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Eu gosto do Jean-Jacques Rousseau. Ele foi sincero com suas ideias reformistas e deixou isso 
claro através de seus textos. No livro O Contrato Social, publicado em 1762, ele pregou o 
direito dos cidadãos contra o poder opressivo da monarquia, que dizia ter direitos divinos um 
valor inalienável. 0 poder de seus pensamentos influenciou mentes, incendiou corações, e o 
resultado foi, 27 anos depois, uma sucessão de acontecimentos hoje conhecidos como 
Revolução Francesa. E o mundo nunca mais foi o mesmo. 
 
É bem verdade que houve abusos. Rousseau via a liberdade não como um direito para que as 
pessoas fizessem o que lhes desse na telha, mas sim como uma oportunidade de fazer a coisa 
certa, da maneira correta. Já os líderes da revolução pouco se preocuparam com os meios, só 
com os fins. Rousseau estava preocupado com devolver valor à vida das pessoas, pois via 
nelas uma pureza original que era deturpada pelas instituições apodrecidas da época. 
 
Lendo o livro imprescindível O Novo Jogo dos Negócios, publicado em 2003, percebo que seus 
autores, Shoshana Zuboff e James Maxmin, têm algumas ideias que são ecos rousseauneanos 
no que se refere ao valor das pessoas. Sem cair, claro, na imagem pueril do homem sem 
pecados corrompido pela sociedade, encontramos no livro a preocupação com a criação de 
valor organizacional através do respeito ao valor que as pessoas carregam em sua essência 
humana. 
 
No chamado "capitalismo gerencial", a propriedade e o controle foram finalmente separados. A 
propriedade pode estar dispersa entre um imenso número de acionistas, mas o controle é 
exercido por uma hierarquia gerencial. Esta en-' tende que foi designada para entregar 
resultado, então se esforça para produzir valor e, assim, satisfazer os anseios de resultado. 
Mas há um equivoco nessa premissa, pois o valor não pode ser criado, uma vez que ele já está 
nos indivíduos. O valor tem suas origens nas necessidades humanas, e o resultado empresarial 
surge da satisfação dessas necessidades. 
 
Shoshana e Maxmin dizem que, "à medida que as origens do valor e a fonte de capital fluem, 
os indivíduos não podem mais ser considerados 'consumidores anônimos', que se sentam no 
final da cadeia, devorando o valor criado por gerentes e subscrito por acionistas. Ao contrário: 
tornam-se preeminentes participantes nas novas estruturas de colaboração que estão 
fundamentalmente alinhadas com as exigências da constatação do 'valor do relacionamento'". 
Uau! O Jean-Jacques teria aplaudido essa idéia do "valor do relacionamento", mesmo sem ter 
idéia do que é capitalismo. 
 
Construir uma Cultura de Valor não pode ser confundido com criar valore colocá-lo no mercado 
através de produtos ou serviços. Uma Cultura de Valor se sustenta na constatação de que as 
pessoas colaboradores e clientes carregam as sementes do valor de sua própria existência e 
buscam o substrato adequado para seu florescimento. Investir em uma Cultura de Valor 
significa acreditar no valor do humano e fornecer a oportunidade para sua existência plena. 
Senão vamos aceitar a premissa de Rousseau, que afirmava que, infelizmente, "o Homem 
nasce livre, para depois ser acorrentado". 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 ago. 2008, Oportunidades, p. Co4. 


