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GRAVATAS
E CINTAS-LIGAS
M U N D O CORPORATIVO Como o sexo é usado
para estreitar relações e fechar negócios

D
e amigos e leitores, recebo
histórias saborosas sobre a
vida corporativa. Algumas
delas, apesar de reais, são tão
inverossímeis que sua publi-

cação sujeitaria o escriba responsável
ao descrédito. Freqüentemente, elas
envolvem uma mistura explosiva de ví-
cios privados e interesses corporativos.
Seguem alguns exemplos.

Primeiro enredo: um executivo sê-
nior de uma estatal recebe fornecedo-
res para uma reunião de negócios. Na
agenda, o fechamento de contratos im-
portantes, relacionados a questões de
sustentabilidade e responsabilidade
social. Entre argumentos e contra-ar-
gumentos, o grupo é servido por um
prestativo garçom. Na bandeja, um es-
cocês de boa estirpe leva o nome do an-
fitrião, prova de seu status diferencia-
do no estabelecimento. Local do en-
contro: um dos mais famosos bordéis
de São Paulo. Fechados os contratos,
os convidados se despedem, deixando
o circunspecto representante dos inte-
resses pátrios no recinto, a tratar de ou-
tras matérias. Des-
cem as cortinas.

Segundo enredo: di-
retores de uma me-
talúrgica brasileira
viajam ao grande
país do Norte para
fechar um importan-
te contrato de ex-
portação. Definidos
os detalhes, os visi-
tantes são escoltados
pelas ruas da deca-
dente cidade até
uma, também deca-

dente, casa de strip-tease. Lá, entre loiras
e ruivas (algumas delas autênticas) forma-
lizam o acordo, entre doses de um conhe-
cido bourbon do Kentucky e notas de 20
dólares, carinhosamente doadas às dan-
çarinas que envolvem o seleto grupo. Des-
cem as cortinas.

Terceiro enredo: um empresário in-
teriorano convida uma trupe de repre-
sentantes do povo para um encontro de
negócios. Na pauta, subsídios e outros
temas de interesse comum. O cortejo
vem num vôo fretado, diretamente da
capital federal. A bordo, os ilustres se
descontraem e confraternizam com um
grupo de animadas jovens, especial-
mente convidadas. Sob céus de briga-
deiro, o piloto percebe sinais de turbu-
lência... interna. Descem as cortinas.

Quarto enredo: em uma conhecida
empresa de serviços, um grupo de ge-
rentes planeja viagem a uma capital nor-
destina. Na agenda oficial, uma tediosa
feira de máquinas e equipamentos. En-
quanto parte do grupo assinala palestras
a participar e estandes a visitar, outros
trocam informações sobre agências de
acompanhantes locais. Todas com mais
de 18 anos, garante, com um sorriso la-

dino, um especialista em estruturas me-
tálicas. Descem, por ora, as cortinas.

Bordéis e estripulias sexuais têm lu-
gar cativo na memória, ou na imagina-
ção, masculina. No entanto, sua asso-
ciação à vida corporativa é mais do que
circunstancial. Empresas são, freqüen-
temente, ambientes de alto controle so-
cial, nos quais passos e decisões, atitu-
des e palavras são permanentemente
vistos e analisados. Temerosos por seus
empregos e por suas carreiras, os pro-
fissionais ocupam-se obsessivamente da
própria imagem. Nesse contexto pós-
orwelliano, rituais de transgressão, des-
de que socialmente aceitos pelo próprio
grupo, constituem ocasiões para aliviar
a pressão, desobstruir canais, criar re-
des de confiança, fortalecer conexões
políticas e, sim, fazer negócios.

Tais rituais são comuns e corriqueiros,
mas não estão livres de riscos. Tome-se
o caso exemplar da Volkswagen, envol-
vida em um escândalo folhetinesco.
Notícia veiculada pelo Financiai Times,
no fim de janeiro de 2007, informa a
condenação de Peter Hartz, um alto
executivo de recursos humanos da em-
presa. Motivo: o executivo (e ex-conse-
lheiro do ex-primeiro-ministro Gerhard
Schroeder) havia endossado pagamen-
tos ilegais no valor de 2,5 milhões de
euros a Klaus Volkert, um represen-
tante do conselho de trabalhadores.
Vale lembrar que no sistema de gover-
nança alemão tal representante tem as-
sento no conselho-diretor da empresa.
Leia-se: poder de influência e decisão
sobre temas estratégicos.

