
humor é um conceito geral-
mente aplicado aos indiví-
duos. Dizemos, de nossos
pares, que são bem-humora-
dos, que têm senso de hu-

mor ou que estão de mau humor. O
conceito de humor também pode ser
aplicado, correndo-se certo risco de fa-
zer generalizações indevidas, a países.
Se aceitarmos tal risco, então podemos
afirmar que nosso instável país já expe-
rimentou vários humores. Pindorama
já teve a alcunha de tristes trópicos, lo-
cal de exílio e desterro, já foi a varonil
nação do futuro, a terra ufanista do
"ame-o ou deixe-o" e o eufórico e baru-
lhento país do carnaval.

Nos anos 1980, nosso humor rnal resis-
tiu às más notícias do front econômico.
Flertamos com a depressão (depois da
recessão), tornamo-nos violentos e qua-
se enterramos nossa combalida cordia-
lidade. Na década seguinte, nosso hu-
mor sofreu corri as turbulências das
mudanças econômicas, perdemos nos-
sas ilusões políticas e ficamos mais
céticos. Agora, por obra da providência
divina e do mercado de commodities, vi-
vemos um interlúdio bem-aventurado,
catalisado por boas- no-
vas, milagrosamente en-
fileiradas e cuidadosa-
mente exploradas. Aqui e
acolá, tentam nos con-
vencer de que nunca fo-
mos tão felizes.

Este modesto ensaio
propõe uma singela con-
tribuição ao entendimen-
to das variações do hu-
mor nacional. Especula
este escriba que a nação
pindoramense abraçou,

desde meados da última década, ura
novo humor, um humor catalisado pela
adoção da cartilha neoliberal na econo-
mia e pela ascensão do gerencialismo
no mundo das empresas e do trabalho.

Como noutras plagas, o novo humor
incentivou o individualismo, transfor-
mou reclusos executivos em celebri-
dades e incentivou profissionais a se
verem como marcas de sabão, a serem
incessantemente promovidas e vendi-
das, pela melhor oferta, no mercado
de trabalho. E não ficou por aí. O novo

humor ultrapassou as
fronteiras corporativas,
ganhou as ruas, a vida
social, o governo e as
artes. Nada lhe esca-
pou. Talvez ele não seja,
ainda, o humor oficial,
absoluto, como ao nor-
te do Rio Grande, mas
já é um humor de refe-
rência, cujos desígnios
não são sequer discuti-
dos, porque foram assi-
milados e tornados "na-

turais". Veremos, a seguir, urna singela
evidência de sua existência. Em segui-
da, exploraremos suas origens e suas
manifestações.

Um antropólogo que decida passar alguns
quartos de hora em um escritório execu-
tivo poderá observar in loco alguns traços
curiosos do rnundo corporativo. Quiçá
possa até mesmo estabelecer hipóteses
sobre o imaginário e o comportamento
de seus habitantes. Pelas estantes e me-
sas, o visitante encontrará pitorescos li-
vros de gestão e vistosas revistas de negó-
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cios. Provavelmente, se assombrará com
o exotismo e a criatividade dos títulos e
das manchetes. A literatura de negócios
e de gestão mistura a estrutura das fábu-
las infantis, a liberdade criativa da ficção
científica e o apelo pseudopsicológico da
auto-ajuda. Os autores do ramo parecem
ter especial apreço por hipérboles e me-
táforas. Não temem o ridículo. Alguns
parecem agir sob inspiração messiânica,
seguros de que serão compreendidos, e
imitados, por seus rebanhos.

Qualquer gerente, ou candidato a
gerente, sabe que a ascensão profissio-

nal está condicionada ao domínio de
um intrincado vocabulário, um pala-
vrório cheio de anglicisrnos, neologis-
mos e siglas. Aos desavisados, as idéias
parecem densas e significativas, po-
rém os conceitos são irritantemente
imprecisos, vagos. Parece ser este o se-
gredo do encontro entre a destrambe-
lhada oferta com a não menos des-
trambelhada demanda.

Alguns gestores contemporâneos
apresentam comportamento maníaco-
depressivo: seu humor oscila entre mo-
mentos marcados por temores e preo-

cupações com a própria sobrevivência e
momentos de euforia, marcados por so-
nhos de grandeza e pela elaboração de
estratégias de ascensão. Muitos leitores
adotam a literatura de negócios e gestão
com fervor religioso. Tratam-na como
guia espiritual para enfrentar chagas e
oportunidades da vida corporativa.

