


Ao submeter-se a uma comunidade
totalitária - na igreja ou na empresa - normal

mente sob a bênção de uma liderança

carismática, tanto o crente fundamentalista

quanto o convertido à religião do trabalho

aceitam e se integram em plenitude à verdade do

pensamento único, das doutrinas, dos dogmas e

dos fetiches que amalgamam o cotidiano de suas

vidas. O fanático fundamentalista dispõe-se ao

sacrifício de sua própria vida para obter no

paraíso a compe nsação pelo sofrimento de sua

imolação. O convertido às seitas organizacionais

busca, pela integração irrestrita ao trabalho, uma

vida de felicidade aqui na terra; ao viver para o

trabalho deixa de desfrutar de todas as demais

dimensões existenciais que a vida proporciona.

Tanto o membro de uma seita fundamentalista

fanática quanto o da reiigiosidade do mundo

corporativo compartilham de unia cultura totali

tária que os empobrece como pessoas. Um, pelo

martírio físico que vai até a aniquilação da

própria vida O Outro,pelo esvaziamento existen

cial de seu "eu" como ser humano, mesmo

dispondo de todos os confortos e facilidades

propiciados pelas empresas, que ao outro - O

religioso fanático - são negadas em razão do

próprio credo e pela sua opção de busca da felici

'dade somente na vida celestial.

As organizações do mundo corporativo se trans

formam em seitas corno estratégias ardilosaspara

o aumento desmesurado de sua produtividade,

'garantindo maiores ganhos aosacionistas, a nova
'ansrocracia social do século XX.
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PREFÁCIO

~te livro baseia-se nas minhas experiências vivenciadas na realidade.
das organizações públicas e privadas que tive o privilégio de conhecer em
primeira mão, quer como profissional, executivo, consultor, analista e político
militante. Ao formular as reflexões e criticas constantes deste livro, tentei
fundamentalmente condensar as minhas próprias experiências e observações
pessoais, embora muitas delas tenham sido enriquecidas pelos debates com
colegas e amigos. A maior parte sobre o que falo não ocorre à luz clara do
dia, mas se faz na penumbra e na dissimulação com que muitas organizações
escamoteiam as suas verdadeiras realidades. Analiso as contrafacções do
que se convencionou chamar de responsabilidade social, ética empresarial,
empresa-cidadã, voluntariado solidário, governança corporativa, democracia
das relações de trabalho, universidade corporativa. Entenda-se por contra
facção tudo o que se produza de falso, fraudulento, artificial, enganoso,
manipulativo, distorcido ou postiço na concepção e prática dessas políticas e
processos tão em voga no mundo das organizações dos rempos presentes.
Aglutino todas essas contrafacções no que genericamente denomino de
"Seitas Organizacionais".

Considero que o surgimento das seitas no mundo do trabalho seja uma
investida totalitária por excelência nas relações sociais existentes nas organi
zações, com sérias repercussões para a predominância da democracia na
sociedade contemporânea.

Não inclui tantas notas de rodapé nem tantas citações de grandes pensadores
da gestão empresarial como seria natural esperar em um trabalho desta espécie.
Optei por descrever o que vi e ouvi, o que presenciei e participei, e sobre o
que fiz ilações, produzi reflexões, comparei, confrontei e investiguei a meu
modo com outras realidades com as quais não convivia diretamente. Cheguei
às minhas conclusões.
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WAGNER SIQUEIRA

Aqui não há verdades irrefutáveis, possivelmenre algumas generalizações
injustas. Talvez o leitor possa ficar de orelha em pé e olhos bem abertos,
indagando-se se a sua própria organização não seria uma seita. Se isso
acontecer, já terei cumprido o propósito pelo qual me dispus a escrever tanto.
Muitos dirão que estou enganado sobre tudo o que descrevo e acuso. Vão
até apresentar fatos e argumentos em contrário. Lamento, mas aqui apenas
ofereço a interpretação dos ambienres organizacionais que conheço, quer
por deles participar, quer por os haver 'investigado com os olhos atentos forjados
numa longa jornada profissional, tanto como gestor quanto como político. Vi
a realidade das organizações serem produzidas. l! aprendi muito, ora perplexo
ora escandalizado, muitas vezes surpreso, outras tantas, indignado. Neste
livro, tento destilar a essência de tudo isso. Relato as minhas desilusões, mas
aponto expectativas e esperanças de um novo tempo.

Não me dirijo a um leitor comum de temas sobre a gestão das organizações e
a ciência da administração. Normalmente, esse rejeita a reflexão crítica da
realidade em que vive e prefere a indicação de caminhos e rumos a trilhar
para o sucesso imediato. Aqui vai encontrar a denúncia e a revolta contra
escândalos da realidade social das organizações em que vicejam a deformação
de valores, a distorção de papéis, a prevalência da esperteza e da hipocrisia,
a teatralízação das aparências, a manipulação de pessoas, a deformação de
caráter e a legitimação de práticas que coisiflcam o ser humano. Aí sim, ao
denunciar, traço alternativas a seguir para que o leitor individualmente escape
da mesmice e se liberte, se for o caso, dos ardis a que possa estar submetido
sem se ter ainda dado conta.

o equívoco essencial de quem se propõe a examinar a realidade social é o
de vê-la somente sob a sua perspectiva. A objetividade é sempre ilusória. A
análise dos consultores de organização mundialmenre reconhecidos revela
discordâncias sobre pormenores e detalhes os mais elemenrares. Muitos
afirmam que algo está errado, incorreto ou distorcido para se contraporem
ao que acreditam ser um equívoco de fato, mas que, na verdade, revela
muitas vezes apenas percepções diferentes para o mesmo fato. Tamanho
equívoco essencial leva à busca seletiva de fatos, idéias e conceitos justamenre
para sustentar e defender um ponro de vista na compreensão de determinada
questão. Espero que tenha preponderantemente escapado dessa sutil
armadilha; De qualquer forma, a viagem que ora empreendo à realidade dos
tempos presentes das organizações pode ser comparada à de um turista recém
chegado a um país estrangeiro: muito do que vê é distorcido ou impreciso,
mas tâmbétn é capaz 'de perceber dimensões e peculiaridades que os habitantes
nacionais não conseguem enxergar por as terem assumido como naturais,
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por conviverem com elas no cotidiano. Não despreze, portanto, as impressões
e percepções que lhe apresento para análise. Confronte-as com a sua própria
realidade.

Espero que este esforço de síntese abra um debate sobre a perigosa tendência
da transformação das organizações em seitas. A história da humanidade nos
mostra que, quando as religiões são preponderantes, elas passam a impor os
seus valores nas instituições políticas e nos costumes de uma sociedade. É o
totalitarismo teológico a determinar o cotidiano de nossas vidas agora também
no mundo do trabalho. Cultiva-se a idolatria da organização como fimsupremo
do ser humano na sua busca de felicidade.

É evidente que não apresento um caminho novo para as organizações. Talvez
o que tenha de novo é o jeito de olhar e perceber uma realidade social que,
pouco a pouco, se descortína no cotidiano do mundo do trabalho. E, mais do
que isso, a convicção de que essa tendência não pode continuar a prosperar.
Por certo, nem tudo que se enfrenta pode ser modificado ou descontínuado.
Mas nada será modificado se não for enfrentado já, a partir de agora.

Wagner Siqueira
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INTRODUÇÃO

As Seitas Organizacionais

Os círculos acadêmicos e profissionais, em particular, e a imprensa
em geral não se cansam de tecer os maiores elogios às organizações que não
medem esforços para oferecer a seus empregados, nos ambientes de trabalho,
espaços para entretenimento e lazer. É a humanização das organizações,
exclamam. Os especialistas em recursos humanos, então, nem cabem em si
de tanto contentamento: finalmente os patrões reconhecem a fundamenta
bilidade do Homem como o capital intelectual e o diferencial competitivo
do mundo globalízado.

Toda a sorte de conveniências e facilidades é instituída em busca da
plena satisfação e realização do agora não mais empregado, mas moder
namente denominado de colaborador, parceiro ou associado. Campos
esportivos, piscinas, academias de ginástica, creches, escolas e todo um
aparato pedagógico destinado aos filhos dos empregados, espaços de
convivência, grupos de dança e de coral, happy-hour, salas de jogos, home
!hea!er, enfim, tudo é posto à disposição do empregado, um conjunto de
facilidades e confortos absolutamente impensáveis para o nível de renda
familiar da maioria dos usuários. Para os profissionais altamente qualificados,
além de todas essas facilidades ainda são oferecidos telefones celulares, pagers
e /apwps, 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 prazeroso que dele não se deseja sair, mesmo quando o expediente
se encerra, 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.
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É preciso que se perceba melhor quais são as motivações que levam
de fato as organizações a oferecer tantas conveniências. Respeito genuíno
aos seus recursos humanos ou estratégia para retê-los cada vez mais tempo
no trabalho?

Tudo isso 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 Homem no trabalho,
mas estratégias manipulativas ardilosamente engendradas para induzir o
trabalhador a dedicar cada vez mais tempo, energia e de seus talentos à
organização, em detrimento da qualidade de sua vida pessoal, da própria
família e dos diferentes papéis e relações que ele exerce na sociedade.

A luta da classe trabalhadora na segunda metade do século XIX e
nas primeiras décadas do século XX pela conquista da jornada de trabalho
de oito horas vem sendo assimjogada no lixoda história. A resposta capitalista
ao problema da contradição entre os interesses da organização e dos indivíduos
tem levado à plena e total imersão das pessoas no trabalho, se bem que nem
sempre elas percebam ou estejam 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 entregam-se aos interesses das organizações.

Há um latente movimento nas organizações para extrair níveis
crescentes de comprometimento e envolvimento dos empregados por meio
de tentativas explícitas de tratá-los como se fossem membros de uma nova
família - a família organizacional.

A experiência da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, com
a convocação dos jogadores como membros da Família Felipão, é bastante
ilustrativa do quanto essa tendência também tem sido assimilada pela
realidade brasileira. Nesse episódio, a grande imprensa não só absorveu a
expressão Família Felipão como lhe deu enorme destaque, definiu seu credo,
discutiu suas práticas e obrigações, em especial os critérios de comportamento
atlético e pessoal a que todos os jogadores deveriam submeter-se para
merecerem a convocação.

É preciso que aqueles que militam no mundo do trabalho estejam
conscientes dessa prejudicial tendência pseudocoletivista que se conrrapõe
aos seus interesses como indivíduos e profissionais. Tal tendência promove
uma arriscada confusão ao misturar o desempenho de papéis diferenciados
exercidos por todos nós no trabalho, na família e na comunidade como se
fossem apenas facetas distintas de um mesmo papel.

É evidente que os empregados não devem se dar integralmente às
suas organizações com a dedicação dos religiosos fanáticos, dos workaholics,
isto é, dos trabalhadores compulsivos, ou dos dependentes químicos do
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trabalho. O coração e a espiritualidade do ser humano devem ser reservados
à sua família e aos laços de compromissos dos diferentes papéis sociais que
desempenha na comunidade, tais como igrejas, clubes, associações diversas,
entidades filantrópicas, voluntárias, esportivas, recreativas, culturais e - por
que não? - também ao trabalho.

Uma obsessão é um sentimento altamente pernicioso ao bem-estar
do ser humano. Ela desequilibra as demais dimensões componentes da vida
integral, vivida em sua plenitude. Pouco importa qual seja a obsessão - por
alguém, por alguma atividade específica, pelo idealismo político ou religioso,
pelo trabalho, pela doação à solidariedade humana. Uma vida equilibrada,
plena em todas' as suas dimensões, é bem mais recompensadora do que uma
vida obsessiva.

Como cada um de nós equilibra e aloca parcela de seu tempo, esforços
e energia ao trabalho, à família e às diferentes instituições sociais que
compõem a comunidade na qual estamos inseridos? Certamente essa é uma
questão de difícil resposta, mas de cujo equacíonamento adequado redundará
uma vida bem mais confortável e feliz.

Uma pessoa existe como indivíduo quando é capaz de preservar a sua
identidade pessoal como integrante simultãneo de três diferentes círculos de
relações: trabalho, família e comunidade.

O trabalho é óbvio. É onde se ganha a vida. É sempre altamente
positivo derivar satisfação psicológica daquilo que se faz, ter um sentido de
contribuição, de realização pessoal e de reconhecimento. O problema não
está na preferência que se faça pelo trabalho, mas na sua adoração. O fetiche
sabota qualquer possibilidade de avaliação da necessidade de que todos
temos de exercer diferentes papéis na sociedade, igualmente importantes e
enriquecedores. O sentido se deforma quando se atribui .excessivo valor ao
que se faz para ganhar a vida em detrimento das demais dimensões da
existência humana.

A deformação perpassa todos os processos de socialização a que somos
expostos ao longo de nossas existências. O próprio sistema de .ensino tende a
capacitar as pessoas a ganhar a vida, mas raramente lhes ensina a saber viver
e, muito menos, a saber desfrutar adequadamente do que ganham. Na maioria
das vezes, as pessoas tendem'a roubar tempo da família e da comunidade
para se dedicarem desmesuradamente ao trabalho.

Para muitos, ainda por algum tempo, o florescimento das seitas organi
zacionais em todo o mundo dos negócios parecerá ser apenas um fenômeno
particular, específico, menor, até mesmo mais uma aberração produzida pela
globalízação, No entanto, parodiando Bertold Brecht: "no exagero se deduz
a essência de um sistema".
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A atual dispersão de valores praticada no conjunto da sociedade
determina a existência das seitas organizacionais como antigamente as famílias
tradicionais requeriam os prostíbulos como compensação de equilíbrio social
para os casamentos indissolúveis.

Não se pode generalizar, evidentemente. Uma parcela expressiva das
organizações não se transformou em seita. Muito pelo contrário, dá ao trabalho
a dimensão adequada de equilíbrio da realização humana. Por meio da
responsabilidade social e da ação empresarial cidadã, da prática de um
voluntariado solidário sincero, mantêm ainda preservados os pilares da boa
ética nos negócios. Mas por quanto tempo essas organizações ainda resistirão
vis-à-vis às fanatizadas pelo trabalho em um mercado globalizado cada vez
mais competitivo e focado exclusivamente nos resultados de interesse de
seus acionistas? Essa é a questão.

É possível realmente constituir uma organização que seja verdadei
ramente uma empresa-cidadã, em que as pessoas de forma efetiva se
relacionem e trabalhem com prazer,onde haja respeito, dignificação e legítimo
humanismo, e, ainda assim, mantê-la competitiva no mundo globalizado em
que vivemos? Ou a saída que se descortina da constituição de seitas
organizacionais vai se tornar cada vez mais presente no mundo dos negócios?

Infelizmente não tenho resposta a essas indagações. Recuso-me,
inclusive, a aplicar instrumentos de medidas destituídos de base científica
para saber se uma determinada organização é ou não uma empresa-cidadã.

As investigações em ciências sociais precisam evoluir incomensura
velmente para alcançar um estágio que lhes permita aferir tais resultados
com fundamentação científica. Acho que ainda estamos longe de poder
afirmar criteriosamente se uma empresa está sendo honesta, autêntica ou
genuína no seu propósito de se constituir em empresa-cidadã ou se é inau
têntica nos seus programas de responsabilidade social. Cada situação é
diferente e somente aquele que a vivenciar deve apurar a sua capacidade
diagnóstica para examinar criticamente a cultura organizacional em que
trabalha, para transformá-la, a ela adequar-se, ou para deixá-la. Mas aí a
resposta à qúestâo dependerá apenas do livre-arbítrio de cada um e das
circunstâncias em qu.e vive.
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SER VERSUS FAZER

~esponsabilidadepela propagação desse movimento insidioso de
minímízação do Homem não é apenas das organizações. As pessoas também
têm parcela substantiva de culpa. Somente a disposiçãopsicológicavoluntária
de alguém que se permite submeter à substituição do "quem sou eu" pelo "o
que eu faço" como critério de avaliação social pode fazer fomentar as
condições objetivas para o desenvolvimento das seitas organizacionais.

Seita é um conjunto de pessoas que professam a mesma doutrina e
que tendem a se constituir em uma comunidade fechada, de cunho radical
e discriminatório. São os partidáriosde uma mesma causa ou de um sistema
de crenças, aos quais se agregam deforma voluntária para se manterem à
parte da opinião geral ou do mundo. As seitas organizacionais são as que se
desenvolvem na aplicação ao cotidiano da situação de trabalho. Depende de
cada um de nós permitir-se seduzir por uma pseudo-religiosidade or
ganizacional que, pouco a pouco, assume o controle de nossas vidas, por meio
da adoção de práticas, hábitos, valores e atitudes socialmente compartilhados
por todos que plasmam e determinam o comportamento de cada um.

Os quadros superiores hierárquicos, como verdadeiros guardiães dá
fé, fazem o que é melhor para eles e para as organizações que dirigem. No
exercício de seus papéis é o que acham que devem fazer para extrair de
todos o máximo desempenho. Os empregados, submetidos a uma verdadei;a
catequese à espiritualidade da organização, devem aprender a conviver com
essa nova realidade, preservando a sua incolumidade como pessoa, mas sem
correr o risco de perder o emprego em um próximo downsizing, a nova forma
de que se transveste a Inquisição, agora praticada pelas organizações moder
nas, que lançam à fogueira das demissões os que ousam renegar os funda
mentos da nova ordem.

O desenvolvimento das seitas toma-se mais consistente na proporção
em que as organizações pretendem cada vez mais extrair melhores desérn
penhos de seus empregados. Para tanto, precisam agregar os semelh'iites'
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para potencializar sinergia, homogeneizar perfis e atitudes psicológicas diante
da vida, que facilitem o livre fluxo do trabalho em equipe, sem as discordâncias
que possam ser apostas pelos ímpios, isto é, os não-convertidos.

É natural o conflito entre capital e trabalho. Sempre há um razoável
nível de tensão quando ambas as partes lutam pelos seus interesses. É a
velha luta de classes de que falava Karl Marx. Há uma diferença intrínseca
produzida pela'contradição entr~ salário e l~cro. No entanto, as organizações
que pretendem funcionar como uma grande família inapelavelmente tentam
subordinar os interesses do indivíduo aos do grupo, isto é, da organização. Se
você ousa marchar em outro ritmo, é porque não tem "espírito de equipe",
"está fora do grupo", "deixa de ser um dos nossos".Tal ambiência é altamente
propícia ao florescimento de mais uma seita organizacional.

As culturas organizacionais que se desenvolvem como seitas preten
dem ter superado a eterna questão da contradição entre salário. e lucro.
Pensam adotar estratégias e práticas gerenciais que representam a definitiva
resposta capitalista ao problema da luta de classes. Julgam ter alcançado a
plena realização dos propósitos de ambas as partes, pois tanto .os objetivos da
organização como os dos indivíduos passam a ser os mesmos. Tais objetivos
não são sequer realizadosuns através dos outros, masconvertem os empregados
à busca dos objetivos da organização como em um ato de fé. Estes, uma vez
alcançados, representam a suprema realização de suas vidas como pessoas.

As gerências, como operadoras da nova espiritualidade, são
estimuladas a extrair da força de trabalho produtividade crescente. E tais
organizações assim anunciam as "Boas-Novas" para o mundo empresarial, a
comunidade acadêmica é o público em geral. Pensam ter alcançado a perfeita
aliança entre o indivíduo e a organização, que se consubstancia ein resultados
excelentes apresentados nos balanços e relatórios empresariais.

A conversão dos empregados à seita da organização é altamente
vantajosa para o empregador. A força.de trabalho passa a ser inteiramente
devotada à realização dos interesses da organização, como se demonstra pela
ilimitada disponibilidade de todos para horas-extras, extensão de jornadas
de trabalho nos fins de semana, férias e feriados, e até para participarem de
eventos, festas, solenidades e coquetéis profissionais fora do horário de
expediente, e até mesmo submeterem-se a treinamento nos dias de folga
para não prejudicar o trabalho. A empresa invade o tempo privado do
empregado sem qualquer cerimônia, como se tal atitude espaçosa integrasse
o rol de seus direitos e prerrogativas. E assim, em contrapartida, o empregado
pouco a pouco doa a sua identidade como indivíduo, dedica cada vez mais
tempo e esforço à busca de realização dos objetivos da empresa, reduzindo a
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sua disponibilidade para desfrutar do convívio com a sua família e as demais
comunidades sociais.

Os empregados convertem-se à seita da organização quando a função
profissional o que eu faço define a condição exisrencial da pessoa, isto é,
quem sou eu. O ser humano passa a adquirir a sua identidade por meio do
que faz, não do que efetivamente é como pessoa. Só agrega valor à sua
identidade pelo que já fez e faz como profissional ao longo de sua vida no
trabalho, dando pouca importância às suas características intrínsecas como
pessoa humana. O individuo passa a ser o que consta em seu cartão de
visitas. Não há nada que avilte mais uma pessoa do que o despotismo religioso
do trabalho exercido pelas organizações transformadas em seitas.

O valor pessoal de alguém não deriva quase que exclusivamente das
realizações constantes de seu cuniculum virae, mas de todas as dimensões de
sua existência, que o tornam um indivíduo único e singular. A cultura das
organizações, no entanto, nos impele à superestimação do valor do individuo
pelo que ele faz e não valoriza de forma adequada quem ele é. As pessoas são
muito maiores do que os seus trabalhos. Mas as organizações Se recusam a
compreender e a aceitar tal evidência axiomática. Sacrificamos nossas famílias
e as comunidades sociais por privilegiar desmesuradamente o trabalho. Isso
é ótimo para a organização, mas péssimo para a pessoa.

Permitimos que códigos de ética e de moral sejam amiúde violados
para satisfazer as exigências de uma organização inserida em um mundo de
competição desenfreada. Paulatinamente, no entanto, assimilamos tais valores
como se fossem nossos e passamos de forma inconsciente a compartilhar como
indivíduos das mesmas atitudes e comportamentos. Ao relativizarmos a ética
empresarial da ética individual, fraturamos a consistência do código de
conduta pelo qual pautamos as nossas vidas. O individuo como pessoa que
aje moralmente inspira.se no que Max Weber chamou de ética da convicção.
Já na empresa, passa a se referenciar pela ética de resultados. São, eviden
temente, duas formas incompatíveis entre si de julgar o que é bom e o que é
mau: ou se adota uma ou se adota outra. Por ética de convicção se entende
a que julga e avalia as ações em seus precedentes, pelo que lhe está subjacente,
ou seja, tudo o que é anterior à própria ação, como os princípios, as regras e
os códigos morais. Por exemplo: os Dez Mandamentos divinos. As ações são
boas ou más pelas correspondências que guardam com esses referenciais
básicos de conduta pessoal.

Mas é também possível julgar uma ação com base não no que. a
precede, mas pelos seus resultados. Assim, a ética de convicção e a de
resultados são dois juizos inteiramente distintos e, muitas vezes, contraditórios
sobre a mesma ação empreendida ou a ser implementada. Elo node ser; má

em relação aos princípios e boa em relação aos resultados. E vice·vPTS'· 'Sohrt'
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que critério deve agir o executivo? Geralmente, quando se fala de ações
empresariais imorais ou aéticas há a inspiração de que os fins justificam os
meios. O importante são os resultados, pouco importando os princípios feridos
para a sua consecução. É claro que tais atitudes não são declaradas, mas
praticadas. O executivo que obtém grandes resultados nos balanços das
organizações costuma dar muito pouco valor ou fidelidade à ética de
convicção, o 'que o faz perder pouco a pouco a sua própria identidade como
pessoa para assimilar a da empresa. Muitas vezes até por resistir à própria
despersonalização, muitos passam a conviver no cotidiano com o dilema
insuportável do Dr. [ekvll e Mr. Hyde, em O Médico e o Monstro.

Nem sempre as qualidades do bom trabalho são as mesmas do bom
caráter. O membro de uma seita organizacional nem sempre pode oferecer
aos seus filhos o seu comportamento no trabalho como paradigma de como
eles devam se conduzir eticamente em suas vidas. As qualidades do bom
trabalho dos pais não são as do bom caráter que se deseja ensinar aos filhos.
E como se hesita em transmitir esse legado moral pervertido, assiste-se à
fratura da identidade ética dos convertidos.

A essência do ponto de vista moral das seiras organizacionais reside
em uma forte afeição às tentativas de negar aos seres humanos seus direitos
à soberania moral. Elaspodem ser acusadas dessa violação pela própria maneira
como buscam doutrinar seus colaboradores e liquidar as organizações concor
rentes, vistas em geral como inimigas. Como facções, os colaboradores de
organizaçõesconcorrentes tendem a estigmatizarem-se reciprocamente. Guar
dadas as devidas proporções, apenas como figura de retórica por analogia, os
colaboradores de organizações rivais comportam-se como habitantes de áreas
faveladasdas grandes cidades brasileirasem que as facções criminosas impõem
rótulos aos moradores do comando prevalecente da comunidade a que
pertencem, uns em relação aos outros, desenvolvendo-se preconceitos,
restrições, aversões e estigmas. Imagine-se, por exemplo, o constrangimento
de alguém, pertencendo a uma determinada indústria de refrigerantes ou
de cervejas, curtindo numa roda de amigos saborear as delícias de beber os
produtos da concorrente. Como se sente e como é percebido pelos demais?

A especificidade da área de atuação da organização, a natureza de
sua atividade econõmica, as características do grupo que a integra e outros
elementos psicossociais influenciam, mas não determinam a vida das pessoas.
Os indivíduos são mais concretos do que as organizações às quais pertencem.
A liberdade de pensamento é primordial à natureza do ser humano. Apesar
de essesaspectos parecerem evidentes, é necessáriocoragem e muita convicção
·poro ,expressá-los no mundo globalízado que hoje vivemos, um mundo que
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enfrenta a angústia do pensamento único sustentado por ciências sociais
comprometidas fundamentalmente com a manutenção de uma ordem mundial
injusta, a serviço da aristocracia financeira.

Para Kant, o único comportamento humano que podemos almejar ser
adotado por todos, sem contradições, é a benevolência ou a solidariedade.
Esse é um valor intrínseco, mesmo que não redunde em bons resultados.
Agir de modo solidário significa ver cada ser humano como um fim em si
mesmoe não, simplesmente, como um meio para alcançar outros fins.Somente
são livres os seres humanos que conseguem ver-se reciprocamente como fins
e não como meios, e agem de acordo com os seus princípios e não em função
de seus temores ou paixões de uns em relação a outros, o que sempre lhes
restringe a liberdade.

As pessoase suas trajetórias existenciais são importantes em quaisquer
dimensões em que atuem na vida social. Assim, sempre que generalizamos
sobre elas ou tentamos estandardizá-Ias, somos culpados por ação política
totalitária. Porém, não estamos conseguindo confrontar hoje esse lugar-comum
da realidade da vida das organizações que, transformadas em seitas,
bombardeiam indiscriminadamente a todos com a vastidão obscura da hege
monia do pensamento único.

Os indivíduos não somente têm o direito, mas a obrigação de se
desenvolverem como pessoas. A vida não tem sentido se não for assim.
Ninguém deve buscar nas organizações apoio emocional de que necessita
para ser feliz ou para assegurar o seu equilíbrio existencial. Nem mesmo a
mais evidente característica da personalidade de uma pessoa é predeter
minada. Todos têm direito ao livre-arbítrio de escolher o seu destino. Mas
nem todos pensam e agem assim. Os grupos a que cada um pertence tentam
traçar e definir O destino de seus integrantes, constrangendo a todos a fazer
O que lhes parece como grupo ser o mais conveniente e adequado para os
interesses do colerivo.

Os membros das seitas organizacionais não conseguem deixá-las
porque a elas aderiram por livre e espontânea vontade. Passam a ser prisio
neiros voluntários de uma realidade que preenche os seus vazios existenciais.
As pessoas mais propensas à conversão têm originalmente tantas carências
como indivíduos que são naturalmente atraídos pela identificação com o
grupo de trabalho e pelo preenchimento por parte da organização de isuas
necessidades mais sentidas. Tal identificação se efetiva por jogar,no time,
participar de atividades importantes, ser leal aos companheiros, ser, reconhecido'
etc. De fato, muitas vezes tal contexto acolhedor nada mais.é do que 'a'
resposta ao anseio de pertencer a algo que as ajude a suprir.necessídâdes.
humanas insatisfeitas.
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o indivíduo passa a ser prisioneiro do estratagema que engendrou
para si próprio. Talvez os verdadeiros prisioneiros, apenados nos presídios,
tenham vida bem mais suave do que os convertidos às seitas das organizações.

