
Hotel Blue Tree, para quatro dias de
convenção, numa situação, no míni-
mo, inusitada: levavam a tiracolo
seus filhos, garotada de O aos 25 anos,
para uma espécie de grande terapia
das relações profíssionais-familiares.
Era o Family Workshop, um ovo de
Colombo criado por João Doria Jr.
para uma maior integração dos big
shots. Nesta edição, eles foram atraí-
dos por um tema instigante: "Pais fe-
lizes, líderes capazes."

A equação elementar de melhoria da
liderança a partir do eixo familiar esta-
va na base das atividades. Entre elas,
uma ousada experiência definida como
TEAL. A tradução literal é Treina-
mento Experimental ao Ar Livre. E
por trás do TEAL há uma série de tes-
tes para incrementar a dinâmica fami-
liar. Viam-se empresários, mulheres e



filhos acertando estraté-
gias para erguer a maior
das torres ou para retirar,
à distância, produtos de
dentro de um círculo. As
tarefas do TEAL leva-
vam ao limite da com-
preensão valores como
união, equilíbrio, lideran-
ça, obediência, comunica-
ção e solidariedade.

Embora sempre tenha
havido situações curiosas
nesses "treinos" empresa-
riais-familiares, era tudo
muito produtivo. Dividi-

dos em três grupos, identificados por
cores, os participantes bolavam pla-
nos, imaginavam pequenos truques,
praticavam até a espionagem de ad-
versários, no objetivo de sair-se me-
lhor na tarefa. Um dos mais afoitos
tentou se infiltrar numa
sessão estratégica do grupo
concorrente. Foi desmasca-
rado. Os afiados gestores ali
antenados haviam rabisca-
do uma dica falsa. Valia a li-
ção. Venceu o espírito de
equipe. O desempenho na-
queles dias de Family Workshop
passava e passa por situações tí-
picas do cotidiano nos escritórios.
O ingrediente novo é a inclusão fa-
miliar. Sabe-se, o papel da família nes-
ses tempos de empresa globalizada
está cada vez mais valorizado e para os

competitivos chairmen o assunto está
assumindo tal magnitude que precisa
ser reavaliado a fundo. "Ter uma famí-
lia unida e feliz refletirá no bom anda-
mento dos negócios", assegura Dona,
que, de evento em evento, vem se es-
pecializando em entender a alma e o
comportamento dos executivos.

As tentativas recentes de reunir
empresários e seus familiares à mesma
mesa, num mesmo evento de dias, têm
sido rarefeitas no mundo corporativo,
quando não inexistentes. Mais especi-
ficamente na "cúpula" de Mogi, houve
alguns progressos que encerram li-
ções. Os gestores de grandes com-
panhias e os donos de empresas
as mais variadas insistiram num
reviva/ aos tempos de criança e, ao
lado dos seus filhos, bateram bola,
brincaram de circo, foram até a um ci-
nema móvel montado dentro de um

ônibus, buscando respostas para uma
questão elementar: como administrar
melhor o seu tempo? O antropólogo e
professor Luiz Marins, que deu pales-
tra no Family, aponta que quanto
maior o sucesso maiores as chances de
as relações sociais se perderem. Ele

Testes ao ar livre:
empresários numa
experiência inédita
de tarefas lúdicas

apresentou uma pesquisa,
realizada pela Universidade
de Cambridge com 1,5 mil
pessoas, segundo a qual 83%
dos entrevistados registra-
ram que precisam e querem
ter mais tempo para a família.
A Fundação Dom Cabral, em
outro levantamento, mostra
que, entre os executivos, 68%
usam o e-mail para trabalhar
nos fins de semana. Na práti-
ca, com o advento da internet,
esses CEOs estão aumentan-
do a carga horária de trabalho

a partir de casa. O mesmo estudo reve-
la que eles gastam 71% do tempo com
a carreira e - calculando as horas que
passam dormindo ou perdem no trân-
sito - sobra pouco mais de 10% do seu
tempo para a vida em família. É a mes-
ma conclusão a que chega um relatório
da Fundação Getúlio Vargas, com um
grave alerta: não há mais separação de
tempo entre o mundo do trabalho e o
familiar. Assinala a FGV que o execu-
tivo está em casa, mas com a atenção
voltada para o trabalho, negligencian-
do a relação familiar - numa rotina
cuja conseqüência inevitável é o im-
pacto na carreira futura.

