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Nunca ninguém acertaria tanto quan-
to John Naisbitt, que em 1982 escreveu
Megatendências (1). Vários outros livros
se seguiram ao longo dos últimos anos.
Naquela época ainda não havia a perspecti-
va da explosão experimentada no mercado
de microcomputadores, tampouco da ainda
mais surpreendente telefonia celular. Isso
sem falar de todas as mudanças tecnológicas,
culturais e sociais expressivas dos últimos 15
anos, com destaque especial para a Internet.

Hoje, basta listar as 10 megatendências
de Naisbitt, que são todas autoexplicativas:
1. De uma sociedade industrial para uma

sociedade de informação (que foi segui-
da pelos conceitos de conhecimento e
criatividade);

2. Da tecnologia forçada para a alta tec-
nologia / grande contato humano (isso
parece se encaixar bem com os novos
produtos e serviços oriundos da Internet
e da convergência das mídias);

3. Da economia nacional à economia mun-
dial (nem se fale em globalização);

4. De curto prazo para longo prazo (inver-
samente proporcional ao ciclo de desen-
volvimento de produtos);

5. Da centralização para a descentrali-
zação (também facultada pelas novas
tecnologias);

6. Da ajuda institucional para a auto-ajuda
(muito bem caracterizada pela explosão de
entidades relacionadas à sociedade civil);

7. Da democracia representativa para a
democracia participativa (esta continua
sendo a direção, embora sob o ângulo
da gestão estejamos, ainda, tanto no que
se refere ao poder público, quanto às
empresas, extremamente defasados);

8. Das hierarquias para a comunicação
lateral intensiva (embora esta seja uma
situação de fato, as organizações ainda
relutam em mudar);

9. Do Norte para o Sul (isto está de fato
acontecendo, não tanto pelos motivos
expostos por Naisbitt, mas pela valoriza-
ção das commodities agrícolas, produtos
do reino animal e atividades relativas à
extração, em geral);

10. Do "isto ou aquilo" para opções múl-
tiplas (aqui vale ressaltar também o
advento da economia criativa, o pensa-
mento não linear e a imaginação apli-
cada em novos modelos de negócios,
produtos e serviços).

Em 1999 John Naisbitt volta ao tema
principal das suas previsões, qual seja Da
tecnologia forçada para a alta tecnologia
/ grande contato humano, na publicação
High Tech, High Tòuch (2), que contou
com a colaboração da filha Nana Naisbitt
e do colega Douglas Philips, ambos escrito-
res, artistas e empresários. Nada substitui a
importância do contato humano.

Este assunto é bem mais interpretativo,
subjetivo, filosófico e de valores e princípios
do que uma matéria puramente técnica.
Em 1995 o francês André Comte-Sponville
escreveu o Pequeno Tratado cias Grandes
Virtudes (3). De fato, boas pessoas suben-
tendem tudo isso. Das virtudes, segundo
apresentado no livro, não se fala mais, mas
isso não significa que não precisemos mais
delas e muito menos nos autoriza a renun-
ciar a elas. É melhor ensinar as virtudes,
dizia Spinoza, do que condenar os vícios. E
melhor a alegria do que a tristeza, melhor
a admiração do que o desprezo, melhor o
exemplo do que a vergonha. Não se trata
de dar lições de moral, mas de ajudar cada
uni a se tornar seu próprio mestre, como
convém, e seu único juiz. Com que objeti-
vo? Para ser mais humano, mais forte, mais
doce. O bem em si não existe: está por ser

• feito pelas boas pessoas - é o que chamamos
de virtudes,
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É preferível ser bonito, inteligente,
rico e famoso do que ser feio, burro,

pobre e desconhecido
autor: o próprio desconhecido

Minha incursão pela Economia Criativa
começou a partir de forte curiosidade em
desenvolver novos modelos, novas formas
de resolver problemas antigos ou novas
propostas de negócios, produtos e serviços
- e como fazer isso sem considerar o que
já foi descoberto.

Segundo trecho do livro do Eduardo
Cumpaiolo: "Façamos uma gerencictomia
e uma motivacioctomia radicais de nossa
mente poluída por métodos e metodologia
do tipo "abracadabra" e compremos urgen-
temente uma idéia até bem simples, mas'de
enorme profundidade. Comecemos com res-
peito. E muito bom e todo mundo gosta".

