
AOrganização Internacional do
Trabalho (OIT) divulgou, em

setembro passado, um relatório com
notícias ruins para o país. A produti-
vidade dos trabalhadores brasileiros
declinou nos últimos 25 anos, ao mes-
mo tempo em que a da maior parte do
planeta crescia. Os índices nacionais
são hoje inferiores aos registrados no
Irã e na Bósnia, estão no mesmo pata-
mar dos de Uganda e devem ser supe-
rados em breve pelos da China. Espe-
cialistas apontam várias razões para a
baixa produção da mão-de-obra brasi-
leira, entre elas a falta de capacitação e

o pouco investimento em tecnologia.
No recém-lançado Cultura e Admi-

nistração nas Américas, o economista
Alfredo Behrens aponta a existência
de outro inimigo da produtividade,
até então ignorado pelos estudiosos.
De acordo com Behrens, professor do
Ibmec São Paulo, o modelo de gestão
adotado pelas empresas brasileiras
e pelas multinacionais instaladas no
país foi concebido nas escolas ameri-
canas e européias de administração.
São técnicas criadas em ambientes
culturais muito diversos do que pre-
valece no Brasil e em outros países la-
tino-americanos, como a Argentina,
mercado que também é analisado na
obra. "Uma coleção de técnicas deri-
vadas da observação de pessoas que
não eram latino-americanas", afirma.
"Produziram-se manuais de ensino
que são utilizados em escolas latino-
americanas de administração como se
suas recomendações não precisassem
ser adaptadas."

Sucede que, como aponta Behrens,
as diferenças culturais entre esses
mercados são gritantes. O profissio-
nal americano é muito mais individu-
alista do que o brasileiro. Acredita que

o fundamental são suas conquistas.
O brasileiro e outros latinos também
buscam o sucesso individual, mas
têm uma preocupação mais acentua-
da com suas relações pessoais. Edu-
cados em ambientes marcados por go-
vernos populistas, como os de Getúlio
Vargas e de Juan Domingo Perón, estão
mais afeitos ao estilo paternalista de
liderança, pouco comum nas empre-
sas americanas. Gostam de trabalhar
com líderes que delegam responsa-
bilidades e se preocupam com os su-
bordinados. Produzem melhor em
ambientes de trabalho amistosos. As
diferenças são patentes ante algumas
situações. Um executivo americano
pode desafiar abertamente a opinião
de um subordinado que seja também
americano. Este, muito provavelmen-
te, não se abalará e dirá o que pensa
em seguida. E muito provável que um
subordinado latino se ofenda e res-
ponda num tom exagerado.

As técnicas americanas e euro-
péias de gestão ignoram essas dife-
renças. Propagam um modelo hierár-
quico que tem, aos olhos latinos, um
aspecto ameaçador. O exercício frio
do poder das grandes corporações



internacionais tende a gerar atitudes
negativas do trabalhador brasileiro.
A malandragem é uma delas. O pro-
fessor do Ibmec afirma que, com um
comando menos intimidador, seria
possível criar uma relação de confian-
ça - bastaria isso para que o funcio-
nário abandonasse as "características
deletérias do seu comportamento". Na
visão de Behrens, as corporações ame-
ricanas erram feio ao selecionar "men-
tes controladoras" em vez de "mentes
criativas" - voltadas à inovação e ao
trabalho em equipe - para comandar
suas divisões na América Latina. Es-
tas seriam muito mais afinadas aos
valores da região.

Apesar de grande parte dos líde-
res empresariais brasileiros terem
estudado no exterior ou em escolas
brasileiras que seguem as cartilhas
estrangeiras, há empresas que con-
seguiram desenvolver gestões mais
sintonizadas com os valores do país. A
Natura, segundo Behrens, é uma de-
las, por adotar um modelo hierárquico
mais amigável. Ali, poucos diretores
trabalham em escritórios individuais.
A maioria está instalada em espaços
abertos, sem distinção de poder. Tam-
bém dão valor acentuado ao relaciona-
mento pessoal. Suas mais de 500 mil
representantes, que compram produ-
tos da empresa para depois revendê-
los, são gerenciadas por promotoras
que procuram agir como amigas, um
tom que predomina em toda a empre-
sa. As vendedoras são recompensadas
quando conseguem reter um cliente, o
que reforça os laços pessoais cultuados
pela empresa. Os chefes têm a preocu-
pação de sempre cumprimentar os su-
bordinados nos seus aniversários. Há
também um grau de autonomia inusu-
al no mercado americano. Operadores
de atendimento ao cliente podem acei-
tar imediatamente uma devolução de
compra sem consultar o superior. Para
Behrens, doutor pela Universidade de
Cambridge, uma gestão que respeita
valores locais cria funcionários mais
engajados. Resultado? Produtos me-
lhores e mais produtividade.
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