
ax Gehringer, que se tornou referência em
consultoria empresarial, foi um dos
destaques da quarta edição do Congresso

Nacional de Profissionais de Administração
(CONPRA). Realizado pelo CRA/DF, o evento acon-
teceu em Brasília, nos dias 12 e 13 de setembro.

Eleito em pesquisa do jornal Gazeta Mercantil
como um dos 30 Executivos mais cobiçados do mer-
cado. Foi nesse momento que Max pediu demissão e
decidiu desvendar para o público de suas palestras, o
lado mais caricato do mundo corporativo. Hoje,
Gehringer é um dos articulistas mais lidos do Brasil.

Começou como office boy e, depois de muita de-
dicação, alcançou o topo da concorridíssima vida cor-
porativa. Administrador há mais de 25 anos,
Gehringer foi presidente da Pepsi-Cola e da Pullman/
Santista Alimentos.

Apontado como um dos cinco melhores
palestrantes do País, ele é conhecido por seus artigos
em revistas como Época, Exame e Você S/A, e pelos
seus quadros na Rádio CBN e no Fantástico. Autor
de vários livros, dentre eles "Relações Desumanas no
Trabalho", "Comédia Corporativa" e "Não Aborde
seu Chefe no Banheiro". Com muita propriedade, é
responsável por destruir muitos mitos e criar novos
paradigmas.



Em uma entrevista especial, Max falou para o jor-
nalista João Camilo do CRA/DF sobre ambição,
gestão de pessoas e rede de relacionamentos, ou
como ele mesmo faz questão de frisar, o essencial net-
working. Além disso, declarou a urgente necessidade
de administração profissional no país.

RBA: Por que deixar o topo da vida corporativa
para se tornar escritor e palestrante?

MAX: Eu já ensaiava minha retirada muito
antes de tomar a decisão. Um conhecimento
latente que sempre tive é que a vida corporativa é
finita, e a relação entre empregador e empregado é
baseada na utilidade mútua. Quando pedi demis-
são da empresa em que era presidente, meus ami-
gos queriam me internar porque achavam que eu
havia perdido o juízo. O tempo vem provando que
essa foi a decisão mais sensata que tomei na vida.

RBA: Qual o maior desafio de um Admi-
nistrador que ocupa um cargo de chefia dentro de
uma empresa?

MAX: Gerar resultados práticos de curtíssimo
prazo. De tanto ouvirmos falar nas atribuições do
gestor moderno, que desemboca numa enorme lista
de competências gerenciais, muitas vezes desviamos

o foco do fato óbvio: somos
contratados e pagos para
gerar lucro. Todas as outras
habilidades - inclusive uma
importantíssima, a de desen-
volver e motivar os subordi-
nados - são ferramentas
auxiliares.

RBA: A ambição pode
ser considerada saudável! (se
sim, em qual medida?)

MAX: Eu nunca ouvi
falar de um profissional que
tenha tido uma carreira sa-
tisfatória sem ter um míni-
mo de ambição. A ambição embute o desejo de ser
reconhecido, e a necessidade de demonstrar a
'própria competência. Essa é a ambição sadia, que
impulsiona uma carreira. A ambição daninha é
aquela que atropela a ética e faz alguém colocar seus
próprios interesses acima do respeito pelo próximo.

RBA: Você se tornou um dos maiores referen-
ciais na área de gestão do país. Como tal, o que falta
para o Brasil (em termos de administração) avançar?



ENTREVISTA

MAX: Uma maior sintonia entre o que é ensina-
do nas Escolas de Administração e o que se encontra
pela frente na vida prática. Um exemplo. Nas empre-
sas, nós passamos a maior parte do tempo falando.
Estamos vendendo e comprando idéias, negociando
posições, convencendo os indecisos, criando grupos
motivados, impressionando os superiores em uma
apresentação. Tudo isso é feito, basicamente, através
da voz. Mas os currículos acadêmicos continuam

centrados na leitura e na
escrita. Portanto, em termos
de teoria, estamos muito
bem servidos. Mas, como
revelam as pesquisas, existe
uma grande quantidade de
executivos cujo maior temor
é falar em público. Não é
uma questão de timidez ou
de incompetência, é pura
falta de aprendizado.

RBA: Durante sua palestra você disse que um
sonho que você tem é de um dia ver um Adminis-
trador como presidente da República. O que
mudaria no País se o seu sonho viesse a se realizar?

MAX: Muda a visão do cargo, que passa de algo
meramente político para uma visão empresarial,
administrativa e empreendedora. O Administrador é
um profissional de carreira, de grandes obras, com
projetos realizados e de planos traçados para quem
vier a frente poder realizá-los. Nós Administradores
temos uma preocupação com o futuro. Deixamos
planos para as próximas gerações. No meio político,
o que enxergamos é que os homens públicos estão
muito mais preocupados com o tempo que per-
manecerão no cargo do que com o futuro. Por isso,
como exemplo, nós estamos sendo vítimas da crise
aérea, eu sou uma delas. Se nós temos órgãos que
tem no nome "infra-estrutura" e isso falta, c porque
em sua direção não tem administradores.

RBA: Uma das coisas que você defende é que
sofremos uma transformação com a ascendência das
mulheres no mercado de trabalho. Nesse contexto,
quais são as diferenças?

