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empresa ou um grande órgão público - não terá mais do que
a metade dos níveis administrativos de sua equivalente hoje,
e não mais de um terço do número de administradores. Em
termos de sua estrutura, de seus problemas administrativos
e das questões que lhe concernem, ela terá pouca semelhan-
ça com a típica empresa manufatureira dos anos 50 que os
nossos livros ainda tomam como modelo. E muito mais pro-
vável que, ao contrário, ela se assemelhe a organizações a
que hoje nem os gerentes profissionais nem ps estudantes de
administração dão muita atenção: o hospital, a universida-
de, a orquestra sinfônica. Pois, da mesma forma como essas
organizações, a empresa - e cada vez mais os órgãos gover-
namentais - será também fundamentada no conhecimento,
também formada basicamente de especialistas que dirigem
e disciplinam o seu próprio desempenho mediante um feed-
back organizado de seus colegas e clientes. Será, em suma,
uma organização fundamentada na informação". A pala-
vra "orquestra", utilizada como metáfora de empresa, apa-
recia apenas sete vezes no trabalho, sete poderosas vezes.

Costuma-se dar a Drucker o epíteto de guru ou vi-
sionário. Hoje, quase 20 anos depois daquela previsão,
cabe uma indagação: ele estava certo? Sim, embora existam
sutilezas. As dramáticas
mudanças empresariais
das duas últimas décadas,
coladas à explosão da inter-
net, não mataram a alegoria
inaugural. Ao contrário,
enriqueceram-na. As com-
panhias modernas, anco-
radas na inovação aberta,
cada vez mais atentas ao
consumidor global, depen-
dem do conhecimento e da

rica informação de especialistas (os músicos, virtuoses),
da divisão de trabalho (as seções de uma orquestra) e da
capacidade de colaboração em grupo (a própria orquestra).
"Não conheço empresa perfeita, assim como não existem or-
questras perfeitas", diz Carlos Osmar Barreto, professor da
Fundação Getulio Vargas e amante da música clássica, es-
tudioso das idéias de Drucker. "Mas possivelmente não há,
ainda, metáfora mais adequada que comparar o maestro a
um presidente de empresa e os departamentos de uma com-
panhia às seções de uma sinfônica." É hora, portanto, de re-
visitar o caminho de Drucker. Para trilhá-lo, nada como um
passeio pelos bastidores da Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo, a Osesp, comandada pelo regente John Nes-
chling, que o jornal francês Lê Monde definiu, no início do
ano, como "um milagre musical proveniente de São Paulo".

"As notas estão erradas, gente. Os segundos violinos me de-

cepcionam. Isso é coisa de orquestra ruim, não de orquestra boa."

A voz grave de John Neschling quebra o silêncio na imponente Sala

São Paulo, antiga estação de trem no centro da cidade, e interrompe

os acordes iniciais do quarto movimento, "allegro animato egrazio-

so", da Sinfonia n" l em Si Bemol Maior, deRobertScbumann,

a Primavera, Agitado, Nes-

cbling bate a batuta de fibra

de vidro de apenas 8 gramas.

Olha para um dos instrumen-

tistas, crispa as feições, em-

posta o corpo de l,85 metro c

diz: "Você está usando só meio

arco, tem de se esforçar mais".

São 12h20 de 25'de abril, urna

quarta-feira, véspera da noite

de estréia de um novo progra-

ma da sinfônica paulista. Na
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platéia, solitário entre os 1,484
lugares do teatro, encimados
pelo forro móvel que controla
a acústica, o arquivista Milton
Nakamoto, um dos zeladores
das partes, mal tira os olhos do
lápisprcto 11° 2 a riscar apau-
ta de As Quatro Estações,
de Vivaldi, que ele burila
para uma futura apresenta-
ção. A diatribe de Neschling
não parece incomodá-lo.

