva". Esta é a questão fundamental
a qual precisamos responder: pretendemos usar todo este tempo adicional de vida
da forma como hoje a levamos? Será que você é daqueles que toma remédio para
dormir, pois o estresse e a fadiga residual do cotidiano não o deixam relaxar, acor
da de manhã com a sensação de que precisa sair correndo atrás do prejuízo, faz as
suas refeições etn fast food para não perder tempo e transforma inelutavelmente
os seus fins de semana e feriados em períodos extraordinários de trabalho? É bem
possível que você também seja assim, pois, na sociedade moderna em que vive
mos, parece estarmos todos acometidos da doença incurável da corrida alucinada
contra o tempo. Não podemos esquecer de que tempo é vida. Quem administra o
tempo, administra a própria vida. A qualidade de nossa vida depende, portanto, do
uso que fazemos do tempo.

Como conviver
com oestresse?

Ao lado do nosso sistema de atividades mentais; intelectuais e de relações
afetivas - e como suporte material delas -, todos nós, seres humanos, temos um
corpo: sistema de nervos, órgãos, músculos e ossos para fazer com que cada um
dos seus elementos e ao mesmo tempo todos mantenham-se em perfeito equilíbrio
e completa interação.

Só assim, essa complexa estrutura de sistemas e subsistemas interdependen
tes, que é o corpo humano, pode ser o efetivo suporte das atividades e funções
mais complexas do homem como ser biológico.

Nossos conturbados tempos modernos, porém, não são favoráveis ao equilíbrio
e ao pleno desenvolvimento do corpo humano, apesar de todo o progresso da
medicina e de outras conquistas científicas, técnicas e sociais. Basta lembrar os
hábitos alimentares inadequados, a poluição do ar que respiramos e da água que
usamos, a poluição sonora e visual do ambiente em que vivemos, a insegurança
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social e no trabalho, a violência urbana, as crises econômicas e muitas outras
fontes de estresse igualmente ponderáveis.

A vida das organizações, nos dias de hoje, é mais exigente e estressante do que
nunca. Pressão do relógio, do telefone, do fax, do e-mail, das viagens permanen
tes, das reuniões intermináveis e exaustivas, a grave responsabilidade das deci
sões imediatas, que envolve riscos a pessoas e a bens, a atividade sedentária, a
imposição da atualização profissional contínua... ufa!

Trabalha-se ainda mais em conseqüência das limitações impostas pelo downsi
zing, pela reengenharia, pelo enxugamento de quadros, e pela redução de despe
sas. O profissional globalizado vive cada vez mais em deslocamento por todo mun
do, adaptando-se freneticamente às diferenças de fusos horários, de hábitos, de
culinárias e de padrões culturais. Em virtude da competição crescente e da econo
mia mundializada, das joint-ventures, das alianças estratégicas, das fusões e das
incorporações de empresas em todos os continentes, nas quais o profissional e sua
família não têm residência fixa, são sempre forasteiros de passagem, como um
bando de ciganos errantes. Leva-se crescentemente mais trabalhos para casa,
face às facilidades das tecnologias de informações disponíveis para uso domésti
co. Aproveitamos, assim, equivocadamente, o tempo de descanso e de lazer, o
tempo para leitura e reflexão individual, o tempo da convivência familiar para a
realização de atividades para as quais não tivemos oportunidade de dar atenção no
período normal de trabalho no escritório. É e1aro que, esta observação, deve ser
relativizada, pois a tranqüilidade de nossas casas nos proporciona também muitas
vezes o ambiente propício para a realização de atividades intelectuais gratifican
tes. Esta não é uma questão de medida, mas substancialmente de enfoque e de
conceito. Não adianta estressar o executivo com dicas e regrinhas mecanicistas
do que deva ou não fazer em casa. Como trabalhador intelectual, haverá ocasiões
em que O seu lar será o espaço mais adequado ao isolamento e à insulação, sempre
necessários à reflexão autócne e à criatividade. Ele precisa, em verdade, é inter
nalizar um conceito adequado de gestão de seu tempo como pré-requisito para a
qualidade de sua vida. E, aí, ele, melhor do que ninguém, saberá "em que" e "como"
alocar o tempo de que dispõe, porque tempo é vida e quem administra o tempo
administra a própria vida.

Este quadro de circunstâncias toma-se ainda mais grave quando constatamos
diutumamente que a maioria dos executivos não dispõe de qualquer treinamento
específico ou habilidade especial para manter, de forma adequada, as suas condi
ções físicas, psicológicas e emocionais ajustadas à convivência de um ambiente
cada vez mais estressante de trabalho. Está aqui, parece fora de dúvidas, esboça
do o quadro de estresse que afeta grande parte - se não a totalidade - dos
profissionais nas organizações e das pessoas no universo da sociedade.

O senso comum afirma que o estresse é totalmente mau, prejudicial às saúdes
física e psicológica, e que deteriora drasticamente a produtividade do trabalho e a
felicidade dos indivíduos .



Esta verdade não é absolutamente definitiva, incontroversa e determinística.
Dependendo da forma como seja compreendido e gerenciado, o estresse pode
também ser positivo, estimulante para o crescimento e o progresso das pessoas,
das equipes e das organizações. Os atletas profissionais, das mais diferentes mo
dalidades esportivas, compreendem o papel positivo que o estresse pode ter para a
melhora de seus desempenhos, desde que tratado adequadamente. Invariavelmente,
aplicam a estratégia de treinamento e performance da competição, altcrnand~
picos de desempenhos que levam às fadigas física e psicológica, com a conse
qüente perda da qualidade competitiva, do descanso e da recuperação gradual, até
voltar a atingir padrões excelentes de competição. Alternam picos de explosão de
desempenho buscando a obtenção dos reeordes com períodos de relaxamento e
recuperação. E, assim, sucessivamente. O segredo dos atletas de competição não
está na tentativa infrutífera de fuga ao estresse, mas na forma como o encaram,
compreendem e tratam.

Comece você mesmo a se autoperccber como um atleta organizacional. Como
um profissional de competição, você também tem de concentrar-se, despender
energias e esforços, atingir metas excelentes de desempenho e disputar o merca
do sob permanente pressão da concorrência e dos competidores. Portanto, à se
melhança dos atletas profissionais, você deve estar em treinamento constante para
manter a preparação e a forma adequadas para a competição. Como você encara,
compreende e trata o estresse é a chave para tomá-lo negativo, prejudicial ao seu
desempenho, ou positivo, estimulador das suas energias gerenciais de liderança. A
opção que fizer repercutirá, de forma marcante, no seu comportamento profissio
nal e na felicidade de sua vida familiar.

Aprenda arespeitar
oseu relógio natural

Todos nós temos um tempo natural, biológico. Uns nascem para cotovias, ou
tros para corujas. Há os que acordam de manhã cheios de entusiasmo, falantes,
"cantando o hino nacional". Há outros que, por mais que tenham dormido, não
conseguem de fato acordar antes do meio-dia, mesmo que há muito já estejam de
pé. Há pessoas para todas as horas: matutinas, vespertinas e noturnas.

O relógio orgânico de cada um precisa ser respeitado. Compatibilize a realiza
ção de atividades ao seu biorritmo, assegurando assim maior aproveitamento de
suas energias e melhores respostas física e psicológica às demandas do cotidiano.

O executivo deve dedicar os momentos de pique do rendimento de seu tempo
natural à execução de atividades e tarefas importantes, principalmente as que
requerem concentração, reflexão e criatividade. Você garantirá, por certo, resulta:
dos bem superiores de desempenho.

As pessoas variam muito quanto às curvas de rendimento ao longo do dia. Os
matutinos, estão no ponto de excelência de desempenho pela manhã, e, obviamen-
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te, os vespertinos à tarde e os noturnos e notívagos à noite. As seqüências prefe
ridas para executar as atividades também variam, dependendo das diferenças in
dividuais. Alguns preferem dedicar-se à solução dos problemas mais complexos
ou às responsabilidades mais difíceis logo à primeira hora da manhã, "antes que
possam esquentar a cabeça" com as exigências do dia. Outros gerentes preferem
despachar logo o expediente diário, fazer algumas chamadas telefônicas, respon
der aos e-mails antes de mergulhar na discussão ou análise de um tema delicado
que requeira toda atenção.