Nem sempre foi assim. O espetáculo da
vida corporativa já foi mais sóbrio, sem
a apelação e a pirotecnia atuais. Há duas
décadas, quem visitasse o escritório de
um executivo, se"depararia com um am-
biente diferente do atuai, com decora-
ção mais comportada. No centro, uma
mesa de madeira escura, as gavetas tran-
cadas à chave. Ao lado, um arquivo me-
tálico de pastas suspensas, de cor verde
oliva, igualmente fechado. Junto à pare-
de, uma estante irnpecavelrnente arru-
mada, a exibir manuais técnicos e, vez
por outra, biografias de Winston Chur-
chill e do General Patton. No meio do
papelório, a conferir pompa e circuns-
tância ao ambiente, pastas, desenhos e
cadernos de folhas quadriculadas, reple-
to de números e contas. Há duas déca-
das, o ocupante da alcova burocrática
era um austero empresário, preocupado
com problemas da linha de produção,
com os controles de preço impostos
pelo governo e com a inflação. Seu dia
era ocupado com a leitura e análise de
relatórios, a realização de cálculos.

A mudança ocorrida nas duas últi-
mas décadas nos escri-
tórios corporativos re-
flete mais do que ten-
dências decorativas. O
que ocorreu foi urna
mudança de forma e
conteúdo do trabalho
gerencial. Faz parte do
que os especialistas cha-

mam hoje de gerencialismo, uma his-
tória ainda mais ampla e antiga, de
mais de cem anos, cujos efeitos são sen-
tidos no nosso dia-a-dia, porém nem
sempre notados ou compreendidos.

O gerencialismo é usualmente en-
tendido como um conjunto de teorias,
métodos e práticas, as quais evoluem
ao longo do tempo e destinam-se a ga-
rantir o melhor desempenho possível
para as empresas. O gerencialismo é
também visto como uma ideologia, pri-
ma-irmã do neoliberalisrno, que tem
na base a crença de que a aplicação de
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melhores ferramentas de gestão pode
resolver problemas empresariais, so-
ciais e econômicos.

Seu surgimento ocorreu no início do sé-
culo XX, com a criação das escolas de
gestão. Nas primeiras escolas norte-ame-
ricanas, o corpo de professores era for-
mado por gente trazida diretamente das
fábricas, para partilhar sua experiência
prática com os pupilos. Embora pareces-
se um caminho natural, o expediente
passou, com o tempo, a ser criticado. Até
porque urna solução boa para uma em-
presa pode causar ura desastre em outra.

A primeira tentativa de escapar dos
limites do conhecimento estritamente
prático e trazer ciência para a gestão se
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deu pela adoção dos princípios de "ge-
renciamento científico", de Frederick
Winslow Taylor (1856-1915), o mestre
dos cronômetros e dos estudos de tem-
pos e movimentos. Taylor foi um enge-
nheiro obcecado por eficiência indus-
trial, que legou ao rnundo os famosos
estudos de tempos e movimentos. Tam-
bém é de sua lavra o princípio da sepa-
ração entre o trabalho de planejamen-
to, realizado pelos gerentes, e o traba-
lho de execução, realizado pelos traba-
lhadores. Consta que ele próprio fracas-
sou, em várias oportunidades, como
consultor industrial. Entretanto, seus
princípios e métodos perduraram, mar-
cando gerações de administradores e
fundamentando métodos de gestão nos

rnais variados setores de atividades. Se-
melhanças entre a cozinha das lancho-
netes fast-food, os escritórios de empre-
sas estatais, as linhas de montagem de
automóveis e os call centers são bem
mais do que coincidências.

Nas décadas posteriores, ocorreram
novas tentativas para envernizar a tosca
estrutura conceituai do gerencíalismo e
lhe conferir ar de ciência respeitável. O
esforço surtiu efeito: a administração se
tornou uma profissão reconhecida e po-
pular, e o seu campo científico ganhou
reputação e respeito entre outras comu-
nidades. As escolas norte-americanas
de gestão tornaram-se elas próprias
grandes negócios e se espalharam pelo
rnundo. Comunidades de pesquisadores,



inspiradas pelo modelo ianque, espalha-
ram-se pelo planeta e geraram clones.

No entanto, não faltam crises e críti-
cos, a denunciar a inutilidade das pés-
quisas científicas realizadas nas univer-
sidades e a incapacidade das escolas de
preparar gestores capazes de atuar no
mundo real. Outra praga que afeta o
campo é o gosto dos executivos por mo-
das gerenciais, incessantemente promo-
vidas por consultores, jornalistas espe-
cializados e professores.

Por sua vez, historiadores do gerencia-
lismo criticam sua falsa neutralidade e
o seu conservadorismo. Segundo tais
críticos, além de constituir per se uma
ideologia do capital, o gerencialismo te-

ria consolidado princípios de hierar-
quia, planejamento e racionalidade pró-
prios das organizações militares. Isso te-
ria ocorrido após o fim da Segunda
Guerra Mundial, com o retorno dos mi-
litares norte-americanos e sua incorpo-
ração à vida civil, havendo depois se
propagado e consolidado ao longo de
toda a Guerra Fria.