Vive-se a era do conhecimento. Ele se tornou o princi-
pal capital e gerador de riquezas, motor da inovação. Busca-
se, nas grandes corporações, menos camadas de comando,
em estruturas nitidamente mais horizontais, de modo que a
informação flua livremente. No entanto, a hierarquia ainda
vigora. O CEO, o maestro, é figura incontornável. Instado
a dizer se o regente é um bom modelo para a liderança no

universo empresarial, na
trilha do raciocínio drucke-
riano, Ben Zander, criador
e dirigente da Orquestra
Filarmônica de Boston,
é inequívoco em sua res-
posta: "É o pior! O maestro
é o derradeiro bastião do
totalitarismo no mundo,
a pessoa cuja autoridade
nunca é questionada. Há
um dito: todo ditador aspi-

ra a ser um maestro". O escritor búlgaro Elias Canetti, Prê-
mio Nobel de Literatura em 1981, filósofo do antiautorita-
rismo, voz combativa, foi mais longe. "Não há expressão
mais óbvia do poder que o desempenho de um regente",
disse. "Cada detalhe de seu comportamento público lança
luz sobre a natureza do poder. Alguém que nada soubesse
sobre poder poderia descobrir todos os seus atributos, um
após outro, mediante a atenta observação de um regente."



Ditador? Autocrala?
"Trata-se apenas de autori-
dade consentida, não de au-
toritarismo ", diz Neschling.
"Busco qualidade, somos
todos profissionais na cons-
trução de uma orquestra
respeitada, apenas quero
limitar os erros. Exigência
ê a palavra mais adequa-
da. Faço como um cirurgião
diante de sua equipe. Se eles
errarem, o paciente morre. Se errarmos, a música morre." A
batuta interrompe novamente o ensaio. "Isto está uma vergo-
nha ", diz Neschling. À esquerda do maestro, o violinista italiano
Emmanuele Baldini, de 35 anos, o spalla da Osesp, levanta-se
da cadeira e conversa com os companheiros de naipe. Mostra
como deve ser o andamento das cordas. Neschling ouve e con-
corda. "O maestro fala de cores, de atmosfera, é músico mas não
toca", diz Baldini. "Ao spalla cabe traduzir essas sensações para
a orquestra." Ele é o braço direito do regente. É o vice-presi-
dente da empresa. Há alguns meses, durante a gravação de um
CD, Neschling irritou-se mais que de costume. Nada lhe soava
bem. "Tornei a dianteira, sugeri ao Neschling que fizéssemos
uma pausa para esfriar a cabeça, e ele aceitou", afirma Baldi-
ni. "Se o maestro confia no spalla, tem a orquestra a seu lado."

A parceria entre
maestro e instrumentistas
impõe um olhar mais de-
talhado à metáfora. Cada
um dos 200 músicos de
uma orquestra é um espe-
cialista de alto nível. Con-
tudo, uma tuba sozinha
não produz música - só a
orquestra é capaz de fazê-
lo. E essa toca somente
porque todos os músicos

têm a mesma parte. Todos subordinam suas especialidades
a uma tarefa comum. Como a organização moderna é uma
organização de especialistas do conhecimento, ela precisa
ser uma companhia de iguais, de colegas e associados. Ne-
nhum conhecimento se classifica acima de outro. A posição
de cada um é determinada por sua contribuição para a tarefa
comum e não por alguma superioridade inerente. A rigor, a
idéia de uma área sintonizada com as outras é elementar. A
postura das empresas segue nessa direção porque nenhum
líder diria que deseja uma organização não orquestrada. A
questão, nos tempos modernos, é saber como se obtém essa
orquestração. Algumas sinfônicas e filarmônicas tentam fa-
zer ainda da maneira antiga, querendo que as partes tenham
partituras muito claras representadas por procedimentos e
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DESEMPENHO Leitor de filósofos como Heidegger, conhecedor
das teorias de Albert Einstein e amante das sinfonias de Gustav
Mahler, Neschling não esconde seu tom mercurial com a batuta
em mãos. "Sou exigente como um cirurgião diante de sua equipe.
Se eles errarem, o paciente morre. Se errarmos, a música morre"