Não há como falar nesse tema sem lem-
brarmos de dois pontos-chave: a impor-
tância da liderança e o comportamento
geral da organização segundo os melhores
parâmetros de criatividade, inovação, pro-
dutividade e gestão. Foi Jim Collins (4)
que em 2002 publicou um primeiro grande
tratado sobre a questão do comportamento
da liderança. De 1.435 empresas pesquisa-
das ao longo de 5 anos somente 11 foram
identificadas com parâmetros fora da curva
de crescimento e desenvolvimento. Isso foi
devido à identificação do perfil do executivo
que ele designou de Nível 57 o executivo
que é totalmente despojado de orgulho
e ego pessoal e que defende única e tão
somente os objetivos da empresa e do seu
grupo. Segundo Collins, é o executivo que
ao celebrar o sucesso olha para a janela e
diz que foram os seus colaboradores que
conseguiram os resultados, além de certa
dose de sorte; mas se algo dá errado, olha
para o espelho para se perguntar por que

falhou. Isso não é uma estatística, mas a
percentagem de executivos nessa categoria
é minúscula e isso representa um enorme
entrave para o crescimento das organizações
no mundo.

Segundo estudos e citações de Kip
Garland (iSeed, Strategos) c Paul Evans
ílnsead) o executivo brasileiro copia pa-
drões, é alheio a riscos e tem um raciocínio
complexo. Deixo as interpretações a cargo
de cada um.

Desde a sua criação, o instituto da
Economia Criativa, em fins de 2005, tem
apresentado o que se convencionou cha-
mar "os inimigos da inovação" representa-
dos pela resistência encontrada na grande
maioria das empresas brasileiras em inovar.
Primeiramente, inovação pressupõe riscos.
Não há corno fomentar inovação numa
empresa conservadora. Além disso, segundo
as conclusões do I Fórum Internacional
de Criatividade e inovação, realizado em
junho de 2007 em São Paulo, fazem parte
obrigatória do ambiente inovador a colabo-
ração, a multidisciplinaridade e a diversida-
de, a abertura para dar e receber "feedback"
e o pensamento global. Em organizações
hierárquicas, centralizadas, de estruturas
rígidas e com baixo envolvimento com
o cliente, a inovação será sempre uma
promessa para um futuro que nunca vai
chegar. O Instituto-foca a inovação não só
nos produtos, serviços e tecnologia, más nos
modelos de negócios, modelos de gestão,
processos, educação e pesquisa.

Essas conclusões se assemelham à equipe
da empresa norte-americana líder mundial
em design, ÍDEO, como demonstra em
seu vídeo Deep'Dive, segundo menção no
livro Innovation (5), de Curtis R. Carlson
& Wilham M. Wilmot, 2006. Nos estágios
de desenvolvimento de projeto, bastante
flexíveis, as equipes de projeto focam a qua-
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l idade das idéias e não a hierarquia das re-
gras, são multidisciplinares, exploram a vida
real e observam os consumidores em ação,
enfatizam a execução de protótipos e usam
facilítadores para estabelecer o contexto
e as fronteiras do projeto. Naturalmente,
feedbaek é parte de todo o processo.

Foi exatamente esse o tema do livro
O Futuro do Administração (Future of
Management) lançado em setembro de
2007 por Gary Hamel (6). Segundo ele,
tudo na sociedade e na economia avançou
nas duas últimas gerações, menos a gestão.
E o fenômeno não acontece somente no
Brasil. Nossa proposta é que essa revolu-
ção comece exatamente pela revolução
preconizada por Jim Collins: independen-
temente do tipo de negócio, o importante
é trazer para dentro do "ônibus" (figura de
linguagem usada pelo autor) as melhores
pessoas em formação técnica, princípios,

valores (virtudes, boas pessoas) para formar
um time vencedor em qualquer empreen-
dimento. As empresas mais recentemente
constituídas nascem com essa visão, como
foi o caso conhecido aqui no Brasil da
TecToy e como o foram Amazon e Google,
onde o viés nunca foi a rapidez na contra-
tação. Ao contrário, não importava o tempo
para trazer para dentro da empresa a pessoa
certa. A lógica está correta. A pessoa errada
pode comprometer não só os resultados,
mas principalmente o moral interno e a
autoestima do grupo como um todo7 com
danos muitas vezes irreversíveis.

Nunca duvide que um pequeno
grupo de pessoas concentradas e

comprometidas possa mudar o
mundo: Na realidade foi sempre

desta forma que aconteceu.
.Margaret Mead
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Por que é tão importante a escolha do
líder? Segundo Ron Wiílingham em Gente
O Fator Humano - Uma Revolucionaria
Redefinição de Liderança (7), 1997, "todas
as pessoas possuem uni potencial ilimita-
do que tem sido amplamente ignorado e
sufocado (eu acrescentaria negligenciado).
Quando descoberto e liberado, tal potencial
pode levá-las a níveis de produtividade que
nunca imaginaram, fazendo com que se
sintam mais satisfeitas consigo mesmas e
tornando sua vida muito mais agradável".