A partir dos anos 1980, o gerencialis-
mo sofreu forte impulso, decorrente da
adoção das chamadas po-
líticas neoliberais. O mo-
vimento, corno se sabe,
teve início no Reino Uni-
do e nos Estados Unidos.
Pontificando sob um país
decadente, a primeira-
ministra Margaret That-
cher apostou seu manda-
to na recuperação de va-
lores vitorianos de traba-
lho duro, motivação, am-
bição criativa e indepen-
dência, adaptando-os ao
momento. Do outro lado
do Atlântico, Ronald Reagan cruzou o
desfiladeiro que partia da depressiva Era
Carter, buscando a salvação no indivi-
dualismo e no empreendedorismo.

O novo humor alimentou e foi ali-
mentado pela adoção de políticas neo-
liberais. Cada ura em seu nível de atua-
ção, eles se casaram, se complementa-

ram e iniciaram uma feliz vida a dois.
O gerencialismo estava para as empre-
sas e para os indivíduos assim como o
neoliberalismo estava para as institui-
ções e para os países.

Reformado pelo humor emergente, o
gerencialismo passou a ser visto como
a melhor resposta aos desafios da glo-
balização, senão a única resposta para
evitar o declínio econômico de empre-

sas, de regiões e de paí-
ses. Seus valores, mode-
los e técnicas migraram
rapidamente do Reino
Unido e dos Estados Uni-
dos para outros países de-
senvolvidos e, então, para
a Europa do Leste, Ásia e
América Latina.

Empresas e governos
abraçaram rapidamente
o novo credo. Cinco prin-
cípios compuseram um
ideário que rapidamente
se consolidou: primeiro,

a crença inabalável na liberdade de mer-
cado (o retorno da "mão invisível"). Se-
gundo, a visão dos indivíduos corno em-
preendedores de si mesmos (you ínc., co-
piado no Brasil como Você SÁ, que se
tornou título de revista de auto-ajuda).
Terceiro, o culto da excelência como
meio para o desenvolvimento individual
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e coletivo. Quarto, a crença de que as
tecnologias gerenciais são válidas em
todas as latitudes, longitudes e altitu-
des. E quinto, que estas mesmas tecno-
logias gerenciais, por suas qualidades (e
também por seus poderes mágicos) são
capazes de garantir os melhores resul-
tados para as empresas.

Com o tempo, o novo humor ganhou
síaíus de credo, e este organizou uma
igreja em torno de si. A sustentá-la,
três vistosos pilares: as empresas de
consultoria, as escolas de negócios e a
mídia de negócios. Cada ,—
um destes pilares con-
tribuiu, à sua maneira,
para o aperfeiçoamento
do novo credo. Abençoa-
dos na união, os compo-
nentes desta sagrada
trindade cresceram e se
multiplicaram.

Pindorama absorveu o
novo credo com algum
atraso, porém abraçou-o
com vigor de noviço.
Como em outros países,
aqui também o grande
impulso veio das refor-
mas econômicas neolibe-
rais. Desde o início do sé-
culo XX, a condução da
economia local foi mar-
cada pela falta de apreço
à ortodoxia. No entanto,
no fim dos anos 1980 e
início dos 1990, o Brasil
passou a liberalizar a eco-
nomia e a seguir as carti-
lhas recomendadas pelos
organismos internacio
nais. As mudanças decor-
rentes - os programas de
privatização, o movi-
mento de fusões e aqui-
sições, o aumento da
competição entre empresas e a terceiri-
zação - geraram, como em outros paí-
ses, forte demanda de serviços de con-
sultoria e educação, e contribuíram para
criar um terreno fertilíssimo para o
avanço do novo credo.

Consultores, educadores e editores
responderam prontamente à nova de-
manda. As maiores empresas mundiais
de consultoria aqui se instalaram ou, se
já instaladas, aumentaram seus quadros
e ampliaram suas atividades. Durante
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FREDERICK TAYLOR. Apesar dos

deslizes, sua teoria corre o mundo

toda a década de 1990, a indústria do
conselho instigou corações e mentes a
abraçar as novas ondas gerenciais que
iam surgindo no horizonte. As escolas
de negócios também cresceram vertigi-
nosamente. Um de seus mais vistosos
produtos, o MBA, foi associado a pro-
priedades mágicas, como um passapor-
te capaz de levar seu titular para posi-
ções de destaque no topo da pirâmide
corporativa. A mídia de negócios não fi-
cou atrás. Ela cresceu e prosperou, tra-
duzindo, adaptando e criando incansa-

velmente novos títulos.
A mídia de negócios é,

aliás, o melhor ponto de
observação do novo hu-
mor e do novo credo. O
leitor que se dispuser a
um breve mergulho nas
revistas e nos livros de
gestão notará facilmente
a homogeneidade de con-
teúdo e estilo. Como uma
companhia teatral de
peça única e carreira
ininterrupta, a mídia es-
pecializada replica edição
após edição, livro após li-
vro, seus conteúdos. Aqui
e ali, pequenas adapta-
ções e mudanças, apenas
para garantir o sabor de
novidade a um modelo
que é considerado um
grande sucesso.