Tanto na prisão como nos ambientes de trabalho você passaa maior
parte de sua vida útil enclausurado em cubículos, que na empresa moderna
mente são chamados de estações de trabalho.

O preso tem três refeições completas todos os dias. Você, quando
muito, tem um intervalo para almoço e tem de pagar por ele.

O preso pode receber liberdade condicional por bom comportamento.
Você será recompensado pelo bom desempenho com uma carga maior de
trabalho.

Na prisão, o encarcerado pode assistir televisão, ler jornais, tomar
banho de sol. Você será demitido se fizer o mesmo.

O preso pode participar de programas internos de forma voluntária.
No trabalho, você não escolhe o que faz e não pode se furtar a fazê-lo.

Aos presos é permitido receber parentes e amigos, às vezes até para visi
tas íntimas. Você na empresa tem dificuldade até de usar o telefone para
ligações particulares e muitas vezes o seu correio eletrônico é censurado.

Na prisão todas as despesas são pagas pelos contribuintes, sem qualquer
contraprestação por parte dos presos pelos serviços que lhes são assegurados.
Você paga todas as despesas para ir trabalhar e ainda são deduzidos de seu
salário diferentes tributos para sustentar as despesas dos presídios.

Os presos são algemados sempre que vão a algum lugar, Como prestar
depoimentos à Justiça. No trabalho você está sempre algemado pelas limitações
impostas pelas regras e interesses dos que detêm o poder nas organizações.

Na China ancestral, havia o hábito de calçar permanentemente as
meninas com sapatos de ferro, mantendo-os até que elas alcançassem a idade
adulta. Nessa idade, os pés não podiam mais crescer, pois já passara a fase do
desenvolvimento. 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 impostos pela cultura prevalecente à época.

Mais brutais ainda do que aqueles chineses ancestrais, as seitas
organizacionais se constituem em verdadeiras tenazes ou fôrmas no cérebro
das pessoas, limitando a sua consciência e capacidade de compreender o
ambiente que as cerca. A convivência cotidiana com valores distorcidos
escraviza o ser humano e viola a sua natureza. Em verdade, as seitas organi
zacionais são sistemas totalitários empenhados em aprisionar a vida e o pensa
mento de seus membros em uma camisa de força que os leva ao caminho de
retorno à servidão, transformando-os hoje nos modernos servos da gleba,
semelhantes aos do regime feudal da Idade Média.
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Jean [acques Rousseau, em seu imortal Contrato Social indaga: "O
homem permanece livre, mas em todos os lugares é um prisioneiro... Como
essa mudança acontece? Eu não sei. O que pode torná-la legítima? A esta
questão eu espero ser capaz de fornecer uma resposta". Infelizmente não
conseguiu e até hoje a humanidade busca a resposta, sem ainda a encontrar.
Ao contrário, na medida em que o ser humano mais dispõe de recursos e de
facilidades inimagináveis para o seu bem-estar, paradoxalmente mais parece
ficar escravizado a outros homens ou a seus atos vis, torpes e ignominiosos.
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o SUPREMO PONTIFICADO

Q9{,seitas organizacionais também têm uma aristocracia eclesiástica.
O Consistório ou Supremo Pontificado, também conhecido por Sacro Colégio
Pontifício, é a assembléia de cardeais e que, nas organizações, se constitui
na assembléia dos acionistas. Os cardeais são chamados príncipes da Igreja.
Os acionistas são os pnncipes da aristocracia financeira. Aprovam as grandes
linhas e as direções estratégicas da Igreja, assim como fazem a assembléia
dos acionistasou o conselho de administração, por delegação no mundo dos ne
gócios.

Os cardeais escolhem o Papa para dirigir os destinos da Igreja, e os
acionistas, o CEO, para liderar a organização e garantir-lhes o melhor resultado
possível de seus investimentos. Assim como eventualmente os cardeais podem
ser nomeados para uma diocese, como foi o caso de D. Eugênio Salles por
muitos anos no Rio de Janeiro, os acionistas também podem ser designados
para alguma área de supervisão da organização empresarial.

Na Igreja os bispos são os prelados que governam uma diocese, isto é,
uma determinada circunscrição ou região de ação pastoral. No mundo
globalízado, os bisposdas organizações costumam ser os presidentes da empresa
em uma região econômica relevante.

O arcebispo na Igreja é o líder religioso responsável por uma grande
região territorial. Nas organizações, os arcebispos costumam ser os presidentes
da empresa para um conjunto de países ou mesmo de um ou mais continentes.

Já os padres ou pastores são os gerentes, executivos e supervisores
operacionais das organizações. A Igreja costuma conceder o' título honorífico
de Monsenhor aos padres que se destacam por relevantes serviços. O mesmo
fazem as organizações aos seus gerentes e executivos que se destacam,
chamando-os honoríficamenre de diretores, consultores internos ou mentores,
ora em reconhecimento efetivo às suas contribuições, ora para lhes assegurar
maior prestígio e status junto à comunidade, ou ainda como uma prática sutil
de retirá-los da linha direta de comando quando à espera da aposentadoria.
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A Igreja realiza concílios e conferências entre os seus bispos, padres e
pastores para avaliar desempenhos, formular diretrizes e assumir posicio
namentos estratégicos nas dioceses. O mesmo o fazem os presidentes, gerentes
e executivos nas organizações.

Para a Igreja o mundo se constitui de crentes e de ímpios. A ação
missionária do verdadeiro crente deve ser evangelizar o maior número possível
de ímpios, levando-os para o seio da Igreja através da propagação das Boas
Novas. Nas organizações que se constituem em seitas, o mesmo fenômeno se
repete: a busca missionária de evangelização dos empregados ainda não
convertidos à espiritualidade da empresa.

A única diferença entre as seitas religiosas e as organizacionais é a
direção da devoção ou da adoração. Os líderes das denominações religiosas
convocam os seus crentes à devoção a Deus na busca da salvação eterna. Os
líderes das seitas organizacionais convocam os seus colaboradores convertidos
à devoção a um código de conduta que lhes garanta a felicidade na terra
através da realização dos objetivos da organização. É a Graça de Deus que
leva os crentes ao Reino dos Céus, alcançada pela aceitação, convencimento
e obediência aos dogmas da fé. Éo beneplácito da organização aos seguidores
de seus ritos, práticas e doutrinas que incorporam empregados especiais a
um espaço específico de trabalho que agrega pessoas afins na busca da
realização humana aqui na terra.
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A ACUMULAÇÃO PERVERSA DO CAPITAL

~ma-seque o capital cria riqueza. Isso é muito simplório. porque
uma pilha de dinheiro acumulado não cria coisa alguma. O que cria é o
trabalho e é em torno dele que a sociedade deve se organizar. Os provedores
de capital tendem - isso sim - a avocar para si a maior parte da riqueza gera
da pelas instituições.

As organizações são instituídas para maximizar retorno aos seus
investidores. Assim também o era na lei da terra. em que se fundamentava o
direito divino da aristocracia. No mundo de hoje. a propriedade do capital é
análoga ao que era a propriedade da terra. É o paradigma dominante do
mundo dos negócios. sobre o qual não há controvérsia. como se fosse uma
verdade absoluta.

Que contribuição têm os acionistas que justifique a extraordinária
lealdade que lhes é conferida? Alguém dirá: eles correm risco. Eles investem
o seu dinheiro que permite que as organizações cresçam e prosperem. Tal
afirmativa não é predominantemente verdadeira. Somente uma parcela
mínima do capital investido vai para a organização. O grosso do capital
investido vai para a especulação financeira.

Os investimentos em ações beneficiam as organizações somente
quando são feitas novas subscrições. o que para a maioria é um evento bem
raro.

O mercado de ações funciona como o mercado de carros usados. O
fabricante do veículo só ganha quando vende um carro novo. 0 dinheiro
obtido pela venda do carro usado vai para o seu proprietário. Por analogia. as
organizações só obtêm recursos quando vendem ações novas. As ações já
existentes circulam na especulação do mercado financeiro. beneficiando
apenas os que especulam. E, assim, a grande maioria das ações circulantes
são especulativas, não gerando qualquer ganho às organizações produtivas.

O risco produtivo na construção do negócio foi feito pelos empreen
dedores e pelos investidores originários que, acreditaram no sucesso-do
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empreendimento. Estes de fato contribuem com os seus recursos para criar a
verdadeira riqueza. Mas os que compram ações de segunda mão, de terceira
ou de vigésima mão, como na compra e venda de um carro usado, também
correm risco, mas não o risco do negócio produtivo, mas o risco especulativo
que correm entre si, tentando passar a perna uns nos outros como verdadeiros
jogadores de pôquer, na roda-viva de uma jogatina financeira sem fim.

A má distribuição da riqueza, as iniqüidades produzidas pelas
macrocorporaçães, a poluição do meio ambiente e todas as demais mazelas
dos tempos presentes são apenas sintomas, febres e calafrios de uma economia
pervertida. A doença subjacente decorre da primazia conferida aos acionistas.
A organização coloca toda a sua energia para garantir lucros crescentes aos
acionistas, pouco se importando com quem paga o preço de tal privilégio.

As organizações, de fato, detêm exeessivo poder no mundo
globalizado. O que não se percebe é o poder invisível a que a riqueza submete
as organizações. No interesse de tornar o rico mais rico ainda, as organizações
terminam por impor a todos nós verdadeiros tributos privados decorrentes de
sua crescente taxa de ganância. E, assim, o poder financeiro constituído
pelos acionistas se transforma em uma aristocracia econômica. A contraditá
la é preciso que surja incontinenti uma nova democracia econômica.

As organizações concentram-se inexoravelmente, mais do que nunca,
no ganho dos acionistas, mesmo que tal signifique a exclusão de todos os
demais valores que lhes possam ser contraditórios, sejam eles dos empregados,
do meio ambiente ou da participação acionária socializada. O divórcio de
Jack Welch, festejado CEO da GE, ilustra o privilégio exacerbado que se
confere aos acionistas e aos seus principais representantes no mundo dos
negócios. Considerado por muitos o maior executivo do século XX, por ter
recuperado e reorientado a empresa, mesmo tendo demitido mais de 180 mil
funcionários, o episódio suscita, de forma pública, os valores astronômicos
envolvidos em uma aparente simples separação conjugal. O processo revelou
que a fortuna de Welch é de US$500 milhões e que a sua renda mensal é de
US$I,4 milhão.

Seríamos capazes de imaginar uma economia globalizada em que as
organizações pertençam às pessoas em que nelas trabalhem? Em que do con
selho diretor seja requerido o exercício amplo de obrigações fiduciárias a
todos os que contracenam com a empresa, dos empregados à comunidade
como aos proprietários ausentes?

Quando julgamos que uma organização se houve muito bem no
balanço que apresenta, queremos dizer que os seus acionistas obtiveram bons
'ganhos. Não consideramos que, muitas vezes em contrapartida, a comunidade
em que, se localiza a fábrica fechada para garantir melhores resultados de
'desempenho foi devastada com a perda de empregos e de renda, que o
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downsizing possa ter massacrado os empregados restantes por sobrecarga de
trabalho. E ainda dizemos: a organização está muito bem. E tais mazelas não
aparecem nos ditos balanços sociais, hoje tão em moda nas organizações.

Os escândalos contábeis de empresas como a Worldcom, a Enron e a
Parrnalat, por exemplo, são ilustrativos sobre o quão obsoleto está o atual
modelo empresarial prevalecente na economia mundíalizada. A cobiça dos
dirigentes voltada para os interesses exclusivistas dos acionistas é uma das
facetas disfuncionais da excessiva concentração de poder nas mãos de tão
poucos.

Não conseguimos avaliar a transferência dos ganhos de produtividade
da organização pata o aumento dos ganhos dos empregados como o indicador
de sucesso da organização. Ao contrário, os ganhos dos empregados são perdas
ou gastos para a organização. E isso revela o conceito inconsciente de que os
empregados não são verdadeiramente parte da organização. Eles não têm
qualquer direito sobre a riqueza que criam com o seu trabalho, nada a dizer
na governança corporativa, nenhuma razão para participar com voto do
conselho diretor. Eles não são cidadãos da sociedade corporativa, mas apenas
pessoassubmetidas à sua autoridade. Como no império romano, não são sequer
patrícios com direito a voto, mas apenas integrantes da força de trabalho. É
verdade, agora eufemisticamente chamados de parceiros ou colaboradores.

Pensam que isso seja uma lei natural do mercado. Émais precisamente
o resultado da distorção do conceito de estrutura da governança corporativa,
já que viola os princípios do verdadeiro liberalismo econômico.

No livre mercado todos negociam para obter o que puderem, mas
ficam com o que ganham. Nas organizações corporativas, um pequeno grupo
fica com o que os demais obtêm como produto de seu trabalho. Porque os
acionistas têm a propriedade dos meios de produção, isto é, são os donos da
empresa, a eles é permitido contribuir muito pouco, mas ficam com a parte do
leão. E, assim, os ricos ficam cada vez mais ricos enquanto a renda dos em
pregados fica estagnada ou se degrada.

Toda a históriado capitalismoo faz intrinsecamente até agora um sistema
a serviço do capital. Até os primórdios do século XX, os governos serviam aos
interesses das monarquias. Não foi necessário se livrar do governo para se
livrar da monarquia. Bastou apenas mudar as bases em que a soberania dos
governos se fundava. Devemos agora fazer algo semelhante com as orga
nizações, assegurando direitos compartilhados de soberania econômica entre
a comunidade, os trabalhadores e os proprietários dos bens de capital.

O que temos tido até agora é o modelo de um capitalismo aristocrático.
Devemos abraçar uma nova visão de capitalismo democrático, não mais como
um sistema a serviço exclusivo dos proprietários do capital, mas um novo
sistema em que a todas as pessoas seja permitido compartilhar os bens da
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riqueza, de acordo- com a sua produtividade e participação, e no qual o
natural capital ambiental e da comunidade seja liminarmente preservado.

Os benefícios do capitalismo globalizado não são eqüitativamente
distribuídos no conjunto da população e das nações, tornando ainda mais
desigual a distribuição da riqueza. Duas classes emergentes surgem da
globalização econômica: os novos milionários empreendedores (os de tecno
logia de ponta e os financistas) e o novo proletariado recém-egresso das
zonas rurais, absolutamente incapaz de conviver na sociedade do conhe
cimento. É a crise da exclusão social que se agrava intestinamente nas cidades
de todo o mundo. As disparidades econômico-sociais serão cada vez mais
gritantes, enquanto o terrorismo buscará nas massas desvalidas o seu exército
de adeptos, e utilizará e desfrutará de conhecimentos e acesso a tecnologias
ínimagináveís, a custos decrescentes.

É preciso uma nova ordem econômica mundial em que o pobre
compartilhe dos ganhos do crescimento e o rico partilhe também dos ônus
das crises. É simplista - e por que não dizer hipócrita - a noção de que a
melhor forma de ajudar o pobre é fazer a economia crescer. A distribuição de
renda não pode ficar à espera da geração de riqueza, mas se efetivar
concomitantemente. A hipocrisia se assenta na afirmação falsa de que só se
pode distribuir o que se produz, que é preciso produzir antes para distribuir
depois.

O desemprego não deve ser encarado simplesmente como uma
estatística, uma contagem do número de vítimas não-intencionais produzidas
pela luta contra a inflação ou pela modernização nos processos de trabalho
nas organizações. Os desempregados são seres humanos, com família, vidas
de dedicação ao que fazem, com sonhos e esperanças destruídas pelas políticas
econômicas efetivamente impostas pela atual ordem econômica mundial,
capitaneada por órgãos como o FMI, absolutamente insensíveis aos dramas
humanos ocasionados por suas políticas econômicas aos países periféricos. O
FMI há muito deixou de servir aos interesses econômicos mundiais - razão
de ser de sua existência - para passar a servir exclusivamente aos interesses
financeiros internacionais. É a ideologia de mercado levada ao funda
rnentalísrno: os mercados não falham, os governos sim. A expressão mais viva
da degradação da dignidade e da auto-estima do trabalhador está na sua
exclusão do processo de desenvolvimento. O desemprego é a expressão
máxima dessa degradação, por dar absoluta concretude à exclusão social.
Ninguém deve ficar excluído da construção social. Todos têm o direito de
nela estar e nada há mais degradante do que o sentimento de exclusão do
mercado de trabalho. O maior malefício do desemprego não é de ordem
física ou material, mas de ordem moral. Não apenas pela aflição e desespero
que ocasiona, mas pelo ódio, rancor e medo que suscita entre os desern-
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pregados. A ação de gestão no mundo on.line não sensibiliza diretamente os
responsáveis pelas decisões em função do distanciamento que impõe aos que
são afetados pelos resultados do que se decide. É como na guerra moderna:
quem aperta o botão da bomba não tem qualquer contato com as suas vítimas.
Assim também no mundo do trabalho: aqueles que tomam as decisões
impiedosas de demíssão não chegam sequer próximo do cotidiano da vida
dos demitidos.
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A DISPERSÃO DE VALORES

09fsociedade contemporânea vive uma significativa dispersão de va
lores, de opções éticas, religiosas e polfticas, de códigos diferenciados de
moral e de conduta, de práticas e comportamentos os mais distintos, a despeito
da propalada hornogeneização produzida pela globalização. A fuga do Homem
à estandardízação globalizante tem sido a diferenciação pela aglutinação em
verdadeiras tribos, em que as identidades comuns se encontram e convivem,
à parte, dissociadas de um universo em ebulição.

Essa realidade tão rnulrífacetada de valores causaria enormes proble
mas às organizações se elas não estivessem também se constituindo como
resposta em verdadeiras tribos, em que pessoas de semelhantes identidades
são atraídas e desenvolvidas para manterem a eficiência e a produtividade
de que as organizações necessitam para disputar um mercado cada vez mais
competitivo.

A dispersão de valores hoje existente no mundo conspira contra a
eficiência das organizações. Elas precisam de pessoas cujas ações e reações
sejam previsíveis. Assim, recrutam e selecionam quadros afins, que
compartilhem a mesma visão de mundo. Se assim não fosse, dispotiam de
uma composição de pessoas tão diferenciadas que os seus gerentes jamais as
poderiam deixar sem permanente controle e supervisão direta. Se o fizessem,
alguns iriam trabalhar com enorme empenho; outros simplesmente iriam flanar
todo o tempo, sem nada fazer; uns outros tantos iriam aproveitar a oportu
nidade para um reavivamento espiritual ou religioso; outros compartilhariam
de um baseado; outros ainda não perderiam tempo para saquear tudo o que
pudessem; e alguns outros iriam conspirar para derrubar a direção e estabe
lecer uma nova ordem na organização.

A convivência de pessoas com uma tal dispersão de valores em uma
organização a tornaria praticamente inadministrável, daí porque a inevita
bilidade da constituição de tribos de afinidades para garantir a eficiência;
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No entanto, as organizações não precisariam se deformar em verdadeiras
seitas, como já vem acontecendo em um número cada vez mais crescente
delas.

Taldispersão de valores, de opções éticas, de preferências, de interesses
e de visõesde mundo multidíversiflcadas passa a ser uma característica atípica
da sociedade globalizada dos tempos presentes. Essa realidade invulgar
impacta obviamente a estruturação e o funcionamento, a própria vida das
organizações em seu todo.

A história recente da humanidade, no entanto, registra contextos
bem mais homogêneos e consistentes na escolha de referências e de paradig
mas universais, com repercussões distintas das que hoje sofrem o mundo das
organizações e o conjunto da sociedade. Por exemplo, ao longo do século XX
acontecimentos históricos marcantes determinaram padrões similares de
valores, comportamentos, hábitos e atitudes na vida das pessoas e, em
conseqüência, no estabelecimento das relações que mantinham com as
organizações, especialmente na situação de trabalho. O grau de dispersão
de valores que as pessoas adotam em um determinado ciclo histórico tem efeitos
decisivos na forma como se comportam. Quanto menor a dispersão de valores,
mais estreitos são os limites da variação do comportamento. Quanto maior a
dispersão, mais amplos e elásticos são os limites de variação do comportamento.

A variação da dispersão de valores tem se ampliado ao longo da
história, conformando assim as teorias e práticas de gestão que presidem a
ação e O desempenho das organizações. A dispersão de valores em um dado
momento histórico é fator determinante da ação gerencial no mundo do
trabalho. Essa dimensão nem sempre é apreciada com acurácia por festejados
compêndios e tratados que propõem modelos de organização e de gerência,
muitos deles como se fossem modelitos prêt-à-porrer para as empresas,
semelhantes aos de Christian Dior ou de Versace para o mundo da moda no
vestir.

Assim, dirigir organizações constituídas majoritariamente por pessoas
oriundas da geração da 1ª Grande Guerra (1914-1918) ou da Grande De
pressão (1929) tem uma característica de gestão completamente distinta das
organizações constituídas por pessoasda geração anos 80, que hoje ingressam
no mercado de trabalho. As pessoas são produtos dos ambientes sociais em
que são formadas - pensam, agem e reagem em função dos mecanismos de
socialização a que foram submetidas na sua construção como pessoas. São
quem são em função de onde e quando estavam durante o processo em que
se tornaram pessoas adultas. Ao ingressarem nas organizações levam para os
ambientes de trabalho as características que lhes são imanentes como
indivíduos já formados como pessoas. Não se quer com isso descartar a força
do livre-arbítrio ou a capacidade humana de aprender e de mudar. A questão
é que tal só ocorre quando as pessoas realmente querem mudar. Isso só
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circunstancialmente acontece como resultante de uma descontinuidade
produzida por algum acontecimento inusitado em suas vidas.

Os indivíduos que se formaram como pessoas ao tempo da 1ªGrande
Guerra e da Grande Depressão freqüentemente têm como referência primacial
em suas vidas o controle do desperdício, a economicidade e a frugalidade em
seus hábitos de consumo, sempre com um sentido aguçado de poupança.
Afinal, viveram um dos momentos mais críticos das crises sociais e econômicas
do século XX. Tinham na lealdade à organização e na busca dó emprego de
toda uma vida o critério básico de relacionamento no trabalho.

Já a geração da 2ª Grande Guerra tem como referência existencial o
patriotismo e o sentimento coletivo ou do bem comum. Acredita que os
interesses individuais devem estar subordinados aos interesses de seu país e
do conjunto da coletividade a que pertencem. São expressões desse tempo
as famosas convocações de De Gaulle ao povo francês para resistir à invasão
nazista; o célebre discurso de Churchill que somente prometia ao povo inglês
"trabalho, sangue, suor e lágrima"; e, certamente, a expressão máxima dessa
época com Kennedy, que dizia "não pergunte ao seu país o que ele pode fazer
por você, mas o que você pode fazer por ele".

A dispersão de valores da geração 2ª Grande Guerra é indiscuti
velmente bem mais ampla do que a da geração precedente. A magnitude
dos eventos a que cada geração se submete determina a forma como se
comporta.

Já a geração pós-guerra, também conhecida como a dos Anos
Dourados aqui no Brasil e de Baby-Boomers nos EUA, normalmente nascida
entre 1940 e 1965, produziu diferentes impactos na sociedade no percurso
das várias e profundas mudanças a que foi submetida: do roclvand-roll ao
Festival de Woodstock, do movimento estudantil à luta dos negros e das
mulheres, da liberação sexual pelo uso da pílula à descriminalização do uso
de tóxicos, do "faça amor não faça aguerra" ao "é proibido proibir", da hierarquia
rígida à quebra do modelo autoridade-obediência nas instituições sociais e
no mundo do trabalho, na família e na empresa, na Igreja e na escola, nas
organizações voluntárias e nos clubes de serviço, enfim, no conjunto da
sociedade. "Seja diferente" e "Sejamos realistas: peçamos o impossível" são outras
duas palavras de ordem que pautam o comportamento dos Anos Dourados.

A geração pós-guerra coloca-se assim em franca oposição aos valores
prevalecentes na geração que lhe antecede. Questiona os valores do
patriotismo e do bem comum que embalaram os da 2ª Grande Guerra e a
própria Guerra da Coréia. Opõe-se frontalmente à Guerra do Víetnam, contra
todas as guerras, mas a favor dos movimentos dos direitos humanos, da
cidadania e da preservação da individualidade de cada um. No dizer de
Millôr Fernandes, seus membros adotam e acreditam que "o livre pensar é só
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pensar". São originais, saem das caixas rígidas estabelecidas pelas referências
formais e colocam-se claramente contra o sistema organizacional e as estruturas
hierárquicas da sociedade. Diferentemente da geração precedente, não dão
crédito ao governo; ao contrário, são céticos e contestadores. É uma geração
que tem na individualidade o valor fundamental. O objetivo dessa geração
é o auto-encontro, o encontro de cada um consigo mesmo. Enquanto as
gerações anteriores valorizavam a conformidade e a consistência de valores,
a dos Anos Dourados busca a individualidade e a diferenciação. Típífíca a
resistência ao autoritarismo e um desejo de emancipação.

. A Construção de um Novo Tempo

Até a eclosão dos movimentos sociais e políticos promovidos por essa
geração, as relações gerenciais nas organizações se fundavam apenas na
dinâmica do comando/controle, na hierarquia interposta pelos cargos, no
binômio de que uns devem mandar e outros obedecer. Os gerentes,
supervisores, mandavam. Os subordinados, empregados, obedeciam. É claro
que a construção de uma realidade diferente teve profundo impacto no
desenvolvimento de novos conceitos, teorias e práticas gerenciais.

A geração pós-guerra impõe às organizações novas teorias de gestão
- qualidade total, reengenharía, comunidades de aprendizagem, Teoria X e
Teoria Y, GRlD Gerencial, T Groups, Liderança Situacional, entre outras 
que tornam imprescindível a substituição da gerência baseada na autoridade
pela energízaçâo e foco na participação do subordinado.

E aí desponta a perplexidade: se os líderes não tnais dispõem de
autoridade funcional para mandar, como podem liderar?

Eis a questão reiteradamente colocada por executivos atônitos face à
imposição de novos valores, atitudes e comportamentos.

A resposta não é de fácil aplicação, mas certamente consiste em
desenvolver nos quadros gerenciais a comperência educativa, pedagógica,
consultorial e de aconselhamento, de tal forma que os subordinados tenham
no gerente uma referência e a matriz do processo de aprendizagem na
organização.

Para ser bem-sucedido, o novo executivo precisa ser capaz de influen
ciar os demais, fazê-los pensar e buscar os próprios caminhos, aprender e
simulraneamente ensinar. Mas para que possa exercer de fato tais influências
ele precisa compreender com adequação o porquê dos comportamentos das
pessoas, os conceitos, julgamentos, valores, crenças, opções e razões nas quais
se fundamentam. O mundo percebido é fonte e limite do comportamento
humano. As percepções das pessoas são, por sua vez, definidas pelas concep-
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ções que fazem a respeito da natureza humana. Assim, se se desejá; mudar
comportamentos há que se compreender e apreender as concepções que
determinam as ações e reações das pessoas face a uma dada realidade.

O próprio executivo, antes de tudo, precisa ele próprio compreender
as concepções, conscientes ou não, nas quais se apóia e que, por sua vez,
condicionam o seu comportamento.

Os executivos tendem a rejeitar as dimensões psicológicas da
gerência. No entanto, por exemplo, o insight ou a intuição é um dos mais
poderosos instrumentos de liderança que o executivo tem hoje a seu dispor.
É preciso também que aprenda a construir relações de confiança com os seus
subordinados e seja capaz de quebrar os preconceitos e juízos estabelecidos
daqueles que deseja influenciar.

Enfim, uma nova realidade gerencial se coloca para o executivo, que
precisa de fato exercer uma nova liderança, despojado da velha autoridade,
que a partir dessa geração passa a ser destroçada, tanto nas instituições
políticas e sociais quanto no mundo do trabalho.