Gente é mais importante que processos.
Nas últimas décadas, bilhões de dólares
foram despendidos na melhoria de proces-
sos e em organização, sendo que na sua
maior parte não lograram êxito em atingir
os tão ansiados aumentos de produtividade.
Infelizmente, muito pelo contrário, gera-
ram temores, desconfianças e paranóias, re-
sultando tanto no arrefecimento do ânimo
deis dirigentes quanto dos subordinados,

Preço é o que você paga (consumidor)
e valor é o que você recebe.

Warren Buffett

Segundo Willingham, é preciso construir
um conjunto de propósitos e crenças que
orientarão a empresa e as equipes na dire-
ção de resultados surpreendentes: um firme
propósito de criar valor para os clientes e
acionistas da organização, uma estratégia

bem definida para atingir os resultados,
como cada pessoa se encaixa nessa cami-
nhada e como esses objetivos se coadunam
com os seus objetivos pessoais, acompanha-
do de reconhecimento e responsabilidade.
Nas empresas brasileiras, é preciso substituir
o paternalismo pela meritocracia.

São crenças das equipes vencedoras o
propósito da organização, a integridade dos
executivos, a confiança no seu talento e do
seu pessoal para desenvolver a parte que
lhes cabe na missão. E, por que não, a capa-
cidade de influenciar futuras crenças.

As pessoas mostram-se à altura
daquilo que elas acreditam que você

pensa a respeito delas.
Ron Willingham

Richarcl Ogle, norte-americano, que em
2007 publicou Smart World (8), fala da cria-
tividade nos negócios e enfatiza que a figura
do líder deve se ajustar aos tempos atuais.
Cita Bossidy e Ran Charan; "confrontar a
realidade passou a ser uma prioridade das
mais importantes... cada vez mais negócios
terão que mudar mais e mais rápido nas
próximas décadas, nada comparável ao que
registram na sua história". Nesse ambiente,
o líder deverá conhecer cada vez mais e
melhor um número sem precedentes de re-
alidades externas.-cohio nunca foi impelido
a fazer no passado.
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Tudo começa com um sonho. O desafio
das organizações é alinhar as pessoas para
viver o mesmo sonho. Mais importante do
que compartilhar é dividir os méritos dos
sonhos alcançados. Não há nada mais frus-
trante do que pertencer a uma organização
onde as pessoas não sào estimuladas pelo
sentimento de propriedade ("ownership").
Segundo Steve Jobs, é preciso perguntar
todo dia se o que você está por fazer é o que
você faria se esse fosse o último dia da sua
vicia. Se a resposta for, repetidamente, não,
é hora de mudar.

De tudo ficaram três coisas:
a certeza de que estava

sempre começando, a certeza
de que era preciso continuar

e a certeza de que seria
interrompido antes de terminar.

Fazer da interrupção um caminho
novo. Fazer da queda um passo

de dança, do medo uma escada,
do sonho uma ponte,

da procura um encontro.
Fernando Sabino

Nos contextos atuais, o papel da área
que trata, nas organizações, o Capital
Humano, segundo John W. Boudreau e
Pé te r M. Rarnstad, que escreveram, em
2007, Beyond HR, The New Science of
Human Capital (9), é preciso identificar
onde está o talento-chave na organização;
é preciso investir de maneira diferencia-
da nesse tipo de talento e não de forma
indiscriminada; identificar onde a nossa
estratégia exige que o nosso talento-chave
seja melhor do que o da concorrência e, se
mudarmos os nossos objetivos estratégicos,
quais dos nossos grupos de talentos deverão
igualmente mudar.

Em geral, as pessoas se
deixam persuadir mais por razões

que descobriram por si mesmas
do que por aquelas que provêm

da mente alheia.
Pascal

Deborah Ancona e Henrik Bresman, res-
pectivamente professores do MIT e Insead,
descrevem no livro "X-Teams: Como
Construir Times que Lideram, inovam e
São Bem Sucedidos" (10), publicado em
2007, as fases desses chamados X-Teams.
Nas fases dos projetos, descritas como
Explorar, Experimentar e Exportar, descre-
vem um conjunto de atividades que passam
pela delegação: Explorar significa desco-
brir, inventar; Experimentar compreendia
fase de Design, Exportar significa Difundir.
Há grande interação entre as equipes na
venda das idéias de maneira lateral e de
maneira vertical; as atividades da liderança
envolvem avaliação, estabelecer relações e
relacionamentos, bem como alinhar tudo
à visão. Já as atividades chave dos X-Teams
consistem na preparação e orientação das
equipes e relacionamento em diversos ní-
veis para manter ativos os interesses - urna
espécie de trabalho diplomático - bem
como a coordenação de tarefas.