regras, assegurando que cada um cumpra seu papel muito
bem, na premissa de que o todo funcione. Mas, quando se
olha a realidade, todos sabemos que não é assim que ocorre,
não obstante os desejos dos líderes. Por quê? Oscar Motomu-
ra, sócio-diretor do centro de estudos e formação empresa-
rial Amana-Key, um dos maiores especialistas brasileiros
em gestão e treinamento de executivos, tem a resposta. "Se
assim fosse, uma operação-padrão como forma moderna de
greve não funcionaria. O que é
uma operação-padrão? Consiste
- usando a analogia da orques-
tra - em que cada músico toque
apenas o que está na partitura.
Mas, se eles se limitarem a fazer
isso, a produtividade cai. Para a
organização funcionar, cada mú-
sico tem de fazer coisas que vão
além da partitura. É por isso que a
operação-padrão funciona como
forma de greve. Você tira esse ex-
tra e a produtividade cai. O que é
esse extra? Algo que se cria em
função dos desafios que surgem
a cada dia. Há uma criatividade
improvisada pelos funcionários
e essa criatividade é que funcio-
na, não a partitura, como alguns
líderes mais mecânicos pressu-
põem. Então, se Peter Drucker
imaginava esse extra que cada
músico genial põe além da parti-
tura, essa analogia com a orquestra é válida. Se era simples-
mente algo genérico, estamos longe de vê-la na realidade."

Cabe ainda outro raciocínio, segundo Oscar Moto-
mura, para medir a coerência da comparação desenvolvida
por Drucker. Na orquestra, todos são músicos. Na empresa,
não. Existem problemas sérios causados por pessoas que
participam da organização e não são músicos, não tocam
instrumentos. Falam sobre os instrumentos, fazem apresen-
tações bem formuladas, com "powerpoints" bem desenha-

dos. Conseguem tratar de qualquer assunto como se fossem
pessoas que podem tocar violino, mas não sabem. E essas
pessoas continuam na orquestra-empresa. Diz Motomura:
"Se a gente vai por aí, conclui que as organizações precisam
tomar muito cuidado na seleção de pessoas e assegurar que
em cada posto - do office-boy ao presidente - haja músicos
que saibam tocar. E, se for exagerar na qualidade, diria que a
diferença de uma orquestra para outra é a forma como cada
uma seleciona músicos. Existem músicos que até tocam bem
o instrumento, mas não são os melhores do mercado. São
músicos que sabem ler a partitura, mas uma orquestra ex-
cepcional se forma com os melhores em cada instrumento".
Fazer a seleção desses músicos com cuidado é uma porta de

entrada que assegura a qualidade
internacional de uma orquestra.
Uma forma moderna de seleção
põe os músicos atrás de um biom-
bo, diante da banca julgadora,
para que a escolha seja feita exclu-
sivamente com base na competên-
cia e sem interferência de nenhum
aspecto político (por exemplo, o
sobrinho de um maestro ser con-
tratado por laços de parentesco).
"Fico imaginando se nas empre-
sas, como nas orquestras, essa se-
leção é feita pelo crivo de merito-
cracia", diz Motomura. "Quantas
organizações trazem para dentro
efetivamente as pessoas que me-
recem porque são as melhores?"

Na Oscsp, o nome do jogo é

mcritocracia, ainda que ela gere uma

guerra silenciosa e muita tensão.

"Não, não", Ncschüngmeneia a cabe-

ça. "Atenção, porque os trompetes vieram antes da hora. "Fernando

Dissenba, solista, parece exausto. Dardo Gianelli, trombonista,

também. Ambos são líderes de seus naipes. A bronca do maestro só

é interrompida pela retomada de Schumann, capaz de tudo diluir.

"Olhem para mim, por favor", volta a esbravejar o regente, incor-

porando a mítica dureza deArturo Toscanini, o maior de todos,

na grita e na arte. "Os segundos violinos estão usando apenas meio

arco, quero mais esforço." O ensaio termina, mas não para Joban-

nesGramsch, alemão de 40 anos, elremBozkurt-Gramsch, turca
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de30. Eles são casados. Johannes é o solista A de vio-

loncelo, o terceiro nome na hierarquia da orquestra, de-

pois do maestro £ do spalla. Irem c violinista convidada.