Tentar proceder a padronizações mecanicistas do uso do tempo para executi
vos, como preconizam muitos compêndios de administração do tempo, constitui-se
em uma absoluta impropriedade prática. Não funciona na realidade. Cada caso é
um caso em que as particularidades de cada executivo devem ser atendidas no
comportamento expresso da ação de trabalho. Os conceitos de gestão eficaz do
tempo devem, no entanto, ser compartilhados e objeto de consenso. Quanto mais
compatível às características individuais de cada um em termos do uso do tempo,
e, ao que, à luz das circunstâncias, definir-se como conveniente e oportuno, mais
competente será o executivo.

Já o tempo mecânico é aquele decorrente do relógio que marca a inexorabili
dade da passagem da vida. Mas mesmo este é também um conceito relativo,
dependendo do tempo e de espaço ou, por exemplo, das diferenças de fusos horá
rios e até mesmo das condições especiais de privação, como os seqüestrados e
encarcerados que perdem a noção do transcurso das horas e dos dias no cativeiro.

A plenitude da vida não pertence à uniformidade artificial imposta pelo relógio
mecânico, mas à diversidade natural estabelecida pelas diferenças dos biorritmos
e dos relógios orgânicos de cada um.

A vida comunitária moderna impõe a prevalência do relógio mecânico sobre o
relógio biológico. Tentar conciliar os dois é uma função da administração do tem
po, prática gerencial decisiva para a redução do estresse no trabalho e para a
garantia de maior felicidade pessoal na vida familiar.

As crianças não se preocupam com o tempo mecânico cronometrado. Este
costuma ser problema de suas mães ou babás. Se têm fome, choram para comer.
Se têm sono, choram para dormir. A vida adulta, no entanto, impõe-nos a ditadura
do relógio e, em conseqüência o aumento do estresse, com perda de qualidade de
vida e inevitáveis malefícios à saúde.

O conceito do uso do tempo é bastante elástico, dependendo das diferenças
culturais, sociais e históricas, dos processos civilizatórios de cada sociedade e das
condições ambientais vigentes. O silvícola é completamente distinto do homem
urbano no que tange ao que faz e como usa o seu tempo. Da mesma forma,
percebem o recurso do tempo de forma bastante diferentes os habitantes de re
giões frias e quentes, o morador não só da metrópole como o da cidadezinha do
interior, O camponês e o operário fabril, o contemporâneo dos pombos-correio dos
tempos imemoriais e os atuaIíssimos usuários da Internet. Os famosos "2 minuti-



nhos" amplamente utilizados no Brasil é um conceito de tempo que pode variar de
efetivamente 2 minutos a mais de uma hora, dependendo dos interlocutores. Ainda
é lugar-comum no Norte do Brasil a estranha prática de agendar compromissos
"antes ou depois da chuva".

Muitos sonham com paradisíacas ilhas desertas, sem relógios e scm pressão do
tempo, sem estresse. Outros, com o devaneio da volta ao campo, onde a vida
parece fluir bem mais lentamente. Todos anseiam, enfim, por um retomo utópico
ao passado, como se estivéssemos permanentemente em busca de um tempo per
dido no qual éramos felizes. Parece a busca do Éden!

Vivemos o corre-corre de um tempo cronometrado, gostemos ou não. Para não
ficarmos neuróticos ou até paranóicos, precisamos aprender a conviver com essa
realidade sempre estressante, quer na vida social quer no trabalho. Compatibilizar
as imposições inexoráveis do relógio, que marca a inevitabilidade das horas, com
as nossas características pessoais de cotovia ou de coruja pode vir a ser o nosso
encontro com a plenitude de uma vida feliz. Só assim aprenderemos a usar o
tempo a nosso favor, para nós mesmos, tirando dele toda' a gratificação e recom
pensa que nos pode proporcionar. Afinal, parodiando o célebre barão de Itararé:
"A única coisa que se leva desta vida é a vida que se leva."

Programe otempo,
depois otrabalho

Reflita por alguns minutos sobre a quantidade de trabalho que o aguarda após
um fim de semana prolongado. Liste em seu computador - se preferir numa folha
de papel- todas as atividades, tarefas e compromissos que precisa realizar duran
te a semana: reuniões, visitas a clientes e fornecedores, leitura e discussão de
documentos e relatórios, preparação individual de um novo texto ou de uma confe
rência etc. Experimente distribuir toda a carga de trabalho que você anotou nos
horários disponíveis em sua agenda, Dificilmente conseguirá enquadrar tudo o que
tem a fazer. Falta tempo, sobra trabalho. Sempre haverá mais trabalho no fim do
tempo. Fica a incômoda sensação de que há mais coisas a fazer e pessoas a
atender do que tempo disponível. '

O gerente eficaz sabe que o uso que faz do tempo é altamente .seletivo. Nunca
dá para fazer o que se quer ou o que é necessário. O tempo é um recurso inelás
tico, perecível e de reposição impossível. Não pode ser estocado, para uso poste
rior. Não aumenta nem diminui, sendo um recurso democrático, é igual para todos,
para os gerentes bem-sucedidos ou para os fracassados. O gerente desprevenido
- eufemismo para o adjetivo despreparado - frustra-se ao tentar encaixar o tem
po disponível no trabalho que tem a fazer, Ao contrário, precisa inverter a polarida
de da questão: ao fixar prioridades, deverá em primeiro lugar destinar o tempo
necessário para resolvê-las, escolhendo-as em função do tempo de que dispuser.
Fixe o tempo, depois o trabalho.

"
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Sempre haverá mais trabalho do que tempo suficiente para realizá-lo. Assim, é
preciso que você estabeleça a diferença entre as atividades essenciais, as impor
tantes e as meramente urgentes. Em função do tempo que você dispõe, dê priori
dade absoluta às atividades essenciais, subordinando as demais aos critérios da
delegação, da descentralização ou simplesmente recusando-se a considerá-Ias. A
concentração na atividade essencial é a chave do sucesso, à medida que libera
tempo para fazer o que de fato precisa ser feito. A pergunta a ser respondida é: o
que devo fazer no tempo que disponho? Diga não a tudo O mais. Não caia no
engodo de tentar atender à equivocada questão: que tempo preciso alocar para as
tarefas que tenho que executar? Não procure hierarquizar o que tem a fazer por
ordem de importância, buscando, posteriormente, tempo para realizar. Certamente
você deixará muito por fazer, porque sempre faltará tempo. Destaque o tempo de
que você dispõe, e, em função dele, o que deve fãzer parecerá óbvio e eviden
te em decorrência do conceito que você tenha de seu papel como gerente, da
visão qu.e empreende para a sua organização, dos objetivos e da missão da
unidade organizacional que lidera e da cultura que você desenvolve com a sua
equipe de trabalho em torno da contribuição de cada um em busca da exce
lência de desempenho.

A ilustração de uma situação dramática hipotética talvez possa oferecer-lhe a
exata dimensão da importância de o executivo programar O tempo e, em função
dele, o trabalho a ser feito. Suponha que você só dispusesse de mais 48 horas de
vida. Certamente o que você faria neste exíguo período seria completamente di
ferente se você não soubesse a respeito do prazo fatal. O seu conceito do que fazer
seria inteiramente distinto em função do tempo disponível. Você seria profunda
mente seletivo no uso do tempo que lhe restasse de vida. No seu cotidiano de
trabalho, você deve reconceitualizar a ênfase que hoje dá para a programação do
trabalho, alocando tempo necessário para cada tarefa ou atividade. Inverta a po
laridade da questão: programe o tempo e não o trabalho. Preencha o tempo dispo
nível com o que de fato deve ser feito por você. E transfira a outrem ou abandone
tudo o mais.