A prosperidade alcançada pelo mundo no pós-guerra teve um
relevante papel na formação e no comportamento cotidiano dessa geração,
na diversidade de padrões de consumo e até de desapreço ao consumismo e
à alienação compulsiva pelas marcas de grife e aos clichês. Livres da preocupa
ção com a sobrevivência imediata, todos voltam-se para si próprios e para
fazerem de seus percursos existenciais o que melhor lhes aprouver. A contra
cultura marca o cotidiano dessa geração. Questionam o consumismo e a
estandardização. Mostram clara opção pela diferença, contrários à mesmice.
Em comparação às gerações precedentes, foi a que teve a maior dispersão de
valores, mas, mesmo assim, bem mais estreita do que a que lhe vem a seguir.

o Avivamento Religioso no Trabalho

A geração pós-Anos Dourados é a que nasce após as grandes
transformações sociais, políticas, culturais e econômicas ocorridas nos anos
60. Os seus integrantes são exatamente os que estão, no momento como
adultos, ingressando ou já participando há algum tempo do mundo das
organizações. A não ser a Queda do Muro de Berlim, a desconstruçãodos
países da Cortina de Ferro e o episódio da Praça da Paz Celestial, em Pequim,
todos simbolicamente ocorridos em 1989, não há quaisquer eventos de grande
magnitude política que tenham marcado de forma pungente essa geração. A
simbolização dos referenciais prevalecentes da geração pós-Anos Dourados
é uma verdadeira incógnita impossível de decifrar, tamanha a dispersão de,
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valores que apresenta. Proragoniza o ensaio-erro e. acerto acidental. É a
geração do "ficar"! Experimenta simultaneamente de tudo, pronta e disponível
a tornar as suas vidas no que cada um de seus membros deseja, apto a descartar
quaisquer preferências circunstanciais, relações pessoais, compromissos de
trabalho ou condutas diante da vida, todos sempre assumidos na perspectiva
do curto prazo e do descartável, É a geração do aqui e agora e só por agora.
É a permanência do impermanente. Eu não sou, eu estou,·é o lema de cada
um diante da vida. E cada um está na sua, em uma inusitada e indescritível
multidiversidade de visões de mundo, interesses, preocupações, atividades,
preferências, valores, normas de conduta, padrões de comportamento, formas
de agir, opções políticas, sociais, sexuais e de consumo. Trata a incerteza e o
correr de riscos como desafios inerentes ao cotidiano de trabalho. Quase
ninguém pensa em emprego vitalício.

As seitas organizacionais, no entanto, traem essa aspiração da geração
por uma ampla liberdade pessoal nas relações de trabalho. Elas produzem
novas estruturas de poder e controle sobre as pessoas. A liturgia dos
verdadeiros cultos praticados pelas organizações, os dogmas e fundamentos
adotados e assimilados por aqueles que dela participam, a segregação entre
o nós e eles acabam por determinar a dominação de todos os membros que as
integram através de laços ao mesmo tempo fortes, consistentes e homogêneos,
como ordens de religiosos fanáticos que seguem a liderança de seus profetas
salvadores nas igrejas fundamenralístas, Somos cada vez mais insistentemente
convidados a escolher entre aderir a uma seita organizacional, integrando
nos a uma tribo de pessoas que compartilham da mesma ideologia de trabalho,
ou simplesmente não ter qualquer chance de obter emprego com um grau
mínimo de estabilidade e de perspectivas de ascensão profissional no futuro.
A única opção são outras organizações semelhantes que, por sua vez, também
se constituem em seitas.

O recrutamento de quadros para as organizações se faz numa compe
tição predatória - porém educada e dissimulada - entre os já adequadamente
convertidos aos postulados da religiosidade organizacional. Alguns
fundamentos e ritos mudam de uma seita para outra, mas a essência do
credo permanece a mesma. E assim, submissos, estruturamos nossas vidas
pessoais e profissionais com poucas expectativas de que o futuro, que no
presente se constrói, possa ser diferente.

Os membros escolhidos pelas organizações, por já estarem convertidos
aos credos de suas seitas, comungam do consenso de que não há alternativas,
de que é melhor aceitar a realidade da forma com que ela se coloca, que o
melhor a fazer é viver o dia de hoje e extrair do agora o melhor que se puder.
Tal postura diante da vida estimula a perda de perspectiva e o colapso dos
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horizontes existenciais, com conseqüências inevitáveis nas ambições inte
lectuais, na consciência crítica e na percepção de todos da própria realidade
em que estão envolvidos.

Quando o convertido a uma seita organizacional deixa a empresa,
leva para o novo ambiente de trabalho os valores,credos, ritos, mitos, símbolos,
neuroses, aspirações, desejos e necessidades que adquiriu ao assumir a sua
conversão original. Exatamente da mesma forma que faz um crente ao mudar
de uma denominação religiosa para outra. Tais características certamente o
atraem para ingressar em uma nova seita organizacional. Mais do que isso,
muitas vezes são qualificações indispensáveis ao seu recrutamento e seleção
como um novo quadro no novo emprego. Vivencia-se então a simbiose das
seitas, com incorporação ou negação de práticas, assimilação ou rejeição de
ritos, mitos e símbolos, a fusão ou prevalência de liturgias de trabalho, com
as inevitáveis crises de identidade, angústias e incertezas na busca da própria
subjetividade para se adaptar à nova ordem em que se vai trabalhar.

Um verdadeiro embuste apoderou-se do mundo do trabalho através
das seitas organizacionais.A religiãodo trabalho disseminou-se pela sociedade
e somente os seus adeptos têm oportunidade de acesso aos empregos. Os
acionistas, proprietários das organizações, também louvam o trabalho dentro
da melhor ética protestante de que somente ele dignifica o ser humano, mas
optam pelo ócio e pelo dolce famiente garantidos pelos resultados nos balanços
e na valorização de suas ações. Seguindo essa lógica dominante as seitas se
espalham e pregam como os missionários religiosos o evangelho do trabalho
como a base do sucesso empresarial.

Em verdade, os conceitos do ócio criativo previsto por Domenico de
Mas;' para a sociedade pós-industrial cada vez mais se tornam fantasias.das
Mil e Uma Noites na realidade contemporânea das organizações.

AsOrganizações como Instituições Divinas

As organizações aculturadas como seitas se transformam em
instituições divinas. A elas é asseguradoo direito de impor dogmas e conceitos,
estabelecer regras, hábitos e práticas conexas, exigir identificação e submissão
de seus colaboradores e parceiros. Suscitar a obediência a seus credos, a
adesão aos seus valores e assim fazer refletir no comportamento de cada
indivíduo que as integra a sua aparência e conteúdo. A seita mitificá a orga
nização. Transforma-a em um ídolo ou em um totem de adoração social. A
organização reproduz na definição de missão e na explicitação de metas e

'Domeníco de Masl, O futuro do trabalho. Editora UnB !José Olympio Editora - 2' edição- 1999.
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objetivos, na sua história de sucessos, na identidade visual e símbolos
institucionais O delineamento de traços ideológicos, doutrinários e de culto
que devem ser reverenciados. A organização é o espelho e o empregado o
seu reflexo. Não percebe nem respeita a subjetividade do empregado. Apenas
o vê, na prática, em que pese o discurso em contrário, com propósito de
aumentar a produrividade e garantir maiores lucros. E por isso se transforma
em seita, em 'uma confissão religiosa dedicada ao trabalho, que pela adesão
e conversão de seus membros apresenta desempenhos crescentemente me
lhores.

As seitas procuram sacralizar a óticahumana em relação aos interesses
da organização. O objetivo de divinizar a organização e o trabalho nela
realizado leva o mundo dos negócios comperitivos para uma prática totalítária
fundamentallsta, em que ranto a fé em uma liderança missionária ou salvacío
nista, carismática, quanto a sacralização dos símbolos, totens e práricas da
organização são as distorções inevitáveis que se contrapõem à plenitude de
uma vida cotidiana mais completa, constituída por rodas as dimensões que
realizam o ser humano na vida em sociedade.

As seiras se transformam ou se convertem em cultos. Nos culros, a
razão é suprimida para que prevaleçam as regras de inspiração divina.
Nenhuma paixão é mais forte no coração de alguém do que o desejo de fazer
novos adeptos de sua fé. Carequizar colegas, fazê-los comungar das mesmas
crenças na organização deificada, passa a ser um dos compromissos do
empregado-convertido. O fetiche sabora qualquer avaliação crítica da reali
dade em que vive o empregado, cortejando a obsessão pelo trabalho como
um fim em si mesmo.

O Cultismo Corporativo como Indicador das Relações de Trabalho

As pessoas tendem a se magoar quando percebem que suas organi
zações são consideradas verdadeiras seitas ou, pelo menos, já apresentam um
nível substantivo de cultismo nas suas relações de trabalho.

É preciso, de pronto, que se compreenda que o cultismo decorre
primacialmente da ação das próprias pessoas que integram a organização. A
sua exacerbação as transforma em verdadeiras seitas organizacionais. Somente
as pessoas podem transformar suas organizações em cultos ao trabalho ou,
mesmo, em seitas.

Em decorrência de suas histórias, origens, práticas, hábitos, valores,
enfim, de sua própria cultura, todas as organizações apresentam um certo
grau - maior ou menor - de cultismo corporativo. Assim, todos nós que
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convivemos em ambientes organizacionais não estamos imunes ao cultismo
corporativo praticado no cotidiano de trabalho. Todos temos o telhado de
vidro, portanto igualmente expostos a vivenciar em certo momento algumas,
muitas ou todas as vicissitudes próprias dos já inapelavelmente convertidos à
religiosidade organizacional do trabalho.

O cultismo corporativo não é uma mensuração dicotômica do 'certo
ou do errado, do mau ou do bom, da divisão do mundo do trabalho entre
convertidos ou não. Cada pessoa que integra uma organização expõe-se a
um certo nível de conversão em função das circunstâncias próprias de cada
caso. A questão se agrava quando o cultismo corporativo se aprofunda e se
transforma em seita organizacional dedicada ao trabalho. A nossa postura
diante de cada realidade, a maneira como participamos e nos envolvemos
em relação aos fatos que vivenciamos no cotidiano de trabalho, vai contribuir
para mitificação do trabalho, a adoção de práticas de devoção à organização,
e a nossa própria conversão ao credo que - de certa maneira - ajudamos a
deificar.

Os rituais adotados pelas seitas organizacionais têm enorme similitude
aos processos eclesiásticos.

Por exemplo: há sessões de "avivamento da fé", em que hinos são
entoados e palavras de ordem são evocadas para a "honra e glória" da empresa;
'funcionários são estimulados a dar o testemunho de sua fé na organização e
nos seus produtos; condecorações e homenagens especiais são presradas ao
"funcionário-padrão" e/ou "por tempo de casa"; um executivo, escolhido a
dedo, é sempre destacado para proceder à "pregação institucional", em que
verdadeiros "sermões" e "mensagens canônicas" são proferidos, ressaltando
as qualidades da empresa divinizada e atacando ferozmente os mensageiros
do demônio, isto é, os funcionários da principal empresa concorrente. O
sacramento do batismo é oferecido ao novo empregado, assim como a aplicação
da extrema-unção ao que se aposenta, o que geralmente se concretiza pela
participação em animados almoços ou coquetéis de happy-hours, em que a
inabalável fé na organização se "vivifica". Nessas oportunidades, o memorial
da "Santa Ceia" é sempre celebrado, pela comunhão do vinho e do pão, isto
é, muito whisky e cerveja, churrasco e salgadinhos para que a espiritualidade
organizacional inunde os corações dos crentes - empregados já convertidos
- ou dos ímpios, empregados aserem salvos para o "Reino da Organização".
A sistematicidade dos cultos organizacionais garante, através da participação
em reuniões de equipes de diferentes níveis hierárquicos, que os gerentes
supervisores reafirmem em suas mensagens (sermões) os primados da fé e os
fundamentos doutrinários da organização. Há também as reuniões da "Comu
nhão da Fé", em que assuntos altamente confidenciais da cúpula corporativa
são tratados entre os crismados, mas mantidos rigorosamente em segredo
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para OS demais membros ainda não-convertidos da congregação. E finalmente
há as reuniões de "Confissão dos Pecados", em que os chefes avaliam o
desempenho dos subordinados, aplicam sanções e prêmios, com o claro
propósito de garantir o bom comportamento e impedir o desvio de conduta
do verdadeiro crente - o empregado - através da obediência irrestrita aos
dogmas organizacionais.
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CARACTERíSTICAS DAS SEITAS

~ convertidos às seitas organizacionais apresentam três características
comuns: devoção à organização a que pertencem, submissão a uma liderança
carismática e afastamento crescente das demais entidades comunitárias, como
clubes de serviço, igrejas, associações profissionais ou de benemerência etc.

Assim ele é inteiramente devotado à sua organização, a liderança
privilegia a dimensão emocional e tende naturalmente a afastar-se da convi
vência das arividades de sua comunidade. Dedica-se equivocadamente a
atividades, interesses e pessoas vinculadas ao seu mundo de trabalho com
uma devoção que deveria destinar à família e à comunidade.

Ama sua família, cônjuge e filhos, mas devota-se predominantemente
ao trabalho. Com o passar do tempo, tende a derivar maior satisfação
psicológica das recompensas do trabalho do que da convivência em família
ou de atividades que realiza em sua comunidade. Às vezes, engana-se ao
pensar que pode ter simultaneamente a satisfação dos três: por não se dedicar
adequadamente, afasta-se dos filhos, destrói o casamento e torna-se um chato
por só falar de trabalho em suas relações sociais fora da organização.

No exercício da devoção ao trabalho, costuma seguir à risca as regras,
as práticas e os hábitos da organização. Torna-se o homem organizacional a
que se referia William F. White - suas referências de vida, maneiras de
vestir-se, formas de falar e comportar-se são resultantes da convivência com
os seus colegas de trabalho, que compartilham da mesma visão de mundo.
Praticam todos o mesmo código de conduta. Acreditam que com o seu
trabalho dão uma expressiva contribuição à sociedade.

Devoção Desfocada

Os empregados convertidos tendem a confundir devoção pelo coni
prometimento aos interesses da organização, quando. deveriam focar
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prioritariamente os de sua família e dos diferentes grupos fora do trabalho a
que necessariamente integram.

O empregado ama a sua esposa e seus filhos, mas dedica-se obses
sivamente ao trabalho. E assim passa, pouco a pouco, a derivar maior satisfação
psicológica no que faz no trabalho do que na interação que mantém com os
seus familiares. Não é incomum atritos e fricções provocadas por uma visível
preferência, à ponto de serem acusados de que deveriam secasar coma empresa,
quando tal situação não se constitui em uma fonte e matriz de muitas sepa
rações conjugais.

Pouco a pouco muitas pessoas vãõ restringindo o seu universo de
interações sociais ao trabalho. Sem ele as pessoas já convertidas à seita
organizacional sentem-se como não tendo família e frustradas em suas relações
comunitárias. Certamente, passam a sentir-se mais em casa no trabalho do
que em suas próprias casas. Sentem-se mais valorizadas, estimadas e
competentes quando trabalham. Dessa forma, o trabalho se transforma na
rede de proteção contra as incertezas e ambigüidades da vida doméstica,
que apenas lhes destina a inevitabilidade da solidão ao final da existência.

As formigas vivem para trabalhar e trabalham para viver, as pessoas
também, quando o trabalho passa a preencher o papel da família e das demais
entidades da comunidade a que qualquer um deve integrar no exercício de
diferentes papéis sociais.

A devoção às organizações e aos projetos em que se trabalha são
espaços sociais impropriamente escolhidos para tanto. A devoção deve ser
reservada à família, e a Deus. Não pode ser desperdíçada em seitas organi
zacionais que, em verdade, buscam extrair do profissional toda a sua energia,
retirar dele todo o seu potencial, se possível, ao extremo, o seu coração e
mente, vale dizer, a sua própria alma, sugá-lo como um bagaço de laranja.

Não há organização sem pessoas. São coletivos de pessoas que se
relacionam entre si para a consecução de resultados. Mas as organizações
não são as pessoas. Pessoas são pessoas, com suas singularidades que
caracterizam cada um como um universo existencial peculiar. São as pessoas,
através da tomada e da implementação de decisões, que propiciam vida,
movimento, dinâmica existencial às organizações. As organizações nada mais
são do que meios ou instrumentos conceptuais legais para a realização de
determinados propósitos. Existem para satisfazer as necessidades das pessoas
que as integram e com as quais se relacionam. Como não há concretude em
uma organização sem pessoas, a reverência, a louvação ou a adoração à
organização em si se faz a um falso deus de pés-de-barro, a um "santo de pau
oco". Não há como confundir a organização propriamente dita com a sua
causa. As pessoas não deveriam reverenciar a organização, mas superiormente
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comprometerem-se com a causa que justifica a sua existência. À. realização
dessa causa devem dedicar o melhor de seus esforços e energia e, assim,
satisfazer legitimamente às suas próprias necessidades como profissionais.

As pessoas têm muito maior relevância do que diferentes formas de
contrato de trabalho que asseguram as suas presenças nas organizações, que,
repita-se, nada. mais são do que meios para a consecução de objetivos
mutuamente acordados ou consentidos. Na verdade, as pessoas são os fins
das organizações. Nas seitas organizacionais, no entanto, os empregados 
preferencialmente chamados de parceiros, de colaboradores ou de associados
- permitem-se subalternizar os seus papéis, transformando-se de fins em meios.
Abdicam de suas identidades individuais em favor da identidade organiza
cional. As pessoas que se devotam à organização cedo ou tarde irão se
decepcionar profundamente. Equivocadamente pretendem, na verdade,
comprometer-se com a causa organizacional e com as pessoasque as realizam,
mas, de fato, dedicam-se à organização per se, confundindo o conteúdo (causa
e pessoas) com a forma (organização, estrutura, instrumento). Mitificam a
organização, convertem-se à religiosidade do trabalho, desapropriam-se de
suas identidades individuais para incorporarem uma entidade coletiva
esotérica, que assume suas mentes e almas, apontando-lhes direção, rumo e
sentido para as suas vidas. É evidente que tais circunstãncias se reforçam
ainda mais pela ampla concessão de bens tangíveis e intangíveis que as seitas
organizacionais asseguram aos seus integrantes. Como no enredo de O Mágico
de Oz, os convertidos incorporados à entidade tornam-se encantados pela
organização per se. É a adoração do mito: a organização. São colonizados
pelo trabalho.

As Regras de Ferro das Seitas

Uma das mais decisivas razões para o sucesso de alguém é a sua
compreensão e estrita obediência aos postulados da cultura da organização.
Os empregados são chamados de parceiros, colaboradores ou membros e são
induzidos a pensar e a se comportar em consonância com regras rígidas,
opções, valores, hábitos e práticas comuns a todos. Desenvolvem-se maneiras
próprias de vestir e de falar, jargões são disseminados como' peculiaridades
dos convertidos em um linguajar típico dos iniciados. O desconhecimento
da forma próptia de se comunicar denuncia o não-pertencimento às seitas.
Como nas denominações religiosas em que as formasde falar e orar dos crentes
retratam verdadeiros lugares-comuns de linguagem, nas seitas organizacionais
o mesmo fenômeno de comunicação se repete. Assim também as preferências
pessoais do cotidiano tendem a se estandardizar.
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Dos jovens colaboradores das seitas espera-se que dediquem suas
vidas às organizações e sigam as regras, procedimentos, determinações e
referências de seus mentores ou colegas já antigos e experientes na cultura
da organização.

A inovação é a mola propulsora do mundo moderno. Deve ser esti
mulada e apoiada, testada e praticada. Mas, nas seitas, deve ser processada
sem violar a ordem dominante da cultura organizacional no que se refere às
interações de uns com outros, avançar na quebra de paradigmas tecnológicos,
nos processos de trabalho e na modernização dos produtos e serviços, mas
tudo sem violar os cânones de ferro estabelecidos pela ideologia, a doutrina
e os dogmas da organização. Os seus violadores são invariavelmente acusados
de apostasia. A punição por tais desvios de comportamento, pelo descum
primento das regras são freqüentemente sutis, mas rígidos: O comportamento
do membro desviado pode ser avaliado por uma comissão, que tenta reconduzí
lo ao exercício correto da prática esperada até recomendar a sua exclusão
(vale dizer, demissão) da organização por inadaptação à cultura. Éexatamente
o mesmo que ocorre em muitas denominações religiosas com praticantes
desviados por comportamentos julgados inapropriados. Todos sabem assim
que seguir à risca os preceitos organizacionais é a precondição mais importante
para uma carreira de sucesso.

O sacrifício da inteligência e da razão é exigido pelas igrejas, pelos
partidos políticos radicais, mas também molda as seitas organizacionais. A
dimensão ritualística dessa prática de concessão intelectual aos interesses
das circunstâncias existe desde o passado remoto na história das civilizações.
Os deuses sempre foram vorazes de sacrifício humano, sobretudo em 'devorar
a inteligência de seus súditos. Mas a exigência de abandonar idéias e
conceitos em função da obtenção de cargos e funções nas organizações é
bastante recente. Ela surge com a globalízação, com a dispersão galopante
dos valores na sociedade, com a competitividade imposta pela predominância
absoluta do mercado, com a sofisticação das estruturas e processos de trabalho
nas organizações. Nas organizações transformadas em seitas, concentra-se
nas mãos dos dirigentes o poder de exigir que dogmas sejam impostos e
assimilados pelos subordinados. A regra de ouro para integrar-se a uma
organização no mundo de hoje é submeter-se a um corpo ideológico
verticalmente imposto, semelhante, de forma exacerbada, a que Lênin
preconizava como "centralismo democrático" para a implantação da revolução
comunista na Rússia.

Veleidades de independência e de autonomia à ordem dominante
trazem anátemas, preconceitos, distâncias e exclusões da organização, por
inadaptaçâo psicológica, ou, como preferem eufemisticamente dizer, "por não
ter O perfil desejado pela organização". Não é possível sequer ousar incomodar
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as "verdades religiosas de trabalho" assumidas e praricadas pelas seiras
organizacionais. Como se fosse possível para uma organização esrabelecer
limires à liberdade de pensar de seus colaboradores. E organizações assim
ainda se arvoram em praricar programas de responsabilidade social e de
volunrariado, assumindo-se como "empresas-cidadãs". Esramos na Idade
Média Empresarial e vivenciamos a fesra superficial do humanismo.

A seita organizacional, em verdade, pretende impor a alienação
inrelectual em seus quadros funcionais, se bem que declare exatamente o
contrário em todas as formas de manifestações oficiais em que se apresenre.
A seira organizacional promove a cultura do militante no mundo do trabalho,
com a sua lógica absurda da aceitabilidade de seus dogmas e símbolos. O
respeito à diferença e ao contraditório é o pilar da democracia. A organização
que recusa essa questão se perverte em uma cultura totalitária. Silêncios
obsequiosos e o sacrifício às convicções como estratégias comportamentais
manipulativas para a ascensão funcional são próprias das culturas organiza
cionais avessas à participação, à voz, à liberdade, ao trabalho em equipe, à
integração, à motivação genuína, à criatividade e à crítica espontânea e
não-censurada no ambiente de trabalho.

Como as Seitas Atraemos Seus Quadros?

As pessoas estão sempre em busca de um significado e de um propósito
para as suas vidas, sempre à procura do encontro com a sua paixão, a razão
de sua existência. E assim muitas vezes desgastam-se no rodízio incessanre e
insatisfatório que realizam de um grupo para outro, sem alcançar o que
desejam: realizar em plenitude as suas necessidades.

Uma organização existe como um grupo de pessoas que se relacionam
enrre si para a realização de determinados objetivos, metas e missões. Não
há recursos místicos ou mágicos desenvolvidos pelas organizações que sejam
capazes de separá-los dos já pertencentes aos seus integrantes.

Os membros das organizações transformadas em seitas são atraídos
pela enorme capacidade que estas têm de preencher os vazios.existenciais
de pessoas sequiosas de satisfação das necessidades de afiliação, de pertenci
menro, de atenção, de afeição e de interaçâo social. Elas são propensas a
sentir que todos as aceitam, constituindo-se em verdadeiros grupos sociais
que mutuamente se apóiam. Nas seitas a atratividade se complemenra pelo
treinamenro de doutrinação dos valores, hábitos, práticas e atitudes valori
zados pelo cotidiano organizacional. Não há eufemismo capaz de minimizar a
verdadeira lavagem cerebral que as organizações praticam na inoculação de
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sua cultura no seio de seu corpo funcional. Pessoas sedentas de auto-aceitação
rendem a ser facilmente arraídas, como se hipnotizadas, pela aceitação e
atenção recebidas como membros de uma religião corporativa.

Em um esforço de diferenciação, igrejas emergentes procuram públicos
cada vez mais específicos. O mesmo fenômeno repete-se no mundo do trabalho:
as organizações também buscam colaboradores específicos, que tenham
peculiaridades afins. É a tribalização tanto do rrabalho quanto da religião,
ambas dando conseqüência à dispersão de valores, opções éticas, gostos e
preferências, hábitos e atitudes, práticas e visões diferenciadas de mundo
que marcam os tempos presentes.

Para atrair os seus quadros, as seitas focam precipuamenre as caracte
rísticas individuais de personalidade, valores, ambições, visões de mundo c
atitudes, isto é, tudo o que conforma o indivíduo como pessoa. Apenas
subsidiariamente complementam com as habilidades e competências que a
pessoa possua para realizar o seu trabalho. Selecionam quadros fundamen
talrnenre pela pessoa que é o candidaro ao cargo mais do que pelo que saiba
fazer. E para isso não é necessária a aplicação de restes psicotécnicos ou
vocacionais sofisticados, mas se avalia o candidato pela resistência que
apresente em ultrapassar inúmeras entrevistas de seleção, em que seja capaz
de demonsrrar o seu espírito de grupo, de vestir a camisa, de dar-se pela reali
zação de um ideal, de jogar no time. Buscam, portanto, um tipo muito específico
de personalidade na miríade de atípicídades que caracterizam a dispersão de
valores do mundo de hoje. Na sociedade da tribalizaçãc, integram-se por
identidades afins na constituição de mais uma tribo.

Objetivam pela ênfase na ética de resultados a obtenção de eficiência,
da eficácia e da efetividade através do comprometimento de seus quadros à

realização dos fins da organização.
Quando as pessoas são selecionadas pela predisposição que tenham a

desempenhar determinado papel, a possibilidade de sucesso é incomen
suravelmente maior. Afinal, ranto no ambiente de trabalho quanto fora o
valor de cada pessoa é definido pelo que elas fazem, pela organização a que
pertencem, pelo cartão de visitas que apresentam, pelos símbolos c totens
que valorizam. Os quadros são atraídos pela predisposição em transformar a
organização em seu próprio lar, como se todos fossem uma só família.

Normalmente, não contratam alguém para trabalhar em uma área
específica, mas para integrar a organização, onde, quando e em que função
seja necessário. O candidato pode ser contratado para uma função específica,
mas ele precisa ir muito além. Precisa ter uma personalidade individual própria
e rraços e características pessoais que se compatibilizem adequadamente à

cultura organizacional, isto é, à sua doutrina, aos dogmas, aos fundamentos,
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à ideologia e os aos cânones gerenciais praticados pela organização. É preciso
que sejam tão comprometidos com o que fazem que os seus trabalhos se
tomam as suas próprias vidas.

No cotidiano das organizações transformadas em seitas, o trabalho
absorve as funções da família porque é realizado por pessoas afins. Todos têm
o mesmo interesse. Compartilham da mesma visão de mundo, projetam
trajetórias existenciais similares, preferências esportivas, culturais e de lazer
etc., e assimse sentem confortavelmente bem juntos, tanto no trabalho quanto
fora dele. As pessoas atraídas pelas seitas esperam encontrar no trabalho
todo o sentido de prestígio e de auto-realização, camaradagem, afeição e
companheirismo, amizade e respeitabilidade, entretenimento e diversão,
desafio e autonomia, segurança e independência. Aparentemente, as organi
zações lhes possibilitam tudo isso. Pelo menos, é assim que se sentem. E assim
as seitas organizacionais controlam os seus membros, inculcando-lhes um
idealismo corporativo que redunda na exclusão de todas as demais dimensões
igualmente enriquecedoras da vida humana na família e na comunidade.
Dessa forma, todos desistem, na prática, de suas identidades como indivíduos
para assumirem a identidade da organização. Pela prevalência conferida aos
interesses da organização, os membros das seitas são profissionalmente reali
zados, mas crescentemente empobrecidos como pessoas no exercício das
diferenciadas dimensões da vida humana.

