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N os últimos 20 anos, os princípios e o vocabulário
de gestão se infiltraram em quase todas as

esferas da atividade humana. Hoje em dia, não
administramos apenas nossos negócios, mas também
nossas vidas e nossos relacionamentos. Somos
encorajados a tratar nossos colegas, chefes e até
mesmo membros da família como "clientes" ou
"parceiros", cujas necessidades precisam ser
atendidas. Qualquer pretexto é válido para
demonstrar nossa "liderança", "espírito de
competitividade" e "habilidades empreendedoras".

Os modelos de gestão - criados para o ambiente
corporativo, mas muitas vezes adaptados ao dia-a-dia
das pessoas - sucedem-se com uma velocidade
impressionante: o que era inovador há poucos meses
pode se tornar obsoleto num piscar de olhos, e novos
gurus surgem a cada instante para ditar o cânone do
momento. Chegamos a um ponto em que é necessário
recusar a sucessão interminável de modismos e
resistir ao bombardeio de novos catequismos e
noções pré-concebidas. Devemos, de uma vez por
todas, destruir as amarras e abrir espaço para
a originalidade e para a criação.

Muitos modelos de gestão prometem produzir
resultados num passe de mágica. Não espanta que
boa parte dos executivos se sinta atraída por essas
fantasias de auto-ajuda. Tampouco é de estranhar
que os criadores desses modismos alcancem altos
lucros com suas receitas encantadas. Mas a verdade
é bem diferente do que sugerem as páginas de muitos
best-sellers. Não se alcança o sucesso em um estalar
de dedos.

Precisamos admitir, antes de qualquer outra coisa,
que a administração de empresas não é uma ciência
exata. Ao contrário da matemática e da biologia, por

exemplo, a gestão carece de conceitos universais, que
possam ser aplicados em qualquer ambiente. Tudo
precisa ser colocado em seu devido contexto. Por isso,
não existe uma única e milagrosa forma de gerir, nem
um modelo infalível de organização e liderança.
Devemos rejeitar todos os conceitos restritivos, que
reduzem e simplificam a complexidade das
organizações e os mistérios do comportamento
humano. A teoria jamais deve ser considerada mais
importante que a experiência. Hoje, a profissão de
gestor muitas vezes é lecionada, nas escolas e
universidades, por pessoas que nunca a praticaram.
O que pensariam cirurgiões, dentistas, enfermeiras,
advogados, cantores ou escritores de um professor
que lhes quisesse instruir nos segredos do ofício,
sem jamais ter feito uma cirurgia, extraído um dente,
cuidado de um doente, apelado a um juiz, cantado
em um palco ou publicado um livro? Logo, não estaria
exagerando quem dissesse: "Para o inferno com as
teorias de gestão!".

As escolas de administração vêm estabelecendo
novos patamares de ensino superior, contratando
pesquisadores com treinamento científico e obtendo
credibilidade cada vez maior nos círculos acadêmicos.
Mas qual o preço desse triunfo? O próprio objeto de
estudo dessas instituições se torna cada vez mais vago
e distante - pois é impossível apresentar respostas
definitivas para os grandes questionamentos da
gestão. Para formar verdadeiros administradores,
as escolas deveriam, antes de tudo, fazer
a seguinte pergunta: afinal de contas, o que é gerir?

"É necessário recusar os modismos
e resistir ao bombardeio de noções
pré-concebidas da gestão. De uma
vez por todas, devemos abrir
espaço para a originalidade"
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Qual o lugar da "gestão profissional" em nossa
sociedade?

Em todos os domínios da atividade humana,
inclusive na arte, o ato de criar é fundamental -
e criar, diga-se de passagem, é agir. Quando se fala
em administração empresarial, também é necessário
valorizar a ação e a criação. Elaborar e divulgar
teorias é algo que deve ser feito em um segundo
momento. O maior desafio das escolas de gestão
é ensinar seus alunos a agir, sem deixar que se
percam em desertos e labirintos teóricos.

A administração é uma atividade humana e
carrega todas as características dessa condição:
suas qualidades e seus defeitos, seus talentos e suas
lacunas, suas forças e fraquezas, suas
habilidades e inaptidões. Para ser
um bom gestor, portanto, é preciso
desenvolver uma percepção justa e
realista de você mesmo e dos
outros. É preciso enterrar o mito do
líder ideal e a superstição das
receitas infalíveis. O gestor realista
se cerca de pessoas competentes nas
áreas que menos conhece - pois é aí
que mais precisará de conselhos e
sugestões. Ele assume a necessidade
de escutar, consultar e aprender
com os próprios erros. Para
se tornarem verdadeiros
criadores, os líderes
devem deixar de lado
modelos que não
realistas e dar livre

"Gerir é uma atividade
indissociável do contexto.
Sua história é determinada pelo
que os líderes fazem - e não
pelo que os teóricos escrevem"

curso à imaginação e à inteligência.
Estudar as ações humanas a partir do modelo

das ciências exatas é um erro grave. O nosso objeto
de análise - o ser humano - se transforma no mesmo
momento em que começa a ser estudado; o nosso
olhar, de certa forma, transfigura aquilo que está
sendo observado. Quando tratamos de gestão de
pessoas, o projeto científico deveria tentar descrever
a realidade da maneira mais humilde possível. Como
já foi dito, a gestão é uma atividade indissociável do
contexto - ou seja, é essencial compreender o

histórico da organização que se
pretende administrar.