Um exemplo da vida real- para que você não racionalize, achando que tudo
isso é muito bonito em teoria, apenas - talvez possa ilustrar a possibilidade obje
tiva de programar o tempo e, em decorrência, o trabalho. Trata-se do presidente
de um banco norte-americano, cliente de Peter Drucker, relatado em seu livro O
Gerente Eficaz: "Um dos controladores de tempo mais eficientes que conheci foi
o presidente de um grande banco, com quem trabalhei durante dois anos na estru
tura da alta administração. Encontrava-me com ele uma vez por mês, naqueles
dois anos. Minha visita durava sempre uma hora e meia. O presidente estava
sempre preparado para as reuniões e, logo, aprendi a fazer o meu trabalho de casa
também. Nunca havia mais do que um assunto na agenda. Mas, após uma hora e
vinte minutos, o presidente me dizia: 'Sr. Drucker, creio que está na hora de che
garmos a uma conclusão e delinearmos o que teremos de fazer em seguida'. E



uma hora e trinta minutos depois de haver entrado em seu gabinete, ele estava na
porta, apertando-me a mão e dizendo-me adeus.

Depois de cerca de um ano, finalmente lhe perguntei: - Por que sempre uma
hora e meia? Ele respondeu:

- É fácil. Descobri que o tempo máximo no qual consigo concentrar minha
atenção é uma hora e meia. Se trabalho em qualquer assunto por mais tempo do
que isso, começo a repetir-me. Por outro lado, aprendi que nenhum assunto impor
tante pode ser realmente tratado em menos tempo. Ninguém consegue chegar ao
ponto de entender o que está tratando.

Durante a hora e meia em que ficava em seu gabinete todos os meses, nunca
houve uma chamada telefônica, e sua secretária nunca pôs a cabeça na porta para
anunciar que alguém muito importante desejava vê-lo urgentemente. Um dia per
guntei-lhe sobre isso, e ele disse: - Minha secretária tem ordens graves para não
introduzir ninguém, exceto o ~residente dos EU A e minha esposa. O presidente
raramente visita alguém e minha mulher é inteligente. Tudo O mais a minha secre
tária faz esperar até que eu acabe. Logo após, tenho meia hora durante a qual
atendo a todos os que me procuram e asseguro-me de receber todos os recados.
Ainda não encontrei nenhuma crise que não tenha podido esperar noventa minutos
- concluiu ele.

Não preciso dizer que esse presidente conseguia muito mais com essas ses
sões mensais do que muitos outros gerentes, igualmente capazes, obtêm em um
mês de reuniões."

O tempo é o mais escasso dos recursos, e a menos que o gerente consiga
administrá-lo, nenhum dos demais postos à sua disposição conseguirá ser otimiza
do. O uso adequado do tempo é o novo diferencial competitivo das organizações.
As formas como o utilizam no processo produtivo, no desenvolvimento e na pes
quisa, nas vendas e na distribuição, na infra-estrutura e na logística representam
hoje o mais significativo recurso para ter uma vantagem competitiva no mundo dos
negócios. Como diferencial estratégico, o uso do tempo é equivalente ao aporte de
capital, à produtividade e à qualidade, à inovação e à motivação.

No mundo globalizado, o conceito americano do just do it propagou-se como
uma verdade definitiva. Há uma compulsão pela ação, por estar sempre fazendo
alguma coisa. Até as crianças já refletem também tal tendência, tantas são as
atividades simultâneas que realizam, além das escolares. Fazemos uma coisa, de
pois outra e mais outra, criando uma falsa ilusão de progresso decorrente de tanto
movimento, mas cujos resultados. nem sempre refletem o esforço dispendido. Se o
just do ir é inevitável, saibamos conviver com ele, pensando a priori no que deve
mos fazer com o tempo que dispomos, que de fato faça a diferença, que enseje
uma verdadeira contribuição, que amplie os horizontes da função que exercemos.
A ação adequada começa inclusive com a avaliação sobre se devemos realizá-la.
A reflexão é o prelúdio da ação. Antes de lançar-se à realização de qualquer
tarefa, pense se ela deve ser feita por você.
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Livre-se da pressão
"do Iaser"

Não fique perturbado se você for capaz de trabalhar eficientemente em uma
mesa desorganizada, cheia de papéis e documentos, e, simultaneamente, ainda
avançar em um emaranhado de projetos que nem sempre têm a ver entre si. Os
conceitos tradicionais da boa gestão do tempo são em geral válidos, mas nem
sempre para todas as pessoas c nem se aplicam a todas as situações. É preciso, no
entanto, que você esteja realmente seguro se é uma dessas exceções ou se não
cstá apenas justificando os seus maus hábitos do uso do tempo para mantê-los
inalterados.

• Caia fora de uma conversação telefônica sem fim dizendo ao interlocutor que
"você está no meio de uma reunião, quc retoma a ligação assim que puder". Faça
isso nos últimos 15 minutos do expediente do interlocutor. Ele certamente será
bem mais objetivo naquilo que tem a dizer.

• Comece por fazer o que você de fato deseja fazer. Não viveremos eterna
mente. Temos apenas cada momento de que desfrutamos. A vida cintila como
uma estrela em nossas mãos - e derrete como um floco de neve. Assim é o
tempo da nossa vida. Ela só existe aqui e agora, nos momentos presentes em que
vivemos. Até o passado é presente, porque é o que fica do que passou.

• A escolha do que fazer define um estilo de vida. O estoque do tempo é
inexaurível, mas não pode ser armazenado para uso posterior. Como bem disse o
poeta Ornar Khayyam: "O vinho da vida goteja gota a gota; as folhas da vida caem
uma a uma." O que você gostaria de fazer hoje, mas aquiesce que não pode em
função da pressão do tempo que o leva a fazer outras coisas, pode nunca vir a ser
feito. Perde-se nas brumas do tempo, tão bem configurado no clássico do cinema
E o Vento Levou - as time goes by",

• Jamais remeta uma carta, memorando,jax ou e-mail a alguém quando esti
ver com raiva, irritado ou com alguma coisa perturbando-o. Pergunte-se antes:
"Você o remeteria se soubesse que o texto poderia ser publicado no boletim inter
no de sua organização?"

• Antecipe-se sempre às crises, trabalhando previamente no que é importante,
mas que ainda não é urgente. Reaja ao lugar-comum: "Nada toma uma pessoa
mais produtiva do que o último minuto de que ela dispõe para concluir uma tarefa."
Ou, pior ainda: "Para realizar grandes e importantes tarefas, duas condições são
necessárias: planejamento e um tempo não muito flexível."

• Estabeleça uma programação de tempo que o ajude a selecionar diária, se
manal e mensalmente as suas prioridades. Mas esteja sempre disponível para alte
rar ou abandonar o que tiver que fazer sem quaisquer desapontamentos ou frustra
ções. É o homem e suas circunstâncias, de que nos fala Ortega e Gasset em A



Rebelião das Massas. Temos que nos ajustar às contingências impostas pela
dinâmica da vida, quando não as podemos alterar.

• Não se censure com pensamentos negativos, tais como: "Eu jamais conse
guirei cumprir esse prazo." Ao contrário, pense nas afirmativas que você usaria
para motivar alguém, e as use para auto-estimular-se e adotar uma atitude mental
positiva em relação ao que tem a fazer.

• Tire da cabeça qualquer expectativa de que possa manter-se permanente
mente atualizado com todas as últimas informações. Ninguém pode. Abarrotar-se
de muitos dados e fatos, de todos os detalhes, desvia a sua atenção do essencial e
do importante, ficando mais difícil para você concentrar-se nas suas prioridades
reais e controlar o seu tempo para realizá-Ias. A concentração é a chave do suces
so, à medida que libera tempo para se dedicar ao que de fato faz a diferença.

• Focalize os resultados, e não as atividades que os concretizam. O quanto
você trabalha não é tão importante como o quanto você realiza. A avaliação de
desempenho decorre da constatação dos resultados obtidos, c não dos esforços
despendidos.

• Fuja da dicotomiaequivocada do tudo ou nada. Não se auto-avalie como um
sucesso ou fracasso em função de conseguir realizar ou não com êxito cada uma
de suas atividades e tarefas. Compartimentalize o que tem a fazer por grupos de
atividades afins e dedique-se a realizar cada um per se.