Aqui jaz um homem que
soube pôr a seu serviço homens

mais capazes do que ele.
Andrew Carnegie

Por mais que se procure na literatura
recente, muito pouco se encontra quando o
assunto é contratar boas pessoas. Em maio
de 2008, quando Warren Buffett saía para as

-compras na Europa, foi perguntado se esse
' seria o melhor momento para aquisições de

empresas naquela região, haja vista a enor-
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me defasagem da moeda norte-americana
em relação ao euro e às perspectivas de crise.
Na realidade, se considerarmos o momento
do lançamento da moeda européia, o preço
do euro dobrou para os norte-americanos, A
resposta de Buffett foi contundente: "sem-
pre haverá boas empresas, com boas pessoas
e bons modelos de negócio para analisar''.

Essa expressão, que já Foi menos ouvida
há l S ou 20 anos (no caso da TecToy há
exatos 20 anos), começa a ganhar adeptos,
Parece algo muito óbvio e a tendência
dos administradores, especialmente os bra-
sileiros, é fixar-se em modelos complexos e
aderir às novas ondas sobre administração e
negócios. Copiar.

Lendo Contratando os Melhores f 11), de
Charles-Henri Dumon e Patrick Hollárd,
publicado em 2005, não encontramos men-
ção sobre o assunto. Alguns conceitos, po-
rém, parecem fazer parte dos diversos es-
tudos citados pelos autores, como o "Top
Grading", conceito que nasceu nos Estados
Unidos, on melhor, lá se tornou uma es-
tratégia eficiente para recrutar talentos, já
que a idéia em si não era uma novidade,
tendo sido desenvolvida pelos consultores
Bradford & Smart.

Depois de mais de quatro mil entrevistas,
eles chegaram a conclusões consistentes: o
que distinguia uma empresa de sucesso de
uma não tão bem sucedida era a capacidade
de a primeira encontrar, recrutar e promo-
ver exclusivamente os melhores, prever
suas necessidades e tomar a iniciativa de
dispensar os que apresentavam "sub-desem-
penho" crônico. Importante notar que esse
tipo de desempenho deve ser antes cotejado
do ponto de vista do papel da liderança, a
quem cabe finalmente a responsabilidade
pelo mau desempenho de uma equipe.

Um conceito bastante difundido e dis-
cutido hoje no mundo dos negócios e do

desenvolvimento de executivos diz respeito
à confiança. Acredito que esse seja um tema
totalmente relacionado ao conceito de boas
pessoas. Os critérios de avaliação e a isenção
na escolha são pontos relevantes no Brasil,
em particular, tendo em vista urna questão'
antropológica - o fator relacionamento -
que, no Brasil, possui peso significativamen-
te superior ao encontrado em outros países.
O desenvolvimento de processos seguros e
preferencialmente isentos para encontrar
a pessoa certa para uma organização é, no
nosso caso, mais desafiador.

Felicidade é ter a paixão
como profissão.
Honoré de Baízac

Como transformar sua equipe no seu
maior patrimônio é terna do livro publicado
no Brasil em 2007 por Lorraine Grubbs
- West (12), que conta como a Southwest
Airlines conquista a lealdade dos seus cola-
boradores e a transforma no principal fator
do seu extraordinário sucesso.

Acredito que o setor de serviços em ge-
ral, particularmente nos Estados Unidos,
lançou as bases para obter resultados de
grande impacto a partir das pessoas. Quero
dizer, isso começou mais a partir da terceira
onda do que com os conceitos emanados
da Revolução Industriai, segundo os quais o
estigma da avaliação sempre foi a produção
por hora. Nos serviços, prevalecem o encan-
tamento ao cliente, a experiência e outros
fatores que são o que eu chamo de "valor
agregado intangível". Também na aviação
foi notório o legado de Jau Carlsson na SÃS,
Depois de uma passagem brilhante por uma
empresa de vôos regionais, na Suécia, no-
tabilizou-se ao criar o conceito "a hora da
verdade", ou seja, no momento em que o
cliente se apresenta com as suas apreensões,