Permanecem no palco, passando as cordas, esticando os

arcos, repetindo alguns movimentos, trocando palavras

no idioma de Goetbe. Aproximam-se e distanciam-se um

do outro como em um balé flamenco. "Não me incomoda

o tom do maestro", diz Johannes. "O processo no palco

vive da tensão positiva, ê ela que nos motiva. "Irem ecoa

a opinião do marido. "Há expectativas dos dois lados

- o regente exige muito de nós, mas nós também exigi-

mos dele", afirma. A brasileira Soraya Landim, de 29

anos, também violinista, parece levar as intempéries de

Neschlingnaflauta. "Para ele, nunca está bom, e é justa-

mente por isso que a Osesp tem a qualidade reverencia-

da", dizela. "Achar que não é preciso melhorar é o início

dofirn. O rigor do Neschling é como o de um pai ansioso

por ver seu filho crescer." Com a palavra, o pai da moça,

Jaytne Landim, luthierrenomado, ex-gerente de quali-

dadeda Siemens: "O erro, em empresas de ponta e em or-

questras como a Osesp, provoca estragos. Imagine se, na

recente excursão àEuropa, o grupo de Neschling tivesse

cometido uma gafe-, o mundo inteiro saberia na hora".

Não há como fugir da liderança do ma-
estro como símbolo de poder, o personagem
magnético surgido na segunda metade do sécu-
lo 18 com o romantismo musical das sinfonias
de Beethoven e, logo em seguida, com as óperas
de Verdi. O regente é filho dos benefícios econô-
micos da Revolução Industrial, que em alguns
anos estabelecera uma burguesia mais forte,
urbana e afeita a apreciar a arte. Sempre que se
tenta pôr na balança orquestras e empresas, a
figura do regente é a primeira a ser escrutada.

Uma das mais fascinantes experiências
para a compreensão do maestro como CEO e da
orquestra como empresa surgiu nos Estados Uni-
dos, nos anos 70, com a Orquestra de Câmara
Orpheus, de Nova York, com 27 músicos - e não
os 100 ou 200 de uma sinfônica. A principal ca-
racterística da Orpheus: ela não tem maestro. No
lugar da tradicional presença do regente, desen-
volveu-se um sistema de liderança colaborativa
pelo qual os músicos se revezam no comando dos
concertos - um de cada vez, de modo rotativo, de
acordo com seus conhecimentos e experiência pré-
via. O nascimento do grupo, ao incentivar a gestão
coletiva, inspirou artigos acadêmicos de especia-
listas atentos às idéias de Drucker. Rosabeth Moss
Kanter, professora da Harvard Business School,



com um ouvido na Orpheus e outro na história da adminis-
tração, escreveu: "As novas estruturas devem ser informais
e flexíveis: menos hierarquia, mais oportunidades para os
profissionais desempenharem múltiplos papéis. Muitas ve-
zes você pode ser o líder de uma equipe, em outras, um dos
membros dela. Seja flexível também em relação a cargos e
na hora de transferir as pessoas de um projeto para outro.
Pense mais no projeto do que em postos fixos". Segundo
Harvey Seifter, um dos fundadores da orquestra sem maes-
tro, ela ajuda a espelhar outro modelo corporativo, afeito ao
fim das barreiras imposto pela internet. No início, a caótica
democracia resultou em ensaios confusos e egos inflados. O
tempo, porém, mostrou que brotava uma grande idéia. São
oito os princípios de liderança alimentados pela Orpheus:

1 Ponha o poder nas mãos das pessoas que realmente
fazem o trabalho.
2 Encoraje as responsabilidades individuais em nome
da qualidade dos produtos.
3 Deixe os papéis de cada profissional mais claros.
4 Forje uma equipe horizontal.
5 Divida e promova a rotatividade das lideranças.
6 Aprenda a ouvir, aprenda a dizer.
7 Busque o consenso - e construa sistemas criativos de
modo a favorecê-lo.
8 Dedique-se apaixonadamente a sua missão.