• Quando o seu superior pedir-lhe para agregar qualquer informação adicional
a um documento, destaque o novo material no texto em revisão para que ele possa
rapidamente perceber as mudanças realizadas por você.

• Você solucionará um número muito maior de problemas e com rapidez se
concentrar a sua ação no que deve ser feito, e não apenas em quem está com a
razão ou em quem está solicitando-o para fazer.

• Evite a procrastinação desnecessária, utilizando o "princípio dos 2 minutos":
se você pode concluir uma atividade em 2 minutos, não adie para fazer depois.
Faça-a logo. O que demora, deteriora. Como diz o anúncio publicitário: "Não deixe
para amanhã o que pode fazer hoje." rto U'5/

• Os primeiros passos estabelecem o ritm a caminhada. Se de manhã você
perder, por desorganização, uma á a gastar todo o dia "em busca do
tempo perdido", de que falava "'lbert Cam . A desorganização de seu tempo
tende a criar raízes, estabelecer u adrã e comportamento, tornar-se um hábi
to. Portanto, comece todos os dias de trabalho de forma organizada, com o propó
sito de fixar um padrão de comportamento que pouco a pouco se tornará a sua
rotina do cotidiano.

• Busque em sua organização um lugar tranqüilo, que lhe garanta isolamento e
insulação por algum tempo, no qual você possa dedicar-se a um trabalho intelec
tual produtivo sem ser interrompido. Não precisa fazer disso segredo, mas, pelo
contrário, um retiro legitimado de reflexão negociado com seus colegas e su-
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periores. Eles o compreenderão e o respeitarão, pois, como diz o ditado popu
lar, "guerra avisada não mata soldado". E só o interromperão em caso de
absoluta necessidade.

Dê um tempo
às interrupções

Por que será que algumas pessoas conseguem executar um número bem maior
de tarefas do que outras em um mesmo período de tempo?

Talvez porque assumam uma postura psicológica e sejam capazes de organizar
um ambiente físico de trabalho que facilite a execução de suas atribuições.

Por certo, essas duas disposições - física e mental - contribuem enorme
mente para reduzir, de forma drástica, a principal causa da má utilização do tempo
do executivo: as freqüentes interrupções.

Os executivos e trabalhadores jamais ousariam pensar em paralisar a linha dc
montagem de uma indústria de 30 em 30 minutos para discutir qualquer assunto,
por mais importante que fosse. Quando necessárias, planejam adequadamente as
reuniões, minimizando as interrupções ao fluxo normal do processo produtivo. Es
ses mesmos gerentes e trabalhadores, no entanto, não titubeiam em interrompe
rem-se reciprocamente, quando atuam em uma linha de produção de trabalho inte
lectual em funções administrativas de escritório.

Ora, o trabalho intelectual requer muito mais isolamento e insulação, uma tole
rância mínima à interrupção para garantir padrões adequados de qualidade e pro
dutividade. O trabalho intelectual é como o lançamento de uma espaçonave: para
sair da atmosfera, o foguete necessita de um volume de combustível e sofre um
estresse em todos os seus componentes incomensuravelmente superior a todas as
demais etapas da viagem espacial. Uma vez atingida a velocidade orbital, o fogue
te autopropulsiona-se.

O trabalho intelectual é da mesma natureza. A etapa árdua é alcançar O fluxo
adequado de pensamento e reflexão. A interrupção inesperada quebra a auto
sustentação do pensamento, o que leva a um recomeço com perda total da energia
gasta na partida inicial, antes da interrupção. A energização do pensamento retor
na ao ponto zero.

Ataque
de todos os lados

As interrupções provêem de diferentes direções: de cima, pela chefia do exe
cutivo; de baixo, pelos seus subordinados e colaboradores; do lado, pelos colegas



de mesmo nível de autoridade e supervisão, e do ambiente externo à organização,
motivadas pelas mais diferentes origens.

As interrupções, irritantemente desperdiçam tempo, já que você não consegue
controlar quando e como ocorrem. É preciso, portanto, desenvolver estratégias
pessoais de comportamento que minimizem as suas frustrantes inconveniências.

Quantas vezes por dia um executivo não tem a suajomada de trabalho inteira
mente desfigurada pela ocorrência de eventos que sequer constam de sua agenda
e que nem mesmo fazem parte do conteúdo de suas responsabilidades? É claro
que não podemos ser tão condescendentes com a invasão de nosso tempo e de
nosso espaço. Precisamos aprender a dizer não. Não relutar em definir os limi
tes de tempo e as oportunidades para as interrupções, quando estas não puderem
ser evitadas.

Se o interlocutor perceber pela sua atitude que ainda há espaço para discu
tir com você um outro tema, além daquele que motivou a interrupção, ele o
fará sem pestanejar, a fim de aproveitar essa oportunidade no interesse exclu
sivamente em prol do seu tempo. Não permita que isso aconteça. Diga não ao
prolongamento da interrupção. Diga-o diplomaticamente, com todo o carinho
e cortesia, mas faça-o firmemente, explicando por que você não pode conti
nuar dando atenção a ele. Explique as suas razões e faça-o compreender o
quão ocupado você está.

Tente interceptar as interrupções, antes que elas ocorram. Se alguém entrar
em sua sala e sentar-se à sua frente, é sempre muito difícil livrar-se do inconve
niente. Se perceber que alguém se aproxima, desloque-se em sua direção e procu
re caminhar para fora da sala. Esse alguém comumente o acompanhará. Quando
tiver percorrido um espaço razoável, peça desculpas, diga que precisa voltar ao
trabalho, e deixe o inconveniente sozinho no corredor.

Livrando-se dos
inconvenientes com educação

Se alguém desejar uma reunião com você, avalie se não será melhor fazê-la na
sala de quem o convida. Assim, você poderá sair a qualquer momento, de acordo
com as suas conveniências.

Procure não manter a sua mesa muito visível. Quando você não é visto, certamen
te reduz a tentação daqueles que o interrompem só porque o vêem trabalhando.

Sem ser descortês, receba os inconvenientes de pé. De vez em quando, dê uma
olhada no relógio. Muitos captarão a sutil mensagem. Tenha sempre alguma coisa
em cima das poucas cadeiras próximas a você - pastas, livros, relatórios. Assim,
os inconvenientes não poderão sentar-se e incomodá-lo.

Havendo a interrupção indevida, combine algum código com sua secretária
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para ela lembrá-lo "daquela importante reunião com alguém", o que "lamentavel
mente" o obriga a não poder continuar conversando. Peça desculpas e despache o
inconveniente.

No entanto, muitas vezes as interrupções fazem parte de suas atribuições. É
preciso que compreenda que, sem elas, talvez você não detivesse a função geren
cial que hoje ocupa.

Não permita, assim, que interrupções absolutamente naturais ocorridas no seu
cotidiano o perturbem. Se são importantes, admita-as como situações intrínsecas à
natureza do seu trabalho. Aprenda a distinguir e a manejar as interrupções impor
tantes das demais, que devem ser priorizadas e normalmente acatadas, que deve
rão ser rninimizadas de forma sistemática.

As interrupções inevitáveis são originadas de diferentes formas e por diferen
tes pessoas - telefonemas, visitantes, clientes, concorrentes, fornecedores, per
sonalidades. Veja, por exemplo, a situação de um caixa executivo numa agência
bancária que esteja contando dinheiro. Esta é certamente uma parte significativa
de suas atribuições. Se um cliente aproxima-se, o caixa pode perfeitamente prefe
rir manter o que vem fazendo, ignorando o cliente, enquanto termina a tarefa. É
bem provável até que o cliente não se aborreça, e o aguarde terminar o que está
fazendo. No entanto, o caixa precisa admitir que a existência do cliente é a razão
de-ser de seu emprego. Ao dar prioridade ao cliente, mesmo que tenha de inter
romper o que vinha fazendo, ele reconhece que priorizar o atendimento ao cliente
é a parte mais importante de seu trabalho.

