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Uma organização que
atinge o seu nível de
excelência, sem dúvida, tem
um grande maestro
orquestrando as pessoas, os
processos e os recursos
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A
busca da excelência tem sido um grande desafio no mundo

empresarial, e, talvez o único caminho para que as empresas consigam

sobreviver num mercado globalizado e competitivo. Essa busca tem

mobilizado muitos recursos financeiros e humanos, promovido

mudanças em níveis estruturais e conjunturais, e, inclusive é responsável pela

ascensão e queda de muitos ícones do mundo dos negócios. Com a sociedade cada

vez mais exigente e atenta aos tons afinados/desafinados do mundo empresarial, as

empresas têm que se adequar cada vez mais às novas exigências legais e sociais,

motivo pelo qual no mundo dos negócios foram criados novos paradigmas, aos quais
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as empresas buscam alinhamento dos seus sistemas de gestão.

Afinal, a empresa existe para atender a uma necessidade da

sociedade. Enquanto estiver atendendo a essa necessidade com

qualidade, segurança, responsabilidade social, preservação ambiental

e respeito aos requisitos legais, sem descuidar, é claro, da equação

receita, custos e resultados, a empresa pode garantir a sua

sobrevivência no mundo pós-moderno. Porém, quando os

interesses da empresa não estiverem mais sintonizados com os

interesses da sociedade e vice-versa, a empresa estará fadada a

desaparecer do mercado. Então, como manter essa sintonia?

O Concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica do Rio de Janeiro,

que assisti no Teatro Municipal me deu a resposta. O espetáculo foi

divino, maravilhoso! A platéia se conectou com a ORQUESTRA num

show de sintonia, sincronia e sinergia de vários corpos formando um

único corpo, em busca de um resultado comum: a sinfonia. A batuta

do maestro rasgava o ar, fremia, vibrava, tocava energeticamente os

corpos e as almas dos músicos para expressarem a sua melhor

forma.Todo o seu ser vibrava! Era o símbolo-vivo do entusiasmo, da

motivação, da alegria, o amor expresso pelo que estava fazendo, uma

ação conectada, afinada com o todo!

Ele não regia somente a orquestra, também regia os nossos

suspiros, o nosso silêncio e obtinha a nossa atenção plena. Mal se

ouvia a respiração da platéia, atenta aos mais sutis dos sons! Os

nossos corações vibravam com a vibração celular do regente

afinado com os músicos, e os músicos com seus instrumentos, e os

instrumentos com as notas e as notas com a peça musical! E ao

final da peça, a magnífica apresentação da equipe afinada arrancou

de todos os presentes uma ovação, de pé, por mais ou menos 15

minutos, num sonoro e entusiasmado: BRAVO, BRAVO, BRAVO!

Era a glória da equipe que, sem dúvida, trabalhou muito, suou muito,

sofreu muito para atingir este nível de excelência!

Lembrei-me, uma vez, de algo que ouvi de um grande amigo. Ele

me dizia que a gestão de uma empresa era como a regência de uma

grande orquestra! O N° l era que dava o tom! Eu já havia assistido

a muitas palestras com essa ênfase, mas nenhuma teve tanta

ressonância para mim, como a afirmação desse meu amigo. Ele não

só tinha conhecimento teórico do assunto, mas a prática e o

conhecimento teórico!

E enquanto a orquestra tocava, a minha história ia se

conectando à história que a melodia ia nos contando e

contagiando: a peça da vida parecia também ganhar sonoridade e

pude perceber claramente que o caminho da excelência que muitas

empresas buscam só poderá ser encontrado com a percepção e

dedicação plena de um grande maestro, despertando outros

potenciais! Um maestro que entenda de musicalidade da alma e da

magia dos sons.A magia dos sons inaudíveis ao ouvido físico!

Um maestro que ouve o que os instrumentos falam quando

desafinam, que enxerga as possibilidades em dedos trêmulos e olhos
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distantes, mostrando o sentido de cada nota na composição da

melodia. Um maestro que saiba tirar a vibração do entusiasmo do

corpo, da psique e do espírito de cada ser. Um maestro que desperte

a inteireza de cada ser para realizar a grande sinfonia arduamente

ensaiada com dedicação, disciplina, motivação, compromisso,

humildade e muita garra, ao final do espetáculo, ouvirá do seu

público a ovação esperada: BRAVO! BRAVO! BRAVO!

Tem uma estrofe de uma música de Walter Franco que diz que

"viver é afinar o instrumento de dentro pra fora e de fora pra

dentro". Antes de tocar a melodia é preciso afinar o instrumento,

mas antes de afinar o instrumento é preciso entender de música, da

individualidade das notas musicais, e da aglutinação destas em

diferentes arranjos! Ou seja, é preciso aprender, aprender, aprender.

Na nossa sociedade apressada, às vezes pulamos essa fase e

vamos direto para a ação, sem o tempo necessário ao aprendizado.

Nesse caso, o resultado é desastroso. No concerto da Orquestra

Petrobras de Música pude perceber claramente que o caminho da

excelência é um caminho de 7 S's:SIMBOLOGIA, SINCRONIA,

SINTONIA, SINERGIA, SOFRIMENTO, SENTIDO e SINFONIA.