Ao contrário do que se possa supor, um nível exagerado de compro
metimento do empregado com a organização nem sempre é a melhor maneira
de consecução de desempenhos excelentes. Aqueles empregados que dedicam
menos tempo ao trabalho porque se beneficiam de relações familiares
saudáveis, como, por exemplo, o exercício da maternidade e da paternidade,
costumam obter desempenhos superiores. Os frustrados e ressentidos por não
usufruírem uma vida plena fora do trabalho muitas vezes apresentam
desempenhos bem inferiores. Éevidente que pessoas que conseguem desfrutar
de uma vida equilibrada entre família, organização e comunidade normal
mente são bem mais produtivas e realizadas.

EmBusca doTemperamento Conveniente
As seitas organizacionais recorrem a métodos de investigação técnica

para analisar o temperamento dos empregados. O objetivo é evitar conflitos
desnecessários produzidos por dissonância de temperamento e assim montar
equipes de trabalho mais consistentes e harmônicas. Ao lançar mão desses
instrumentos de identificação psicológica, tornam-se capazes, já na seleção
de seus quadros, de mapear a personalidade dos empregados e de identificar
a priori quem combina com quem. As seitas organizacionais valem-se, cada
vez com maior freqüência, do mapeamento de personalidades para conhecer
melhor os seus empregados, o modo como trabalham e como se relacionam
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entre si. Desentendimentos, conflitos, brigas, animosidades, frustração e
dificuldades de relacionamento interpessoal são sinais efetivos de que O

convívio entre os empregados pode não estar ocorrendo de forma saudável e
produtiva. Isso porque, acreditam, há perfis personalógicos que reagem melhor
à interação social enquanto outros tendem à divergência e à confrontação.
Transportam ao ambiente laboral a idéia do cotidiano das pessoas de que
"dois bicudos não se beijam". Evitam assim a presença dos "bicudos" na equipe
de trabalho, já que podem influir negativamente na obtenção de resultados
ou na qualidade dos projetos e atividades a realizar.

A escolha do temperamento adequado passa a ser mais um referencial
consistente na forma como as seitas organizacionais atraem e selecionam seus
quadros. Quando as pessoasse conhecem bem, têm temperamentos afins e sabem
como as outras se comportam, tendem a ser mais objetivas e hábeis no trato e
otimizam o convívio pela redução do conflito desnecessário produzido pela
divergência interpessoal de personalidades. Não é que se busque personalidades
idênticas ou semelhantes, mas que sejam afins. É preciso considerar a
personalidade do empregado para direcionar o seu ingresso e progresso no
ambiente de trabalho, assim crescentemente acreditam as seitas organizacionais.
É claro, como já dito, acrescem-se os exames de DNA dos candidatos, sempre
sub-reptíciarnenre realizados. Mas aí o avanço da discriminação é bem mais
grave: um verdadeiro atentado aos Direitos Universais do·Homem.

Conversão e Nível Hierárquico
Uma questão sempre suscitada nas organizações que se comportam

como seitas é a relação, eventualmente existente, entre o nível hierárquico
do convertido e o seu grau de conversão à religiosidade corporativa. Éevidente
que essa relação é altíssima. Quanto mais alto na escala hierárquica, maior
tende a ser a conversão do empregado. É a transmutação do conhecido
"Princípio de Peter" às seitas organizacionais. Os símbolos de prestígio e status,
as promoções e o reconhecimento das organizações, tendem a se concentrar
nos que professam e praticam os seus dogmas, ritos, valores e opções éticas.
As seitas organizacionais naturalmente premiam a conversão. Afinal. os
convertidos dedicam-se inteiramente ao trabalho, seguem religiosamente as
lideranças corporativas, excedem-se no sentido de compromisso e engajamento
ao que realizam na organização. São premiados e reconhecidos por isso, já
que as suas contribuições estão diretamente proporcionais ao grau de devoção
à organização. Pouco importa se a conversão é decorrência das recompensas
recebidas ou se por serem convertidos os empregados são reconhecidos e
promovidos. O importante é que existe um alto grau de conversão entre os
ocupantes dos postos diretivos e gerenciais de uma organização transformada
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em seita. E isso é perfeitamente compreensível, porque são eles os guardiães
da fé, sobre os quais repousam as certezas da obediência aos ritos, símbolos,
mitos, dogmas e fundamentos de uma organização que pratica a religiosidade
no trabalho. Sem eles haveria desvios, dissidências e apostasia na prática dos
postulados preconizados pela seita organizacional aos seus convertidos.

A nata fica sempre no topo, conseqüentemente azeda muito mais
depressa. Assim também nas organizações. Essa metáfora talvez possa servir
de estímulo para os profissionais competentes resistirem aos encantos das
seitas organizacionais. Como uma sereia traiçoeira, seduz e encanta, atrai,
usa, abusa e destrói aqueles incautos que se deixam levar pela artificialização
de seus símbolos. As seitas organizacionais não são garrafas de leite. Mas
parecem vidros de molhos para saladas, em que o azeite fica em cima e o
vinagreem baixo. Ao mergulhar na seita da organizaçãoo profissional termina
por ter uma verdadeira congestão do vinagre corporativo, que, metafori
camente, significa uma vida azeda e envinagrada pela minimização existencial
à dimensão do trabalho pelo trabalho, à devoção a um falso evangelho que o
empobrece eomo ser humano, tanto quanto pessoa como profissional.

o Contrato Psicológico das Seitas

Todo mundo é um associado no cotidiano das organizações modernas.
As seitas, em especial, são useiras e vezeiras em adotar O conceito de que
seus empregados possam ser estimulados por um novo título, por um símbolo
de status e prestígio, que, por exemplo, à guisa de associado a organização
lhes atribui. Até que ponto tal prática se constitui em uma faceta de uma
seita organizacional ou objetive apenas atribuir maior prestígio ao beneficiário
da lisonja é uma questão a ser identificada caso a caso.

Em verdade, ser associado a uma organização significa que se dispõe
de suas ações como proprietário. Pelo menos, esse é o conceito tradicional.
Mas tal conceito hoje se ampliou consideravelmente. O novo grupo de
associados não possui ações da organização, mas tem com ela muito maior
identificação, embora não ganhe necessariamente qualquer recompensa
financeira vinculada ao título de associado que ostenta. O grande barato
para a organização é que ela obtém um nível muito maior de comprometimento
dos empregados sem ter de lhes dar nada em troca. E ainda se diz que tal
relação empresa/associado é ganha-ganha. Ora, o conceito de associado em
purra o empregado para uma maior proximidade com a organização, o que é
muito bom para ela mas não necessariamente para o empregado.
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Quanto mais as necessidades de auto-estima e de auto-realização
são preponderantes no comportamento dos empregados, mais produtivos e
passíveis de conversão às seitas organizacionais eles se tornam.

Há muito as organizações já sabem que a satisfação das necessidades
superiores da hierarquia motivacional de Maslow é bem mais efetiva e
significativamente mais barata, que a satisfação das necessidades básicas.
Frederick Herzberg identificou que o que motiva o ser humano é a busca
pela satisfação das necessidades insatisfeitas. E é sempre assim: o ser humano
é sempre motivado. Não há comportamento sem motivo. Pode não ser para o
trabalho. Mas, e se for s6 para o trabalho? Éo que buscam as seitas organiza
cionais: objetivam circunscrever a vida das pessoas à preponderãncia do
universo laboral.

As necessidades básicas, preventivas e ambientais melhoram as con
dições de trabalho, mas não evitam que os empregados fiquem desmotívados.
O que motiva é um conjunto de circunsrâncias diferentes do das que
desmotivam. As que desmotivam estão relacionadas a como os indivíduos
são tratados. As que motivam se relacionam ao próprio trabalho, a como se
utilizam o talento e a energia de quem desempenha as funções e atribuições
na organização.

A satisfação das necessidades básicas é externa à organização, refere
se às diferentes escolhas que O empregado faz no seu cotidiano. Já as neces
sidades superiores de auto-estima, reconhecimento e auto-realização referem
se ao que o indivíduo faz no trabalho. São internas, endõgenas, provêm de
anelos interiores que o indivíduo satisfaz dentro da organização. As pessoas
estranhas à organização não dispõem de suficiente informação para valorizar
as recompensas decorrentes das recompensas intrínsecas ao próprio trabalho.

Assim, além dos aspectos legais e formais da legislação trabalhista, a
relação empregador-empregado nas seitas se faz através de um acordo
informal tácito, não declarado ou negociado, em que O empregado se vincula
emocionalmente à sua organização, quase como em um ato de fé.

Quando as recompensas desse contrato se baseiam no desempenho
do empregado, como, por exemplo, volume de vendas alcançado, projetos ou
peças produzidas, clientes atendidos etc., não há o que contestar dessa relação
psicológica resultante do trabalho. Em função do melhor desempenho, maiores
e melhores recompensas. Mas, quando as recompensas advindas da organi
zação incorporam no cotidiano da vida do empregado elementos emocionais
e de afiliação, como se a um culto de uma Igreja, eles O transformam em mais
um convertido à religião praticada pela organização.

Aspectos emocionais e de pertencimento são difíceis de quantificar.
Quanto custa a alguém adquirir a condição permanente de membro de uma
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família? É inavaliável, O empregado pode apresentar ganhos crescentes de
desempenho e mesmo assim não obter essa condição. Pertencer a uma família
não é um troféu a ser conquistado. É uma dádiva que decorre do próprio
nascimento. Infelizmente, para muitas famílias destroçadas pelas tragédias
do cotidiano a dádiva se transforma em um fardo existencial.

A maioria das pessoas, no entanto, é capaz de grandes atos de sacrifício
em benefício de suas famílias. E é assim que deve ser. Mas elas não devem
fazer o mesmo pela organização em que trabalham. A empresa não é a sua
família. Ela não é capaz de garantir às pessoas o sentido de pertencer e de
apoio emocional que somente as suas famílias lhes oferecem. No entanto, de
forma manipulativa, as organizações buscam o mesmo tipo de comprometi
mento psicológico dos empregados para arrancar deles níveis crescentes de
eficiência e de desempenho. E, em um estranho processo de sedução, o
empregado tende a requerer mais recompensas, mas não necessariamente
aumentos de salários ou outras formas convencionais de benefícios extra
salariais. Demandam à organização maior resposta psicológica de apoio
emocional, de integração e de pertencimento. E como são respostas fáceis e
baratas, a organização se excede para atendê-las. E assim obtém um nível
ainda maior de envolvimento e comprometimento de seus empregados. Os
resultados decorrentes desse contrato psicológico são altamente benéficos
para a organização. E cada vez mais convertido, por que não dizer fanatizado,
o empregado aumenta a sua carga de contribuição, aloca maior tempo e
energia ao trabalho em troca de recompensas psicológicas intangíveis. E,
assim, pouco a pouco se afunda nos limites existenciais estreitos da seita
organizacional, a qual passa a reverenciar com seus totens, ídolos e símbolos.

As organizações, por mais que desejem, não conseguem preencher
na plenitude as multidiversificadas necessidades de seus empregados. É tola
a pretensão de que a organização possa preencher o vácuo existencial do
empregado e utilizar de todo o seu potencial para os interesses do trabalho. É
também falso o conceito de que a pessoa possa se dedicar primeiramente ao
trabalho para depois desfrurar de sua família. As pessoas precisam simul
taneamente de ambos - família e trabalho.

Quando alguém privilegia por longo tempo o trabalho, os seus colegas
substituem inadequadamente a-sua família. Por mais estimulante e recom
pensador que seja o trabalho, O ser humano sempre terá necessidade de
preencher a sua trajetória existencial com outras dimensões da vida. As
seitas organizacionais objetivam cumprir esse papel: ser a própria família do
empregado.

Em uma passagem bastante ilustrativa do filme O Poderoso Chefao,
Dom Vitor Corleone diz que "Um homem que não dedica o seu tempo à
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família não pode ser considerado um verdadeiro homem". Ele evidentemente
se referia à sua família em um sentido bem amplo, pois, para ele a sua família
abarcava também a sua organização criminosa.

Por Que as Pessoas Ficam nas Seitas?

Evidentemente porque nelas preenchem os seus vazios existenciais,
satisfazem à hierarquia de suas necessidades de que falava Abraham Maslow.
A organização desempenha de fato as funções e os papéis da família, dos
amigos e colegas, oferece status e prestígio, garante o reconhecímento. Em
outras situações, as pessoas ficam pela força da inércia, porque se acostumaram
e assimilaram a cultura em que vivem, pelo conformismo ou pela resistência
que todos temos em encarar o novo e o desconhecido. Afinal. costuma-se
dizer: a realidade das seitas nos incomoda, mas não a ponto de nos tornar tão
insatisfeitos pata deixá-las de vez, especialmente em uma época tão difícil
em que não há emprego.

A conversão à seita se faz lentamente, sem que se perceba que pouco
a pouco se está absorvendo e repetindo as suas práticas. Uma rã pularia
imediatamente de dentro de uma panela de água quente. Como a temperatura
da água fria aumenta lentamente, ela acaba sendo cozida até a morte. Assim
também ocorre com a maio tia dos convertidos à religiosidade do trabalho
nas seitas organizacionais. Vão morrendo durante muito tempo, sem que
haja morte clínica. As pessoas ficam até a perda de suas identidades e a
morte psicológica, simplesmente adstritos ao universo estreito de suas relações
de trabalho. Muitas generalizações e racionalizações inadequadas ainda
sustentam a noção de que todas as organizações são semelhantes, que é
muito melhor aturar o desconforto conhecido, que já se sabe administrar, do
que mergulhar na aventura do desconhecido, em que, conio se diz, "vai-se
mudar de empresa mas não de problemas". "É melhor aturar o diabo do chefe
que já conhecemos as manhas do que ter que aturar um outro que vamos
demorar a conhecer." E a lei do menor esforço sustenta o conformismo e a
alienação.

Quando negociam com os valores prevalecentes nas seitas organiza
cionáís.os empregados podem ser levados a fazer tantas concessões que talvez
cheguem a sacrificar suas identidades. Ocorre então a deterioração ética,
advérn o cinismo.

Sem dúvida, todos n6s - membros de alguma organização - estamos
cotidianamente vulneráveis ao cinismo, submetidos à tentação do comporta
mento e das atitudes antiéticas. A sociedade que gravíra em torno do mercado
s6 cobra de seus integrantes uma coisa: que levem vantagem. É sempre a "lei
de Gerson".
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Émuito difícil reverter histórias de conversão ocorridas a longo prazo.
Somente crises muito sérias na rrajetória existencial dessas pessoas são capazes
de fazê-las despertar da letargia a que foram tangidas por uma cultura
organizacional alienante. Os casos mais comuns de sucesso, ou de libertação,
melhor dizendo, decorrem de crises externas a que o convertido não pode
resistir- redução de quadros, downsizing, fusões empresariais, falências. Rara
mente decorrem da tomada da auroconsciência pessoal e da vontade
individual de mudar as circunstâncias de alienação a que se submete.

As Seitas São Famílias Desestruturadas

Os empregados não convertidos às seitas organizacionais aprendem
em casa, desde os mais primordiais momentos de socialização, a como se
comportar no trabalho, como, aliás, em todos os demais ambientes em que
convivam. Os convertidos fazem exatamente o contrário. Levam para os
ambientes familiar e social as mesmas práticas e conceitos que aprendem no
trabalho. Não compreendem que o desempenho de papéis tão distintos requer
atitudes e comportamentos substantivamente diferentes. A principal habi
lidade requerida de um componente de um agregado familiar é a de relacio
namento e de interação. É evidente que um grupo familiar não é uma equipe
de trabalho. A confusão leva as pessoas inconscientemente à prática e a um
nível de exigência incompatíveis com a vida familiar. Ao longo do tempo,
sentem-se mais seguros, tranqüilas, confortáveis e à vontade no trabalho do
que em casa. O ambiente de trabalho passa a ser o espaço em que os relacio
namentos se estabelecem, os amigos se encontram, as vitórias e as datas
significativas são comemoradas. Uma mãe ou um pai frusrrado pelos conflitos
familiares com o cônjuge, com os filhos ou com os sogros, escora-se na idéia
do trabalho em equipe para administrar alguma divergência doméstica. E
assim aprofundá a crise ao introduzir racionalidades estranhas a relações
fundadas centralmente no amor, na afetividade e nas emoções. Não é impro
vável que em uma dessas discussões em família algum filho pergunte ao pai
quando irá merecer a mesma atenção e apreço que dedica aos clientes e aos
colegas de trabalho.

As seitas organizacionais funcionam como famílias desestruturadas
em que não se preserva a identidade do indivíduo como pessoa e não se
estabelecem os limites entre a individualidade de cada um e os interesses
coletivos da família. Confundem-se família e pessoas que a integram. O
interesse de cada um é o interesse de todos, em uma invasão imprópria de
privacidade e de individualidade, em que limites naturais de identidade não
são preservados.
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As pessoas devem ser valorizadas por serem quem são e não por
seguirem regras que lhes são, consciente ou inconscientemente, impostas.
Grupos ou famílias saudáveis são as que valorizam e possibilitam a livre
expressão da individualidade de seus membros. Os grupos que impõem a
conformidade acabam por se transformar em seitas. A prática da ética de
resultados é a que traz o sucesso ou, pelo menos, garante a sobrevivência no
emprego. Como pode alguém evitar que as relações familiares não sucumbam
ao peso da inautenticidade, da fragilidade e da fluidez dos laços de lealdade
e de confiança, de reciprocidade e de solidariedade existentes nas organí
zações? Como pode alguém conviver rigidamente com opostos tão contra
ditórios: no trabalho, a prevalência do curto prazo; na família, a busca pela
construção de laços de longo prazo e definitivos? A organização moderna
corrói a identidade e o caráter de seus membros, em especial no que se
refere a uma interação humana descontaminada da prevalência do aqui e
agora para projerar laços definitivos e sustentáveis de longo prazo.

Será que eu gostaria de ter como pai de minha filha ou de meu filho
alguém como o gerente que eu sou na organização em que trabalho? A fratura
de identidade se dá quando o gerente que trabalha em uma seita organiza.
cional não consegue ou mesmo não pode mais oferecer aos filhos a essência
de sua vida no trabalho como paradigma ou exemplo de como eles devam se
comportar eticamente em suas próprias vidas. As qualidades do bom caráter
nem sempre são as mesmas que levam ao bom trabalho. Como conviver com
o paradoxo entre aética de convicções, que pauta o comportamento digno,
e a ética de resultados, que assegura o sucesso nos negócios através do
maquiavelismo do comportamento pessoal? O tédio mais deletério não é o
de não fazer nada. É o de fazer o que não se quer. Esse é o paradoxo que dá
concretude à dramaticidade da crise dos tempos presentes nas relações sociais
em família. Afinal, o predomínio das circunstâncias sempre está acima dos
nossosdesejos, conforme já nos falava Milan Kundera em a Insustentável Levezã,
doSer.

A incorporação do conceito de família pelos empregados na organi
zação é um passo importante na sua transformação em seita. Esse conceito é

seqüestrado pelas seitas organizacionais. O empregado faz da empresa em'
que trabalha a sua família, dedica-lhe a prevalência de suas emoções, senti
mentos e satisfação 'de necessidades, reduzindo a plenitude de sua expressão
como pessoa humana.
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MITOS OU FALÁCIAS GERENCIAIS

Trabalho em Equipe

Asseitas se valem de variados processos, procedimentos e mecanismos
de manipulação e de poder para anular e desconstruir a subjetividade de
seus membros, nas diferentes formas com que estes se apresentam na inter
relação com a organização: funcionários, rerceírízados, parceiros, colabo
radores, consultores, fornecedores, competidores etc. Ritos e rituais específicos,
valores, credos, mitos, totens, símbolos de linguagem são estabelecidos no
propósito de fixar uma liturgia empresarial própria que subjugue a identidade
de todos ao interesse da organização. As relações culturais, simbólicas, sociais
e de trabalho nas seitas organizacionais forjam e estandardizam identidades
individuais em favor do grupo como a única forma de sobrevivência na
comunidade empresarial. A tirania do trabalho em grupo se torna um hábito
e a tal ponto se dilata que acaba virando doença, conforme nos lembra
Dostoíevskí em Casa dos Mortos.

É preciso criticar conceitos amplamente difundidos como flexibilidade
nas relações de trabalho, reengenharia e trabalho em equipe como estratégias
sutis de manipulação que geram enormes lucros para as empresas, mas fazem
com que, em verdade, os trabalhadores percam a motivação e os vínculos com
o trabalho. Um sistema que aliena os seres humanos das razões mais profundas
da vida certamente não manterá a legitimidade por muito tempo. É preciso
que as coisas comecem a mudar. Talvez essa mudança já esteja ocorrendo,
apenas ainda não esteja sendo vista.

As organizações não são mais concretas do que os indivíduos que as
incorporam. Abstrações como tradições, hábitos, práticas e precedentes de
que as organizações se valem tanto para afirmar sua hegemonia não são mais
sábias do que as pessoas que as utilizam.

As seitas organizacionais estabelecem uma cultura repressiva e tota
litária que impede a manifestação da individualidade da pessoa para poder
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propiciar a valorização do grupo no interesse dos negócios da empresa. A
imposição da prevalência dos desejos, aspirações, sentimentos e necessidades
do grupo seqüestra o eu do indivíduo para tomar todos iguais, padronizados,
em uma busca permanente de concordância auferida não pela manifestação
de todos de forma livre e espontânea, pela aceitação da divergência e da
discordância, mas pela ditadura do consenso estabelecida por uma maioria
de míopes que se recusa a enxergar a realidade livres dos condicionamentos
que assimilar como verdades absolutas, fixadas pelo credo organizacional
dominante. No mundo do eu me amo, do narcisismo desenfreado, a privati
zação da trajetória existencial assumiu proporções inusitadas que o euconstan
temente invade o já tão esvaziado espaço do outro. Ser outro hoje em dia é
duro, nessa passarela de vitrines do ego, conforme nos lembra Sennett", Ser
sincero e franco, aberto e disponível talvez seja a única forma de convencer
empregados desmotivados, descrentes e até cínicos de que somente uma
relação fundada na verdade e no apreço genuíno pelos outros pode ser capaz
de estabelecer uma parceria autêntica entre a organização e a sua força de
trabalho, de sorte a atuar em um legítimo processo de trabalho cooperativo
em sinergia.

No dizer de Émile Durkheim, o ser humano é um ser social. As seitas
organizacionais assim interferem decisivamente na construção da identidade
de seus membros. Cada um passa a se nortear pelo comportamento do outro,
até nas maneiras de pensar e agir, vestir e viver, nos seus hábitos e atitudes,
na sua visão de mundo e nos seus gostos e preferências, no desempenho no
trabalho e na vida social. É claro que não há uma individualidade pura,
inteiramente descontaminada de quaisquer influências, em nenhum espaço
do universo social. A nossa subjetividade é sempre alimentada pelas diferentes
relações sociais em que nos envolvemos no cotidiano de nossas existências.
Nem sempre somos o que queremos ser, temos de nos ajustar à sociedade em
que vivemos. No entanto, as seitas organizacionais pretendem estabelecer a
identidade única, o indivíduo coletivo, estandardízado e pasteurizado pela
realidade do trabalho. No universo do trabalho, busca-se a hegemonia do
pensamento único, isto é, forja-se uma cultura totalitária. Algumas caracte
rísticas da vida organizacional encontram-se de tal forma estabelecidas e
estratificadas que não se consegue imaginar que possam ser diferentes.

O trabalho em equipe pressupõe a discussão franca e aberta, sem
apelo à autoridade e ao uso da hierarquia. Todos são livres para expressar as
suas opiniões e convicções.Tomada a decisão, todos a devem assumir como sua.
A partir daí a divergência nas seitas passa a ser insubordinação, quase sempre

* Richard Sennett, A Corrosão do Ccrdrer, Editora Record-. 2001.
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estigmatizando o dissidente como aquele que não sabe jogar no time, não
veste a camisa, não tem espírito de grupo. Aplicado à realidade da família, o
conceito deformado pelas seitas do que seja trabalho em equipe pode ser
altamente destrutivo à educação dos filhos. A ausência de autoridade paterna,
a discussão exagerada de questões cotidianas sob a pseudopretensão de rela
ções democráticas entre pais e filhos quando, muitas vezes, na verdade,
esconde o desejo de simplesmente dizer não, acabam por gerar desorientação
e falta de referências.

Os problemas crescentemente agravados dos filhos, derivados do uso
de tóxicos, da falta ao estudo, do sexo na adolescência, da gravidez prematura
e da violência doméstica provêm muito da perplexidade dos pais que, inadver
tidamente, tentam trazer para o seio familiar práticas de gestão de trabalho
em equipe que incorporam da realidade das organizações transformadas em
seitas.

Treinamento: Cooperação e Confiança Mútua

Teal: UmCaso à Parte
Uma variante do TEAL são as palestras motivacionais crescentemente

utilizadas pelas organizações ditas moderninhas. A esse respeito, talvez valha
a pena transcrever parte do artigo de Diogo Mainardi, publicado na Revista
Veja, edição de 1Q de outubro de 2003. Diz o consagrado articulista: u... Para
preparar minha palestra motivacional, fui vero que oferecem os concorrentes.
Um deles promete melhorar o amor-próprio de secretárias maltratadas pelo
chefe e abandonadas pelo marido. Outro estimula corretores de seguros a
vender mais apólices a seus clientes. Até a Prefeitura de SlNOP, em Mato
Grosso, contratou um palestrante motivacional para seus motoristas,
merendeiras e trabalhadores braçais. Antigamente essa gente era motivada
na base do chicote. Agora é obrigada a assistir palestras motivacionais com
trechos do filme Fernão Capelo Gaivota".

Além de projetarem filmes como Fernão Capelo Gaivota, os palestrantes
motivacionais dispõem demuitos outros recursos para animar a platéia. Fábio
Puentes apresenta um show de hipnose. Adroaldo Lamaison toca violão.
Eduado Botelho fala sobre o seu tumor na medula. O Professor Gretz distribui
brindes. O Professor Marins relata a parábola da caverna de Platão. Roberto
Shimyashiki manda pisar em brasas. Marilu Martinelli, antiga jurada do Show
de Calouros de Silvio Santos, louva o guru indiano Sathya Sai Baba. Lair
Ribeiro consegue tornar todo munda mais inteligente.

A técnica preferida dos palestrantes motivacionais é estabelecer paralelos
entre dois campos que, aparentemente, não têm nada em comum. Helena

55



WAGNER SIQUEIRA

Artmann mostra que participar de um campeonato de balonismo é igual a
administrar uma empresa. Sérgio Amo assegura que não há diferença entre
preparar uma macarronada e tocar uma grande indústria. Klever Kolberg
argumenta que obter sucesso em um empreendimento comercial é a mesma
coisa que chegar em oitavo lugar no rali Paris-Dacar. Thomaz Brandolin
cria uma analogio entre a atividade profissional e um encontro com ursos
selvagens no Pólo Norte. Depois tem gente que se espanta quando Lula
compara a reforma Previdenciária a uma jabuticabeira. Alguns dos mais
requisitados palesirasues motivacionais atuam em família. Os membros da
família Schürmann deram a volta ao mundo ê1n um veleiro. Contam anedotas
de suas viagens para ilustrar temas como planejamento estratégico, liderança,
administração de risco, relacionamento interpessoal. Já os membros da família
Goldschmidt percorreram a América do Sul em um motorhome. O patriarca
da família afirma quesuamaior aventura foi largar tudo em 1987e ir morar
em Londres, ganhando a vida como garçom. Eu também trabalhei como
garçom em Londres. A príncipallição que tirei da aventura é que nunca mais
quero ser garçom."

"O Espantalho, inimigo doBatman, aproveitou umapalestra motivacional
para espalhar seugás domedo. Eu admiro o Espantalho", conclui o articulista.

Intrigado pelas circunstâncias em que se realiza o TEAL, pedi a Leo
nardo Fuerth, um grande amigo e fraterno colega de trabalho, que me
descrevesse a sua experiência pessoal ao se submeter a esse treinamento.
Disse-me ele:

Wagner,

Sobre a minha experiência, há cerca de oito anos, aconteceu mais ou me
nos assim:

O grupo de treinandos saiu do Rio de Janeiro em dois ônibus fretados
pela Amil, e fomos levados para o Hotel Rosa dos Ventos, em Teresópolis,
onde chegamos ao final da tarde. Lá já havia uma estrutura para esse tipo de
treinamento. Houve à noite uma palestra de apresentação de metodologia,
com exercícios escritos de "aquecimento mental" e ao final apresentações de
cada um e um exercício de integração.