Imagine uma recepcionista ensimesmada, com cara de poucos amigos ou que
deteste ser interrompida quando está ocupada com alguma tarefa. Ora, ninguém é
obrigado a gostar de sorrir e de ser interrompido. Só que recepcionistas, por defi
nição, são interrompidas a todo momento e precisam mostrar prazer em receber.
As interrupções são da natureza de seu trabalho.

Em palestras e conferências sobre desenvolvimento gerencial, alguns exposito
res costumam relatar o conhecido episódio protagonizado por Jack Welch, o legen
dário presidente da General Electric, que dispunha de um telefone especial, insta
lado em seu gabinete, para uso privativo de seus agentes de compras e suprimen
tos. Se o comprador obtivesse alguma concessão de preço do vendedor, ele podia
telefonar diretamente a Welch, pelo telefone especial, para dar-lhe a notícia. E era
atendido pessoalmente pelo próprio presidente, que interrompia na hora o que es
tivesse fazendo para atender à prioridade que estabelecera para toda a organiza
ção - reduzir os preços de compra de todos os insumos do processo industrial.
Jack Welch agradecia entusiasmado a redução obtida do preço, mesmo que os
valores fossem, em termos absolutos, insignificantes ou meramente simbólicos.
Mas fortalecia na sua organização a cultura da redução de preços e do combate
ao desperdício. Logo após desligar, ele sentava-se e escrevia à mão alguns agra
decimentos personalizados ao agente comprador, reforçando ainda mais as pala
vras de apoio que lhe havia dito ao telefone. E só então voltava ao que fazia antes
do telefonema.



Admitindo a importância da interrupção como base de sua ação gerencial, Welch
não só se transformou numa referência de líder empresarial dos tempos atuais
como disseminou por toda a organização o surgimento de outros líderes igualmente
comprometidos com a mesma visão. Ele poderia ter resolvido o problema de pre
ços elevados dos insumos de várias maneiras. Podia ter constituído um grupo de
trabalho de alto nível para estudar, propor e implementar soluções. Podia ter con
tratado especialistas e consultores, os mais renomados em todo o mundo. Ou até
podia ter atribuído aos seus executivos mais eficazes a tarefa de negociar os pre
ços e realizar as compras. Mas ele preferiu simplesmente instalar em seu gabine
te um telefone privativo, em linha direta com ele, exclusivo para todos os seus
agentes de compra em todo o mundo. Welch deu à redução de preços dos insu
mos prioridade estratégica e mostrou pelo seu exemplo a necessidade de ser se
guido por todos os demais. Podia não ter dado certo. Os resultados obtidos pode
riam ter sido irrisórios, mas ele teve a ousadia de buscar por uma forma não
convencional a solução de um problema organizacional, e a coragem de acreditar
que os seus liderados seriam capazes de responder adequadamente ao desafio
que ele lhes propunha.

O fato de estar ocupado não determina inevitavelmente uma atitude rígida em
relação às interrupções. Há situações em que elas são bem-vindas, outras nas
quais atendem às pessoas ou aos fatos prioritários, e, assim, têm preferência e
precedência, além de outras, ainda, que são inevitáveis. Não é suficiente que você
esteja ocupado; as formigas sempre. o estão. A questão é com o que você se
ocupa. Em muitas situações, o que você deve fazer é aceitar e compreender a
interrupção como inerente ao seu trabalho, mas atuar preventivamente no sentido
de minimizar aquelas desnecessárias, inadequadas ou improcedentes. E tirar par
tido das demais. Use sabiamente o seu tempo. Perceba que ele está sempre a seu
dispor para fazer a coisa certa. Depende só de você os conceitos e as aplicações
que adota para o uso de seu tempo.

Programando
ochere

E quando as interrupções vierem de cima, por parte de seus superiores, o que
fazer? Estas certamente são mais delicadas. Apenas por virem de onde vêm, você
se sente pressionado a capitular, cedendo ao adágio: "Chefe é chefe. Manda quem
pode, obedece quem tem juízo." . .

No entanto, muitas vezes você pode antecipar-se às atribuições que lhe vão ser
destinadas pelas chefias superiores. Se você conseguir, tente cair fora explicando
à chefia o volume de trabalho que você tem, antes que uma nova atribuição lhe
seja acrescentada. Se mesmo assim O seu superior tender a desperdiçar muito de
seu tempo, utilize de uma abordagem sutil, mas firme, que o leve a definir com
nitidez o que ele espera de você. Diga-lhe: "Eu sei que sou capaz de aumentar
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ainda mais a minha produtividade, se você me disser por antecipação o que quer
que eu faça assim que tiver concluído esta tarefa." Conduza habilmente a sua
chefia à programação do uso de seu tempo, perguntando-lhe no início do expedien
te qual a primeira tarefa que ele deseja que você conclua para a manhã do dia
seguinte. Talvez você o acostume a defini-la ao longo do dia.

Obtenha maior controle de sua programação insistindo, sempre que for oportu
no, na definição dos prazos das tarefas que lhe são atribuídas. Se a sua chefia lhe
atribuir qualquer tarefa sem definição de prazo de execução, diga-lhe: "Muito bem,
eu terei isto pronto para o dia tai." Se ele não concordar, você facilmente definirá
com ele um prazo negociado. Fazendo assim, você provavelmente recuperará muito
do respeito à sua programação de tempo.

Se a chefia apresentar-lhe um novo projeto, nJo deixe de lembrá-la daquele
que você já está fazendo. Negocie, então, novos prazos para o projeto em execu
ção ou mais tempo para o novo projeto.

Não tente mudar o seu chefe. Mude as práticas que você utiliza para relacio
nar-se com ele. Não pressuponha que você conhece os objetivos de sua chefia.
Certifique-se sempre de que você está plenamente consciente do que ele está
tentando realizar. Se necessário, pergunte-lhe diretamente, esclarecendo pontos
ou indicando eventuais incongruências entre o pretendido e as tarefas que lhe
estão sendo atribuídas. Compatibilize as suas prioridades com as de suas chefia.
Identifique as características de personalidade e as preferências de seu chefe.
Conheça o melhor momento e a melhor forma de submetê-lo à apreciação dos
resultados de seu trabalho e de obter aprovação para algo que lhe interesse. Tente
sempre colocar-se na perspectiva de visão de seu superior para extrair dele as
decisões que lhe são mais favoráveis.

Ensinando os
subordinados

E as interrupções dos níveis hierárquicos subalternos, o que fazer?

O gerente precisa aprender a convi ver com alguns funcionários que são verda
deiras cassandras, isto é, aqueles que só sabem trazer-lhe más notícias.

O executivo precisa aprender a absorver as más notícias sem demonstrar o
desejo de eliminar o mensageiro. Se os seus subordinados temem em trazer-lhe
dificuldades, muitas vezes por desinformação você poderá ser surpreendido por
crises bem mais explosivas, que poderiam ter sido erradicadas ao nascer, se delas
você tivesse conhecimento.

Mas, como evitar a tendência dos subordinados de transferir os seus próprios
problemas para você?

Estabeleça a cultura do "não me traga um problema sem pelo menos uma
proposta de solução". Não só você obrigará os seus subordinados a pensar, elimi-



nando autonomamente muitos problemas que não vão sequer chegar a você, como
também irá beneficiar-se de propostas de solução que você muitas vezes adotará
e que delas nem cogitaria se não lhe tivessem sido oferecidas. Encoraje sempre os
seus subordinados a tomar decisões, a ter iniciativa e a avaliar a situação. Crie um
ambiente colaborativo, participativo e de compromisso com as soluções adotadas.
Mas, antes de tudo, de respeito recíproco do uso do tempo de uns com os outros.

Lidando
com os colegas

As interrupções provocadas por colegas são, talvez, as mais comuns no ambiente
de escritório. Existem os "borboletas" com pretensão a abelhas, isto é, aqueles que
estão sempre voando e fazendo cera. Parecem nunca ter o que fazer. Vão de um
lugar para outro para bater papo, discutir os resultados do futebol, atualizar-se com
as fofocas, contar a última piada. Simpáticos e falantes, mas sem qualquer com
promisso com o trabalho.

Há os "políticos", aqueles que estão sempre procurando conversar com os
colegas para estabelecer boas relações de convivência, ou para tentar amaciá-los
e agradá-los para que eles façam algo de seu que lhes interesse.