A história é determinada
pelo que os líderes

fazem e não pelo
que os teóricos
escrevem. Quem
pretende assumir

um cargo de direção
precisa compreender

o alto nível de



complexidade das pessoas e das organizações - só
assim poderá conduzir a companhia em um curso
estável, ainda que em águas turbulentas. E é na
prática que se aprende esse ofício. A ação,
evidentemente, é enriquecida por meio da reflexão -
mas o conhecimento técnico não substitui a
experiência.

É absurda a idéia de que o mesmo processo de
gestão pode ser aplicado não só em todas as empresas
norte-americanas, mas também nas repúblicas da
antiga União Soviética, na Europa ocidental, nos
países da África, na América Latina, no Haiti etc.
Isso eqüivale a dizer que todas as culturas nacionais
e corporativas, que todas as pessoas e condições de
vida são as mesmas em todos os lugares. Além do
mais, o que era verdade para um país ou organização
dez anos atrás pode já não ser hoje - e, daqui a uma
década, quem sabe quais serão os parâmetros?

Na formação de um gestor, o que deve ser
privilegiado é a relação do tipo mestre-aprendiz - como,
por exemplo, os estágios com os grandes especialistas.
Além disso, é essencial analisar histórias de executivos
bem-sucedidos ou fracassados. O estudo rigoroso e
detalhado desses fenômenos pode levar à produção
de documentos que fundamentem o processo de
aprendizagem. Colocar sob a lupa fatos da vida real é
uma prática útil para se extrair orientações e aperfeiçoar
novas práticas. O estudo de caso coloca o aprendiz na
posição de quem toma decisões - e o estímulo à reflexão
deve levá-lo além das soluções prontas.

A arte de ensinar
É fácil concluir que apenas grandes profissionais

podem se tornar grandes professores de gestão.
Entretanto, a experiência nos mostra que poucos
gestores têm disposição para se tornar pesquisadores ou
mesmo competência para embarcar na vida acadêmica.
Ser pedagogo demanda qualidades particulares, um
longo trabalho de preparação e uma constante

reciclagem. Poucos dirigentes de alto
escalão se tornam bons professores - até
porque muitos acreditam que ensinar se
limita a descrever sua experiência. Quem
pensa dessa maneira não terá material
para mais do que algumas poucas horas

de aula. Formar administradores
não consiste - ou pelo

menos não deveria

consistir - em produzir clones daquilo que fomos, e sim
em abrir ciaminhos, criar espaços para que o talento
floresça e gere frutos.

A habilidade do mestre de gestão é algo que se
desenvolve e se adquire por meio da experiência.
Ninguém nasce bom professor. Como em qualquer
profissão, algumas pessoas têm maior potencial do
que outras para ensinar - o que torna o processo de
seleção muito mais decisivo. O alto dirigente que
pretende se tornar professor precisa se reinventar.
Ele deve se informar sobre as diversas tendências de
gestão e, com isso, tornar-se um mestre autêntico,
um guia que ajude outras pessoas a encontrar seu
próprio caminho e a descobrir suas próprias vocações.

O professor que não tem prática de gestão deve ser
humilde o bastante para aprender com aqueles que
a vivenciaram e que conhecem o sucesso. Ele
também deve aceitar o desafio de aprender com seus
estudantes - que podem ter ricas experiências de
gestão. Para o professor que nunca foi gestor, o
estudo de casos é um método bastante útil, pois lhe
permite compensar a falta de experiência e refletir
com seus estudantes sobre a prática de outros.

Tornar-se um bom professor de gestão é tarefa
árdua, que exige aprendizados em diversos níveis.
O desafio é tão grande que pode gerar sentimentos
de insegurança. Devemos controlar o ímpeto natural
de nos apresentar como donos da verdade e aceitar a
noção de que ensinar é mais uma forma de aprender.
Em outras palavras: é preciso renunciar ao desejo de
impressionar como grande mestre, para que se possa
iluminar como grande guia. Quem conseguir vencer
todos esses desafios terá uma recompensa e tanto.
Com freqüência, o professor de gestão lida com
pessoas mais jovens e mais brilhantes do que ele
próprio. Assim como os pais não têm inveja dos filhos,
o professor se sentirá orgulhoso ao ver que seus
alunos não apenas absorvem suas lições, como
também as colocam em prática com mais habilidade.
Não há alegria maior para um mestre do que ver seus
discípulos abrirem mais um capítulo no livro do
conhecimento e da excelência.

Em gestão, devemos sempre estar vigilantes para
oportunizar um espaço maior para o bom senso, para
o julgamento e para a criação. Os teóricos devem
permanecer na escuta e observar a experiência
prática para que suas reflexões sejam pertinentes e
levadas a sério. As escolas de gestão devem assumir
um verdadeiro papel de liderança nesse sentido e
formar para a liberdade de pensar, de criar e de gerir.

(*)Laurent Lapierre é professor titular da disciplina de Liderança
na Escola de Gestão da Universidade de Montreal, no Canadá.

Veja a íntegra deste artigo, em sua versão original, em
www.amanha.com.br
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