Nos dois dias seguintes seguiram-se exercícios ao ar livre propriamente
ditos, visando explorar habilidades de comunicação (seis ou sete pessoas
sentaram-se em cadeiras, em forma de um avião, e recebiam pedaços de
uma instrução que deveria serdecifrada por cada parte do avião até a união
de todas as interpretações e formulação de uma idéia central), raciocínio
lógico e coordenação (cerca de seis pessoas enfileiradas de frente para outra'
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fila de seis pessoas com um espaço ou uma casa vazia entre essas duas fileiras. O
desafio era que as duas filas trocassem de lado movendo uma pessoa de cada
vez), trabalho em equipe e liderança ("travessia" de um trecho de mais ou
menos dez metros utilizando-se de tábuas com medidas de dois metros em que
a equipe com dezpessoas deveria de umas6 vezfazer esse percurso), motivação,
confiança (de cima de um patamar de um metro e meio, cada membro da
equipe, de costas para o chão, deveria deixar seu corpo cair reto para ser
amparado nosbraços entrelaçados do resto daequipe que formava uma"cama";
utilizando equipamento de alpinismo/rapel cada integrante subia emumaárvore
com estacas até cerca de oito metros do chão. De um patamar prosseguia se
equilibrando por um cabo de aço que ligava uma árvore a outra. Umalpinista
profissional lá embaixo controlava o participante por meio de roldanas e cabos
presos às árvores. Chegando até a metade do cabo o participante lançava-se
no espaço tendo a sua queda, suave, amortecida pelos equipamentos. Havia
ainda um exercício da "teia de aranha", no qual as equipes deveriam passar os
seus integrantes de um lado para o outro, deitados, um a um, sem encostá-los
na teia). Depois de cada exercício havia uma reunião de cada equipe para
escrever sobre os ensinamentos de cada exercício e logo depois uma reunião
geral para o mesmo fim e uma rápida explanação dos instrutores.

O clima era muito bom entre os participantes, pois a maioria participava
pela primeira vez de algo dessa natureza. O ambiente e a integração eram
muito bons. Percebia-se claramente os objetivos de cada exercício. Mas era
difícil imaginar como se aplicariam na prática essas ferramentas dentro das
organizações, na realidade do dia-a-dia das empresas. Era tudo uma questão
de mudança de comportamento particular de cada um. Ou as pessoas
entendiam que deveriam ser mais colaborativas ou continuariam com suas
práticas e métodos individualistas. Portanto, nesse aspecto, da percepção do
valor do trabalho em equipe, havia sentida no treinamento. Mas quanto à
absorção e aprendizagem de mecanismos eficazes para se alcançar esse fim
nas empresas, deixou a desejar, não era esse o objetivo.

OKI

Leonardo Fuerth

Experiências semelhantes são abundantemente relatadas. Certa vez
alguém me contou uma participação bem extravagante: na empresa de
transporte aéreo em que trabalhava todos os treinandos foram convidados a
dormir juntos, em uniforme e barraca de campanha, em um hangar à espera
de um ataque simulado de terroristas. Como se vê, é livre a criatividade dos
consultores para o inusitado e o bizarro. Por quê e para quê?
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Esses treinamentos têm óbvia destinação ideológica e doutrinária.
Buscam construir um tipo específico de cultura na organização. Os parti
cipantes, especialmente os recém-contratados, são imersos em uma ambiência
psicossocial favorável pelo tempo suficiente para serem inoculados com o
espírito da cultura da seita organizacional. O objetivo principal do treinamento
é transferir aos participantes os valores, as crenças, as práticas, os comporta
mentos e as atitudes que caracterizam O cotidiano da seita professada pela
organização. Em verdade, sob a fachada ou o disfarce do desenvolvimento
do trabalho em equipe, da valorização da iniciativa e da solidariedade,
escondem-se investidas impertinentes nas vtdas pessoais dos empregados.
Por exemplo, é comum a "forçação de barra" contra o tabagismo e o consumo
de álcool, e a favor da vida saudável, diet e balanceada. São todos convidados
a se converterem em "escoteiros" ou "bandeirantes". Essa forma de invasão à
privacidade das pessoas é claramente um comportamento conducente ao
cultismo organizacional. É preciso alguma reação contra a imposição da
religiosidade das organizações, que assumem o comando das vidas pessoais
dos seus empregados, a começar pela utilização dessas formas insidiosas de
treinamento. É muito estranho que as organizações contraditoriamente
busquem submeter os empregados à sua cultura enquanto ao mesmo tempo
todos sejam estimulados a ser autênticos, francos e autônomos. Rejeitam a todos
os que não se submetem como se fossem corpos estranhos de um órgão
transplantado. É evidente que estimulam a que todos sejam alegres, descon
traídos, abertos e autênticos, desde que devidamente ajustados aos limites
impostos pela cultura organizacional, que devem absorver como segunda
natureza. Todas essas experiências parecem ser diluídas em um buraco negro
de acomodação e de leníência, em que a máscara da exrroversão é usada
para disfarçar o vazio do ser. Assim, as seitas organizacionais somente selecio
nam e treinam profissionais que sejam propensos a entregar as suas almas ao
trabalho, sempre de forma "franca, aberta, autêntica e solidária". Para nos
livrarmos dessas formas insidiosas de manipulação é preciso que aprendamos
a separar e a distinguir entre a aparência e a essência das coisas.

Os Pregoeiros das Boas-Novas

A educação de executivos vale-se crescentemente de consultores, cri
teriosamente selecionados, para através de palestras e seminários, workshops
e congressos desempenhar o papel de pregoeiros das Boas-Novas, inoculando
sub-repticiamente nos participantes o vírus contaminado da doutrina da
entrega integral à organização.
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Há dois estilos preferenciais de consultores que se destacam no desem
penho desse papel: a)aqueles que buscam identificar líderes salvacionisras
oumessiânicosdas organizações,ou exaltar exemplos de sucessoexrraordinário
de pessoas comuns do cotidiano, ou que sejam resulrantes de imagens
mitificadas por grande exposição de mídia em decorrência das atividades
profissionais que exerçam em áreas as mais distintas, como esporrivas,
artísticas, culturais, científicas e sociais; b) os que fazem de suas palestras e
conferências sessões de entretenimento e lazer, verdadeiros artistas de shows
teatrais e circenses. São os consultores-espetáculo.

Como se explica o fascínio exercido sobre multidões de executivos
embevecidos nesses eventos e por uma vasta literatura de sátira organizacional
ou de auto-ajuda sobre como todos devam se comporrar na busca do sucesso?
Será sinal de fraqueza ou de sadomasoquismo dos executivos, que parecem
aceitar e derivar satisfação psicológica do deboche e da gozação da forma
como se comportam em suas empresas? Será a expressão de desalento do
cidadão comum contra a desumanização das corporações? Será a capitulação
às culturas organizacionais totalitárias (seitas), e a busca desesperada de
"receitas de bolo" de como todos devam proceder para sobreviver e mesmo
ascender na escala hierárquica rumo ao topo do mundo corporativo?

Tais conferencistas e seus livros - as versões globalizadas do "como
fazer amigos e influenciar pessoas" - parecem indicar um substrato medío
crizanre no nível do saber e do conhecimento crítico das realidades das
organizações. Na verdade, o sucesso dessas palestras-espetáculos e da
literatura gerencial de auto-ajuda divertem porque não atacam profunda
mente: ficam na "perfumaria", na superficialidade, e não nos fundamentos
conceituais das organizações. São semelhantes aos programas humorísticos
de crítica política e social apresentados pela grande mídia - divertem, mas
não deixam ninguém intranqüilo quanto à manutenção do status quo e do
establishment corporativo. Em muitos casos, até legitimam valores, opções
éticas, conceitos e comportamentos distorcidos, amplamente praticados no
mundo dos negócios, como se fossem da sua própria natureza na busca da
realização de seus propósitos.

Esses consultores, com suas mensagens messiânicas e salvacíonistas,
são os bobos da corte das organizações de hoje. O papel deles é parecer
crítico, mas nem tanto, ao mesmo tempo em que, como pregoeiros das Boas
Novas, inoculam por mensagensexplícitas ou subliminares o corpo da doutrina
e os dogmas universais das organizações transformadas em seitas.

Na Idade Média, os bobos da corte, como grande parte dos atuais
consultores-espetáculo no mundo da educação em gestão corporativa, res
tringiam as suas críticas aos "modos e maneiras", evitando mergulhos de
maior profundidade no conteúdo e na substância da realidade social da época.
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Hoje é a mesma coisa - focalizam-se os efeitos e não as causas, as aparências
e não a essência dos males que assolam a organização. Põem-se a serviço da
disseminação ideológica das seitas, mesmo que admitamos que muitas vezes
sequer tenham consciência do papel doutrinador que exerce sobre o público.
São verdadeiros clérigos das seitas organizacionais, pregoeiros e portadores
de seus valores espirituais, éticos e morais. Vivemos com eles a Idade Média
Empresarial!

Não pretendo condenar indistintamente todos os consultores-espetá
culo. Aceito-os desde que não preguem a divinização da organização no
interesse do poder dominante do grupo ct>rporativo a que servem, e que
sejam capazes de reconhecer a ineficácia prática do que propõem, com a
cegueira da presunção de que falava Padre Antonio Vieira, como se estivessem
oferecendo a seus clientes "o caminho, a verdade e a vida" da organização.

Ao trabalharem com chavões e clichês, esses consultores - como disse,
novos pregoeiros das Boas-Novas - são os reis do lugar-comum, o qual exploram
oportunisricamente como novidade, "sacação" genial e observação extrava
gante. Discorrem sobre o óbvio, como se estivessem falando da inusitada
descoberta dos mistérios da fé. E o óbvio passa a ser dedicação exclusiva do
ser humano, como pessoa, à organização em que trabalha.

Empresas-Cidadãs: Voluntariado e Responsabilidade Social

As grandes corporações estão crescentemente identificando e
evoluindo por um novo espaço institucional que lhes tem granjeado enorme
prestígio público e social. Atuam no vácuo produzido pelo claro propósito dos
governos de deixar sob responsabilidade da iniciativa privada a minimização
do problema da desigualdade e do destino dos excluídos da sociedade ou
submetidos ao risco da vulnerabilidade social.

A difusão dos conceitos de responsabilidade social e empresa-cidadã
é uma clara resposta do mundo empresarial à supremacia hegemõnica
praticada pelos governos que conduzem ao Estado mínimo, com a radical
redução das dimensões da ação do Poder Público para equacionar problemas
relativos ao desemprego, à mendicância, à exclusão social, à miséria e até à
violência que se disseminam em todos os centros urbanos.

O preponderante apoio oferecido pela comunidade acadêmica,
consultores, entidades empresariais e a imprensa aos programas de respon
sabilidade social, de voluntariado e de empresa-cidadã promovidos pelas
organizações provavelmente mascara a constatação de que, no meio de muitos
resultados positivos, intenções generosas e efetiva solidariedade, sobrepairam
investidas cruéis sobre os direitos trabalhistas, a liberdade do livre pensar e a
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circulaçãoespontãnea do contraditório e da divergênciano mundo do trabalho.
O aplauso acrítico de tantos fecunda a hegemonia do pensamento único e o
florescimento das seitas organizacionais. As loas que grande parte da literatura
especializada entoa para os balanços sociaisdas organizações e o silêncio diante
da truculência do downsiting lembram os ritos que impeliram brilhantes
intelectuais ao louvor do autoritarismo proveniente do stalinismoe do fascismo,
que tão mal fizeram à humanidade em momentos recentes da história mundial.

O sacrifício da capacidade crítica, do direito de pensar a realidade e
de questionar verdades é usualmente exigido pelas igrejas através dos dogmas
da fé e pelo fanatismo dos partidos políticos radicais. Tal postura também
agora é requerida pelas seitas organizacionais. É claro que esse valor não é
proclamado, mas rigorosamente praticado. Os que ousam discordar é porque
não "vestem a camisa", "não têm espírito de equipe", "não vibram pela
organização". A exigência de abandonar idéias em função de empregos nas
organizações é recente. Ela é coincidente com a mudança de paradigmas
decorrente da globalização e da mundialização da economia e da sociedade
pós-industrial. Nas seitas se concentram nos dirigentes o poder de exigir que
dogmassejam impostos e assumidos pelos subordinados. A regra de ouro para
a seleção de quadros passa a ser então a submissão aos preceitos, valores e
dogmas verticalmente impostos.

O resultado de todo esse movimento de apoio ao voluntariado das
empresas é a indiscutível perda de substãncia das organizações religiosas e
da sociedade civil verdadeiramente dedicadas à solidariedade.

A Decadência das Organizações Voluntárias Tradicionais
É flagrante em todo o mundo a crise que passam as organizações

historicamente vinculadas ao voluntariado solidário - Cruz Vermelha, Esco
teiros, Bandeirantes, Lions, Rotary, ACM e assim por diante. O fulcro da
crise é a ausência de participação e a renovação de quadros. Esse processo
de crise se aprofunda concomitantemente com o florescimento das ONOs 
organizações não governamentais, nem sempre tão voluntárias e solidárias -, e
com a absorção do tempo disponível do empregado crescentemente dedicado
à organização em que trabalha. O empregado cada vez dispõe de menos
tempo para dedicar às organizações comunitárias, quer sejam trabalhos
voluntários da igreja, de clubes de serviço ou de associaçõescivis. As empresas
as estão substituindo no conjunto da sociedade.

O prestígiodecorrente da prestação do serviço de solidariedade volun
tária não vai para o indivíduo que o realiza, mas para a organização que o
patrocina. Não é suficiente para a organização, muitas vezes já convertida
em seita, dirigir e controlar o tempo de seu funcionário no ambiente de
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trabalho, é preciso fazê-lo também contribuir para o prestígio e a imagem da
organização, colaborando igualmente em suas horas de folga, justo aquelas
em que ele se dedicava voluntariamente às organizações comunitárias de
solidariedade.

O voluntariado forçado é uma combinação contraditória de palavras.
Em verdade, o indivíduo não é voluntário coisa nenhuma na empresa em
que trabalha. Mesmo que pense e sinta assim, por mais seduzido que esteja
pela relevância social do que faça em suas horas de folga em nome da organi
zação. De fato trabalha, agrega uma nova jornada, apenas não é remunerado;
A dimensão voluntária realizada pela organízação sob o título de empresa
cidadã ou de responsabilidade social ou de balanço social mascara e dissimula
a natureza da contribuição daquele que a faz. O funcionário, mais uma vez,
abre mão de sua identidade individual como pessoa, agora sob título de
trabalho voluntário, já que o realiza como membro da organização a que
pertence.

O funcionário-cidadão já não mais dispõe de tempo adicional para
dedicar às organizações comunitárias, como fazia anteriormente. A sua
necessidade de participação solidária passa a ser também preenchida por sua
organização empregadora, diga-se de passagem, muitas vezes de forma bem
mais vantajosa e competente, pois se realiza através de gestão estritamente
profissionalizada. Ademais, a participação voluntária em atividades de
solidariedade social através de associações comunitárias se esgota em si,
diferentemente da participação semelhante promovida pela empresa, em que
recompensas tangíveis e intangíveis são indissoluvelmente vinculadas à
carreira de cada um. Por mais que se declare que o voluntariado na empresa
deva ser espontâneo e independente da vida funcional do empregado, a
conexão se realiza naturalmente, sempre agrega valor à imagem do empre
gado, influencia em sua carreira, muitas vezesé fator decisivo para promoções.
Se não for assim, pelo menos pensa-se que seja.

São duas as razões principais do envolvimento crescente das organi
zações no voluntariado solidário: tempo e dinheiro. Primeiramente, porque
comprometem o tempo disponível de seus quadros profissionais no exercício
de atividades de alta relevância social. Em segundo lugar, porque essas
atividades funcionam como excelentes estratégias de marketing institucional
das empresas. Em contrapartida aos investimentos de tempo e dinheiro, obtêm
prestígio, reconhecimento e a admiração da sociedade em geral pelas ações
de responsabilidade social implementadas. A empresa compromete o tempo
de trabalho dos seus empregados em troca da construção da imagem de uma
empresa-cidadã, realmente sensibilizadae participativa em relação às questões
comunitárias mais sensíveis. E o empregado, ao compartilhar com os demais
colegas de trabalho o voluntariado solidário capitaneado pela organização,
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pouco a pouco se afasta de atividades semelhantes conduzidas por associações
comunitárias diversas às quais originalmente se vinculava. Restringe o seu
universo existencial ainda mais à empresa, diminuindo a participação nas
associações da comunidade, essencial à plenitude de sua vida como pessoa.

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 verda
deiras, superestimar ou subestimar circunstâncias e situações, reter
informaçõesque deveriam ser compartilhadas, distorcer fatos de seu interesse,
contar meias-verdades que redundam em mentiras dissimuladas com apa
rência 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 reconhece, valoriza e recompensa os resultados, e não a ética.

Suborno, espionagem industrial ou caixa dois 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 essaspráticas éticas?Se os concor
rentes as utilizam,você também está plenamente justificadopor fazero 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 apresentados, causam percepções inteiramente diversas. Como
você se comporta quando instado por sua gerência a fazer isso?

Você já vendeu um carro sem apresentar ao novo dono os defeitos
que o fizeram vendê-lo? Ou o seu comportamento varia ao vendê-lo para um
comprador particular ou para uma'agência de automóveis? A sua ética é tela
tivizada em função do interlocutor?

As organizações, assim como, individualmente, as pessoas que as
integram, precisam estabelecer e seguir diretrizes e parâmetros de compor
tamentos e de atividades como referências para as suas ações. Abandonar a
busca pela promoção do lucro a qualquer custo e o uso das justificativas tra-
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paceiras de que os fins justificam os meios, certamente balizarão desempenhos
organizacionais e individuais bem mais éticos.

Em geral, as pessoas de forma inconsciente convivem com duas éticas,
simultaneamente - a ética individual, como pessoa física, e a ética empre
sarial, 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 des
gastados pelo alucinante processo de mudanças econômica e social a que
somos todos submetidos nestes turbulentos tempos de globalízação.

Organizações sólidas e tradicionais, consagradas por décadas e déca
das 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 descrença e cinismo.

Tudo isso nos conduz inelutavelmente à necessidade imperiosa do
desenvolvimento de uma verdadeira onda de transformação nas instituições
públicas e privadas, com vistas a dotá-las de um maior nível de confiabilidade
e de credibilidade no conjunto da sociedade.

Na medida em que o caráter da economia continuar a evoluir em
direção a uma produção crescentemente globahzada e à valorização expo
nencial do comércio de serviços, mais necessidades terão as organizações de
ostentar confiabílídade e credibilidade junto aos seus mais diferentes inter
locutores. Quanto mais a divisão internacional do trabalho expandir-se, mais
dependeremos de bens e produtos que sequer compreendemos como são
produzidos, cujas origens vêm de longínquas fábricas estrangeiras, localizadas
em países que mal conseguimos identificar nos mapas.

O ernpreendedorismo, 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 expe
riência, sentir-se livres para começar de novo, tentar mais uma ou duas vezes.

Como a Confiança e a Credibilidade Serão Percebidas na Nova Economia?
a) o papel dos contratos será exponencialmente ampliado, não mais

se restringindo aos comerciais, mas abrangendo inclusive as relações
governamentais, para fixar medidas recíprocas de comportamento
aceitável entre as partes.
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b) para ganhar aceitação e confiança que possibilite a adoção de ações
inovadoras, será necessário o estabelecimento de sistemas de
responsabilizaçãoe de prestação de contas entre as partes, operados
de forma transparente e com garantia de publicidade a todos os
interessados, em que mediadores e árbitros mutuamente aceitos
decidirão eventuais contendas e divergências.

c) será necessário garantir, através da mediação e da arbitragem, me
lhores procedimentos para recompensar e reembolsar consumidores
e clientes eventualmente prejudicados por práticas das orga
nizações.

d) a democratização da informação é uma exigência da nova economia,
tornando-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 distãncia:
o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação, o discurso e o com
portamento efetivo.

As organizações são espaços sociais evidentes para constatar e exa
minar o porquê do gap entre teoria e prática. Tal gap leva ao farisaísmo e ao
falso moralismo. Forma-se uma cultura de hipocrisia que, como o vício da
moda, acaba virando virtude.

O discurso ético sem conseqüência concreta de comportamento
igualmente ético dissimula apenas o farisaísmo, estabelece a falsa moral.
Falardo diabo não transforma o diabo em anjo só porque o diabo fala mal do
inferno. Como dizia Nelson Rodrigues, esse é apenas um logro para iludir os
pascácíos, isto é, os tolos, servindo muito bem para conseguir prêmios e reco
nhecimento, 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 eterno. Não O é. Tudo passa. Com O tempo, eles serão des
mascarados. A história só registra apassagem 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.
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Devemos aprender a distinguir entre a aparência e a essência das coi
sas. Devemos aprender a separar Cristo do anticristo, tanto no mundo das
convicções religiosas como agora também no cotidiano dos ambientes de
trabalho.

A austeridade não pode ser mímica. A deterioração ética do Estado
e da sociedade é um espetáculo à vista de todos. Não apenas a linguagem de
certos governantes e líderes empresariais reflete os sintomas evidentes dessa
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 denúncia escandalosa e a acusação leviana!

Uma sociedade se revela tanto pelo que prega como sagrado quanto
pelo que teme e despreza como pecado. Aquele que se deixa conduzir facil
mente 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 verdadeiro parentesco das coisas, passando a se
enganar sobre a sua natureza.

Ao ver o discurso da ética na boca de certas organizações, ao analisar
os tipos de ações que respondem nos tribunais acionados por seus empregados,
clientes ou fornecedores, constato com ativo ceticismo que desmoralizam a
própria moralização, como diz Millôr Fernandes. A pior das corrupções é dos
que se apresentam como os melhores.

Aliás, quanto mais observo a realidade das organizações mais fico
impregnado de um profundo ceticismo. Realmente a história empresarial nem
sempre 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 quaisquer matizes, o oportunista ideológico, partidário, intelectual,
político, religioso. Em rodos os moralistas e oportunistas anteve]o sempre a
voracidade insaciável e destruidora de uma "aids social", de um "câncer dos
costumes morais". Em verdade, o moralismo é que é o último refúgio dos ca
nalhas, exatamente porque é suficientemente abrangente para deixar todas
as patifarias ao abrigo de um suposto interesse coletivo.

Artur Rubenstein, um dos maiores pianistas de todos os tempos, certa
vez foi convidado para atuar como jurado em uma competição de piano. As
notas poderiam variar de zero a 20. Rubenstein ouviu atentamente a todos
os recitais e conferiu zero à maioria das apresentações e 20 somente a algumas
delas. Não houve qualquer nota intermediária. Indagado a se explicar sobre
os critérios que adotou, respondeu: os candidatos devem saber tocar ou não
saber tocar piano. O mesmo ocorre com a prática da ética. Não há meio
termo. Não é possível relativizar a cada situação o nosso comportamento,
adaptando as nossas crenças, valores e convicções em tudo o que fazemos.
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Não podemos nos permitir sermos mais ou menos éticos de acordo com o que
vivenciamos, quer como pessoas físicas ou no desempenho de respon
sabilidades gerenciais. Não há como relativizar a ética em função das círcuns
tãncias de cada momento.

A Ética e a Nova Economia
Precisamos simultaneamente instituir uma legítima democracia eco

nômica e liberar o gênio do livre mercado, que pressupõe concorrência e
competência de verdade e não tentar justificar os oligopólios e monopólio
privado que vicejam sob a fachada dissimulada do neoliberalismo.

A opinião pública crescentemente se volta contra o incontrastável
poder das macrocorporações à medida em que são expostas as doenças intrín
secas do atual sistema corporativo mundial.

Objetivar a busca do lucro no interesse exclusivo dos acionistas da
organização, com a exclusão explícita de todos os demais interesses das pessoas
que participam do processo - empregados, clientes, público, concorrentes
etc. - é uma forma de discriminação fundamentada na concentração da
propriedade e da riqueza.

Tal discriminação praticada por nossas instituições é tão precon
ceituosa quanto a praticada COntra os negros, mulheres e deficientes.

Por que se aceita 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 uma medida razoável e
adequada?

Na verdade, parte substancial dos recursos supostamente constituintes
dos fundos 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
governança corporativa, novas maneiras de avaliar o desempenho organi
zacional - que construam 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 ambientais etc. são apenas os sintomas, as febres e os calafrios da
atual economia mundializada que privilegia tão poucos.

A enfermidade subjacente primordial é a primazia dos interesses dos
acionistas: toda a energia da organização é canalizada para os lucros dos acio
nistas, não importando quem pague o custo.
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Equivocadamente, consideramos a prevalência dos direitos dos acio
nistas uma lei tão natural do livre mercado tal qual nossos antepassados
percebiam os monarcas como uma determinação divina para governar os povos.

Na verdade, a aristocracia organizacional, constituída pelos acionistas,
é um fato nada natural e, por que 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
pode se restringir à aplicação dos princípios formais de democracia, mas
ptincipalmente fecundar positivamente as instituições econõmicas que têm
de ser democratizadas através da ampla e solidátia distribuição da riqueza.

As organizações mundiais - as macrocorporações - precisam trans
formar-se em comunidades humanas, que, obviamente, privilegiem os seres
humanos - com integrantes internos e externos a que se deve igualmente
presrar contas e que exercerão sobre as corporações o devido controle social!

As organizações vivem hoje uma clara opção de destino na escolha
entre ídolos e mitos, Os ídolos são modelos a serem seguidos, exemplos a
serem edificados e imitados. Os mitos são falsos ídolos; são os ídolos de pés
de barro, que não têm sustentação e consistência. Os mitos, quando pensam
que são ídolos, transformam os seus pés de barro em pés de chumbo para
massacrar a cabeça dos que se lhes opõem na imposição de suas vontades
totalitárias. Foi assim com Stalin, Mussolini, Hitler, Sadam Hussein e rantos
outros. É assim nas seitas organizacionais. Confundem-se moral adjetiva e
moral substantiva. Quando o conceito de moral é substantivo, qualquer crírica
ou reparo ao comportamento objetivo de alguém é percebido como feito à
sua moral. Assim, não se consegue entender e ter a humildade de perceber
que moral e ética são qualidades que a pessoa possa ter, mas que não podem
ser vistas como características substantivas inerentes de quem quer que seja,
porque senão a pessoa - mesmo inconscientemente - pode se confundir,
atribuindo-se características e prerrogativas divinas.

Quando alguém tem a pretensão de se tornar Deus, entende que
ética é substantiva, e não adjetiva. Tal atitude insana é o primeiro passo para
sair do sublime e cair no ridículo; é quando aquele que se pretende herói
passa a ser um desastrado, um trapalhão, que sai do dramático para o cômico,
se não fora o poder de que desfruta para impor a sua vontade aos circunstantes.

Che Guevara nos diz que Ué preciso ter uma grande dose de huma
nidade, de sentido de justiça e verdade, para não cair em dogmatísmos
extremos". As seitas organizacionais dogmatizam o trabalho na busca de
ganhos crescentes para os seus acionistas. Desumanizam as organizações,
aprofundam a injustiça social e falseiam realidades de suas ações no mundo
dos negócios através das fachadas do born-mocismo corporativo.
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!'. ~~<?A:N.l~A~~C? ~ :o\RANÓIC:A....

&do conjunto humano em interação produz uma cultura. A iden
tificação com essa cultura penetra na consciência e no inconsciente de rodos
que dela participam. Freud', em Totem e Tabu, descreve o totem como uma
referência de adoração, que é glorificado e corporificado por um clã (no
caso, pelo conjunto de empregados) como uma divindade religiosa. Nas seitas
organizacionais, a empresa se transforma no totem, que submete o indivíduo
a diferentes formas de adoração, veneração e aceitação. A empresa passa a
ser adorada e venerada praticamente como uma figura divina. Todos os que
não se submetem a essa divindade de trabalho são naturalmente excluídos.
Mitifica-se a organização. E esse mito é uma mentira cuja repetição pelo
hábito toma-se verdade para aqueles que nela convivem. O comportamento
das pessoas depende do que pensam e sentem, daquilo em que acreditam
como verdade.

Uma organização é o produto da interação humana, com suas contra
dições, ambigüidades, perplexidades, angústias, sofrimentos, sonhos e
esperanças. As organizações, como as pessoas, têm as suas fragilidades ine
rentes à sua condição humana.