Há os "inseguros", que buscam conselhos e sugestões para tudo o que fazem.
Estão sempre querendo saber o que você faria se estivesse no lugar deles.

Há os colegas "fofoqueiros", aqueles que dedicam parte substancial de seu
tempo trocando informações sobre a vida dos outros. Assim, talvez sintam-se
melhores como pessoas do que as vítimas de suas inconfidências e comentários.

Há os "heróis sofredores", aqueles que não podem deixar de dizer-lhe o quanto
estão sobrecarregados, cheio de tarefas e responsabilidades, e que recebem, em
compensação, muito pouco porque não têm o reconhecimento da alta direção, por
mais que "carreguem o piano" o tempo todo.

E os colegas "hipocondríacos"? Estão sempre interrompendo-o para falar de suas
doenças, dos resultados do último exame médico ou dos sofrimentos atrozes em vir
tude de uma doença incurável de um parente ou vizinho que você não conhece.

Há também os "insatisfeitos compulsivos", aqueles que adoram falar mal da
humanidade, da globalização, dos problemas econômicos, do governo e até das
normas da organização, mesmo quando ele próprio tenha participado de sua for
mulação. Estão sempre reclamando. Vivem de mal com o mundo'. Assinaram con
trato de exclusividade com o mau humor.

É preciso que você identifique cada um desses personagens e aprenda a tratá
los adequadamente, minimizando as disfunções que provocam no uso de seu tem
po. Para cada tipo talvez você possa estabelecer determinadas estratégias apro
priadas para a redução substancial das interrupções desnecessárias. Pense nisso.
Você irá surpreender com as soluções criativas que passará a adotar.
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Administre otempo
eaInternet

É incrível como nos esquecemos das promessas milagreiras de tecnologias
como Internet, intranet, voicemail, e-mail etc. que, ao se difundirem entre os seus
usuários, vieram acompanhadas da doce ilusão da liberação do tempo livre. Todas
asseguravam que seríamos capazes de fazer muito mais, e que poderíamos dedi
car o tempo extra ao lazer e à nossa família. Em confronto com a realidade, lem
brar dessas promessas agora talvez nos provoque sonoras gargalhadas, se não
estivermos por demais ocupados com o manuseio de toda uma parafernália tecno
lógica que não nos libera qualquer segundo para rir.

Dispomos cada vez mais de recursos tecnológicos inimagináveis até mesmo
para mentes privilegiadas como a de Júlio Verne. Mas nunca dispusemos de tão
pouco tempo para fazer tanto. E tudo simultaneamente, com mais pressa e na
expectativa de uma velocidade cada vez maior.

Deslumbrados pelas facilidades proporcionadas pelas tecnologias de informa
ção, talvez não nos damos conta de que podemos estar utilizando-as inadequada
mente e, pior ainda, incorporando maus hábitos de gestão também ao nosso tempo
eletrônico. Aí vão algumas advertências:

I - Quando visitar um site, não deixe rastro de seu endereço. Só assim não
será atormentado pelo recebimento de uma pletora de informações não desejadas.
Não assine as suas visitas de navegação e só deixe o seu endereço para o que de
fato deseja receber. Seja cioso da sua privacidade eletrônica.

2 - Não desperdice tempo de trabalho lendo attachments que se ineluem na
categoria de interessantes, mas não-essenciais. Imprima-os para leitura posterior,
ou quando deles precisar por terem-se tornado essenciais em função de necessi
dades surgidas. Até mesmo os seus e-mails recebidos podem, em geral, ser im
pressos para uma leitura em horários mais adequados, que lhe permitam com tran
qüilidade rabiscar alguns comentários para resposta. Livre-se da "síndrorne do
bate-pronto": e-mail recebido/e-maU respondido.

3 - Não se deixe seduzir pelo fascínio de navegar na web. Estabeleça limites
de tempo e especifique para si mesmo os propósitos que deseja alcançar quando
for surfar na rede. Se assim não o fizer, invariavelmente vai surpreender-se sur
fando desnecessariamente por duas, três ou até mais horas, navegando de um link
para outro movido apenas pela curiosidade. Este é um mau hábito que lhe priva de
realizar muitas outras coisas interessantes em troca de informação inócua. Conte
nha a sua curiosidade ao limite da utilidade.

4 - Livre-se da devoção ao e-mail, que lhe impõe a compulsão de conferir,
diversas vezes ao dia, durante o expediente de trabalho, ou até mesmo em casa,
nos momentos de folga ou nos fins de semana, se há mensagens para você. Diga
não ao beep que o informa que tem uma mensagem em seu correio eletrônico. As



mensagens simultaneamente urgentes e importantes não são passadas por e-mails.
Em geral, para este tipo de mensagem, prefere-se o telefone convencional ou
celular, e até mesmo o contato pessoal. Lembre-se de que o urgente enviado por
e-mail precisa aprender a esperar, porque dificilmente ele também será importan
te. Não se submeta a uma nova faceta da tirania da urgência, que agora se apre
senta sob a forma eletrônica.

5 - Você não deve sequer abrir todas as mensagens de seu correio eletrônico.
O lixo é cada vez maior, as inocuidades proliferam em um volume muito superior à
nossa capacidade de tratar adequadamente tanta informação. Se você não reco
nhecer o remetente ou se o tema não for de interesse direto, jogue fora a mensa
gem recebida sem sequer lê-la. O risco eventual de perder algo útil é muito inferior
ao desgaste produzido pela leitura inútil de um enorme volume crescente de babo
seiras. Além disso, você ainda vai reduzir drasticamente a sua exposição aos ata
ques insidiosos dos vírus.

Combine com os seus interlocutores habituais alguma forma de código dos
assuntos que indique a importância e a natureza das mensagens trocadas entre
vocês. De pronto, você já vai eliminar uma série de "abobrinhas", sabendo de
antemão diferenciar as mensagens que requerem a sua pronta interveniêneia e as
que podem ser postergadas para leitura posterior.

6 - Depois de jogar fora as mensagens desnecessárias, aproximadamente 85%
de tudo o que você recebe, organize o restante de seu arquivo. Gerentes que têm
papéis e documentos espalhados por todo o escritório, em cima da mesa, nos mó
veis, nos parapeitos das janelas, tendem a ter igualmente centenas e centenas de
e-mails não arquivados em diretórios e subdiretórios no seu disco rígido. Assim,
organize primeiramente a sua papelada, da melhor forma que puder, por categorias
de correspondências e por ordem alfabética. Uma vez arrumado o ambiente con
vencional de trabalho, você pode, então, pretender também organizar o seu am
biente eletrônico. Sucesso!

7 - Estabeleça uma data-limite para arquivamento automático das mensa
gens recebidas que possam ter algum interesse, mesmo que você ainda não as
tenha visto. Estabelecido o critério - 48 horas, 72 horas, uma semana? -, mar
que e transfira para esse arquivo automático especial todas as mensagens e as
esqueça por lá. Se tiver necessidade de alguma delas, basta acessar o arquivo
próprio. De tempos em tempos, não esqueça, porém, de deletar tudo, a fim de não
sobrecarregar o disco rígido com um monte de mensagens que então já se com
provaram inúteis por desnecessidade de utilização em sua quase-totalidade.

S - Toda a vez que instituir um novo subdiretório, crie imediatamente um novo
diretório conexo. Não deixe para depois. Se não o fizer na hora, você terá muita
dificuldade depois para localizar o subdiretório.

9 - Aprimore sistematicamente a sua competência de usuário. Separe 10 mi
nutos por dia para aprender algo novo, dominar um novo aplicativo, utilizar uma
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forma melhor de organizar o seu disco rígido, praticar um procedimento alternativo
etc. Pergunte-se sempre como e com quem você pode pennanentemente aprimo
rara sua eficiência como usuário.

