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Meus ouvidos agradeceram a oportunidade de escutar a fala de um empresário sábio  
 
Assisti, na semana passada, ao fórum "Atitudes positivas para enfrentar a crise", uma 
providencial iniciativa da Abap, cuja paternidade, aliás, acabou um tanto eclipsada durante o 
evento, conduzido este ano pelo astuto empresário João Dória Júnior. 
 
Na verdade, fui embora um pouco antes da fala de Henrique Meirelles. Eu tinha um bocado 
de coisas para fazer e, honestamente, não me fazia nenhum sentido esperar que Meirelies 
fosse dizer alguma coisa ali que já não estivesse cansado de dizer por aí. 
 
Como costuma proceder, aliás, um presidente de banco central com um mínimo de juízo. Mas 
ao quanto assisti, gostei. Principalmente do nosso Jorge Gerdau. Cansa- dos da exposição à 
verborragia desarranjada dos nossos executivos fascinados por um holofote, meus ouvidos 
agradeceram a oportunidade de escutar a fala de um empresário sábio. E, porque sábio, 
simples. 
 
Quanto mais velho fico, mais atenho-me ao essencial. É maravilhosa essa capacidade para a 
garimpagem intelectual que a vivência nos dá. Lemos um livro de 500 páginas e guardamos 
um conceito, límpido, definitivo. Isso quer dizer que o livro é bom, Ouvimos um discurso de 
horas e guardamos a expressão concisa e absoluta de uma idéia. Então, o discurso é bom. De 
tudo que se disse no fórum, o que, pelo menos para mim, compensou definitivamente ter 
estado lá, foi a seguinte formulação apresentada por Gerdau: "empresa com dono x empresa 
sem dono". 
 
Enquanto milhares de economistas e jovens gestores plantonistas (pois que hoje a gestão das 
empresas é feita por plantonistas), depois de tomarem seu copinho de gesso matinal, 
vociferam idiotices diversas, com ares de sabedoria, um empreendedor verdadeiramente 
vitorioso, sem recorrer a nenhum academicismo e se utilizando de um conceito de alcance 
universal, põe o dedo na ferida. É isso aí: "empresa com dono x empresa sem dono". 
 
Segundo Gerdau, a tal da gestão "profissionalizada" levou para dentro das empresas uma 
mentalidade especulativa que, aliada à gestão "profissionalizada" dos fundos de investimento, 
com sua mentalidade exclusivamente especulativa, perdeu o foco no bom e velho trabalho, 
na boa e velha produção, sustentação real de qualquer empreendimento. 
 
Concordo totalmente e emendo que a crise, portanto, deixa uma lição: uma indústria onde o 
macacão vale menos do que a gravata não é uma empresa confiável para se investir. O 
curioso foi, nos dias seguintes, ter lido o que saiu na imprensa sobre o fórum e não haver 
encontrado uma única linha sobre esse momento brilhante da intervenção de Jorge Gerdau. 
 
É verdade que ela foi uma manifestação meio fora dos apontamentos que o palestrante 
carregava, tratou-se quase que de um comentário daqueles de alpendre, daqueles que se faz, 
enquanto se serve mais um chimarrão... Daí, sua carga de precisão, por juntar experiência e 
emoção. 
 
Esse padrão de expressão de idéias, dramaticamente simples e humano, não atende às 
expectativas de quem vive correndo atrás de números e de teorias "inovadoras". O que Jorge 
Gerdau disse, no meu entendimento, mas em outras palavras, para não ofender presentes e 
ausentes, foi o seguinte: acordem cedo e vão trabalhar naquilo que sabem fazer direito; 
fiquem de olho na produção, especificamente, dos seus negócios; administrem, cuidando das 
cotações, sim, mas não acreditem na valorização da versão etérea do que, na vida real, só 
vale como concreto. 
 
Parem de gastar energia com formulações mágicas que busquem dar a perceber impressões 
falsas de grandeza. Invistam em qualidades reais. E deixem a jogatina para quem não sabe 
fazer outra coisa. Foi assim que recebi a mensagem do industrial gaúcho. 



 
Tudo isso ele me passou num momento meio perdido da sua fala, a que poucos, talvez, 
tenham dado a devida atenção. Mas foi expressado com a emoção verdadeira de quem, 
acredito, deve estar, no fundo, justíficadamen-te indignado em ver o mundo envolvido numa 
trama que passa longe daquilo em que sempre acreditou ser a maneira mais honesta de 
ganhar a vida: trabalhando. 
 
Uma coisa assim, simples demais, verdadeira demais, humana demais, para merecer espaço 
nesse mundinho saturado de MBAs e normalmente ávido por citações de livros de aeroporto. 
Nesse ponto, tenho que reconhecer que o marketing cuidadosamente caipira de Luiza Trajano 
dá um show. 
 
Da sua fala, no entanto, só lembro que andou criticando a forma de remuneração das 
agências (o curioso é que ela também é dona de agência, a que, pelo menos até o acordo 
com a Ogilvy, manteve desvinculada, juridicamente, da sua rede de lojas, para poder receber 
comissão dos veículos). Bom, mas o fato é que bem antes dessa parte Jorge Gerdau já tinha 
levantado acampamento e ido cuidar da vida. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 52.   