O indivíduo não se pode tornar humano fora do campo social. So
mente o outro pode reconhecê-lo e assegurar seu lugar na simbologia social.

Face à inusitada dispersão de valores a que todos estamos submetidos
nestes tempos presentes de globalízação, a reflexão de Freud se ajusta como
luva às seitas organizacionais. Estas se tomam ambientes sociais perfeitamente
adequados ao reconhecimento recíproco e à mutualidade da interação de
pessoas afins que, antes de tudo, compartilham dos mesmos interesses e
necessidades.

A crise de incertezas produzida pela competitividade mundializada,
pela globalização da economia, pela sociedade do aqui e agora das comu-
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meações on-üne, pelas mudanças inusitadas e profundas nas relações humanas,
sociais, tecnológicas e culturais, pela insegurança e pela violência do viver
cotidiano, que associadas promovem a desconstrução das identidades das
pessoas, é oportunisticamente capturada pelas seitas organizacionais para
aumentar os seus contingentes de adeptos. As organizações passam a ser o
espaço de sustentação de identidades de pessoas que, desestruturadas pela
perda dos valores tradicionais, não mais adequados ao mundo de hoje,
encontram entre os seus iguais em uma mesma tribo, vale dizer, local de tra
balho, a solução para as suas dificuldades de alienação existencial, dentre
elas a própria identificação como indivíduo e pessoa humana. ,

O culto à religiosidade do trabalho é um regulador social que apro
xima ou atrai as pessoas para uma organização que se traveste em verdadeira
seita, na qual crenças, valores, regras e procedimentos, costumes, símbolos e
ritos são compartilhados e aderidos como se todos vivessem em uma igreja à
parte de todos os outros que não comungam da mesma ideologia ou adoração,
que não cultuam os mesmos deuses, que não adoram a mesma organização.

Toda seita organizacional é essencialmente paranóica. Ela só garante
a sua identidade pela negação das outras. Como não há organização sem
pessoas, as seitas organizacionais como ambientes de trabalho acabam por se
constituir obviamente por pessoasque traduzem no comportamento individual
comportamentos também paranóicos, vale dizer, constroem um imaginário
individual e coletivo de negação da realidade dos outros. Levam os seus
membros a viver sempre em uma espécie de estado hipnótico, em que todos
obedecem sem pensar e vivem sem nada questionar. É claro que tal conjunto
de circunstâncias se desenvolve de forma sutil, não declarada, na dissimu
lação do totalitarismo benevolente.

As seitas organizacionais são intervencíonistas, pragmáticas, estabe
lecem fi subtraem padrões de comportamentos, valores, opções éticas, gostos
e preferências, e estandardízam a visão de mundo. A identidade do empre
gado é desconstruída. Enreda o indivíduo a participar da construção de uma
fantasia de onipotência e de perenidade da existência da organização, gerando
uma auto-identificação com O processo empresarial, que confunde e seduz o
empregado a também julgar-se invencível.

A perversão produzida pelas seitas organizacionais é enormemente
facilitada pela crise econõmica e pela reestruturação dos processos industriais,
que produzem um número decrescente de postos de trabalho em todo o
mundo. Assim, os trabalhadores são facilmente submetidos pelas organizações
ao que se chama de cultura da empresa. Muitas vezes, em verdade, a cultura
nada mais é do que um estratagema ideológico clandestino utilizado para
atrair, seduzir e persuadir o empregado a entregar-se ao trabalho como o
propósito preponderante de sua existência.
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A crise de identidade·não atinge apenas as pessoas, mas também as
organizações. Reafirmando: não há organizações sem pessoas. As primeiras
só existem em decorrência das segundas, que se agregam e articulam para
realização de objetivos comuns. As seitas pretendem, através do mecanismo
da sublimação psicológica, minimalizar o ser humano. Pela sublimação, o
empregado desvia o seu foco da família e dos demais grupos sociais aos quais
normalmente se integra para se colocar à disposição da organização, a serviço
de fins e atividades que passa a considerar elevados, grandiosos e relevantes,
em verdade a razão de ser de sua existência.

Quando alguém aceita uma determinada situação que lhe é imposta
pelas práticas dominantes na organização a que pertence, é claro que não se
pode afirmar que a tenha incorporado à sua prática social.Tal comportamento
pode.até expressar uma atitude de aceítabilídade, de passividade, de capitu
lação ou de defesa como forma de sobreviverem um ambiente de trabalho
hostil. Mas, de qualquer forma, ao se defrontar com tal realidade, a subjeti
vidade do ser humano já está afetada, desbalanceada, não é mais saudável,
pois a sua identidade individual já se encontra submetida a um processo de
alienação. O quanto as pessoas conseguem manter-se infensas às influências
do pensamento único professado pelos cultos praticados pelas seitas das
organizações é determinado pelas suas características individuais de persona
lidade. Como resistir e sobreviver a tudo isso é um desafio difícil de vencer.
A .pessoa não é essencialmente possuidora da realidade. É sujeita aos
condicionamentos determinantes de suas idiossincrasiascomo também é capaz
de transformar a própria realidade por meio de sua criatividade, engenho
sidade e inovação.

Papéis Diferenciados: o Que Importa na Vida

As pessoas permanentemente se empenham no sentido de encontrar
algum equilíbrio ou convergência entre o que sempre consideraram inimigos
inconciliáveis: trabalho, família e vida social em comunidade. Embora muitos
consigam conviver melhor do que outros na compatibilizaçãodesses diferentes
papéis, há um crescente hiato entre o que afirmam ser importante e em
como alocam de fato o seu tempo, atenção e emprenho. '

As pessoas.que conseguem exercer com adequação e racionalidade
simultaneamente os diferentes papéis de suas vidas - no trabalho, na família
e na sociedade - desfrutam da experiência da existência humana em sua
plenitude. De certa maneira, pelo exercício de papéisdiferenciados conseguem
ser pessoas diferentes no trabalho do que são em casa ou em seus empreen
dimentos na vida social, completando e suprindo as carências e necessidades
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das múltiplas facetas ou dimensões de sua personalidade integral. Já os
cooptados pelas seitas organizacionais não vivenciam situações diferentes.
Para eles s6 existe o trabalho. Desse modo, o que de melhor lhes pode acon
tecer é um seminário de treinamento no fim de semana para continuar com
partilhando da convivência fraterna com seus colegas, membros da mesma
seita, pois eles constituem a sua família preponderante e somente neles se
restringe o mundo de seus interesses sociais.

A vida na fantasia da expectativa do que se vai poder viver amanhã
em vez de usufruir da realidade do presente constitui o grande equívoco de
pessoasque vivem preocupadas inteiramente em ganhar dinheiro e ter grande
sucesso. Muitas das mais bem-sucedidas entendem mais de ganhar e econo
mizardinheiro do que propriamente em utilizá-lo e aproveitá-lo. Essaspessoas
deixam de viver porque estão sempre se preparando para viver. Renunciam a
desfrutar no cotidiano a riqueza do mulrífacetado exercício de papéis dife
renciados que a vida proporciona.
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o EMPREGADO DESCARTÁVEL

~resençaatuante dos sindicatos lutando pela preservação e avanços
nas conquistas dos trabalhadores e o Estado do Bem-Estar Social garantido
por um sistema previdenciário que se pensava sólido, associado a organizações
empresariais complexas de grande porte, construíram um período na história
da humanidade de razoável estabilidade e de certeza de relações no trabalho.
Esse período talvez tenha perspassado os três primeiros quartéis do século
XX. Mas já não mais existe. A geração pós-Anos Dourados ou pós-Bsby
boomers hoje convive com uma realidade inteiramente diversa.

Os seres humanos exaltados como O capital intelectual e o diferencial
competitivo das organizações na sociedade do conhecimento são objeto de
manipulação, descartáveis e substituíveis quando não mais necessários ou
por obsolescência atitudínal, tecnológica ou estrutural-funcional.

É evidente que a flexibilidade crescente imposta pelas organizações
aos seus colaboradores ocasiona ansiedade, estresse e angústia. Ninguém
consegue avaliar com adequação se os riscos que assumem serão compensados
no dia seguinte, e, muito menos, ousa-se pensar em um futuro de prazo médio
ou longínquo, nem no que vai acontecer com cada um que participa da
montanha-russa - ou seria roleta-russa? - de um mercado competitivo e,
muitas vezes, predador.

Afirma-se como verdade que a flexibilidade é uma forma sutil de su
perar a opressão do sistema organizacional, pois, corroendo os pilares bu
rocráticos e valorizando os riscos nas relações de trabalho, as pessoas passam
a dispor de maior liberdade de encaminhar as suas vidas. Ao contrário disso,
no entanto, as seitas organizacionais impõem novos controles, bem mais
sofisticados. Por exemplo, o preconceito passa a se concretizar através da
seleção de quadros pelo exame do DNA, e não mais apenas pelos critérios do
passado fundamentados na aparência pessoal, cor da pele, sexo, opção sexual,
lugar de origem, aptidão, condições físicas etc. É claro os novos controles
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utilizados são bem mais escamoteados, difíceis de entender ou comprovar.
Por isso mesmo bem mais cruéis e preconceituosos.

Relações de trabalho fugazes e descartáveis não conseguem construir
um clima de confiança e lealdade, de compromisso mútuo, de engajamento
e de solidariedade colaborativa, É no cotidiano da execução de tarefas que
as relações informais entre pessoas solidificam os laços da confiança recíproca.
O culto ao curto prazo praticado pelas organizações impede o amadurecimento
de laços sociais que sustentem a construção de um ambiente de trabalho
propício à efetiva participação.

A angústia e a avidez por adquirir rrovos conhecimentos, habilidades
e competências têm levado o indivíduo como profissional a uma verdadeira
neurose obsessivo-compulsiva por participar de programas educacionais de
atualização e reciclagem, desenvolvimento e treinamento, e busca de infor
mações na Internet do demiercrida área do saber em que atua. É a derradeira
tentativa de resistência e de defesa de alguém para não integrar a próxima
lista dos "deletáveis" da organização preparada pela área de RH, sempre que
ocorra quaisquer oscilações nos balanços e resultados não desejados pelos
acionistas.

As organizações costumam fazer grande estardalhaço pelo baixo
tumoller que apresentam em seus diferentes níveis hierárquicos. Para elas
esse é um indicador indubitável da excelência de suas práticas de gestão de
pessoas. Sob uma visão mais crítica, isso nada tem de especial ou de surpreen
dente. Em verdade, o tumOller de todas as seitas é baixo, quer de denominações
religiosas quanto às dedicadas aos negócios empresariais. Os poucos membros
que conseguem escapar do círculo de ferro que as seitas lhes impõem precisam
estar dispostos a se expor a um longo e doloroso processo de reprogramação e
reciclagem existencial para se tornarem capazes de se ajustar adequadamente
à complexidade e à multidiversidade de uma nova vida em sociedade. É
preciso que reaprendam a conviver num mundo em que o trabalho, a família
e as entidades da comunidade são distintas porém harmônicas, independentes
mas inter-relacionadas, em que a plenitude do ser humano se realiza através
de todas e não de apenas a do trabalho, que pretensamenre objetiva cumprir
simultaneamente tais papéis tão diferenciados. À semelhança do astronauta
que precisa de condições especiais de retorno à atmosfera para não se
desintegrar, o liberto das seitas requer condições também adequadas para
processar a sua reinclusão como indivíduo à diferenciação de papéis, sob o
risco de se tornar mais um desajustado social.

As seitas organizacionais são verdadeiras armadilhas para a preser
vação da incolumidade do indivíduo em um mundo de negócios em que
conceitos, projetos, produtos e serviços têm período de vida tão curto. Todos
são negociáveis e descartáveis. Mesmo aquele que a organização acabou
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de investir tanto em um treinamento internacional, em um MBA ou mesmo
numa recente promoção. A cooperação superficial, o jogo do faz-de-conta, a
manipulação psicológica, a dissimulação e a hipocrisia acabam sendo as
melhores blindagens para se conviver com a atual realidade. E a hipocrisia
assim se torna o vício da moda. E o vício da moda tanto se espraia que se
transforma em virtude. Em um mundo de hipócritas, afirma-se a lealdade, o
compromisso e a confiança, mas se pratica exatamente o contrário. A hipocrisia
passa a ser uma homenagem que o vício presta à virtude, em ambientes de
trabalho artíficializados em que o sorriso fabricado dissimula o ressentimento
e a inveja dos incompetentes pelo talento alheio.

As seitas causam enorme impacto na construção do caráter das pessoas,
isto é, no valor ético que cada um de nós atribui aos nossos próprios desejos
e às nossas relações com os outros diferentes campos de ação social e no
trabalho. Quais são os traços pessoais a que damos prevalência em nós mesmos,
e pelos quais buscamos que aqueles que têm significância para nós nos
avaliem? A ética da convicção ou a ética dos resultados, o que é que norteia
as nossas vidas? Qual é a nossa opção existencial? É a que nos traz felicidade
e realiza os nossos sonhos ou a que nos transforma em inconscientes passageiros
da agonia? Santo Agostinho nos diz que "mentir é ter uma coisa no coração
e outra na cabeça". Exatamente assim se comportam as seitas organizacionais
com relação aos seus parceiros quando os manipulam, ou quando raciona
lizamos conquistas e sucessos materiais fugazes em lugar do que de fato nos
realiza como pessoas.

A liderança destituída de caráter é absolutamente incompreensível
- ou, pelo menos, deveria ser - em um mundo estruturado pelo discurso do
primado da ética empresarial, do respeito ao próximo, da empresa-cidadã,
da responsabilidade social e da solidariedade do trabalho voluntário. A incom
patibilidade entre os valores proclamados e os valores reais praticados pelas
organizações é cada vez maior.

Relações Humanas Fugazes

As seitas impõem aos seus membros nas organizações custos ínava
liáveis de perda de convivência em família. Não só as viagens longas e
freqüentes, mas o trabalho levado para casa e as convocações à intervenção
imediata para resolver crises de última hora, constantes nas mensagens a
responder nos e-mails dos laptops e nos telefones celulares - é claro, equipa
mentos sempre cedidos pela área de recursos humanos como benefícios extra
salariais que fazem a diferença da organização no mercado de salários. Tamanha
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sucção de energia termina por provocar a desconstrução dos laços familiares,
com o abandono da atenção ao cônjuge e aos filhos, cujas prioridades devem
se subordinar aos imperativos da organização.

A flexibilidade praticada pelas seitas organizacionais torna fugazes e
superficiais as relações entre pessoas. Como todos estão sempre à disposição da
empresa para servir em todos os recantos do globo por algum tempo, as amizades
são feitas e desfeitas, embora todos continuem conectados em rede. Busca-se
na frieza das comunicações eletrônicas a compensação e a sublimação
psicológicas para o contato pessoal amigo, a palavra fraterna e o gesto de solida
riedade nos momentos de alegria e de dor, a. que todos os seres humanos são
submetidos na trajetória de suas existências. Compartilham-se em rede expe
riências emocionais que somente o contato físico pode propiciar. Até relações
sexuais a distância são cada vez mais comuns, em que a masturbação individual
solitária substitui a maior expressão humana de comunicação: o contato íntimo
de dois seres humanos em orgasmo em um ato de amor.

Quando se transfere à vida familiar a inexistência do longo prazo nas
relações de trabalho, isso significa estar sempre prestes a mudar, estabelecer
laços superficiais com os vizinhos, não se comprometer e não se envolver em
seus problemas. Como falar para os filhos em compromissos mútuos, solida
riedade e relações estáveis entre pessoas quando as vidas dos pais não tradu
zem essa realidade?

A terceirização igualmente contribui para as relações fugazes nas
organizações. Cada vez mais se descentraliza a execução de tarefas e atividades
a pequenas firmas ou a contratos individuais de curto prazo para realizar
temporariamente o que era antes executado de forma permanente por em
pregados estáveis. Não é à toa que hoje no Brasil, para não dizer em todo o
mundo, o setor da força de trabalho que mais cresce é O das pessoas que
trabalham para agências de mão-de-obra temporária, sob as mais diversas
fachadas institucionais em que essas agências se apresentam sob a proteção
de nossa legislação.

A moderna estrutura das organizações assumiu as relações de trabalho
a curto prazo ou episódico, transformando a todos em descartáveis. Não há
mais trabalho de longo prazo. Tudo é descartável: o planejamento de carreira
que prerendia o avanço profissional de alguém pouco a pouco nos diferentes
espaços hierárquicos de uma ou duas organizações, a utilização de um único
conjunto de competências adquiridas ao longo de uma vida de dedicação a
uma mesma profissão; hoje, o profissional vai mudar inúmeras vezes de
emprego, adquirir e trocar de aptidões outras tantas. Tudo isso em processo
permanente de mudança altera profundamente o próprio sentido do rrabalho,
que pressupõe solidariedade, cooperação e confiança mútua, complexos éticos
de interação humana que somente podem ser construídos a longo prazo pela
convivência estreita do cotidiano e das relações permanentes.
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. O .qUE~AZ~R? .CO.MO ~SCAPARD~S S~ITAS? ....

Ws profissionais com características pessoais avessas a integração às seitas
organizacionais normalmente preferem participar de projetos e atividades de
grande intensidade laboral, mas que tenham início, meio e fim. Uma vez
concluídos, gosram de se dedicar a novos desafios e realizações em outros
ambientes funcionais. Preferem não exercet trabalhos no sentido tradicional
do termo, com horários e responsabilidades cotidianas próprias de uma buro
cracia complexa. Reúnem-se para a realização de determinada tarefa em
função do desempenho específico de cada um, e não pela contribuição de
longo prazo que as suas presenças asseguram à organização.

Os avessos às seitas valorizam o que fazem, a sua efetiva contribuição
ao trabalho, derivam satisfação psicológica daquilo que realizam. Dão muito
pouca ou quase nenhuma importância aos símbolos de status decorrentes
doscargosou funções que ocupam, enfim, minimizama dimensão das honrarias
que lhe são conferidas pelo que representam na estrutura organizacional.

Há certas atividades bastante propícias, apenas como exemplos, que
atraem usualmente pessoas com essas características infensas às seitas: a
indústria cultural em geral, como teatro e cinema, a informática, a medicina,
a advocacia e a consultoria empresarial de topo. É claro que esse perfil
personalógíco se espraia por toda a universalidade do trabalho humano. Não
se restringe a um conjunto limitado de atividades.

No mundo competitivo globalizado em que vivemos, na prática, ao
Contrário do que pensam as seitas, esses profissionais são bem mais baratos,
pois custam apenas a contrapartida remuneratória do que realiza~ enquanto
estão em ação. A organização dispõe de profissionais altamente qualificados
apenas enquanto deles têm necessidade. Não os contrata como empregados,
Com todos os custos inerentes a uma relação contratual pressupostamente
permanente, já que apenas aluga o seu talento para a realização de um pro
pósito específico por prazo definido. Normalmente, só recebem pelo que
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produzem. Preservam a incolumidade e a valorização do que são na família e
nas diversas entidades associativas' e comunitárias a que pertencem, pois
lhes conferem grande importância ao seu equilíbrio humano e realização
pessoal. Não lhes passa pela cabeça compensar ou substituir a família e a
comunidade pelo ambiente de trabalho, característica modal dos que se
deixam atrair pelas seitas organizacionais. Marcam nitidamente os diferentes
limites e as dimensões de sua vida - trabalho, família e comunidade. Sabem
que são convocados ao trabalho somente pela competência técnica ou
gerencial que possuem, não pelas características próprias de suas persona
lidades que se ajustam ou não círcunstancíalmente à cultura da organização.
Os profissionais imunes às influências deletérias da religiosidade organiza.
cíonal certamente contribuem para oxigenar o ambiente de trabalho.
Preservam a sua própria identidade, singularidades e tipicidades, produzindo
a sinergia do novo e do inusitado, da divergência e da busca do consenso ou
do mínimo denominador comum. E assim, como um beija-flor, deixam O pólen
de sua criatividade, iniciativa, autonomia, independência e liberdade quando
se movem de um projeto ou de um ambiente de trabalho para o outro. Não
são inoculados com os preceitos e fundamentos, dogmas e hábitos das seitas
por não manterem nas organizações relações de trabalho de longo prazo ou
de permanência.

Características Comportamentais dos Convertidos

a) Costumam todos os dias levar trabalho para casa, nas férias e nos fins
de semana e feriados.

b) São demasiadamente sérios e comprometidos com tudo o que se refira
ao seu trabalho e à organização a que pertençam.

c) Normalmente não mantêm relação estreita de amizade com pessoas
fora de seu ambiente de trabalho.

d) Não gostam de tirar férias, só o fazendo por imposição de suas famílias
ou da própria organização.

e) Usualmente, ultrapassam as jornadas diárias de trabalho, sempre tendo
atividades a serem concluídas fora do expediente.

f) Estão sempre bem, extrovertidos, fazendo questão de propalar o sentido
positivo que têm em suas vidas profissionais, do orgulho que sentem
em pertencer à organização em que trabalham.

g) Preenchem as suas necessidades de afiliação e sociais, de afirmação
e de realização na organização, através do que fazem e com quem se
relacionam no cotidiano de trabalho.
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Se você, caro leitor, enquadra-se em algumas dessas características
acima elencadas, precavenha-se porque você pode ser mais um convertido
ainda não consciente da própria conversão. O hábito já o tornou uma pessoa
diferente da que era antes e você, talvez, ainda não se tenha dado conta
disso. Talvez já seja mais um devoto da religião do trabalho, com a exclusão
ou a perda crescente de significãncia da família e das entidades da comuni
dade em sua vida. O seu mundo se circunscreve cada vez mais ao universo
restrito do trabalho, com perdas substantivas das demais dimensões existen
ciais próprias da natureza diversificada do ser humano.

Épreciso que cada um de nós reflita sobre o que é de fato significativo
e importante na vida. Ponderar os aspectos relativos, as vantagens e
desvantagens, os benefícios, as repercussões e os méritos dos diferentes
caminhos que trilhamos no cotidiano e, assim, dar dimensão ao que nos
separa da efetivação da melhor forma de vida que esteja ao nosso alcance.
Provavelmente compreenderemos a necessidade de compatibilizar, de maneira
balanceada e ponderada, os nossos níveis de compromisso e de realização
simultaneamente na família, no trabalho e na comunidade, esta nas diferentes
facetas em que se configura. Perceber mais acuradamente a forma que
vivemos, identificar e sopesar as escolhas que têm conduzido as nossas vidas
certamente modificará como temos vivido. Estudar, avaliar, criticar e
reformular a forma como vivemos é uma condição necessária para quem
almeja libertar-se dela.

Maurice Maeterlinck nos ensina:

A estrada é sempre melhor que a esralagem. Essas palavras do grande
escritor espanhol Miguel Cervantes significam uma maneira de viver. Em
meus dias de moço, sempre achei muito difícil alcançar determinado objetivo,
acabar determinado trabaUw. Quando chegar lá, pensava, sentirei satisfação
e recompensa. Mais rarde, porém, vim a compreender que toda realização,
como toda esralagem, é somente um ponto na estrada. O valor real da vida
vem com a pr6pria jornada, com o esforço e o desejo de rnsnrermo-nos em
movimento. Agora descubro que, com meus 84 anos, posso olhar para frente
com esperança e desejo. Aprendi a considerar cada esralagem ao longo da
estrada não como um ponto de chegada, mas como um ponto de. partida
para um novo e meUwr momento.

Uma pessoa de valor nunca está em perfeita sintonia com o.seu tempo.
Só os idiotas e os acomodados convivem sem conflito com os conceitos e
preconceitos do presente, assim nos diz Nietzsche.

Há momentos na vida das organizações em que se deve ser, antes de
tudo, um radical. Ser radical é ir profundamente às raízes dos problemas,
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enfrentá-los e discuti-los. Aos que confundem radicalismo com obtusidade,
a etimologia poderá ensinar a restaurar a palavra em seu verdadeiro sentido.
Sartre nos lembra que o radicalismo é a opção sensata no mundo de hoje. Se
você pretende derivar satisfação da plenitude de sua existência, não seria
esse o momento de serenidade para fazer a opção recomendada por Sartre?

Você Será Sempre Você, Não Importa o Que Faça

Todas as organizações têm algum nível de religiosidade em suas
práticas e procedimentos de trabalho. As organizações são feitas de pessoas.
Não há organizações sem pessoas. A cultura organizacional se plasma, se
forma e se consolida através de cada um que cede uma parte de si ao todo
organizacional. Assim, organização é um pouco de cada um em permanente
interação, através de usos diferenciados da hierarquia para a realização de
determinados objetivos e propósitos comuns.

A questão que se coloca é o quanto cada um cede de si para a or
ganização. É preciso definir limites e estabelecer barreiras para preservar
parcelas significativas de nossa individualidade para a satisfação dos demais
papéis sociais que exercemos fora do trabalho, na família e na comunidade.

Costuma-se dizer que a insanidade produzida pela neurose consiste
em repetir os mesmos comportamentos e ações na expectativa de obtenção
de resultados diferentes. Se você integra uma organização em que percebe a
presença dominante dos fundamentos das seitas organizacionais, não insista.
A expectativa de mudança dessa realidade o vai neurotizar e alienar. Não
espere algo diferente. Faça algo a mais, pois certamente o que tem tentado
fazer há muito não funciona. Busque outra organização, mude de trabalho e
de emprego, rompa com a neurose comportarnental que já inconscientemente
pratica, sem que o perceba. Talvez seja doloroso e bastante difícil a curto
prazo, mas assim o fazendo certamente vai se tornar uma pessoa mais feliz,
madura e realizada em um futuro bem próximo. A tomada de decisão de
rompimento é crucial, já que a implementação é sempre mais fácil e suave,
pois nos liberada angústia de conviver num espaço de trabalho que nos oprime.

É verdade que poucas pessoas têm a capacidade de auto-análise
adequada de seus comportamentos pessoais e de compreensão de suas
realidades. O aconselhamento profissional é freqüentemente necessário para
alguém que se defronta com essa dificuldade. As inter-relações na família e
na sociedade têm a mesma dinâmica das organizacionais. É espantosamente
crescente a popularidade dos livros de auto-ajuda, a participação em cursos
e seminários com o foco em relações interpessoais, a busca de apoio especia-
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lizado em psicanalistas, mentores e consultores em problemas de relacio
namento, mas praticamente nenhuma importância se dá aos problemas de
interação indivíduo-organização. As seitas organizacionais são bastante aten
tas a esse quadro de circunstâncias. Daí porque costumam oferecer apoio de
assistência psicológica no próprio ambiente de trabalho, através de serviços
especializados postos à disposição de seus empregados. Se o aconselhamento
indivíduo-organização é oferecido no próprio trabalho, o empregado não têm
necessidade de buscar fora de sua organização o apoio de que necessita.
Como diz Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, o oprimido não tem cons
ciência de sua própria opressão. Provavelmente o apoio buscado dentro da
própria organização contribua para o oprimir ainda mais, se bem que mais
conformado com as suas "circunstâncias ínarredáveis" de alienação.

O primeiro passo para a conquista da saúde psicológica de alguém,
talvez você próprio, que integra uma seita organizacional, é compreender
que não a possuie a adequada compreensão de que você será sempre você não
importa o que faça. A tomada de consciência de si próprio é o passo decisivo
para a mudança. Se esse for o seu caso, o que espera! Faça-o já! Não se permita
deixar de ser você! Não abdique de si mesmo!

Busca da Realização daPlenitude Humana
Um número crescente de profissionais questiona a obsessão pelo

sucessoalcançado em decorrência do desempenho organizacional espetacular.
Compreendem que podem alcançar plena realização pessoal e profissional
fora dos limites estreites e rígidos de um ambiente de trabalho. Muitos
alcoólarras do trabalho, isto é, os convertidos às seitas, começam a com
preender que não existe apenas o trabalho, que essa dependência compulsiva
é uma doença cornportamental, que há muitas outras dimensões existenciais
de realização humana.

A busca obsessivado sucesso no trabalho estimulada pelas seitas orga
nizacionais retira a significâncía da vida. Em vezde garantir realização pessoal,
gera frustração e decepção, um sentimento vazio de impotência e de desvalor
à plenitude de uma vida integrada por facetas diferenciadas de humanização.
Os convertidos talvez tenham sucesso, mas perdem significado em plenitude
para as suas vidas.