MAX: A convivência entre as pessoas, o espírito
machista do homem está diminuindo e a agilidade
nos processos tem aumentado. Os homens adoram
uma reunião, digo isso por experiência própria. Eles
decidem em conjunto. Já a mulher decide sozinha,
porque isso é a história da vida da mulher desde os
tempos da caverna. E as empresas necessitam dessa
agilidade. Outro ponto interessante que eu ressaltaria,
é que nós passamos de uma fase masculina, que é a
racional, para uma fase emocional que as mulheres
trouxeram para o mercado de trabalho. E claro que o
equilíbrio está no meio das duas coisas. Nem muito
racional nem muito emocional. Mas o importante é
que as mulheres trouxeram esse novo lado.

RBA: Você concorda que a administração mo-
derna está mais voltada para a gestão de pessoas do
que de processos?

MAX: Sim, no sentido de que temos tido a preo-
cupação de adaptar os processos às necessidades das
pessoas. Mas isso é muito melhor do que os velhos
tempos da Revolução Industrial, em que as pessoas
eram escravizadas aos processos. A gradativa huma-
nização do ambiente de trabalho talvez seja a maior
conquista dos tempos recentes. A área de RH surgiu
há menos de 50 anos, enquanto o mercado de tra-
balho já existe há milênios. Antes que RH começasse
a tocar suas trombetas, o operário tinha o mesmo
valor que um parafuso. Às vezes, até menos.



RBA: Um dos traços mais interessantes em seu
trabalho é o bom humor. Qual a importância dele
no ambiente de trabalho?

MAX: O bom humor deve ser visto como aque-
le ingrediente sutil, que irá mudar, para melhor, o
sabor de um prato. Portanto, o bom humor deve ser
usado na dose certa, e no momento certo. O prato
principal são os resultados. Mas essas duas coisas são
complementares e não excludentes. As empresas
bem humoradas em que trabalhei sempre deram
resultados muito melhores que aquelas que enca-
ravam o riso como falta de seriedade.

RBA: No atual mundo corporativo, o que é mais
valorizado o conhecimento ou a experiência?

MAX : A experiência, mas não aquela medida
por anos de trabalho, mas aquela que vem do co-
nhecimento prático. Não se pode dissociar o conhe-
cimento de sua aplicabilidade. Uma pessoa com 25
anos pode, nesse caso, ser mais "experiente" que
uma de 40. O importante é não perder nenhuma
oportunidade de aprender, ou mudar de área, ou
mudar de empresa.

RBA: Quais são os métodos utilizados no mer-
cado de trabalho para identificar nos candidatos o
perfil que se deseja de um alto executivo? Qual a
importância das avaliações psicotécnicas no proces-
so de seleção?

MAX: O processo é mais simples do que parece.
Começando pelo fim: eu fui contratado por cinco
empresas e nunca passei por uma avaliação psi-
cotécnica ou psicológica. Também nunca fiz testes
de grafologia ou semelhantes. Em grandes institui-
ções, nós conversamos com os candidatos e temos o
apoio de escritórios de headhunters, que são espe-
cialistas externos em seleção de executivos. Fora isso,
buscamos referências. De ex-empregadores, ou de
ex-colegas. Fazemos uma checagem nos cursos e car-
gos apontados no currículo, porque maquiar o cur-
rículo é algo até comum. Mas, em síntese, nós acre-
ditamos mais em nossa percepção do que em qual-
quer outro fator.

RBA: Sabemos que não existe uma fórmula má-
gica para o sucesso, mas suponhamos que você
pudesse inventá-la, como ela seria?

MAX: Na verdade, não existe sequer uma
definição de sucesso que seja comum a todos os

profissionais. Tem gente que
acredita que sucesso é chegar
a presidente da empresa. E
tem quem acredita que suces-
so é conviver num ambiente
harmonioso e feliz. O executi-
vo do primeiro grupo mede o
sucesso pelo dinheiro que
ganha. O do segundo grupo,
pela satisfação que pode pro-
porcionar a si mesmo e às ou-
tras pessoas, independente do
cargo que ocupa. Eu diria que
o pessoal do segundo grupo
vê o que já conseguiu,
enquanto o do primeiro grupo
conseguir. De modo geral, a
grupo é mais feliz.

RBA: Onde o você busca inspiração para escre-
ver seus textos?

MAX : Lendo revistas, jornais, Internet, ou con-
versando com colegas, ou me lembrando de situa-
ções que eu mesmo vivi em minha carreira. Acho
que as histórias que escrevo atingem tantas pessoas
porque são histórias que poderiam ser vividas por
muitas delas, naquele exato momento. Isso aproxi-
ma o que escrevo das pessoas que lêem meus textos.

RBA: As oportunidades para quem quer se
capacitar são muitas. Nesse contexto, como você vê
a questão da pouca demanda de empregos para uma
alta quantidade de pessoas qualificadas?

MAX: Nunca houve tanta gente tão bem pre-
parada como neste momento, só que não há vagas
para todas elas. Assim, as empresas podem se dar ao
luxo de contratar alguém supercapacitado para exe-
cutar uma tarefa que não exigiria, por exemplo, o
conhecimento de idiomas. Mas, já que há mais ofer-
ta que procura, as empresas estão fazendo o óbvio:
uma colheita qualitativa de talentos.

RBA: Qual o seu principal recado para os
Administradores de todo Brasil?

MAX: Aproveitem todas as oportunidades para
aumentar o networking. Atualmente, 70% das boas
vagas são preenchidas por indicação direta. Diplo-
mas levam alguém até a porta da empresa. O net-
working é a chave que abre essa porta.

Text Box
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