10 - Não deixe de otimizar o tempo, como falar ao telefone, quando estiver
acessando ou navegando na Internet, imprimindo ou fazendo download, organi
zando arquivos etc. A realização simultânea de tarefas é possível, quando você
apenas está ocupado com os inúmeros procedimentos meramente mecânicos pró
prios das tecnologias de informação disponíveis,

11 - Estabeleça horários fixos, pela manhã e à tarde, para responder às cha
madas recebidas na secretária eletrônica do telefone celular e no voicemail. Não
as responda imediatamente. Retorne todas as chamadas de uma só vez, aprovei
tando as eventuais interconexôes que possam ser estabelecidas entre elas. Evite,
assim, a realização de tarefas picadinhas, optando pela consolidação em blocos de
tempo de cada conjunto da mesma natureza. A variação de uma tarefa para outra,
de forma assistemática, onera em muito o tempo dispendido para realizá-las.

Mesmo atento a todas as advertências anteriores, muito pouco sucesso você
alcançará no uso de seu tempo eletrônico, se não se dispuser a permanentemente
avaliar a pertinência de todas as informações que você processa no seu correio
eletrônico. Mate ao nascer todas as informações e mensagens inúteis que você
recebe. Incorpore assim o hábito de eliminar o desnecessário, quando simultanea
mente recusa-se a receber tanto aquele relatório, sob a forma convencional em
papel, que lhe é remetido, mas nunca lido, quanto documentos semelhantes que lhe
são igualmente encaminhados pela via eletrônica. Livre-se tanto do lixo burocráti
co quanto do tecnológico. Eles são os vampiros da sua criatividade e da liberação
de seu tempo para pensar o novo e praticá-lo.

ÉTICA
EmPRESARIAL

Há muitas maneiras de se mentir no mundo das organizações, como, de resto,
na vida em geral. Você pode fazer afirmações que não são verdadeiras, superes
timar ou subestimar circunstâncias e situações, reter informações que deveriam
ser compartilhadas, distorcer fatos de seu interesse, contar meias-verdades que
redundam em mentiras dissimuladas com aparência de verdade.

Mas há uma só maneira de se dizer a verdade. A prática da ética das organizações
requer convicção, vontade política e competências adequadas para tornar as ações
empresariais concretas e objetivas, minimizando as resistências e as incompreensões.

Freqüentemente, o mundo dos negócios ressente-se das referidas convicções,
de vontade política e das adequadas competências. A atividade empresarial reco
nhece, valoriza e recompensa os resultados, e não a ética,



Suborno, espionagem industrial ou caixa 2 são práticas aéticas e ilegais, mas o
que dizer da prática de embutir custos por fora nos preços anunciados ou das
letras deliberadamente diminutas constantes nos contratos, para induzir o incauto à
desinformação? São essas práticas aéticas? Se os concorrentes as utilizam, você
também está plenamente justificado por fazer o mesmo? Ou, na verdade, são
apenas desculpas esfarrapadas para as mesmas práticas aéticas?

É quase um lugar-comum a afirmativa de que se pode muito bem mentir com
as estatísticas, pois, dependendo da forma como os números e gráficos são apre
sentados, causam percepções inteiramente diversas. Como você se comporta quan
do instado por sua gerência a fazer isso?

Você já vendeu um carro sem apresentar ao novo dono os defeitos que o fize
ram vender? Ou o seu comportamento varia ao vendê-lo para um comprador par
ticular ou para uma agência de automóveis? A sua ética é relativizada em função
do interlocutor?

As organizações, assim como, individualmente, as pessoas que as integram,
precisam estabelecer e seguir diretrizes e parâmetros de comportamento e de
atividades como referências para as suas ações. Abandonar a busca pela promo
ção do lucro a qualquer custo e o uso das justificativas trapaceiras de que os fins
justificam os meios, certamente balizarão desempenhos organizacionais e indivi
duais bem mais éticos.

Em geral, as pessoas de forma inconsciente convivem com duas éticas, simul
taneamente - a ética individual, como pessoa física, e a ética empresarial, no
desempenho de papéis e funções organizacionais.

As pessoas compartilham e seguem idéias quando há um clima de confiança
mútua e de franqueza que as permite prosperar. No entanto, muitos dos mais caros
fundamentos de confiança e de credibilidade têm sido desgastados pelo alucinante
processo de mudanças econômica e social a que somos todos submetidos nestes
turbulentos tempos de globalização.

Organizações sólidas e tradicionais, consagradas por décadas e décadas de
sucesso e de credibilidade, também sofrem verdadeiros abalos sísmicos, quando
não profundas crises de confiança e de imagem junto à opinião pública.

O sistema político, então, nem se fala. É generalizadamente tratado com des
crença e cinismo.

Tudo isto nos conduz inelutavelmente à necessidade imperiosa do desenvolvi
mento de uma verdadeira onda de transformação nas instituições públicas e priva
das, com vistas a dotá-las de um maior nível de confiabilidade e.de credibilidade
junto ao conjunto da sociedade.

Na medida em que o caráter da economia continuar a evoluir em direção a uma
produção crescentemente globalizada e à valorização exponencial do comércio de
serviços, mais necessidade terão as organizações de ostentar confiabilidade e credi
bilidade junto aos seus mais diferentes interlocutores. Quanto mais a divisão interna
cional do trabalho expandir-se, mais dependeremos de bens e produtos que sequer
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compreendemos como são produzidos, cujas origens vêm de longínquas fábricas es
trangeiras, localizadas em países que mal conseguimos identificar nos mapas.

O empreendedorismo, viés moderno e inovador da nova economia, somente
floresce quando protegido por altas taxas de tolerância e compreensão para o
fracasso não desejado, quando há confiança nas pessoas para que elas possam
aprender com o erro, incorporar aprendizagens por meio da experiência, sentir-se
livres para começar de novo, tentar mais uma ou duas vezes.

Como aconfiança eacredibilidade serão
percebidas na nova economia?

a) o papel dos contratos será exponencialmente ampliado, não mais se restrin
gindo aos comerciais, mas abrangendo inclusive as relações governamentais, para
fixar medidas recíprocas de comportamento aceitável entre as partes.

b) para ganhar aceitação e confiança, que possibilite a adoção de ações inova
doras, será necessário o estabelecimento de sistemas de responsabilização e de
prestação de contas entre as partes, operados de forma transparente e com garan
tia de publicidade a todos os interessados, em que mediadores e árbitros mutua
mente aceitos decidirão eventuais contendas e divergências.

c) será necessário garantir, por meio da mediação e da arbitragem, melhores
procedimentos para recompensar e reembolsar consumidores e clientes eventual
mente prejudicados por práticas das organizações.

d) a democratização da informação é uma exigência da nova economia, tor
nando-se necessariamente aberta, ampla e acessível a todos.

As organizações são pródigas em dicotomizar os valores proclamados e os valores
reais; em diferenciar a teoria esposada, aquilo que dizemos, e a teoria de uso, aquilo
que fazemos. Entre uma e outra há uma grande distância: o dizer e o fazer, a palavra
e o gesto, a intenção e a ação, o discurso e o comportamento efetivo.

As organizações são espaços sociais evidentes para constatar e examinar o por
quê do gap entre teoria e prática. Tal gap leva ao farisaísmo e ao falso moralismo.
Forma-se uma cultura de hipocrisia que, como vício da moda, acaba virando virtude.

O discurso ético sem conseqüência concreta de comportamento igualmente
ético dissimula apenas o farisaísmo, estabelece a falsa moral. Falar do diabo não
transforma o diabo em anjo só porque o diabo fala mal do inferno. Como dizia
Nelson Rodrigues, este é apenas um logro para iludir os pascácios, isto é, os tolos,
servindo muito bem para conseguir prêmios e reconhecimento, para enganar e
mistificar a opinião pública.

Aquele que fala de moral e ética, de renovação de valores, sem mudar a sua
própria vida cotidiana, tem na boca um cadáver, é um lobisomem ético e moral, é
um arrivista de valores, um sanguessuga moral, um diarista de convicções.

O engano dos falsos moralistas, que a tudo e a todos julgam, é supor que estão



isentos de julgamento. O engano dos oportunistas é supor que o seu farisaísmo é
etemo. Não o é. Tudo passa. Com o tempo, eles serão desmascarados. A história só
registra a passagem daqueles que permanecem de pé na defesa autêntica e sincera
dos verdadeiros valores morais, dos que mostram por seus exemplos no cotidiano a
coerência entre o discurso e a prática, entre o que dizem e o que fazem.