No teatro corporativo
retratado na mídia, o pal-
co é sempre o mundo glo-
balizado, habitado por
empresas transnacionais
e profissionais cosmopo-
litas. Os personagens são
freqüentemente gerentes
heróis que, por seus feitos
extraordinários, trans-
forrnam-se em celebrida-

des. Suas realizações são validadas por ex-
perts acima de qualquer suspeita, gurus
da consultoria ou professores de grandes
escolas de negócios. As sagas são narra-
das à moda das fábulas infantis, tempera-
das com grandes desafios e impressionan-
tes vitórias. Não há espaço para ambigüi-
dades e rneios-tons: certo e errado, bom
e ruim, superior e inferior. Paradoxos e
contradições não existem e o pragmatis-
mo resolve todos os dilemas: "Vivemos
em um mercado livre e vitorioso, de des-

tino irreversível, no qual as empresas bus-
cam constante renovação para se mante-
rem competitivas, e seus funcionários de-
vem pensar e agir como empreendedores
autônomos e responsáveis".

Como em toda igreja, também no templo
do gerencialismo uma prática de cultos se
estabeleceu. Em lugar de padres e sacer-
dotes, subiram ao púlpito gurus e curan-
deiros. Em lugar de elegias e preces, pas-
saram a ser compilados e disseminados
pungentes testemunhos de sucesso em-
presarial. Em lugar de histórias de reden-
ção individuais, foram identificadas histó-
rias de redenção empresarial. Pouco pão
e muito circo. Para manter o público em
contínuo êxtase, foram adicionados gurus
locais aos já renomados, porém algumas
vezes envelhecidos, gurus estrangeiros.
Para adornar os templos, foram providen-
ciados ícones, ídolos recém-canonizados,



por façanhas reais ou fabricadas, à frente
de grandes corporações.

Embora o novo credo seja único, mo-
nolítico, seus cultos são sempre renova-
dos. Os sacerdotes do gerencialismo es-
tão sempre próximos de seus fiéis. Eles,
na verdade, confundem-se com seu re-
banho. Consultores aperfeiçoam perma-
nentemente seus modelos e ferramen-
tas durante os projetos realizados nas
empresas. Jornalistas mantêm amplas
redes de contatos, das quais extraem as
"últimas novidades", editando-as e dou-
rando-as para seu público. Professores,
em cursos executivos, ensinam tanto
quanto aprendem com seus estudantes.

Sólida, a nova igreja avançou firme e
forte na troca de milênios. Ela passou
quase incólume pelo estouro da bolha da
internet e, em Pindorama, superou com
tranqüilidade o avanço da estrela verme-
lha. Acreditou na onisciência, na inevi-

tabilidade das eternas forças do merca-
do. Não se abalou. Apostou na neutrali-
dade, reformou aqui e acolá seu discurso
e seguiu imperturbável seu curso. Alguns
gurus perderam sua aura, mas foram
prontamente substituídos. Algumas mo-
das feneceram, sob o peso de seu fracas-
so, mas outras rapidamente surgiram.

O novo humor e o novo credo ultrapas-
saram as fronteiras da economia e dos
negócios. Avançaram pelos órgãos de
governo, pela educação, pela saúde e pe-
las artes. Sua presença é discreta, po-
rém visível. Empreendedorismo, suces-
so e carreira são hoje temas recorrentes
nos jornais, nas revistas semanais e até
nas publicações femininas. As revistas
de celebridades e as revistas de negócios
tornaram-se primas próximas, a parti-
lhar valores e estilos, e, eventualmente,
editores e jornalistas.

Jovens vestibulandos hoje tomam de-
cisões de escolha de carreira com base
na avaliação futura do mercado e em
conceitos de retorno sobre o investi-
mento. Profissionais recém-formados
sentern-se cada vez mais atraídos por ga-
nhos rápidos no mercado financeiro. Em
todas as faixas etárias, cresce o fascínio
por criar negócios, tornar-se executivo
ou empresário. A paixão pela carreira
(rápida) substituiu a paixão pelo traba-
lho (sério). A conversa de negócios se-
gue invadindo a vida social, as rodas de
amigos, as relações.

Talvez tenhamos de aceitar a chateação
como efeito colateral associado ao pro-
gresso econômico. Ou, quem sabe, tenha-
mos apenas de esperar pacientemente até
que seu ciclo se complete e um novo hu-
mor lhe tome o lugar. E desejar que seja
menos aborrecido do que o atual.
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