Maestros de escol, embora respeitem a iniciativa
da Orpheus, acreditam que os tirar do tablado pode ser

inócuo (não esqueçamos, ainda nesse ponto, da metáfora
de Drucker - empresas sem executivos também podem
não funcionar). Zander, da Filarmônica de Boston, mes-
tre em Mahler, é um dos mais fervorosos defensores do
dono da batuta. "A grande música orquestral, sutil e rica,
só pode ser conduzida por uma única mente", diz. "A men-
te coletiva não é adequada às sutilezas necessárias à in-
terpretação de grandes partituras." Com outras palavras,
Ricardo Mutti, da Filarmônica de Viena, toca na mesma
tecla. "É uma sensação estranha, todo mundo deveria ex-
perimentá-la. Você faz um gesto no ar - e o som aparece."

O brasileiro Walter Lourenção, criador do progra-
ma Sinfonia Empresarial, que há 12 anos oferece noções de
gestão a empresas com base na arquitetura das orquestras,
organizou em junho uma série de concertos em fazendas
de laranja no interior de São Paulo, a convite da Citrovita,
do grupo Votorantim, o terceiro maior produtor mundial
de suco de laranja. Em certo momento, como costuma fazer
em suas já cobiçadas apresentações, quando os instrumen-
tistas emitem os primeiros acordes de New York, New York,
imortalizada por Frank Sinatra, um cidadão da platéia foi
convidado a empunhar a batuta. "É uma experiência de li-
derança e compartilhamento", diz Lourenção. "Mais do que
isso, mostra que, a rigor, quando músicos e maestro estão
em profunda sintonia, quando a execução flui, a presença
desse último pode até ser afastada. Não é o que ocorre, na
prática, mas é algo que podemos imaginar como hipótese."
Para a Citrovita, empresa com 2,4 mil funcionários, serviu
de treinamento. "A orquestra ajuda a entender que apenas
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a excelência individual não basta, é preciso a articulação
do conjunto", diz Ricardo Amaral, gerente-geral de desen-
volvimento humano e organizacional. A bem da verdade,
é preciso lembrar que Drucker, em 1996, já ensaiara uma
pequena mas crucial adaptação de seu pensamento inicial.
Trocou o clássico pelo jazz em uma entrevista à revista Wi-
red. "Nas bandas de jazz, a liderança flutua de acordo com a
atribuição específica de cada membro, independentemente
de sua posição hierárquica", disse Drucker. Para Alcides
Lima, o Cidão, pós-graduado em marketing e baterista da
Traditional Jazz Band, há 40 anos na rua, esse trecho ser-
viu de inspiração para criar a Palestra Show, em que a in-
ventividade jazzística serve de lição corporativa. "O jazz é
mais livre que a música clássica, rompe fronteiras, apro-
veita melhor as forças individuais", afirma. "É sinônimo
de inovação, por tratar de arte movida a improvisação."

Neschling, aseumodo, tenta explorar as características
pessoais dos musicistas escolhidos com rigor. Ele não apenas rege
como também administra. Tem mão forte. Se cabe a metáfora da
empresa como orquestra, no caso da Osesp trata-se de enxergara
sinfônica como empresa. Neschlingjá disse que sua maior extra-
vagância é construir orquestras. Em entrevista à revista Época,
ã pergunta "que profissão você gostaria de ter tido, fora a de maes-
tro?", ele respondeu na lata, semhesitação: "A que eu também exerço
nos últimos dez anos, a de administrador (ainda bem que tenho um