. n°44



demandas e dificuldades, ninguém é mais
importante na empresa do que a pessoa que
está ali, na^ua frente, para resolver o seu
problema. Por isso, têm que ser pessoas para
as quais a empresa delega a sua maior auto-
ridade: atender o cliente. Segundo seu livro,
publicado em 1985, A Hora da Verdade
(13), Jan Carlzon descreve que durante um
ano, os 10 milhões de passageiros da SÃS no
mundo contatam, em média, 3 colaborado-
res da empresa, durante aproximadamente
15 segundos. São 30 milhões de Pioras da
Verdade, que são responsáveis pela perpe-
tuação da leaJdade do cliente. Algumas
citações de Jan Carlzon:

Toda pessoa precisa saber
e sentir que é necessária.

Todos gostam de ser
tratados como indivíduos.

Dar a alguém a liberdade de
assumir responsabilidades libera

recursos que de outra maneira
permaneceriam ocultos.

Um indivíduo sem informações não pode
assumir responsabilidades; um indivíduo
que recebeu informações não pode deixar
de assumir responsabilidades.

Há exemplos também em outras áreas,
como é o caso da Toyota. O sistema delega-
do que administra e implementa milhões de
sugestões de melhoria não está relacionado
ao conceito da melhoria contínua, mas ao
conceito ''do que resta fazer para chegar à
perfeição". E um modelo irreplicável, por-
que vem da cultura, da construção, da pai-
xão com que milhares de pessoas se dedicam
diariamente àquilo que fazem na Toyota.

Quando se pergunta por que a Southwest
Airlines é lucrativa por 31 anos seguidos,
é a segunda empresa mais admirada e
está entre as cinco melhores para se traba-

lhar (Fortune), encontramos as respostas de
como eles conseguem esses resultados na
forma como tratam as pessoas na empresa:
a Southwest atua no campo das relações
humanas e não no setor de aviação, por isso
atrai um enorme sentimento de lealdade
dos seus colaboradores, o que lhe proporcio-
na um sucesso duradouro e sustentado.

Contratar pessoas com base na filosofia
de vida e fornecer treinamento adequado
para a função é uma das causas do sucesso
da Southwest Airlines. Esse conceito se asse-
melha muito à escolha de boas pessoas. Um
conjunto de princípios norteia as ações da
empresa em relação às pessoas que contrata.
1. Faça com que as pessoas procurem por

você antes que você procure por elas;
2. Decida o tipo de colaborador que você

deseja - depois comunique isso. Na
Southwest, os tipos de colaboradores
desejados são aqueles indivíduos que:

• São capazes de pensar de modo criativo,
fora dos limites convencionais;

• Não temem ser autênticos;
• São honestos e éticos;
• Possuem alto nível de integridade;
• Apresentam espírito de equipe;
• Levam o trabalho a sério, mas têm humor

para rirem de si mesmos.
3. Introduza estratégias nos departamen-

tos de marketing e de relações públi-
cas para intensificar os esforços de
recrutamento;

4. Faça com que os colaboradores sejam
recrutadores;
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5. Defina o que é importante para a
empresa e esquematize a entrevista em
torno disso;

6. Contrate quem é "bom", pois não é pos-
sível treinar ninguém para ser "bom".

Resumidamente, ao fazer essas escolhas,
a empresa está procurando por pessoas que
saibam se relacionar com os outros, queiram
estar na companhia, desejem realizar um
bom trabalho e possuam valores que estejam
em harmonia com os da organização.

Make your Workplace Great (14), publi-
cação de 2007 de Stcven J. Stein? descreve
as sete chaves de uma organização inteli-
gente emocionalmente. São elas:
1. Contrate pessoas capazes que amam o seu

trabalho e mostre a elas como elas contri-
buem para a grande obra da empresa;

2. Compense pessoas de maneira justa;
3. Não subestime, nem superestime as

pessoas;
4.;,, Construa times fortes que compartilhem

os propósitos e metas viáveis;
5. Permita que os gerentes gerenciem;
6. Trate as pessoas com respeito e alavan-

que seus talentos únicos;
7. Seja proativamente responsável fazendo

as coisas certas para ganhar os corações
e as mentes do seu pessoal,

Ninguém nasce para ser médio em al-
guma coisa. Iodos possuem ambição c
querem se tornar relevantes em pelo menos
uma coisa na qual a sua contribuição faça a

diferença. Despertar e estimular esses inte-
resses legítimos numa organização pode ser
o primeiro passo para identificar e valorizar
as boas pessoas.
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