Com a orquestra aprendi que para tocar uma sinfonia é preciso

muito esforço.Vi claramente que sem o símbolo do maestro, talvez

o resultado não fosse tão positivo, uma vez que a guerra dos egos

(cada um querendo aparecer mais que o outro) logo seria

desencadeada. Então os violinos, as violas, os violoncelos e os

instrumentos de sopro e de percussão queriam ter o seu momento

de solo. Mas o maestro, coordenando tudo, dava o tom, marcava o

momento certo para a entrada de cada naipe, de cada instrumento.

Os músicos nem olhavam para o maestro, mas o sentiam com

a alma. Cada gesto, cada movimento, cada olhar continham uma

nota, um movimento que era captado pelos músicos, pelos naipes,

pelos solistas, pelos instrumentos... Havia uma comunicação muito

sutil e profunda acontecendo no palco para a realização da peça

musical. A comunicação sutil se fazia perceber pela harmonia do

conjunto, numa expressão viva de talento, reverência e encanto!

Abrindo um parêntesis, quero dizer que a música clássica tem

uma magia profunda: só podemos compreendê-la mesmo com a

alma. A história contada com as notas musicais não pode ser

captada com a nossa mente racional, mas com a nossa mente sutil

e criativa, com a nossa alma.

O maestro era o símbolo da coerência entre o discurso e a

prática, e com certeza essa coerência conquistou o

comprometimento de todo o conjunto. Porém, esse é um dos

pontos importantes, mas não o único. Com certeza, o maestro

deve ter selecionado os músicos pelo talento intrínseco, natural

que cada um apresentava. O olho clínico do maestro, sem dúvida,

adivinhava a árvore frutificando ainda na semente. Para Lao-Tsé,

aquele que sabe ver as coisas na semente é gênio. Essa

"capacidade de ver" o talento escondido e motivá-lo a se

expressar, a se multiplicar é algo grandioso num ser humano.

Talvez essa seja a grande competência a ser desenvolvida em

nossos gerentes: aprender a ouvir o inaudível, aprender a ver o

invisível, aprender a sondar os corações. Essa lição só pode ser

aprendida, quando aprendemos sobre o padrão que nos liga uns

aos outros, e desaprendermos sobre os padrões mentais que nos

limitam e cerceiam o nosso processo criativo. Esse aprendizado e

essa prática transforma o líder num símbolo. Então, a coerência

entre o discurso e a prática ocorre naturalmente, em função de

uma ressonância com algo que ele acredita profundamente.

Essa é uma característica dos grandes líderes! Eles não

marcam apenas pelo que sabem. Eles marcam pelo que fazem com

o que sabem! Na verdade o que dá direção ao seu saber é o

significado, o propósito, o sentido! Quando um ser encontra

sentido no que faz, e alinha o seu fazer com esse significado, as

suas ações têm uma ressonância profunda no mundo e consegue

contagiar outros seres para a busca de sentido e significado...

Realmente, o N° l dá o tom, mas ele só consegue dá o tom

correto se o seu "fazer" estiver alinhado com o seu "ser". Mesmo

assim, para encontrar o tom correto, é preciso muito trabalho,

muito ensaio, para "afinar o instrumento de dentro pra fora e de

fora pra dentro". O instrumento de dentro pra fora é o coração.

Afinar as cordas do coração, para tocar a sua melodia no tom

correto é o que dá qualidade à vida.

Sem esse cuidado não se entra em SINTONIA. Seremos

eternos desafinados! Mas, não só é necessário tocar no tom certo,

é preciso tocar no tempo certo: isso é a SINCRONIA. E mais, é

preciso também estar motivado para caminhar junto em busca de

um resultado: isso é SINERGIA. Mas para caminhar sinergicamente

é preciso saber para onde estamos caminhando. Quem não sabe

para onde vai, qualquer lugar serve. Se eu sei aonde quero chegar,

eu posso enfrentar todo o SOFRIMENTO, porque a dor da

caminhada tem um motivo: encontrar o propósito, o SENTIDO.

Sem dúvida, não se afina um instrumento de dentro pra fora e de

fora pra dentro de uma hora pra outra. É preciso estudo, dedicação,

disciplina, direção, humildade, persistência, resiliência.

Ou seja, o caminho da excelência é um caminho de

aprendizado e de sofrimento. O guerreiro que busca caminhar

por esse caminho tem que ouvir o seu visionário (o símbolo),

buscar o seu Curador (para curar da doença da desilusão), buscar

o seu Mestre Interior, para lhe mostrar sentido na caminhada. É

esse o caminho do aprendizado. É isso o que as GRANDES

ORQUESTRAS e os GRANDES MAESTROS nos ensinam.

Ninguém atinge um Nível de Excelência sem dedicar muito tempo

afinando o seu instrumento de dentro pra fora e de fora pra

dentro, para encontrar o tom certo, no tempo certo, na direção

certa, da forma certa. Uma organização que atinge o seu nível de

excelência, sem dúvida, tem um grande maestro orquestrando as

pessoas, os processos e os recursos, na mesma sintonia, de forma

sinérgica e sincrônica, para obter da sua platéia - as partes

interessadas - uma sonora ovação: BRAVO! BRAVO! BRAVO! Q
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