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Você já ouviu falar no "Empresariês"?  
Não?  
Pois essa língua está muito mais perto de você do que você imagina... É o que afirma o 
palestrante e professor de MBA da FGV, Cláudio Tomanini. Trata-se de uma nova língua que 
ouvimos na boca de diretores e presidentes de empresas, que floreiam discursos e reuniões 
com palavras que acabam sem significado algum no contexto final.  
 
Há cerca de cinco anos, Tomanini tem observado a nova língua no meio empresarial e 
discursado sobre ela em suas palestras, que são recebidas com humor e um pouco de mal-
estar pelos executivos, que vestem a carapuça. O Newsletter Estilo & Gestão RH Catho 
conversou com Tomanini, que explicou um pouco mais sobre esse tal de "Empresariês".  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Qual é a sua formação profissional?  
Cláudio Tomanini: Sou formado em Comunicação Social e e fiz MBA em Comunicação e 
Marketing pela ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Você atua como professor e palestrante atualmente?  
CT: Sim. Atualmente, sou professor de MBA da FGV - Fundação Getúlio Vargas - e faço 
palestras para o mundo corporativo há cinco anos. O meu público é composto, em grande 
parte, por gestores e diretores de Vendas e Marketing, enquanto a outra parcela é de 
empresários de pequenas, médias e grandes corporações, em convenções e eventos dirigidos.  
 
Estilo & Gestão RH Catho:  
Afinal, o que é o "Empresariês"?  
CT: Ele nasceu de uma observação minha que começou quando eu corrigia provas na 
faculdade. Eu percebi que os executivos - em especial os que ocupam cargos de supervisores 
ou gerentes em grandes corporações ou aqueles considerados "high potential" - estavam 
começando a escrever de uma forma nada clara, ou seja, escreviam muito e não diziam nada. 
Já cheguei a reprovar alguns alunos, dizendo: "Cara, você escreveu um monte de coisas e eu 
não estou entendo absolutamente nada!". Eles escreviam coisas muito subjetivas, como: 
"Olha, para resolver esse problema a empresa deverá desenvolver um valor agregado com 
diferenciais competitivos que dariam sustentação para os resultados com um foco oriundo do 
planejamento estratégico...", ou seja, eles diziam absolutamente nada, nada! E eu verifiquei 
que o mundo corporativo tem dito muito essas palavras. Eu tenho participado de muitas 
convenções, reuniões de kick-off e start-up de empresas onde os diretores e presidentes 
chegam falando esta língua, e com uma propriedade muito grande. O mais legal é que eu vejo 
o público não entender nada e também não questionar, como se tivessem entendido, o que é 
mentira! Quando eles falam: "Gente, nós precisamos criar um valor agregado", o funcionário 
tem vergonha de perguntar ao chefe: "O que é esse tal de valor agregado que você quer?". Eu 
coloquei o termo "Empresariês" porque esta é a lingüagem do mundo corporativo que as 
pessoas não estão compreendendo. Eles começam a falar bonito, falar chique e levam de 45 
minutos a uma hora falando exatamente essas palavras; todo o corpo de pessoas que 
deveriam realizar as atividades não conseguem compreender. Eu vejo breafings serem dados 
assim! E é isso que eu tenho interpelado muito: as lingüagens não são traduzidas, não são 
deixadas de uma forma clara, e as pessoas misturam os conceitos. Por exemplo: valor 
agregado não é o que a empresa tem, é o que o cliente percebe como importante, por isso que 
se torna valor. Muito mais do que gerar subjetividade nessas palavras, elas foram usadas de 
forma inadequada, quase que prostituídas dentro do mundo empresarial.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Há quanto tempo você notou a existência destas nova língua?  
CT: Bom, ela tem se intensificado nos últimos cinco anos, mas está cada vez mais forte! É 
possível ler entrevistas com diretores e presidentes onde a lingüagem é exatamente essa. Qual 
é a minha proposta? Parar de falar essa lingüagem e passar a mensagem de uma forma clara, 
mais adequada, mais objetiva, explicando para as pessoas o que é diferencial, foco ou 
qualidade.  



Se nós não colocarmos e explicarmos quais são os parâmetros de qualidade, de 
competitividade, o que significa o foco, não vamos chegar a lugar algum! Teremos um monte 
de empresários dizendo um monte de citações bonitas e depois, ao longo do tempo, 
verificando que a empresa dele está com profissionais que não conseguem alcançar aquilo que 
ele tanto queria porque ele não foi claro o suficiente.  
 
