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Ânthony Mayo

Não é o mérito
que leva ao topo
O que fez os líderes de negócios dos EUA chegar ao sucesso foi
pertencerem ao clube dos privilegiados, diz diretor da Harvard
MARIA LAURA NEVES

OPROFESSOR AMERICANO ÂNTHONY MAYO, DE 44 ANOS,
é o responsável pela área de Iniciativas de Liderança da Harvard
Business School, nos Estados Unidos. Ele é um dos autores do

livro Paths to Power - How Insiders and Outsiders Shaped the American
Business Leadership (Caminhos para o Poder - Como Incluídos e Excluí-
dos Moldaram a Liderança Americana nos Negócios), resultado de uma
pesquisa sobre os líderes de negócios do país no século XX. Com base no
estudo, Mayo afirma que, para fazer sucesso, o mérito individual conta
menos que educação, relacionamento e perseverança.

ÉPOCA - Os Estados Unidos são tidos
como um país que privilegia o mérito
individual na carreira e nos negócios. O
senhor diz que isso não é verdade?
Anthony Mayo - Estamos acostumados
a ouvir que a América é uma terra de
oportunidades em que qualquer pessoa,
de qualquer lugar, pode alcançar uma
posição de liderança. Só que, de acordo
com nossa pesquisa, não é bem assim.
Nos Estados Unidos de hoje, os grandes
líderes são quase sempre homens e bran-
cos, têm nível universitário e vêm das
classes mais abastadas da população.

ÉPOCA - Esse não é um retrato do pas-
sado? Hoje vemos mulheres de negócios,
negros, indianos...
Mayo - Nos últimos anos, é certo que
fatores como a nacionalidade e a religião
vêm perdendo importância. A educação
passou a ser um fator determinante para
a ascensão profissional. É na universidade
que se aprendem os valores que serão
incorporados pelas empresas. É onde se
constróem as relações sociais que pode-
rão nos levar ao crescimento. Mas a dis-
criminação por sexo, por exemplo, ainda
se mantém. Durante todo o século XX, o
sexo foi um fator de exclusão - e, de certa
forma, ainda é. As mulheres, hoje, ainda
são minoria no mundo dos negócios.

ÉPOCA - A noção de que o crescimento
profissional depende principalmente do
desempenho de cada um é um mito?
Mayo - Nos Estados Unidos, nós gosta-
mos de dizer que vivemos numa socieda-
de em que a meritocracia predomina - e
há, de fato, alguma verdade nisso.
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Para quem já ocupa uma
posição de nível gerencial,
por exemplo, a obtenção de
resultados é essencial para
crescer profissionalmente.
Mas o que percebemos em
nosso estudo é que nem
todo mundo tem chance de
chegar lá. Poucos depen-
dem dos resultados que
alcançam para se desen-
volver. E não há como
competir quando não
há igualdade de oportu-
nidades. A meritocracia
só existe para os poucos que podem
mostrar o que são capazes de fazer. Mas,
na verdadeira meritocracia, todos devem
ter essa chance de mostrar seu trabalho.

ÉPOCA - Se não é o mérito, o que conta
para fazer sucesso?
Mayo - Quando falamos de negócios, a
rede de relacionamentos é sempre um
fator crucial. Ter um padrinho, mentor
ou benfeitor é sempre uma excelente
maneira de alcançar o poder. No início
do século passado, a base das relações
sociais era a religião. Na igreja, as pessoas
se relacionavam com iguais. Hoje, é a
universidade que cumpre esse papel. Ela
permite a ampliação de nossa rede de
relacionamento. Também é possível cres-
cer profissionalmente com perseverança,
pela capacidade de correr riscos.

ÉPOCA - Qual é a melhor maneira de fu-
rar esse bloqueio aos que não pertencem
à "elite dos negócios"?
Mayo - Em nosso estudo, verificamos
que muitos dos que seriam excluídos e
conseguiram furar o bloqueio tinham
três fatores a seu favor: educação, uma
pessoa para ajudá-los e perseverança. Um
caso conhecido é o de Reginald Lewis, o
primeiro afro-americano a trabalhar em
Wall Street, na década de 80. Ele fez uma
rede de relacionamentos na universi-
dade, por meio do esporte, e conseguiu
se formar em Havard como advogado
especializado em questões financeiras.
Foi isso que lhe deu a oportunidade de
trabalhar em Wall Street depois. Lewis
veio de uma origem muito pobre. Era
filho de mãe solteira. Quando entrou na

No futuro, a
globalização

será um fator de
exclusão. Para

ser um líder, será
preciso entender o
mercado global "

escola, começou a jogar futebol ame-
ricano. Esforçava-se muito no esporte.
Quando parou de jogar, dedicou-se aos
estudos com o mesmo afinco.

ÉPOCA - Há áreas que são mais recepti-
vas aos excluídos do que outras?
Mayo - Nos Estados Unidos, as áreas
de higiene pessoal e beleza, alimenta-
ção e serviços financeiros são as mais
abertas. Até pouco tempo atrás, as
oportunidades de trabalho para os ex-
cluídos restringiam-se principalmente
aos setores nos quais os incluídos não
queriam trabalhar. Foi assim com os
afro-americanos, católicos e judeus
nos anos 20 e 30. Muitos judeus
prosperaram na indústria de filmes
americana, quando ela não tinha o
mesmo charme de hoje. Era conside-
rada "menor". No século XXI, acredito
que não veremos mais isso acontecer.
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ÉPOCA - O crescimento de
países como China e índia
pode criar outras oportuni-
dades para os "excluídos"?
Mayo - Podemos compa-
rar a China e a índia com
o Velho Oeste americano
no século XIX, quando
os excluídos foram até a
Califórnia e encontraram
novas oportunidades.
Hoje, com a globalização,
as empresas estão per-
cebendo que o melhor
caminho para entrar em

outros países é colaborando com seus
habitantes. Isso também representa uma
oportunidade para os excluídos abrirem
uma nova fronteira.

ÉPOCA - Seu estudo é muito focado na
economia americana. Ele faz sentido em
outros países, como o Brasil?
Mayo - As conclusões do estudo que
fizemos têm alguma portabilidade. Em
qualquer lugar do mundo, há excluídos
e incluídos. Talvez as características de
uns e de outros sejam diferentes das
que observamos nos Estados Unidos.
Mas em geral também acontecem em
decorrência de sexo, religião e classe
social. Acredito que os papéis de ampliar
as oportunidades, desempenhados hoje
pela educação e pela perseverança, são
válidos em todo o mundo.

ÉPOCA - E no século XXI, que fatores
deverão formar barreiras ao sucesso
profissional?
Mayo - Acredito que a própria globali-
zação será um fator de exclusão. Para ser
um líder, será preciso entender o merca-
do global. Será importante ter uma visão
ampla. Nos Estados Unidos e em algumas
partes do mundo em que a população
está envelhecendo, como a Europa, quem
não souber como trabalhar com essa
população também perderá oportu-
nidades. Será uma via para segundas
e terceiras carreiras, para mudança no
marketing. Além disso, será necessário
entender a noção de diversidade e saber
como lidar com ela. Também será preci-
so ter capacidade de reconhecer talentos.
Esse será um grande diferencial.
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