Os chefes de corporação de peso já
estão pensando duas vezes antes de
despender 70% do seu tempo com as-
suntos de escritório. Muitos dos 150
participantes lá reunidos dizem estar
se acostumando aos poucos a uma es-

pécie de dupla jornada como
pai (ou mãe) dos rebentos
antes e após o expediente.
No Family, enquanto a coa-
lizão de mães (em sua maio-
ria) jogava-se em conversas
nas piscinas do Blue Tree e
em passagens eventuais na

ginástica, chairmen animados com a
experiência inovadora de somar tra-
balho e lazer foram vítimas involuntá-
rias de derrotas para os filhos no gi-
gantesco autorama montado especial-
mente para a ocasião e nas competi-
ções de futebol e tênis.
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Doria, entre Carlos Monteiro, da DixAmico, e o
consultor Paul, Dinsmore: coordenando o TE AL

putadores a bordo e um som Bang &
Olufsen avaliado em R$ 50 mil. A
Brastemp exibia eletrodomésticos de
última linha e para perseguir o esqua-
drão de executivos - alguns deles des-
cendo de seus helicópteros e jatos -
havia batalhões de promotoras.

A confluência de negócios e família
naquele ambiente estava confirmando
que essa é uma integração possível. Os
engajados da recém-fundada comuni-
dade empresarial do Family acreditam

Poucos podem concordar sobre o
que exatamente provocou a atual fal-
ta de tempo dos executivos para com
seus familiares. Mas as possibilidades
de rever isso durante a convenção
eram concretas e estavam fervendo.
As provocações bem-humoradas do
coordenador Doria geravam garga-
lhadas e concordância entre os CE Os.
Semanas antes e depois, jantares e al-
moços deram a linha divisória do
evento. Havia, claro, em todas as oca-
siões, tempo para os nego-
cios. De todos os tipos, para
todos os lados. Na legítima
corrida por lucro, exerciam-
se lobbies vigorosos. Surgi-
ram negócios de maneira
natural, descontraída, mas
promissora. Manobristas
limpavam os reluzentes Range Ro-
vers, Jaguars e Mercedes nas vagas
mais visíveis do hotel, enquanto seus
donos seguiam num tráfego constante
de motos e bicicletas por entre tendas
que exibiam as atrações. Objetos ex-
postos eram alvo de disputa. Conta-se
que o modelo mais novo da fabricante
alemã Audi, foi arrematado ali mesmo
por sonoros R$ 700 mil. Era o lança-
mento S8, uma máquina com 90 com-

que encontraram a fórmula do equilí-
brio. Despertaram para o fato de
que o seu ativo mais valioso é
uma coisa que a empresa direta-
mente não consegue lhe propiciar
por meio da rotina nos escritórios.
Está em casa. Como lembraram vá-
rios dos conferencistas que sacudiam as
instalações do Blue Tree, a gestão fami-
liar não tem preço e está convocando
seus líderes de volta ao lar. É a revira-

volta de conceitos: aqueles que se pres-
tavam apenas ao papel de provedor te-
rão de gastar mais horas na criação dos
pimpolhos. Será que a diferença de ati-
tude vale a pena? Ao menos a turma de
Mogi está efusivamente otimista de
que Doria conseguirá construir a ponte
e fazer esses milionários e bem-sucedi-
dos homens de negócio firmarem um
pacto de gestão compartilhada do seu
tempo. Na alvorada dos eventos, Doria
tinha pouco mais de meia dúzia de em-

presas interessadas. Havia
um longo caminho de con-
vencimento a ser vencido,
detalhes demais a serem
checados e a descrença dos
que achavam a logística e in-
gredientes do Family uma
loucura. Nesta terceira edi-

ção, sob o calorento verão interiorano
de Mogi, a convenção está chegando à
maturidade com quase 500 participan-
tes, um sem-número de patrocinado-
res e a mobilização de gigantesco staff.
Doria quer mais: sustenta o argumen-
to de que diversos outros grupos pas-
sem por situação semelhante para co-
lherem os dividendos da experiência
familiar. É algo que nenhuma baga-
gem empresarial pode propiciar. H
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