diretor-executivo)". Seu nome: Marcelo Lopes, trompetista, econo-
mista e advogado, com pós-graduação em administração pública
pela Fundação Getulio Vargas. Ele e Neschling administram um or-
çamento deR$ 58 milhões, 74% dos quais bancado pelo Estado. A
média salarial dos 109 músicos -~ 35% deles estrangeiros -é de R$7
mil, ante R$1,2 milcm 1997.0 programa de assinaturas/oi criado
em 2003 com 2.383 adeptos - boje são mais de 11 mil. O salário de
Neschling é de R$ 90 mil mensais, tido e havido como exagerado,
mas quase nada quando se sabe que James Levine, da Sinfôn ica
de Boston e da Opera de Nova York, recebe US$3,5milhões anu-
ais (leia quadro à pág. 71) ou que Larry Ellison, da Oracle, não
termina o ano com menos de US$ 75milhões na conta. O cotidiano
da Osesp, além de ensaios e muita bronca, tensão e beleza ecoando
pelos corredores, inclui modernidades que chegaram às empresas
globais. A sala dos músicos, decoradapela violinista Soraya Lan-
dim, tem dois terminais de computador com acesso à internet, uma
mesa de bilhar, sofás (num deles, no intervalo para o almoço, o violi-
nistaCésarMirandarepousaplacidamente),jovenscom tatuagens
(a de Carolina Kliemann, também violinista, é notável) e pelo me-
nos um deles com uma improvável camisa do Corinthians (Gerson
Nonato de Souza, violino). Instrumentistas j á formados dividem
os corredores com adolescentes da academia e crianças dos coros.

A formação em administração pública de Lopes, o diretor-
executivo, lhe faz perceber qite sem inovação as empresas param
de crescer -e com as orquestras ocorre o mesmo. Mas onde mora
a inovação em uma criação de 400 anos, de poucas transforma-
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ções ao longo dos séculos? "No repertório", diz Lopes.
Orquestras, como empresas, tiveram de mudar com o
tempo. Em todos os ciclos de programas, Neschling in-
clui ao menos um compositor contemporâneo, de obras
atonais. Muitos deles são discípulos de Arnold Schoen-
berg, tio-avô do maestro brasileiro, um dos criadores
do dodecafonismo, a técnica de composição na qual as
12 notas da escala cromática são tratadas como equi-
valentes, sujeitas a uma relação ordenada e não hierár-
quica, "Até o surgimento de Mabler, no final do século
19, buscava-se a consonância musical, um pouco como
faziam as empresas com seus departamentos", diz Lopes.
"Desde então, a história da música confunde-se com a
busca pela dissonância, cujo apogeu foi Schoenberg. Os
instrumentos se cruzam, os 12 tons se misturam, ovioli-
no de um spalla como Baldini tem a mesma importância
para o conjunto que o tímpano de John Boudler, lá no
final da Osesp, Não háfronteiras, não háportas." Lopes
tira a casaca de trompetista e põe a de administrador.
"O que c isso, essa dissonância? Ora, a globalização!"

A esse ponto, Drucker, que conhecia mú-
sica apenas como diletante, não chegou. Cabe,
portanto, procurar outra metáfora que ajude a
desenhar a empresa do século 21, a orquestra
de nosso tempo? Talvez sim. "A chave é a inteli-
gência coletiva e a auto-organização, muito mais
biológica e não mecânica, como tem sido a admi-
nistração nos últimos tempos", diz Motomura.
"O pensamento cartesiano nos ensina a ver as or-
ganizações como máquinas, quando o certo seria
entendê-las como organismos vivos." Motomura
vai mais longe: "É um modelo mental completa-
mente diferente e que parte do princípio de que
a empresa é um organismo vivo e cada célula são
as pessoas que pensam, criam e se ajustam. É a
idéia de que, se há um código genético, princípios
claros embutidos em cada um dos elementos des-
se organismo vivo, ele se auto-orquestra. Uma
das premissas mais importantes é a de que talvez,
como afirma Dee Hock, fundador da Visa, criador
do conceito de sistemas caórdicos - caos e ordem
convivendo em processos de auto-organização -,
o recurso mais barato, mais difundido e mais am-
plamente distribuído no mundo seja utilizado da
pior forma. Trata-se da engenhosidade humana".

São 20h50 de 26 de
abril, quinta-feira. Depois de uma semana exaustiva de
ensaios, os músicos da Osesp preparam-se para executar
o programa da noite, cujo apogeu é a Sinfonia na l em
Si Bemol Maior, a Primavera, de Robert Schumann
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Text Box
Fonte: Época Negócios: ispiração para inovar, n. 5, p. 60-77, jul. 2007.