 
Estilo & Gestão RH Catho: É verdade que alguns executivos utilizam o "Empresariês" quando 
querem passar uma imagem de bons gestores?  
CT: Sem dúvida alguma! E sem esclarecer o que querem dizer cada uma dessas palavras. O 
que nós temos que entender é que temos que simplificar as coisas - se a informação não for 
clara para o público não vamos conseguir alcançar absolutamente nada! Nós temos uma 
quantidade muito grande de pessoas dentro de uma empresa e temos que disseminar a 
cultura para elas. Se não explicarmos qual é essa cultura, o que eu quero dizer com valor 
agregado e outras pelavras, as pessoas não vão compreender. E o que vai acontecer? Os 
principais objetivos que a empresa tem não serão atingidos.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Como os executivos receberam o "Empresariês"?  
CT: Ah, eles se divertem! Porque eles se vêem nesse papel e falam comigo depois da palestra: 
"Caramba, você quebrou tudo que eu falei!". E eu explico para eles o significado de cada uma 
dessas palavra: o que é valor agregado, diferencial competitivo, etc. Por exemplo, o diferencial 
competitivo é alguma coisa que eu tenho comparado com os meus concorrentes, o que me 
obriga a explicar quem são os meus concorrentes para todos da empresa; é alguma coisa que 
eu faço, o outro não faz e o meu cliente tem vantagem com isso. O que é foco? Ah, vamos 
acertar o alvo? Hoje estamos num mercado em que não dá mais para acertar o alvo; temos 
que acertar a mosca! (risos). Temos que ser precisos. Se eu não mostrar para as pessoas 
quais são os meus objetivos, metas e estratégias, elas não vão entender onde está o meu 
foco.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Existe algum projeto de criar o dicionário do "Empresariês"?  
CT: Olha, seria até uma boa dica... Eu não tinha pensado nisso não! Seria algo como 
desmistificar o mundo empresarial. Parece que quanto mais alto o cargo, mais eles acham 
chique falar difícil, e o duro é que ninguém entende! (risos).  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Como a área de Recursos Humanos vê esta nova língua?  
CT: Ah, o RH das empresas tem uma língua própria que já excede ao conceito do 
"Empresariês". Eles falam de liderança, sinergia e teamwork e as pessoas não entendem esses 
conceitos. Então, as pessoas não explicam qual é a sua parte, a que liga na parte do outro, e 
qual é o objetivo final, até porque dá muito trabalho explicar tudo isso. As pessoas não 
explicam o conceito de teamwork: eu tenho que fazer o meu trabalho com muita precisão, 
tenho que ficar cada vez mais especializado naquilo que eu faço, tenho que entregar o bastão 
para o próximo com uma propriedade muito maior. Tem uma cena do filme "Um domingo 
qualquer" onde os jogadores estão num vestiário e que especifica isso de forma muito clara. 
Cada jogador tem que cumprir o seu papel para que o time acabe ganhando. É importante 
entender que a cadeia só vai funcionar se todos realizarem o seu trabalho com perfeição.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Como as empresas podem barrar o "Empresariês"?  
CT: Olha, desmistificar seria a melhor palavra: especificar o que ela quer dizer com cada uma 
dessas palavras – onde que ela está e aonde que ela quer chegar – especificar isso para as 
pessoas. Eu acho que o que falta é clareza. Eu não ensino uma criança a andar, dizendo: 
"Anda!". Tenho que envolvê-la, desenvolver passo-a-passo, e depois ela vai aprender a 
correr... Temos que aculturar as pessoas com cada uma das descrições analíticas das frases do 
"Empresariês", porque daí teremos, de verdade, pessoas comprometidas, que vão saber o que 
estão fazendo.  
 
Estilo & Gestão RH Catho: Na sua opinião, o que é necessário para ser bem-sucedido hoje em 
dia?  
CT: Bom, essa é uma pergunta de cinco milhões de dólares! (risos). Eu não quero colocar isso 
como receita de bolo, até porque seria uma imprudência minha fazer isso.  



Em primeiro lugar, deixar de querer investir nas suas fragilidades e investir toda a força onde 
você é bom, porque senão você acaba tendo profissionais medíocres, que são médios em tudo 
e não são precisos naquilo que fazem. Descubra em que você é bom. Pára de acreditar que 
motivação é alguma coisa que alguém vai dar para você, é um motor interno - você tem que 
despertar ele, e não espere isso do outro. O terceiro ponto é o seguinte: você tem que ter 
tesão pelo que você faz, você tem que estar visceralmente apaixonado pelo seu trabalho. O 
seu trabalho é como a relação de um casal: não adianta você tolerar, é melhor você se 
separar. Então, você tem que se apaixonar pelo que faz! A outra coisa é buscar um 
conhecimento continuado, até porque cada um de nós tem uma marca que tem produtos, que 
são o conhecimento, o comportamento, etc. Você tem que estar se atualizando 
continuamente, mas continuamente mesmo! É o que eu sempre falo de estar antenado, até 
porque se o cara acorda todos os dias pensando: "Que droga, vou ter que fazer isso!", você 
pode imaginar o que pode acontecer...  
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