O homem é um gesto que se faz ou não se faz. Não é palavra. É ação. Não é
um desejo, mas o compromisso e o cumprimento de uma vida de coerência.

Devemos aprender a distinguir entre a aparência e a essência das coisas. De
vemos aprender a separar Cristo do anticristo.

A austeridade não pode ser mímica. A deterioração ética do Estado e da socie
dade é um espetáculo à vista de todos. Não apenas a linguagem de certos gover
nantes e líderes empresariais reflete os sintomas evidentes de tal deterioração,
mas também a corrupção de instituições inteiras, públicas e particulares. Tanto
quanto o Estado, também a sociedade está doente.

Merece confiabilidade aquele que busca moralizar, desmoralizando com a de
núncia escandalosa e a acusação leviana?

Uma sociedade revela-se tanto pelo que prega como sagrado quanto pelo que
teme e despreza como pecado. Aquele que se deixa conduzir facilmente pelo
preconceito e pelo estereótipo corre o risco de distinguir o que deve ser confundido
e de confundir o que deve ser distinguido, deixando, portanto, de perceber o verda
deiro parentesco das coisas, passando a se enganar sobre a sua natureza.

Ao ver o discurso da ética veiculado por certas organizações, ao analisar os
tipos de ações que respondem nos tribunais acionados por seus empregados, clien
tes ou fornecedores, constato com ativo ceticismo que desmoralizam a própria
moralização, como diz Millõr Fernandes. A pior das corrupções é a dos que se
apresentam como os melhores.

Aliás, quanto mais observo a realidade das organizações mais fico impregnado
de um profundo pessimismo. Realmente a história não obedece aos imperativos da
razão ou aos desígnios do homem de boa-fé.

O mais inexpugnável dos inimigos é o falso moralista, o oportunista de qualquer
matiz, O oportunista ideológico, partidário, intelectual, político, religioso. Em todos
os moralistas e oportunistas antevejo sempre a voracidade insaciável e destruidora
de uma "aids social", de um "câncer dos costumes morais", O moralismo é o
último refúgio dos canalhas, exatamente porque é suficientemente abrangente para
deixar todas as patifarias ao abrigo de um suposto interesse coletivo.

Rética ea
nova economia

Precisamos simultaneamente instituir uma legítima democracia econômica e
liberar o gênio do livre mercado, que pressupõe concorrência e competência de
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verdade, e não tentar justificar os oligopólios e o monopólio privado que vicejam
sob a fachada dissimulada do neoliberalismo.

A opinião pública volta-se crescentemente contra o incontrastável poder das
macrocorporações à medida em que são expostas as doenças intrínsecas do atual
sistema corporativo mundial.

Objetivar a busca do lucro no interesse exclusivo dos acionistas da organiza
ção, com a exclusão explícita de todos os demais interesses das pessoas que par
ticipam do processo - empregados, clientes, público, concorrentes etc. -, é uma
forma de discriminação fundamentada na concentração da propriedade e da ri
queza.

Tal discriminação praticada por nossas instituições é tão odiosa quanto a prati
cada contra os negros, as mulheres e os deficientes-

Por que se aceitam, sem qualquer discussão, que os ganhos dos acionistas
sejam as medidas adequadas de uma organização de sucesso? Por que não seriam
os aumentos dos ganhos dos empregados as medidas razoável e adequada?

Na verdade, parte substancial dos recursos supostamente constituintes dos fun
dos corporativos nas Bolsas de Valores de todo o mundo permanece no mercado
especulativo. Não é, de fato, destinada ao desenvolvimento das organizações que
os fundamentam.

É necessário que sejam desenvolvidas novas formas mais eqüitativas - novos
direitos de propriedade, novas formas de exercício da cidadania na govemança
corporativa, novas maneiras de avaliar o desempenho organizacional- que cons
truam simultaneamente uma verdadeira democracia econômica e um mercado
livre fundamentados no interesse genuíno do ser humano como um todo.

As iniqüidades de distribuição de renda no mundo, a poluição, os crimes ambien
tais etc. são apenas os sintomas, as febres e os calafrios da atual economia mun
dializada que privilegia tão poucos.

A enfermidade subjacente primordial é a primazia dos interesses dos acionis
tas: toda a energia da organização é canalizada para os lucros dos acionistas, não
importando quem pague o custo.

Equivocadamente consideramos, a prevalência dos direitos dos acionistas uma
lei tão natural do livre mercado tal qual nossos antepassados percebiam os monar
cas como uma determinação divina para governar os povos.

Na verdade, a aristocracia organizacional, constituída pelos acionistas, é um
fato nada natural e, porque não dizer, absurdo.

O mundo precisa encetar uma revolução em nossas instituições tão profunda
como foi a Revolução Francesa de 1789. É necessário questionar a legitimidade
de um sistema que assegura um poder tão desproporcional a tão poucos. E, assim
fazendo, completar o desenho institucional mundial, que não se pode restringir à
aplicação dos princípios formais de democracia, mas principalmente fecundar po
sitivamente as instituições econômicas que têm que ser democratizadas.



As organizações mundiais - as rnacrocorporações - precisam transformar
se em comunidades humanas, que, obviamente, privilegiem os seres humanos
com seus integrantes internos e externos a quem se deve igualmente prestar con
tas e que exercerão sobre as corporações o devido controle social!

POSfACIO
o mercado global é responsável pela rebelião das elites, constituídas por ge

rentes e profissionais liberais especializados que produzem e manipulam informa
ções. São os tecnocratas do terceiro milênio, que não aceitam limites ou laços
permanentes com lugares ou organizações. Essas elites profissionais migratórias
representam o apartheid social, dado o caráter de vida artificial que as afasta do
cotidiano das pessoas.

Apegadas aos critérios lógicos e racionais de seus computadores, essas elites
abandonam os fundamentos morais, éticos e religiosos, na ilusão de que somente
por meio da ciência serão capazes de determinar os seus destinos. São as classes
emergentes da economia global. Goethe definitivamente tinha razão: "Os técnicos
puros são mais perigosos do que os políticos demagogos, porque são os alienados
com o poder."

O tempo é de mudanças, e a desregulamentação das atuais formas de relações
de trabalho, que pressupostamente garantem a segurança no emprego em troca de
lealdade e obediência, reorientará os conceitos e as ações do movimento sindical e
os pontos de reivindicações dos trabalhadores. As organizações terão cada vez
menos empregados, e estes deixarão de vestir a camisa da empresa. A lealdade
do trabalhador passará a ser a si mesmo e à sua profissão.

Dentro desse quadro, a base da economia passa a ser o conhecimento (o único
diferencial),já que terra, capital e trabalho poderão ser facilmente conciliáveis por
uma gestão eficiente, pois terão peso bem menor no processo produtivo.

Cada vez mais serão necessários gerentes eficazes, eficientes e efetivos, para
tratar com profissionais que desempenhem simultaneamente papéis de patrões e
empregados. A competência gerencial será indispensável nesse novo mundo, no
qual o autoemprego é cada ver. mais atrativo para os que têem qualificações ade
quadas na gestão das organizações.

As grandes organizações desaparecerão, como os dinossauros, incapazes de
adaptarem-se às mudanças do meio ambiente. Serão substituídas por miríades de
pequenas empresas, conectadas em rede, operando de forma colaborativa, com
plementar e subsidiária. As alianças estratégicas, mesmo entre as organizações
concorrentes, serão uma tendência cada vez mais presente. Crescerá a quantida
de de joint venturesfranchises, licenciamentos, consórcios, parcerias temporá
rias, compras de ações e fusões.
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É possível antevcnnos um futuro completamente diferente. Para sobreviver
mos nesse novo tempo, precisaremos compreender o panorama que se dcscortina,
formular conceitos e estabelecer paradigmas adaptados às exigências emergen
tes. Esse é o desafio que se coloca para o administrador profissional: operar con
ceitos e vivenciar uma realidade inusitada.
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