O escândalo veio à tona quando Klaus-
Joachim Gebauer, um subordinado
de Hartz, foi demitido por suspeita de
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enriquecimento ilícito. Ge-
bauer, então, começou a
espalhar histórias. Stephen
Power e Matthew Karnits-
chnig, autores de extensa
matéria publicada no fim
de 2005 pelo The Wall
Street Journal, traçam o iní-
cio do drama à ascensão de
Hartz ao posto de diretor
de pessoal, em 1993. No
início da década de 1990, a
relação entre a empresa e
os representantes dos tra-
balhadores da Volkswagen
deteriorava-se, em razão de
cortes de pessoal realiza-
dos pela empresa. Hartz,
então, elegeu as relações
industriais como priorida-
de. Volkert, um sindicalista
pragmático, tornou-se rapi-
damente interlocutor e
aliado. Para garantir suas
boas graças, Hartz no-
meou Gebauer o responsá-
vel operacional pelas rela-
ções com os representan-
tes dos trabalhadores. Sua
missão era manter Ge-
bauer e seus colegas sindi-
calistas felizes.

Para cumprir sua mis-
são, Volkert iniciou um in-
suspeito programa de rela-
cionamento. Logo nos pri-
meiros anos, foram organizadas via-
gens anuais inocentes para os sindica-
listas e suas esposas. Oficialmente, as
excursões serviam para agradecer às
esposas por tolerar a sobrecarga de tra-
balho de seus maridos. Com o tempo,
entretanto, as esposas foram excluídas
e as cidades visitadas passaram a in-
cluir lugares famosos pela oferta de
sexo profissional. Para cobrir as ativi-
dades, eram criadas falsas agendas de
visitas técnicas e entrevistas.

Enquanto a empresa tomava decisões
estratégicas polêmicas e a necessidade
de cooperação de Volkert aumentava,
as viagens tornavam-se mais exóticas.
A saga das viagens teve um ápice em
abril de 2002, com uma excursão naba-
besca à índia, realizada com o Airbus
da empresa. A comitiva incluía Hartz,
Volkert e outros representantes dos tra-
balhadores. Missão oficial: levantar da-
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dos para subsidiar decisões relaciona-
das à instalação de fábricas no país. Po-
rém, segundo Gebauer, a parte oficial
restringiu-se a uma reunião de três ho-
ras com um distribuidor local e uma pa-
lestra sobre a filosofia
indiana, com uma de-
morada discussão sobre
a "arte de mentir". O
restante do tempo foi
dedicado a visitar palá-
cios, andar em elefan-
tes e confraternizar com
potentados locais. Du-
rante o trajeto, o grupo
foi acompanhado por
um seleto time de pro-
fissionais do sexo, que
viajava separadamente. Custo da festa
para a empresa: 350 mil dólares.

Curiosamente, uma das maiores
ameaças a tais rituais masculinos são as
mulheres. Não necessariamente as es-

As exigências
de maior
transparência
nas companhias
tendem a inibir
certas práticas

posas, mas as executivas.
Conforme elas avançam nas
empresas, criam pressões
para romper esse anacrôni-
co "clube do Bolinha", que
as exclui e busca preservar
vantagens para seus sócios.
Nos Estados Unidos, têm
sido comuns processos ju-
diciais contra empresas
que discriminam executivas.
Alegam as mulheres que
seus empregadores reser-
vam as melhores oportuni-
dades de negócios e as me-
lhores chances de carreiras
para os homens. Com isso,
sua remuneração situa-se
sistematicamente abaixo da
masculina. Em alguns casos
que vieram à tona, desco-
briu-se que a exclusão se
devia ao fato de que negó-
cios importantes eram dis-
cutidos e fechados em lo-
cais "exclusivos", nos quais
as únicas mulheres presen-
tes eram profissionais de
grande experiência e talen-
to, porém não nas especifi-
cidades técnicas dos negó-
cios tratados.

O mundo corporativo ain-
da é relativamente fechado
e preserva sob diversas ca-

madas de discrição práticas pouco or-
todoxas. Histórias como as aventuras
sexuais dos executivos da Volkswagen
terminam por ser incorporadas ao fol-
clore corporativo, sendo reproduzidas

boca a boca. No entan-
to, à medida que a ten-
dência por maior trans-
parência na condução
dos negócios se fortale-
ce, produz-se uma pres-
são para a mudança. Em-
bora esteja ainda muito
distante o dia no qual as
empresas e seus executi-
vos se beatifiquem, o
risco de exposição nas
páginas policiais ou nas

capas dos tablóides sensacionalistas de-
verá inibir enredos como os expostos
no início deste texto. Ou, ao menos, de-
volvê-los para a esfera dos vícios priva-
dos, que é o seu lugar devido. •
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