O sucesso vem associado cà posição funcional ocupada, ào status,
prestígio e poder conexos, dinheiro ganho através da organização, que agre
gam a possibilidade ilimitada de obtenção de bens materiais tangíveis, que,
por sua vez, garantem mais prestígio e reconhecimento social. Significado
existencial é um conceito inteiramente distinto, que decorre do preenchi
mento de um conjunto de características e dimensões existenciais - freqüen
temente intangíveis - de natureza completamente diferenciada. Normal-
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mente o significado existencial vem associado às recompensas emocionais e
afetivas vinculadas à família e às distintas entidades comunitárias com que
o profissional se envolve como pessoa em uma vida plena.

Épreciso proceder à ruptura das seitas organizacionais que promovem
a compulsão ao trabalho, ao vício da devoção a um equívoco de comporta
mento. Os convertidos às seitas têm um vazio existencial que preenchem
pelo trabalho. A busca obsessiva pela satisfação das necessidades de prestígio,
sucesso, reconhecimento social e dinheiro compõem um ato contínuo que
nunca termina, que nunca se satisfaz em plenitude.É preciso romper essecírculo
vicioso.

A pessoa precisa de grande tenacidade para resistir à dor e para
superar mágoas ao executar a mais difícil das tarefas: a mudança de atitudes.
Schoppenhauer nos diz: "O sofrimento educa. A dor tem uma função peda
gógica e não pode ser negada - este é o seu heroísmo".

Vivemos num corre-corre sem fim, num torvelinho de agitação que
não cessa no cotidiano de nossa existência. Essa rotina inebria e entorpece.
De vez em quando, é verdade, desabam sobre nós acontecimentos que nos
despertam para novas realidades e nos fazem compreender a necessidade de
novas prioridades em nossas vidas. Novas alternativas e perspectivas se
oferecem. O impacto do inesperado nos desperta da letargia a que somos
tangidos pela rotina de um cotidiano que de repente se transforma: a adver
sidade freqüentemente presente por alguma forma de perda subverte o con
junto de opções que presidem a trajetória de nossas existências. É preciso
retirar desses momentos todo o potencial de desenvolvimento e de mudança,
que possibilitam a construção de um novo tempo para as nossas vidas. O
germe da adversidade traz em si a possibilidade de construção do novo.

Atitude: o Segredo da Vula
Quando Deus criou o Homem à sua imagem e semelhança, mandou

convocar todos os anjos e arcanjos para uma reunião de discussão e aconse
lhamento.

Queria obter a opinião deles sobre a idéia de dotar o Homem do conhe
cimento do segredo da vida. Pediu a todos os presentes sugestões sobre onde
esconder esse precioso segredo, de sorte que só fosse encontrado pelas pessoas
efetivamente dedicadas e merecedoras de tamanho privilégio.

Um anjo logo sugeriu que o segredo deveria estar escondido nas
profundezas do oceano. Um outro disse que deveria estar nas entranhas da
terra. Um terceiro anjo propôs que o segredo deveria ser hermeticamente
encaixotado bem próximo do céu, no pináculo da mais alta montanha da
Terra, na região a mais inóspita, isolada e inacessível. Um quarto anjo, no
entanto, apresentou uma opinião inteiramente diferente. Disse ele: a espécie
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humana é muito trapaceira e ardilosa. Logoalguém submergirá às profundezas
do oceano, cavará as entranhas da Terra e escalará as mais altas montanhas.
Devemos esconder o segredo em um lugar em que o Homem jamais sonhe
procurar: dentro dele próprio. Deus concordou e assim foi feito!

Cada um de nós possui o mais precioso dos privilégios dado por Deus,
exatamente dentro de nós mesmos: a nossa atitude diante da vida.

A vida é sempre uma sucessão inesgotável de escolhas. Nós todos
temos a liberdade ou o livre-arbítrio de escolher cotidianamente entre o
bem e o mal, entre o suicídio e a vida, entre o amor e o ódio, entre o desespero
e a esperança, entre a realização de objetivos de curto ou de longo prazos,
entre o otimismo e o pessimismo. Como pessoas, podemos também influenciar
positiva ou negativamente outras pessoas a realizarem as suas escolhas. Mas
a escolha fundamental, aquela que determina a nossa trajetória existencial,
é a atitude que assumimos dianre da vida. A escolha da atitude é apenas
nossa e é determinante de nosso destino. O segredo da vida está em nós,
mesmo quando nos recusamos a descobrir.Até onde queremos chegar depende
essencialmente de nossa atitude. É claro que um conjunto de circunstâncias
é necessário para que os nossos sonhos se realizem, evidentemente não são
decorrentes apenas de nossos desejos e vontades. Mas as circunstâncias de
rodos os matizes só podem ser superadas se administrarmos as nossas vidas
com uma atitude permanente de sucesso e de otimismo. Não é que não se
deva procurar platôs mais elevados, mas assim compreender melhor o platô
em que se está. Um dos exemplos que mostram a importância da atitude
bem como a futilidade da busca constante de objetivos inatingíveis consiste
naquela pessoa que se sente escravizada, capturada em uma caixa. A idéia
para conseguir a liberdade é fazê-la sair sem quebrar a caixa, isto é, libertar
se de dentro da caixa antes de tentar libertar-se fora dela. O raciodnio é
que se não se é livre dentro da caixa não se será fora dela. Sempre no momento
em que se quebrar a caixa haverá uma outra caixa ainda maior que a envolve.
E depois ainda outra. E assim sucessivamente.

É a atitude, não a aptidão, que determina a altitude existencial a ser
alcançada por alguém na trajetória da vida. Pelas nossas atitudes, somos
responsáveis pelo que somos e temos o poder de fazer de nós mesmos tudo o
que desejarmos ser. O que mais-vale no ser humano é a sua capacidade de
insatisfação com as limitações de sua realização e a determinação que tem
para superá-las. A realidade objetiva tão bem preconizada pelas teorias geren
ciais praticadas pelas seitas não é toda a realidade - é apenas parte dela. Se
ficarmos só com ela, uma vez que só ela se presta a ser observada e testada,
estaremos abandonando toda a realidade subjetiva constituída pelo nosso
mundo interno, a nossa vivência pessoal, a opção de valores, o conjunto de
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conhecimentos e de necessidades que governam a nossa existência. É preciso.
no entanto, não se deixar abarer: ao escapar das seitas, descortina-se o
ceticismo de um novo cenário.

Todos estamos permanentemente preocupados em equilibrar trabalho,
família e organizações comunitárias, mas com dificuldade compreendemos
que a disponibilidade de tempo e de dinheiro são igualmente importantes ao
equilíbrio existencial. Cada dimensão per se importa muito, mas focar uma
delas sem considerar as demais nos. conduz a um equívoco de avaliação, já
que são intimamente relacionadas. Ébem possívelque a expressão "equilíbrio"
nos conduza a uma visão estática da questão em vezde a um processo dinâmico
e permanente de interação. A falta de equilíbrio decorre da ponderação
excessiva que possa se estar conferindo a uma delas em detrimento as demais.
Quais são os princípios existenciais para você que realmente contam? Como
agir em função das escolhas prioritárias? É também possível que as suas
expectativas em relação ao trabalho, à família e à comunidade não sejam
realísticas, estejam em verdade acima de suas possibilidades objetivas. Se
assim for, provavelmente você não as está percebendo com adequação. O
comportamento fundamentado em expectativas irrealísticas levam a compor
tamentos igualmente inadequados à realidade objetiva da vida, onde quer
que seja. Épreciso que examinemos com perspicácia a nossa própria realidade
no intuito de construir um novo caminho que otimize as nossas escolhas
existenciais e que contribua para minimizar o desperdício de esforços e de
energia, de tempo e de dinheiro, de preocupação e de dedicação às questões
que não são imporrantes para transformar o nosso presente indesejado em
um novo futuro. Tenha muita coragem e serenidade para suporrar os grandes
sofrimentos da vida e muita paciência para resistir às contrariedades do
cotidiano. Mas durma sempre em paz, porque Deus está de vigília.

A Rebelião das Novas Elites: A Contracultura às Seitas

O mercado competitivo mundializado cria as condições objetivas
necessárias à rebelião das novas elites emergentes, constituídas por executivos
e profissionaisaltamente especializadosque se recusam a aderir aos postulados
das seitas organizacionais. São os anarquistas do terceiro milênio, que não
aceitam limites ou laços permanentes com lugares ou organizações. Essas
elites profissionais, migratórias por excelência, representam o apanheid social
do mundo globalizado das organizações transformadas em seitas. São a sua
contracultura. E, assim, reincidem no mesmo equívoco: transformam-se em
apóstolos de uma nova religião do trabalho, ainda que da lógica e da razão.
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Dado o caráter de vida que levam, afastam-se do cotidiano das
pessoas, especialmenre daquelas que se incorporam por tempo indefinido às
organizações e aos lugares. Não são os mesmos anarquistas manifesrantes
contra a globalização, hoje tão comuns nas ruas de todo o mundo, que voltam
a desfraldar bandeiras vermelhas e negras de repúdio à ordem econômica
estabelecida. Ao contrário, centram a sua rebeldia em um anarquismo indivi
dualista, que se fundamenta no ideal egoísta segundo o qual a pessoa se
realiza em conflito com a coletividade e com os outros indivíduos. Assim
sendo, é necessário tirar partido temporário de todas as circunstáncias favo
ráveis, onde quer que estejam. E como predadores, vagam de organização
em organização, nos mais distintos e remotos lugares do mundo, em busca da
sua auto-realização. Apegados aos critérios lógicos e racionais de seus compu
tadores, essas elites abandonam os fundamentos morais, éticos e religiosos,
na ilusão de que somente por meio da ciência e do uso da tecnologia de
ponta serão capazes de determinar os seus destinos. São as classes emergentes
da economia globalizada, cada vez mais requisitadas pelas organizações
competitivas mundíalizadas, que os requerem temporariamente, como forças
mercenárias de elite, para enfrentamento de crises específicas ou para o
redirecionamento de conceitos e visões, metas e objetivos.

Com uma concepção estritamente pragmática e utilitarista do mundo,
essas elites usam as seitas na realização de seus interesses, ao invés de serem
por elas usadas. Não acreditam na eficiência do Estado e de qualquer autori
dade imposta por estruturas organizacionais hierárquicas. São antidogmáticas
em sua essência. Opõem-se à sujeição de quaisquer esquemas únicos, próprios
das seitas organizacionais. Não vestem a camisa de ninguém: países, orga
nizações, profissões, equipes, filhos, famílias, parentes, comunidades. São leais
somente a si próprios e às atividades que provisoriamente realizam. Contra
põem-se à formulação de modelos aprioristicamente estabelecidos, na certeza
de que representam uma ameaça à liberdade, à autonomia e à independência.
A negação à adoção de idéias de quaisquer gurus políticos, religiosos, sociais
ou de gestão empresarial lhes assegura ampla flexibilidade e maleabilidade
de adaptação à mudança. Mas não são amorfos e ajustáveis a quaisquer
situações. Alguns conceitos lhes são vitais: a negação e o repúdio a toda
forma de autoridade; a ênfase na autonomia individual; a importância da .
educação permanente; o desapreço ao patriotismo e à religiosidade; a
insubordinação à exploração do trabalho; o desligamento de laços afetivos
com quem quer que seja. Por serem contrários a todo tipo de poder e domina
ção, fazem do exercício da própria liberdade o caminho que os conduz à
realização plena de suas necessidades egoísticas. Nesse sentido, essa nova
variante de anarquismo no mundo dos negócios se constitui uma verdadeira
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rebelião das elires, a crítica comportamental mais radical ao status quo pratica
do por um número crescente de organizações que se transformam em
verdadeiras seitas do trabalho: recusam-se a aceitar não só o conteúdo, mas
também a forma pela qual se organiza a ordem econômica mundial, sem
deixar de tirar o maior partido em seu benefício das circunstâncias e das
realidades estruturais estabelecidas. São vigorosamente contrários à atual
ordem econômico-social mundial e à forma como as organizações são conce
bidas e operadas. Mas nada fazem para destruir esse estado de coisas; pelo
contrário, buscam individualmente usufruir dele o máximo que podem.

A Responsabilidade Social do Professor de Administração

A maior parte das reflexões que ora lhes apresento pode estar viciada
ou deformada por um erro lógico bastante conhecido, do qual eu certamente
me deveria prevenir: a falsa generalização.

É preciso, em relação ao tema da responsabilidade social do docente,
atentar para a sutileza na análise das circunstâncias, dos fatos, das realidades,
das distinções e das subdistinções de cada caso, de cada realidade própria de
cada organização. Mais do que tudo é preciso considerar a diferença!

Não podemos incidir no equívoco da falsageneralização,que pressupõe
que todas as organizações são iguais, fabricadas por estereótipos análogos que
afirmam, por exemplo. o mesmoequívoco de que todos os políticossão corruptos,
de que todos os médicos são incompetentes ou insensíveis, de que todos os
professores, como intelectuais, são arrogantes, vaidosos, cheios de si, donos da
verdade, proprietários exclusivos do conhecimento.

Falar dos professores,de suas responsabilidades sociais como docentes,
formadores de consciências, de valores e de opções éticas na gestão das orga
nizações, como se todos pertencessem a um grupo homogêneo, é uma
insensatez. Há distintas ideologias, níveis de engajamento, de participação
e de comprometimento entre todos os professores na formação da estrutura
de pensar dos alunos, futuros gestores e operadores das organizações que inte
gram e compõem a sociedade nos mais distintos campos da ação humana.

Os professores de administração são transformadores das organizações,
vale dizer, da sociedade.

Toda organização tem os seus formadores do poder ideológico, que
marcam o seu destino, conformam a sua existência, dão rumo e sentido,
direção e norte à sua caminhada, à forma como se integram e se relacionam
em sociedade, à maneira como tratam os seus empregados, relacionam-se com
seus circunstantes - fornecedores, competidores, autoridades governamentais
e o público em geral.
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A função dos professores como formadores do poder ideológico muda
de organização para organização, de sociedade para sociedade, de época
para época, assim como mudam as relações, ora de contraposição, ora de
aliança, que os professores de administração mantêm com os demais poderes
organizacionais.

É costume se dizer que os professores devem ser desconsiderados ou
desaprovados no que afirmam em sala de aula, porque são sempre do contra.
Dizem: "Quem sabe faz, quem não sabe ensina". Ou, da mesma forma: "Teoria
na prática é diferente"; "Isso tudo aí que estão dizendo é muito bom para
sala de aula, quero ver fazerisso no batente". São verdadeiros lugares-comuns
que constituem o cotidiano de todos os que se ocupam da análise das
realidades organizacionais.

Muitos dizemque os professoresde administração devem ser execrados
porque são conformistas, pretendem manter o status quo das organizações.
Berthold Brecht, em Galileu Galilei, afirma: "Viu-se o que é raro de se ver,
um professor querer aprender". Assim, pressupõe-se que o professor tem o
papel social de manter lacustre a organização, estável e conformista, por
mais que se fale em mudanças. Como alguém já disse: "É preciso mudar
alguma coisa para que tudo fique exatamente como está". Ou seja, o professor
desempenha a função social de mantenedor do status quo nas organizações e
no mundo do trabalho.

É preciso educar aqueles que se dedicam à formação de adminis
tradores. Educar os educadores, eis a primeira condição para a real melhoria
e eficácia dos cursos de administração no Brasil.

A responsabilidade social do docente certamente o conduz à mediação
e à interlocução reflexivae criativa. O método de ação do professorde adminis
tração em sala de aula é o diálogo racional e instigante, no qual os inter
locutores discutem e apresentam uns aos outros argumentos raciocinados,
experiências vivenciadas, cuja virtude essencial é a tolerância, a aceitabili
dade e a serenidade para a diferença. Épreciso aprender a aprender, é preciso
aprender com a experiência. Experiência não é o que acontece conosco, mas
o que aprendemos com o que nos acontece. E nesse sentido, como também
já se disse, "mestre é aquele que de repente aprende" com a discussão sus
citada por seus alunos.

O professor tem uma enorme força moral sobre os seus alunos. Eis aí
mais uma responsabilidade social básica da missão do professor em sala de
aula. Aqui está, sem dúvida, a força política que engendra e articula junto
aos seus alunos, mesmo que não esteja plenamente consciente desse seu
papel. A voz do professor que inspire respeito e admiração ao aluno pode
conduzi-lo efetivamente no caminho da verdadeira e adequada formação
profissional. Esta depende da grandeza moral e do caráter .do professor: o
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conhecimento e a cultura que a encerram são transmitidos fundamentalmente
pela força moral e pelo poder pessoaldo professor. Não depende excIusivamente
da busca espontânea do conhecimento pelos estudantes.

Na medida em que o professor defende e alimenta valores morais e
elevados na gestão das organizações, ninguém o poderá acusar de estar a ser
viço de paixões partidárias, ou de modismos organizacionais, ou mesmo de
repetidor não crítico de teorias ajustadas para outras realidades oriundas de paí
ses culturalmente distintos do Brasil. Na medida em que deliberadamente
propugna em sua ação pedagógica que determinados valores universais não
podem ser desconsiderados por nenhuma organização, sua intervenção como
educador e formador de consciências gerenciais torna-se crescentemente
relevante para a sociedade da qual é cidadão. O estudante não é apenas um
repositório para as idéias dominantes de uma determinada época. Ele pode e
deve efetivamente aprender a pensar a sua própria experiência e produzir a par
tir dela novas visões e incrementar novos comportamentos, hábitos e atitu
des. O conhecimento adquirido não é o que o aluno passa a saber, mas o que
ele faz com o que sabe.

Faça-se, pois, O professor de administração, conscientemente e sem
reservas, nem falsos pruridos de isenção ou de neutralidade, um agente ativo
de transformação social de nossas organizações, contribuindo ideologicamente
para torná-las humanizadas e comprometidas - é verdade - com o lucro, mas
fundamentalmente como instrumentos do bem comum e de uma sociedade
mais justa e fraterna.

Ortega y Gasser nos fala do "homem e de suas circunstâncias", da
interpretação que cada um dá às circunstâncias em que está envolvido. A
cultura é como o ar que se respira. Os padrões de comportamento praticados
por uma pessoa tendem a se tornar tão fixos e arraigados que podem até ser
chamados de sua "segunda natureza". Manifestam-se sem um momento de
reflexão. Intemalizam-se nas pessoas. A sua repetição faz com que se incor
porem ao contexto da própria existência de cada um. A menor alusão à ne
cessidade de mudar pode gerar resistência. A organização também tem a sua
"segunda natureza". Ela cega as pessoas. O que já é conhecido passa a ter
maior penetração e encontra aceitação, quer seja certo ou errado.

Para que aprimoramentos ocorram, e para que as intervenções se tor
nem mais lúcidas e conseqüentes, o esforço de intervenção deve processar-se
em dois níveis distintos:

a) Indivíduos - com anos de experiências e vivências sociais.
b) Culturas organizacionais - que se tem tomado bastante difícil diag

nosticar criticamente o seu desempenho, em termos de processo deci
sório, motivação, planejamento e controle.
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Aí se coloca mais uma relevante responsabilidade social do professor
de administração como agente de mudança social. A conduta do docente de
gestão deve ser embasada por uma forte vontade de influir e de participar
das lutas e das contradições, das mudanças e dos conflitos que marcam a
realidade das organizações do nosso tempo, mas sem permitir-se deixar alienar
a ponto de se desamenar do processo histórico de que participa. É preciso que
seja suficientemente lúcido para não se identificar completamente com uma
parte, uma teoria ou uma vertente de pensamento ideológico tomado como
verdade absoluta, a ponto de se tomar mais um porta-voz de palavras de
ordens estabelecidas pelos gurus da administração internacional, que fixam
conceitos e estabelecem práticas como científicas sem quaisquer validação
em pesquisa. Fazem-se no mundo das organizações, nas ciências sociais
aplicadas ao cotidiano de trabalho, afirmações tomadas como verdades
absolutas que jamais se ousaria pensar em repetir no mundo das ciências
físicas, em que tudo se fundamenta em rigorosas pesquisas científicas, testes
de validação e experimentação para só então tornarem-se acessíveis ao uso
comum.

No mundo das organizações, ao contrário, alguns estabelecem como
verdades absolutas a descrição limitada e restrita de suas circunstãncias exis
tenciais estreitas e as tornam verdades para todos, universalizando o par
ticular, talvez apenas verdadeiro para aquela determinada realidade.

A teoria nunca é uma verdade definitiva e acabada, dogmática, pronta
a ser assimilada. A teoria se faz e se aprofunda associada à prática, submetida
à reelaboração a partir da experiência e da crítica, o que subverte as categorias
abstratas e os esquemas intelectualistas estereotipados de seus formuladores.
A teoria só é adequada quando exprime o real, a prática. Por isso, ela se
reforma a cada instante, como insumo a novos estágios alcançados pela prática.
Do contrário, a teoria confirmaria a ilusão idealista de que o discurso sobre a
realidade é suficiente para transformá-la. Toda teoria organizacional só é
válida quando nos servimos dela para ultrapassá-la.

É preciso que o professor mantenha ao descrever pata os seus alunos,
futuros gestores das organizações, a independência, mas não a indiferença
em relação à pletora de conceitos e à literatura emergente relativa ao estudo
e à análise do ambiente de trabalho e à realidade das organizações. Precaver
se para não se tomar garoto-propaganda de algumas delas.

A tarefa do professor é faier o aluno pensar, refletir sobre a sua própria
realidade, agitar idéias, levantar indagações, suscitar questões e problemas,
discutir alternativas ou formular teorias gerais. A tarefa do aluno como inte
grante de uma organização, gestor de uma realidade, é a de tomar decisões.
Toda decisão implica a escolha entre diversas alternativas, muitas conver
gentes e outras tantas contraditórias e divergentes. O aluno em sua realidade
de trabalho convive com a ambigüidade e a incerteza, caminha na corda
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bamba, como "o equilibrista com o seu chapéu-coco", de que fala a música
popular. Toda decisão, por ser uma escolha, é necessariamente uma limitação,
uma afirmação e uma negação. A tarefa do professor é convencer, persuadit
ou dissuadir, motivar ou desmotivar, estimular ou desestimular, exprimir juízos,
discutir rumos alternativos, sugerir ou fazer propostas tentativas, mobilizar os
seus alunos para que adquiram opinião própria sobre as circunstâncias em
que estão inseridos. O aluno, como gestor, precisa extrair desse universo de
reflexões e estímulos a que é exposto pelo professor, muitas vezes opostos e
contraditórios, o seu próprio rumo, a linha de ação específica que deve seguir
dada a sua própria realidade. A prática tem-suas razões que muitas vezes a
teoria não conhece. Mesmo a teoria mais adequadamente concebida e testada
deve ser adaptada às circunstâncias de cada um. Assim, o professor tem a
responsabilidade social de desenvolver no aluno a sua competência diag
nóstica, e não a prescritiva. Como a medicina, também no mundo das organi
zações há que se fazer a diferenciação adequada entre doença e doentes,
entendendo-se que diferentes manifestações de doença apresentam-se
diferentemente em diferentes doentes. Tudo isso nos faz atentar mais para as
peculiaridades dos problemas, para lhes aplicar as soluções adequadas. E
para isso o aluno precisa aprender a diagnosticar com precisão as tipicidades
do problema com o qual se defronta, para só então implementar a solução
adequada, que é sempre a que melhor se ajusta a uma dada situação.

O professor precisa resistir ao simplisrno do aluno que busca receitas
de bolo ou, aprender soluções mágicas aplicáveis a quaisquer realidades. É
preciso fazê-lo aprender a pensar e, conseqüentemente, formular criativa
mente soluções próprias ao problema que busca solucionar. É preciso que o
docente se precavenha contra a propensão que possa ter em dar conselhos
práticos a seus alunos sobre o comportamento que devam adotar nas organi
zações. A docência ou o magistério de administração ou de gestão das
organizações não é destinado a profetas, a videntes ou a demagogos, mas,
efetivamente, aos que se dispõem a fazer os seus alunos pensarem sobre as
realidades organizacionais em que convivem, com o propósito de compreendê
las e transformá-las.

A formação profissionalcomprometida com um pragmatismo superficial
e o desprezo pelo conhecimento e a cultura, a subordinação da inteligência
às atividades necessárias à conquista do emprego são certamente causas es
truturais do fracasso de alguém na sua própria realização como pessoa e pro
fissional. As escolhas constroem o destino. Escolhendo o imediatismo da
aplicação do conhecimento ao caso específico de trabalho, o professor de
administração embota a inteligência de seus alunos, estreita os seus horizontes
de consciência e de percepção e os condena ao mero adestramento pro
fissional.
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o valor das competências mudam ao longo do tempo. As compe
tências essenciais de ontem são as rotinas de hoje.

É preciso uma educação gerencial que forme o gestor, e não apenas
que o profissionalize. Para isso, a sua formação deve estar comprometida com
uma cultura voltada para a compreensão da vida e da realidade em que
atua, e não na exclusividade da capacitação ou da habilitação no manuseio
de artefatos tecnológicos e operacionais que os sirvam ao imediatismo do
pragmatismo do adestramento profissional.

A prevalência do tecnicismo e a mediocrização não são os verdadeiros
caminhos para a formação adequada do gestor profissional, pois o alienam da
cultura. Aqueles que tendem a atribuir grande peso ao conhecimento utilitário
do especialista se antepõem à cultura humanística do gestor como generalista.
Entenda-se aqui generalista como o especialista que transcende os limites
de sua própria especialização, sendo assim capaz de integrar e articular o seu
espaço específico de trabalho ao universo da organização e da sociedade. É
aquele capaz de compatibilizar e fecundar pela interdependência do conheci
mento e da ação áreas funcionais disrintas, "juntar lé com cré", fazer a costura
ou a interseção de diferentes funções e processos de trabalho.

O conhecimento estritamente especializado do administrador agrada
ao egoísmo das organizações: quanto melhor a especialização e o adestra
mento, maior a produção e a produtividade, maiores os lucros e, assim, maior
a felicidade para os acionistas e os empregados. Associa-se resultado obtido à
felicidade. E, em conseqüência, cada vez mais atribui-se maior valor à ética
dos resultados em detrimento da ética de convicções. Igualmente agrada às
organizações porque busca formar profissionais adequados às instituições
existentes, isto é, integrá-los através da aquisição de conhecimentos ajustados
à conformidade.

A formação profissionalcom foco na prevalência do desenvolvimento
do conhecimento especializado dificulta a compreensão da organização pela
visão humanista que deve caracterizar a formação de generalista do adminis
trador.

A responsabilidade essencial do professor de administração é fazer
com que a interinfluenciação entre ética e políticas corporativas seja cada
vez mais profunda, ainda que saiba que jamais alcançará a plenitude da
conciliação entre ambas. Mas é necessário que as políticas da organização
reconheçam a sua dívida para com a ética. Todas as políticas e práticas
organizacionais devem se dar sob a égide da ética, uma vez que são também
nas relações de trabalho que as pessoas tentam desenvolver padrões mais
adequados de convivência.

No dizer de Gramsci, todo homem é em si um filósofo. Traduzindo
isso para o linguajar comum, podemos concluir que todo homem é em si um
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intelectual capaz de pensar a sua realidade no sentido de transformá-la. Não
devemos julgar intelectual apenas o homem de punhos de renda, detentor
de títulos de nobreza, modernamente chamados de MBAs e Ph-Ds, Intelec
tual é aquele que, pertencendo aos mais diversos segmentos sociais, é capaz
de interpretar as realidades desses segmentos, fazer propostas, repensar os
seus destinos, seguir outros cursos de ação. É capaz de antever o futuro e
fazê-lo presente. Este certamente é o conceito de intelectual que os professores
de administração precisam passar aos seus alunos, futuros agentes de mudança
das organizações, formuladores de novas trajetórias e gestores de uma
realidade em permanente mudança.

É preciso desestimular radicalmente os professores de administração
que formam gesrores de organizações para a conformidade e a submissão, ral
como muitos deles se comportam nos meios acadêmicos através de um avil
tante oportunismo profissional. A pregação dos valores da modernidade e a
exaltação do sucesso não podem conduzir ao coroamento da mediocridade
na formação de quadros, ao adestramento especializado e estreito do
especialista, ao abandono da reflexão sobre a realidade organizacional, à
vulgarização e à degradação do pensamento autóctone.

