
CONSULTOR DIZ QUE EMPENHO
DOS COLABORADORES JÁ NÃO
É O BASTANTE PARA O SUCESSO
DO EMPREENDEDOR

As teorias que preconizam o engajamento dos

"colaboradores" (funcionários), como forma de

aumentar a produtividade - e a rentabilidade - das

empresas já não são suficientes para o sucesso. O

desafio que se abre às organizações no início deste

Terceiro Milênio precisará ser aceito (e enfrenta-

do) pelos dirigentes, que em sua maioria ainda

desconhecem as modernas ferramentas da gestão

estratégica.

José Augusto de Morais: dez anos de estudos nos EUA
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Essa opinião não causaria tanto impacto se não

viesse do paulista José Augusto de Morais, o es-

pecialista em qualidade empresarial que, 13 anos

atrás, no best-seller A Coragem de Mudar (Record,

1994), escrito em parceria com Othon C.B. Almei-

da, festejou os resultados do Kaizen - a filosofia

japonesa da melhoria contínua das pessoas na vida

pessoal e no trabalho, consagrada pela atenção que

o sistema de produção da Toyota dedicava a seus

"colaboradores".

Nascido em Bauru, Morais graduou-se no Success

Motivation Institute, da cidade texana de Waco

(EUA), e estudou por dez anos o receituário de Paul

J. Meyer, fundador do SMI, cujas idéias sobre como

alcançar metas pessoais, vertidas em 23 idiomas, já

venderam 50 milhões de exemplares em 60 países.

De volta ao Brasil, fundou em São Paulo o Instituto

Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial, que

dirige até hoje.

Na década de 90, Morais - que também é psi-

canalista - tornou-se um dos mais requisitados

palestrantes brasileiros sobre motivação nas em-

presas, e escreveu três obras. Há cerca de quatro

anos, contudo, ele teve a coragem de mudar.

Reduziu o número de workshops e concentrou-

se na consultoria para empresas interessadas

em desenvolver softwares de gestão estratégica,

ou inteligência empresarial. "Os meus conceitos

estavam corretos, mas era preciso equipar essas

teses dos facilitadores tecnológicos que estão hoje

à disposição dos empresários protagonistas do

mundo globalizado", justifica. "Acabou a era do

dirigente que pede um relatório, espera por ele

um dia ou dois, e depois ainda o leva para casa,

para examinar depois do jantar. Isso é passado",

garante. "Hoje, no fim do expediente, o empresário

seleciona as informações que deseja checar na ma-

nhã do dia seguinte, para iniciar o dia tomando as

decisões mais adequadas ao seu negócio, e vai dormir,

ou embarca num vôo transatlântico. Um software

trabalha enquanto ele descansa. Dali a dez ou 12

horas, os dados financeiros, de recursos humanos

ou de desempenho das suas filiais, estão disponíveis

no celular, no palmtop ou no notebook, em qualquer

parte do Brasil ou do mundo", explica.

Diretor de Consultoria Estratégica da Execplan, uma

companhia paulistana especializada em soluções

informatizadas para os níveis tático e estratégico
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de decisão empresarial, Morais comen-

ta que "esse ainda é um assunto muito

novo no setor produtivo brasileiro, mas

é o diferencial que ajuda decisivamente

no sucesso de organizações líderes em

seus segmentos, como a PPG (tintas

automotivas), a Cocamar (agronegócio)

e a Honda (automotivo)".

Para o especialista, a gestão estratégi-

ca, amparada no uso de softwares de

inteligência, deveria ter sua utilidade

divulgada maciçamente entre os em-

preendedores mais jovens. "Em vez

disso, vemos alguns moços de grande

responsabilidade, que só ambicionam

aparecer nessas revistas que refletem

o Brasil como o país dos castelos, ou

das ilhas paradisíacas, onde os 'bem-

sucedidos' desfrutam de banquetes

preparados por chefs. Não digo que

esse Brasil Maravilha não exista. Ele até

existe, porém, com certeza, não reflete

a competitividade do Terceiro Milênio,

nem o esforço que uma empresa bra-

sileira tem de fazer para disputar um

lugar no mundo real".

José Augusto de Morais é um crítico

da opção do governo Lula de priorizar

as chamadas relações Sul-Sul - isto é,

o relacionamento com os países em

desenvolvimento. "Acompanho de perto

a realidade americana, e considero os

americanos negociadores pragmáticos

e tenazes. Quando nos distanciamos

deles, optamos por um caminho que,

obviamente, não é o mesmo que levou

a Alemanha e o Japão a figurarem, hoje,

no G-8" (grupo das oito principais po-

tências econômicas do globo).

Morais acha o presidente do Brasil

muito parecido com o seu colega da

Venezuela. "Ambos têm o evidente de-

sejo de fazer um governo personalista.

O que os diferencia é que Hugo Chávez,

como militar, teve a obrigação de ler

alguns livros; o Lula, não. Ambos ten-

tam reinventar o passado, o atraso, o

que não deu certo. Lula tem um estilo

mais conciliador do que Chávez, mas

eu suspeito que se ele tivesse chegado

ao poder há uns 30 anos, quando o

sonho da República Sindicalista estava

mais vivo, ele ousaria enveredar por um

modelo de gestão mais autoritário do

que o de hoje".

Morais não é, contudo, pessimista.

"O que mantém as chances do Brasil

é que, mesmo num cenário de atraso

como o da América Latina, parte im-

portante da sociedade se destaca pela

sua sofisticação, pela sua criatividade

e pelos seus mecanismos de controle",

argumenta. "A maior prova disso são

os meios de comunicação. Foram eles

que levaram a opinião pública a barrar

a manobra dos políticos para aumentar

abusivamente os próprios salários, são

eles que clamam por uma mobilização

em torno da segurança pública. Duvido

que, se houvesse um Chávez no Brasil,

a imprensa permitisse à oposição re-

tirar-se da disputa política, e deixar o

governo à mercê de um ditador, como

acontece hoje, infelizmente, na Vene-

zuela", conclui.
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Text Box
Fonte: Fórum & Negócios, a. 6, n. 6. p. 50-52, 2007.




