
Observar os acontecimentos do
dia-a-dia, desenvolver a sensibilidade
para entendê-los e transferir o
que foi aprendido para o interior
das organizações pode resultar em
vantagens competitivas interessantes,
além de potencializar pessoas.
O mais interessante é que acabamos
por encontrar respostas nos locais e
eventos próximos do nosso cotidiano.
Temos o que aprender com as
formigas, com as abelhas, com a águia
e, porque não, com este grande evento
universal, as olimpíadas. E podemos
aplicar tais ensinamentos ao marketing
industrial. Por exemplo, no atletismo,
vendo o que acontece nas provas de
revezamento, nas quais a velocidade,
a precisão e a confiança fazem a
diferença entre as equipes.
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l A corrida de
revezamento 4x100
Essa prova já era conhecida dos antigos

gregos, nas Panatenéas, festas em
homenagem à deusa Atena. Era a corrida
das tochas, disputada por cinco equipes,
e a chama não podia apagar, sendo
vencedora a equipe cuja tocha acendesse
a fogueira colocada no altar de Prometeu,
localizado na reta de chegada.

Nos dias atuais, ganha a equipe que
cruzar em primeiro a linha de chegada,
portando um bastão. É uma prova de
velocidade, mas também de altíssima
precisão. Os 400 metros da prova
alternam uma partida em curva, uma
reta, outra curva e a reta final de chegada.
Cada atleta percorre 100 metros dentro
dos limites da sua raia específica,
demarcada, mas as características de cada
trecho não são as mesmas,

Como também não são idênticos
os atributos dos atletas: exige-se grande
potência muscular na arrancada inicial,
máxima velocidade nos trechos em curva
e no sprint final, com esforços extremos
de superação. E ainda - e não menos
importante - uma acurada concentração
mental para garantir sincronia na passagem
do bastão, de um atleta para outro, que é
feita dentro de um espaço limitado, com
ambos os atletas em movimento; e esta
operação deve se repetir três vezes na
corrida, com igual eficiência.

l Aspectos significativos
da prova de revezamento
Para compensar os raios

progressivamente maiores das curvas
externas da pista, os atletas não
partem alinhados: eles saem de pontos
geometricamente calculados e demarcados
em cada raia. Assim, antes da reta final,
os atletas que estão correndo não têm
uma noção precisa de qual equipe está
liderando a prova.
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Uma Lição
que Vem
do Atletismo

Em cada raia, após cada 100 metros, está
delimitada a área de passagem do bastão,
O atleta que vai recebê-lo começa a correr
e precisa ser alcançado pelo companheiro,
portador do bastão, antes do fim da área
de transição. Se ele receber depois da área
marcada, ou se o bastão cair, tudo estará
perdido. O atleta que recebe o bastão não
olha para trás: cada segundo perdido vale
10 metros nessa corrida, Ele precisa confiar
completamente em seu "fornecedor", que
irá alcançá-lo no ponto certo, deixando o
bastão na sua mão, com precisão absoluta,

Da passagem do bastão em velocidade,
com ambos os atletas já em grande
movimento, resulta que o tempo total
registrado em uma prova de revezamento
seja inferior à soma dos tempos individuais
de cada corredor. Esse ganho de tempo
é uma espécie de "conteúdo sinérgico
da cooperação".

) Algumas lições para
o mundo dos negócios
São várias as lições que se transferem,

nesse caso, de uma pista de atletismo.
Para começar, vale lembrar que todo
o desempenho, toda a precisão, toda
a solidariedade exigida na prova de
revezamento, não seriam possíveis sem
muito treinamento. Ele é específico para
cada atleta na posição que ocupa, e um
pré-requisito é a harmonia. Em uma
empresa, igualmente, não basta ser
excelente o ambiente de trabalho, que
contribui para a solidariedade e facilita
a criação de um clima de confiança,
Na verdade, o desempenho e a precisão
precisam ser treinados, tão intensamente
quanto necessário. Aprende-se também
que a preparação de vários dias, semanas,
meses e anos serão diferenciados nas
frações de segundos..,

Outro aspecto relevante é que, na
prova de revezamento, cada atleta vem a
ser cliente e também fornecedor - de um

bastão - assim como deveriam funcionar,
com precisão e desempenho, os diversos
elos de uma cadeia de suprimentos.
A entrega do bastão, por exemplo, é
emblemática: ela precisa ocorrer no tempo
certo, nem antes nem depois. Ali, não
pode haver erros. A entrega correta do
bastão é uma entrega de valor. O preço
"premium" pode ser a medalha olímpica.
No pódio, não há lugar para todos.

Não apenas na entrega do bastão, mas
durante toda a corrida se observa um
processo de criação de valor percebido,
no foco do cliente. Cada décimo de
segundo ganho ou perdido vai repercutir
no desempenho posterior do atleta que
recebe o bastão. Ou seja, o espírito
de equipe e a construção de relações
significativas também fazem parte do
processo de criação de valor.

Além do mais, na corrida, prevalece a
ética, a atitude responsável, o respeito
às regras: não vale queimar a largada,
mudar de raia, deixar cair o bastão - e,
muito menos, correr dopado. É a busca do
certo, do verdadeiro e do belo. Há grande
coincidência de valores e princípios,
guardadas as diferenças, entre as equipes
campeãs no revezamento e as chamadas
empresas válidas. Nestas, também, a
evolução deliberada, os talentos humanos,
a cooperação e o desempenho se traduzem
no lucro merecido. '

Todos sabem que, na vida, nem sempre
o mais rápido é o melhor. Porém, nesse
caso, o produto esperado é o bastão
cruzando a linha de chegada no menor
tempo. Para os atletas - e também para
as empresas preferidas - como na Grécia
Antiga, a chama se acende, a equipe
festeja, e o público aplaude. O menor
tempo foi apenas uma conseqüência.
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