A classe social emergente é a dos trabalhadores que fazem uso produ
tivo do conhecimento. No mundo da gestão corporativa, aqueles que se
dedicam ao magistério da formação profissional têm compromissos técnicos,
morais, éticos e ideológicos para com os seus alunos que, na realidade do
trabalho, definem o caminho das organizações e do conjunto da sociedade.
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A PERSPECTIVA DE UMA NOVA ORDEM

QS:2{,organiZações não conseguem se entender com os seus consumidores
e clientes e muito menos com os seus empregados. Fracassamao tentar atender
às necessidades das pessoas, com a exceção de seus acionistas e dirigentes,
para os quais estão dirigidas todas as energias. Há um enorme fosso entre as
pessoase as organizações, marcado por frustrações, desconfiança e descrédito.
Todos dependem do consumo para sobreviver, mas estão cansados de serem
tratados como objeto - desejam agora satisfação pessoal, individualização e
personalização. Estamos vivenciando uma perspectiva de transição entre um
capitalismo aristocrático e a imposição de um novo modelo baseado na
necessidade de uma economia mais distributivista. O consumo cada vez mais
toma-se uma necessidade e não mais um luxo. As pessoas dependem dele
para viver. As decisões de consumo são as características do cotidiano - na
educação, na assistência médica e previdenciária, nos seguros, nos transportes,
na comunicação, no lazer, na alimentação, na moradia, no vestuário. Sob as
rédeas de um capitalismo aristocrático, o poder e o controle foram concen
trados nas mãos dos acionistas e de seus executivos. E é issoque agora precisa
ser mudado.

Costuma-se afirmar que a propriedade das ações está sendo demo
cratizada através das subscrições públicas em vendas pulverizadas. Mas a
verdade é que mesmo com toda essa riqueza nas mãos dos pequenos
investidores, os 10% de acionistas majoritários detêm 90% do capital das
organizações. E assim a riqueza não se distribui democraticamente, como se
afirma. Cada vez mais concentra-se em um número menor de investidores,
que detêm o domínio da organização, e, portanto, de seusdestinos e resultados.

A concentração exagerada da riqueza virtual que circula pelas bolsas
de todo o mundo garante aos seus detentores simultaneamente a soberania
tanto do nosso sistema econômico como do sistema político.

A história pode ter superado o direito divino atribuído aos reis, mas
hoje nos joga nas mãos do direito divino do capital. Ontem o destino do
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mundo dependia de uma privilegiada aristocracia rural. Hoje é a aristocracia
do capital que detém o poder do mundo.

É preciso evol uir para uma verdadeira economia de mercado, em
que os interesses de todos sejam igualmente protegidos. A questão consiste
em como idealizar novas estruturas econômicas e novas maneiras de contratar
os CEOs, desenvolver novos conceitos de obrigações fiduciárias e novas formas
de cidadania na governança corporativa, que abarquem tanto os ideais
democráticos quanto os reais valores do livre mercado.

A noção do direito da monarquia parecia natural, eterna e decorrente
dos desígnios divinos desde os primórdios da-civillzação. Uma nova visão de
mundo foi construída a partir de uns poucos que ousaram questionar aquele
status quo e aquela realidade que parecia imutável.

Por muitos séculos, tivemos um mundo dominado pela monarquia e
aristocracia. Durante o século XX alcançamos a construção de um mundo
novo - a democracia republicana. Mas só democratizamos as instituições
políticas de governo. A economia continua impassível - dominada por uns
poucos que se impõem sobre muitos, quer sob a forma de nações sobre outras,
organizações sobre outras e indivíduos sobre outros. O privilégio da riqueza
não é democraticamente compartilhado. Essa realidade econômica incorpora
se à estruturação das organizações, particularmente no seu princípio funda
mental que determina maximizar o ganho dos acionistas e minimizar os ganhos
de produtividade do trabalho.

Quem vive o mundo dos negócios certamente testemunha a evolução
do debate e do nível de consciência democrática nas organizações, com cres
cente preocupação com o meio ambiente, com a distribuição de lucros, O

desenvolvimento de políticas de respeito aos empregados, a ênfase na prática
da responsabilidade social e cidadã da empresa, o destaque que se confere à
ética. Muitos crêem que esse movimento de mudança transformará O

capitalismo, tornando-o humanizado e solidário. Esse é um ledo engano!
Épreciso que se compreenda que a mudança ao nível das microfunções

da organização não são suficientes. O que de fato assistimossão aos reiterados
fracassos da mudança voluntária encetada por alguma organização solita
riamente. Ao contrário, em grande extensão assistimos organizações que
proclamam políticas de respeito ao ser humano, mas dispensam milhares de
trabalhadores; que afirmam a preocupação com o meio ambiente, financiam
até ONOs, que se empenham no discurso da defesa da ecologia, mas que
poluem e destroem; que possuem excelentes programas de participação nos
lucros, mas cortam vantagens e benefícios; que se afirmam empresas-cidadãs
muitas vezes apenas para exigir concessões de benefícios fiscais. Muitas
organizações, como os fariseus, afirmam uma coisa mas praticam outra íntei
ramente contrária. E esse farisaísmo organizacional decorre do equívoco de
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privilegiar o retorno aos acionistas como O valor fundamental da organização,
pois coloca os seus interesses acima de todos os demais, instituindo assim
uma classe privilegiada - a aristocracia financeira do mundo globalizado, o
que consagra uma forma odiosa de discriminação do acesso aos bens da
riqueza.

Tal lógica perversa fundamenta-se em uma visão arcaica de mundo,
originária do direito divino da realeza, que afirmava que os proprietários da
terra eram superiores. Hoje são os proprietários do capital os membros da
classe dominante. Em verdade, tal realidade social produzida pelo fato
econômico é incompatível com os pressupostos de uma verdadeira economia
de mercado e com a indiscutível evolução do nível de consciência ética
hoje já consolidada em todo o mundo.

A expansão das seitas organizacionais deriva do desencanto com
qualquer compromisso real com a construção de relações de trabalho efetiva
mente solidárias, cooperativas e democráticas. O que precisa ser mudado
não é apenas a forma como se trata o cliente e o empregado, o estilo gerencial,
a aplicação do conceito de empresa-cidadã, da responsabilidade social, ou
da govcmança corporativa, mas a própria estrutura conceitual das instituições
políticas, econômicas e sociais que sustentam a atual ordem mundial.

Contra o otimismo das seitas organizacionais que apresentam a orga
nização como fim supremo da vida daqueles que as integram e contra o utili
tarismo de um modo de ganhar dinheiro atendendo às exigências dos
interesses dominantes dos acionistas, impõe-se a subversão pelo inconformismo
dos que afirmam a plenitude da existência humana através da realização
simultânea e integrada de diferentes papéis e funções sociais - na família,
na sociedade e no trabalho.

Visões do Futuro

Ansiedade, angústia, apreensão, insegurança e alienação são talvez
os sentimentos mais comuns do ser humano moderno. Esseé o astral dominante
em todo o mundo, nesses tempos em que a aldeia global já não é mais um
mero exercício de futurologia, mas a realidade do cotidiano. Os aconteci
mentos ocorridos em regiões as mais distantes se sucedem 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 desenvolvimento científico, pelas deformações do modelo capitalista e
pela absoluta descrença e inadaptação dos sistemas de representação política
às necessidades do contemporâneo.
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Os 60 anos de aniversário dos trágicos ataques a Hiroshima e Nagasaki;
as experiências nucleares de Jacques Chirac no Atol da Mururoa, a devastação
causada pela deposição do lixo atômico e o uso das tecnologias de destruição
em massa são exemplos que têm levado os cidadãos do mundo à consciência
inquietante de que a ciência pode ser, a um só tempo, algoz e servo da huma
nidade.

Ao serem constatadas as disfunções do sistema econômico, alguns
chegam a afirmar que se o capitalismo tivesse espírito público seria a maior
maravilha do mundo. A concentração de renda, o aumento da miséria e da
pobreza, as disparidades regionais e sociais,"o desemprego, a criminalidade,
o tráfico de drogas, a decadência das cidades, tudo leva à constatação de
que embora o modelo socialista seja o grande derrotado neste início de século
não fica nítido e pacífico que o vitorioso seja o capitalismo. Pelo menos, nos
termos em que é praticado como neoliberalismo, 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
participem dos assuntos que lhes digam respeito.

Vivemos hoje o fim da democracia representativa. Esse 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, o cotidiano an-line.

A crise da liderança política é decorrente de um sistema de represen
tação que nada mais tem a ver com o dia-a-dia do cidadão comum, cada vez
mais informado, interativo e capaz de fazer diretamente as avaliações e deci
sões sobre os fatos que o interessam. Não é à toa que nos países mais desen
volvidos, como o Japão e os Estados Unidos, o voto facultativo tem contribuído
para a participação de menos de 50% dos eleitores nos processos de escolha
dos representantes políticos.

Com a revolução da informação, tanto a democracia representativa
como o modelo econômico dominante, assimcomo a instrumentação do desen
volvimento científico, estão se tornando flagrantemente obsoletos, descon
textualízados dos novos tempos em que já estamos vivendo.

O conceito tradicional de Estado sofre visível erosão. As organizações
multinacionais estão se tornando tão poderosas que nelas residirá o sucesso
ou fracasso das nações. Cada vez menos se dependerá de governos! Cada vez
mais das sociedades organizadas!

O conceito tradicional de Estado está morrendo em função do nível
crescente de consciência e de participação do cidadão. Não porque os atuais
Estados estejam sendo incorporados pelos grandes blocos econômicos do tipo
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MERCOSUL, ALCA ou MCE, mas porque estão se fragmentando, em função
de peculiaridades locais.

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

Com o fim da democracia representativa as pessoas terão a oportu
nidade, tanto quanto quiserem, de votar diretamente sobre tudo o que exerça
repercussão em suas vidas, da mesma forma em que na economia de escala
mundial se disporá de uma efetiva democracia do consumidor, complemen
tando o tripé básico da cidadania: cidadão consumidor, cidadão contribuinte
e cidadão eleitor.

O mundo será dos indivíduos e dos grupos de indivíduos organizados.
É a presença crescente da sociedade auto-organizada, da mesma forma em
que se caminha para a autogestão e a gerência particípativa 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
de poder está em mutação! O poder evolui do Estado para a sociedade, da
sociedade para os grupos de indivíduos, dos grupos para os próprios indivíduos,
e das estruturas hierarquizadas para as redes computacionais.

O fácil acesso às tecnologias de informação e a difusão sem prece
dentes da comunicação on-line determinarão novos contratos sociais, aumento
das reivindicações sociais globais e discordâncias crescentes entre a sociedade
civil e os governantes. Repetir-se-á em maior escala o terremoto social
produzido no século XV pela invenção de Guremberg, cuja acessibilidade a
textos e conceitos até então circunscritos a poucos conduziu às reformas
sociais e religiosas, às guerras e à desestabilização do equilíbrio mundial.

A experimentação científica não poderia ficar infensa às mudanças
em processo. O uso da ciência passará a ser calibrado pela vontade direta do
cidadão, encerrando assim um longo ciclo de representação política postiça,
que raramente decide com os olhos voltados para o bem comum.

Apesar de muitas razões para desânimo e perplexidade, é preciso
perseverar. A vida é uma esperança que caminha. A resultante dessas forças
contraditórias também poderá gerar um pós-capitalismo humanizado, com a
socialização da propriedade 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 novas indústrias, empregos e postos de trabalho.

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

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

Administração: Mudanças à Vista

Não há estudante de administração nas últimas décadas que não
tenha sido exposto sucessivamente às novas técnicas e teorias que se propu
nham revolucionar o processo gerencial das organizações - TWI, TGROUP,
Teoria X e Teoria Y, Enriquecimento do Trabalho, Administração por
Objetivos, Análise Transacíonal, Sistema HAY, Liderança Situacional e
Contingencial, 3D, Kepner & Tregoe, GRID, Teoria Z, Qualidade Total,
Kanban, Kaízen, Empowermenr, Employeeship, Benchmarking, Reenge
nharia, Downsizing, Rightsízing, Balanced Scorecard. Qual será a próxima?

Todas, de alguma forma e a seu jeito, contribuem para uma melhor
compreensão e desenvolvimento do mundo das organizações. Voltadas, no
entanto, à 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 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 realidade 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 da
mudança geralmente não percebem o que está acontecendo à sua volta. Os
que viviam em 1550 certamente não sabiam que estavam na Idade Moderna.
Nem em 1450 os vizinhos de Gutemberg compreendiam o impacto na
organização social produzido pela invenção da imprensa.

Todosdesconheciam em 1800 que estavam participando da Revolução
Industrial. Alguém anos depois descreveu o que aconteceu e lhe deu esse
nome. A grande depressão de 1930 certamente não foi à sua época percebida
com clareza. Mais recentemente, até hoje ainda não foram compreendidas
em seu todo as repercussões do Movimento Estudantil de 1968, do Black
Power e do Women's Líb, na transformação radical dos padrões de auto
ridade-obediência e nas práticas de discriminação existentes nas relações
sociais em todo o mundo.
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Estamos vivendo no alvorecer de um novo século a agonia de uma
radical transformação, o que impõe às organizações extraordinárias exigências
de adequação e a adoção de ações determinadas, mesmo que aparentemente
contradit6rias.

O domínio das novas Tecnologias de Informação, dos computadores
e das redes interligadas superam o impacto produzido pela máquina a vapor
e pela eletricidade na economia industrial. Estruturas organizacionais inteira
mente distintas transformam a burocracia e as hierarquias funcionais de Max
Weber em conceitos da idade da pedra lascada. A idéia da empregabilidade
no lugar do emprego será cada vez mais disseminada pela liberação exponen
cial. dos ganhos de produtividade obtidos pela utilização das novas tecno
logias no processo produtivo. As condições que instituíram as necessidades
de postos de trabalho nos últimos 200 anos estão agora desaparecendo. E é
necessário desenvolver estruturas organizacionais suficientemente flexíveis
para se ajustarem a uma economia sem empregos e postos de trabalho.

Cada vez mais as atividades laborativas exigirão conhecimento e capa
cidade intelectual, ao contrário da economia industrial em declínio, que se
fundamenta na habilidade manual. A desregulamentação das atuais formas
de relações de trabalho, que pressupostamente asseguram segurança no
emprego em contrapartida à lealdade e à obediência, reorientará os conceitos
e as ações do movimento sindical, e as pautas de reivindicação dos traba
lhadores.

Os padrões de produtividade e eficiência da economia globalizada
imporão 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 empresa". Começam a abrir os olhos à realidade do novo ambiente
de trabalho: não podem mais contar com cargos e empregos até a aposen
tadoria. A lealdade do empregado deixa de ser à organização e passa a ser à
sua profissão e a si próprio.

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

A Internet é apenas uma ilustração. O trabalho irá aonde o traba
Ihador estiver, ao contrário do que hoje ainda ocorre, permitindo às pessoas
trabalharem em casa ou onde melhor lhes aprouver, conectadas por rede de
computadores, como extensões satelitízadas do escritório central ou das
unidades de produção.

Imagine o impacto de renovação nos grandes centros, que já estão
perdendo a sua principal função urbana como locais de trabalho.

A crescente inquietação social e a violência são as resultantes naturais
do colapso da antiga ordem. Pequenas comunidades, distantes poucas horas
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das grandes 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. Hoje já vivemos a
migração das grandes cidades para as pequenas, bucólicas, seguras e limpas
cidadezinhas do interior. A Tecnologia da Informação tornará possível que
se trabalhe em qualquer lugar, e, portanto, viver 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 conti
nuam a crescer. Organizações menores se proflssíonalízam e o auto-emprego,
produzido pela ernpregabilídade gerencial, são espaços de trabalho cada vez
mais atrativos para aqueles que possuem as qualificações adequadas.

As grandes organizações irão desaparecer, 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
colaboratíva, complementar e subsidiária.

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

A democratização das organizações se fará pela via das tecnologias
da informação. Agora, com os computadores, a informação - e assim o poder
- se disponibilizará em todos os níveis organizacionais.

Na velha economia, os dirigentes de topo detinham toda a informação,
e, em conseqüência, o poder. As gerências intermediárias e de base apenas
passavam informações de baixo para cima. Agora, não só essesníveis gerenciais
estão desaparecendo por desnecessidade, 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 mudança radical necessária às organizações.

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

. Há aproximadamente 40 anos já se dispõe de sofisticados sistemas
computacionais para comunicação de dados. Em termos de preços e funcio
nalidade, essas tecnologias têm se tornado incrivelmente úteis, utilizáveis e
cada vez mais baratas. No entanto, o uso da informática está muito aquém
de suas reais potencialidades. Limita-se à automação (ou informatização)
dos 'orocessos de trabalho. As gerências buscam a informática apenas para sé
benetícíarem da reestruturação das rotinas e procedimentos e para garantírem
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maior agilizaçãonos processos de gestão. Éclaro que assimse obtêm maravilhas
face aos padrões de desempenho das gerações anteriores. Mas ainda é muito
pouco. Inovações no uso de computadores e da comunicação em rede devem
ser combinadas com inovações em como a informação é usada e estruturada.

Como desaguadouro de todas essas transformações, a equipe de
trabalho passa a ser o denominador comum e a chave para fortalecer o
desempenho das organizações, especialmente através da autogestão, O ge
rente superior será apenas um facilitador para garantir aos membros das equi
pes os recursos de que necessitam. E essas equipes funcionarão de forma
dinâmica, interatuante e intercambiável, em multidiversidade de situações,
tarefas, atividades e de composição.

Um futuro extraordinário diferente já se constrói dia a dia com o
advento dos computadores pessoais, das mudanças demográficas, da abertura
dos mercados mundiais, das novas estruturas organizacionais e da reconcep
tualização dos fundamentos do mundo dos negócios em uma economia da
informação.

Para sobreviver a esse novo tempo, é preciso compreender o panorama
que se descortiná, e, mais ainda, ser capaz de desenvolver competências de
adaptação necessárias às exigências emergentes.
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POSFÁCIO

As Seitas Organizacionais e a Expansão
do Fundamentalismo Religioso no Mundo

As referências arirudinais e psicológicas entre o fundamentalismo
religioso de quaisquer denominações - evangélicos, católicos, islâmicos,
judeus etc. - e o empregado convertido à seita organizacional no mundo dos
negócios guardam visíveis semelhanças. Por exemplo: a vida, no seu sentido
mais amplo, não é um valor por si mesma, a não ser quando associada ao
coletivo dos crentes para os religiosos e aos colegas de trabalho para o
empregado da organização deificada. Só na integração e na participação
com seus semelhantes - na comunidade religiosa ou na organização corpo
rativa - o indivíduo se sente pessoa, preserva o seu próprio eu. A forma de
pensar condiciona significativamente o comportamento. Ambos ~ o religioso
fundamentalista e o convertido ao trabalho - têm percepções similares, cada
um com o foco em seu objeto de interesse. O conjunto de concepções e de
pressupostos sobre a vida tem uma importância decisiva na maneira como
cada um percebe o mundo e assim se comporta. A ação do ser humano é
constituída por razão e emoção em permanente processo de influência
recíproca. A percepção é fonte e limite do comportamento humano.

Ao submeter-se a uma comunidade totalitária - na igreja ou na
empresa -, normalmente sob a benção de uma liderança carismática, sempre
emergente de culturas divinizadas, tanto o crente fundamentalista quanto o
convertido à religiãodo trabalho aceitam e se integram em plenitude à verdade
do pensamento único, das doutrinas, dos dogmas e dos fetiches que amalgam
o cotidiano de suas comunidades. O fanático fundamentalista dispõe-se ao
sacrifícioda própria vida para obter no paraíso a compensação pelo sofrimento
de sua imolação. O convertidoàs seitas organizacionaisbusca pela integração
irrestrita ao trabalho uma.vídade felicidade aqui. na terra; ao. viver para o
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trabalho deixa de desfrutar de todas as demais dimensões existenciais que a
vida proporciona. Aparício Torellí, o Barão de Itararé, costumava lembrar
que "a única coisa que se leva desta vida é a vida que se leva".

Assim, de modo semelhante, tanto o integrante da seita fundamen
talista fanática quanto o da seita organizacional do mundo corporativo
compartilham de uma cultura rotalitária que, ao fim e ao cabo, os aniquila
como pessoas. Um pelo martírio físico que vai até a aniquilação da própria
vida. O outro pelo empobrecimento existencial de seu "eu" como ser humano,
mesmo dispondo de todos os confortos e facilidades propiciadas pelas empresas,
que ao outro - O religioso fanático - são negadas em decorrência do próprio
credo ou pela sua própria origem determinante de sua opção pela busca da
felicidade somente na vida celestial.

As organizações do mundo dos negócios se transformam em seitas
como estratégias ardilosas para o aumento desmesurado de sua produtividade,
garantindo cada vez maiores ganhos aos acionistas, a nova aristocracia social
da ordem econômica mundial em que vivemos.

A sutileza da relação explorador-explorado se dá sob os auspícios de
um neoliberalismo crescentemente assumido como pensamento único por
intelectuais soi-disant de direita e de esquerda engajados na justificação
teórica e na legitimação da inevitabilidade do processo de exploração.

As seitas fundarnentalístas buscam os seus quadros nas enormes
multidões de excluídos, de desvalidos e de desesperados, que vêem arrui
narem-se no cotidiano quaisquer possibilidades de reversão de suas realidades.
Vivem a esquizofrenia da perda de suas referências e tradições anteriores à
intensificação da globalização e não compartilham de suas facilidades e
conveniências. São os novos "Miseráveis", de Victor H ugo, neste finalmente
"Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley.

É nesse quadro de circunstâncias que os fundamentalismos corpo
rativo e religioso florescem, cada qual com a sua lógica própria, mas que
guardam em si evidentes indícios de similitude.

A enorme dispersão de valores vivida na sociedade mundial do "aqui
e agora", da impermanência, do multiculturalismo, da tribalização humana
entre os afins, levam as organizações rambém a se tribalizar na busca de
maior competitividade contra a concorrência mundíalízada,

A exclusão das massas do processo mundial de produção e dos
benefícios da riqueza cria condições objetivas para a articulação, agregação
e organização dos excluídos e dos que perdem as suas próprias identidades.
A religião fanatizada passa a ser último refúgio coletivo de luta capaz de pre
servar a identidade do indivíduo e de enfrentamento às condições adversas
que lhe são impostas pelos ímpios e apóstatas.

Nas seitas organizacionais, O indivíduo encontra pelo trabalho a sua
auto-identidade, preenchendo os seus vazios existenciais pela ausência de
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participação em plenitude na família e nas mais diferentes formas de interação
comunitária em que se deveria auto-realizar. No fundarnentalísmo religioso
o indivíduo também restaura a sua auto-identidade pelo compartilhamento
de valores, crenças, tradições, visões do mundo, idiossincrasias que lhe são
tão essenciais.

Ambos, os convertidos à teologia do trabalho e os religiososfanatizados,
se auto-encontram simultaneamente pelo convívio entre semelhantes e pela
negação dos demais. A percepção se faz pela negação dos outros que não
compartilham das mesmas concepções. No mundo do trabalho, o convertido
na prática desenvolve a maior animosidade pelas organizações concorrentes
e por todos os seus colaboradores. Na religião, o fundamenta lista execra
todos os que não comungam da mesma fé e, ao extremo, não tem porque até
não os eliminar fisicamente, pois fazem parte das coortes dos endemoniados
na luta do bem contra o mal. Assim também é no mundo dos negócios: a
empresa é o bem e a concorrente é o mal a ser extirpado do mercado.

O fundamentalismo é a perversão das religiões assim como a transfor
mação das organizações corporativas em seitas é a perversão da vida em
presarial. Todas as religiões indistintamente propõem a solidariedade e o
amor ao próximo, assim como as empresas são em tese insrítuíções compro
metidas com o bem comum. Por que tais pressupostos não se concretizam
nesses verdadeiros aleijões das religiões e das empresas? Essa é uma questão
que se recusa calar!

Ética Empresarial e Cidadania

Se o século XX ficou conhecido como a era da violência, da ciência
e da tecnologia, o século XXI desponta como a era da cidadania, do civismo
e da ética.

Embora os primeiros movimentos desse novo século ainda arrastem os
restos da cultura autoritária que marcou a era da violência, nunca o cidadão
e a sociedade civil estiveram tão organizados e exigentes na cobrança de
mais ética, respeito aos seus direitos e responsabilidade social. O crescimento
do movimento ambientalista, a proliferação das entidades de defesa do
consumidor, de denúncia da corrupção, as manifestações crescentes por maior
eqüidade nas relações entre as nações - e entre as corporações e os cidadãos
- começam a moldar uma nova ordem.

O tráfico de drogas, a corrupção e a lavagem de dinheiro ainda movi
mentam bilhões de dólares no sistema financeiro internacional. Mas o clamor
da sociedade civil pela ética tem levado governos e organismos multilaterais
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a apertarem o cerco aos paraísos fiscais e os legislativos a tomarem cada vez
mais rigoroso o arsenal de leis e dos órgãos reguladores.

Multiplicam-se, hoje, os fundos de investimento que só aplicam seus
recursos em empresas socialmente responsáveis, que respeitem o meio am
biente e que sejam transparentes com seus acionistas, fornecedores e clientes.
Organismos internacionais de financiamento e órgãos reguladores dos prin
cipais mercados financeiros estabelecem regras e exigências éticas cada vez
mais rigorosas pata a listagem de corporações que se habilitem aos seus
recursos.

A responsabilidade social corporativa deixa de ser figura de retórica
que emoldura as publicações institucionais das empresas para constar dos
balanços e relatórios apresentados às assembléias de acionistas e ao mercado.
Passa a ser parte do negócio. Não só porque os grandes fundos de investimentos
não querem correr riscos de aplicar seus recursos em empresas sujeitas a
multas ambientais, ações civis ou trabalhistas, mas também porque seus co
tistas, mais que investidores, são cidadãos que descobrem que podem cobrar
não apenas lucro, mas também ética, compromisso ambiental, responsabilidade
corporativa.

Observador atento que se demore na leitura de balanços e relatórios
das grandes corporações e se preocupe em compará-los com publicações
semelhantes de alguns poucos anos atrás perceberá com facilidade a mudança
substancial na qualidade da informação, na transparência e, Com certeza,
no volume de recursos endereçados à área social e ambiental das companhias.
Empresas que confessam em seus relatórios danos ambientais decorrentes de
suas atividades, punições de empregados e executivos envolvidos em
corrupção, mortes resultantes de falhas em seus sistemas de segurança
constituem fenômeno bem recente no mundo dos negócios.

Se a globalização dos mercados derruba barreiras comerciais e
fronteiras políticas, a transnacionalizaçâo das empresas obriga seus executivos
a negociarem cada vez mais com representantes do poder político local, com
os legislativos, com órgãos reguladores mais severos e atentos. Se as comu
nidades abrem suas portas ao consumo e franqueiam seus mercados, cobram
também das empresas retribuição social, ética no relacionamento, respeito
às suas leis, ao meio ambiente, aos consumidores de seus produtos.

Foi-se o tempo em que a função social da empresa era produzir, dar
emprego, pagar imposto e respeitar a lei. O cidadão do novo século exige mais.
Quer, mais que agente econômico, que as empresas sejam parceiras em um
projeto: de bem-estar social. Cobram uma relação de troca de benefícios,
transnarência na' ação,' ética no relacionamento, investimento no desenvol
vimento 'sustentável.da comunidade onde atuam.
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A empresa que não se ajustar aos novos padrões de exigência será
varrida do mercado no século da cidadania. Sucumbirá à avalanche de multas
ambientais e fiscais, ações civis e trabalhistas, à restrição gradativa de crédito
e ao cerco dos órgãos reguladores. E para que se ajuste tem de mudar rapida
mente de postura. Precisa criar nova cultura, estabelecer padrões éticos de
conduta para todo o tecido funcional. Fazer com que seus executivos e em
pregados entendam que seu negócio é mais que vender produtos ou serviços.
Que precisam, além disso, vender credibilidade. transparência, estabelecer
relação de respeito e confiança com seus acionistas, fornecedores e clientes.

O cidadão do novo século começa a entender que os governos não
são os responsáveis por todos os males, nem são a solução para todos os
problemas. Descobre. gradativamente. que há poucos inocentes nas sociedades
contemporâneas. Mas recusa-se, também, a aceitar que a venalidade seja·
traço congênito dos homens. Acredita em uma nova ordem e cobra soluções.
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