
NÃO DURMA NO P O N T O

AS REGRAS CERTAS
PARA GANHAR O JOGO
Muitas ilusões orbitam ao redor dos proces-
sos de mudanças nas empresas. Muitas teo-
rias, métodos, processos e sistemas também.
Mas nada disso garante mudanças efetivas.
A maioria desses instrumentos não passa de
pura cosmética. Às vezes grandes movimentos,
maratonas e percursos de 360 graus - quer
algo mais claro para mostrar que a volta retor-
na ao ponto de partida? - para tudo continuar
como dantes na casa de Abrantes.

Há quem imagine que para mudar uma
empresa basta mexer em sua estratégia. Bo-
bagem. Mudança de estratégia não altera,
realmente, uma empresa. Uma empresa só
muda, de fato, quando muda a sua cultura.
Entenda por cultura todo um conjunto de
crenças, valores e expectativas, ou seja, em
linguagem corrente, o que está incluído na
expressão "é como as coisas funcionam por
aqui". Então, mudança cultural é a mudança
de "como as coisas são feitas por aqui". Não

caz, mas também a mais difícil.
Por onde começa uma mudança de

mentalidade e de cultura? No fundo, é na
cultura que reside a sustentação de uma
empresa, permitindo que uma estratégia dê
certo ou não. Quando o assunto é mudança
em uma empresa, definir as regras precede
a decisão do jogo.

Antes de tudo as regras

Podemos compreender regras como
acordos e práticas em uma empresa. E é
por aí que tudo começa. As pessoas que
respondem pela direção precisam escolher,
por consenso, os valores que governam
essa empresa. Aqueles que nortearão os
relacionamentos e os comportamentos, as
decisões e as ações.

Certos negócios sucumbem exatamente
porque não definem essas regras. Muitas ve-
zes não há nada de errado com as estratégias,

existe outro jeito milagroso de fazer a vira-
da. Mas "como as coisas são feitas por aqui"
é algo que está relacionado com a mentali-
dade das pessoas que conduzem a empre-
sa. Portanto, a mudança cultural depende
de uma mudança na mentalidade dessas
pessoas. Essa é a "fórmula" realmente efi-

os produtos, os mercados, a distribuição. O
que falta é uma série de regras essenciais,
capazes de garantir a qualidade nos relacio-
namentos e condutas - sem este fator, as es-
tratégias vão sendo minadas aos poucos.

É a ausência desses valores e condutas
que derruba qualquer empreendimento hu-

mano, seja uma empresa, um casamento, um
grupo de voluntários.

Mas não se trata de qualquer tipo de
valores e de condutas. Valores organizacio-
nais - definidos a esmo e mais por força
do discurso - não garantem as melhores
regras. Entenda por valores organizacionais
palavras muito conhecidas como agilidade,
flexibilidade, competitividade, eficácia, ve-
locidade, rentabilidade, etc. Essas palavras
fazem parte do vocabulário das empresas e
do mundo dos negócios e não há nada de
errado com elas. Mas elas, em si, não sus-
tentam uma empresa como um sistema hu-
mano. E não garantem nenhuma mudança
de mentalidade.

Pense em comunidade

Talvez a melhor maneira de eleger as
boas regras do jogo seja enxergar a em-
presa mais como uma comunidade do que
uma organização de negócios. Sempre que
se fala em organização, pensamos naquelas
clássicas palavras do ambiente corporativo.
Mas quando pensamos em comunidade, ou-
tros valores surgem em nossa mente. Faça o
exercício. Pare um pouco e escolha palavras
que se relacionam com comunidade. Aposto
que entre as que vão surgir, sem dificulda-
de, estarão: comprometimento, trabalho em
equipe, união, camaradagem. Comunidade
inspira as melhores regras para um jogo, en-
tre as quais certamente se incluem acordos
de cooperação, engajamento, parceria e boas
práticas de comunicação, consenso, camara-
dagem e criatividade.

Então, sempre que quiser mudanças na
empresa, pense em mudar os valores que
governam a mente e o coração das pessoas
que a conduzem. Se nada se alterar na escala
de valores, nada mudará nas decisões e nas
ações, ainda que a empresa se movimente
muito e todos os dias - será sempre pura
e simples agitação, sem destino, um ir e vir
para lugar nenhum.

O jogo vem em seguida

O jogo define "o que vamos fazer". Em
uma empresa, o jogo significa um conjunto
que inclui os produtos, os mercados, as estra-
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tégias de lucro e de como os mercados pre-
tendidos serão conquistados. Tal exercício,
muitas vezes denominado de planejamento
estratégico, define o jogo Mas os resultados
das estratégias, para o bem ou para o mal,
dependem dos fatores culturais, ou seja, das
regras previamente estabelecidas. Portanto,
a melhor estratégia é aquela que define "o
que vamos fazer com o que somos".

Desconhecedores disso, muitos diri-
gentes de empresas retocam, alteram ou
mudam as estratégias, sem perceber que,
em boa parte das vezes, nada há de errado
com elas. O que "pega" não está aí, mas nas
regras. São elas que precisam ser revistas
ou recriadas. E, claro, uma vez definidas,
seguidas com seriedade.

Um jogo sem regras é o jogo da anomia,
da empresa sem visão e sem futuro, ou seja,
uma empresa em voo cego. Mas um jogo
com regras equivocadas é apenas um tipo
de ocupação com baixo rendimento, ou
seja, muito esforço despendido para pou-
cos resultados.

Nesses contextos, as pessoas se desgas-
tam e se exaurem, mas não crescem nem
se desenvolvem. Diariamente, se deparam
com problemas técnicos, mas não se dão
a oportunidade de aprender com os desa-
fios criativos. Suas potencialidades não têm

O salutar jogo das regras

Quando as regras são bem definidas, os
negócios parecem evoluir naturalmente e
tudo que precisa ser feito é feito. Na empre-
sa, ninguém está só. Jamais. Existe solidarie-
dade, companheirismo, apoio e ajuda. Todos
estão conectados às mesmas regras, concebi-

Um jogo com regras equivocadas é apenas um tipo
de ocupação com baixo rendimento, ou seja, muito

esforço despendido para poucos resultados

condições de aflorar. Além disso, a ausência
de boas regras impede que o trabalho se
alinhe ao propósito de vida. Ainda que ofe-
reça algum tipo de ganho financeiro, esse
trabalho jamais oferecerá uma recompensa
psicológica e espiritual. Exclui, portanto, a
tão almejada realização.

das pelo próprio conjunto de pessoas ali reu-
nidas. A empresa é uma obra que pertence a
todos. E todos podem se realizar, enquanto
constróem riquezas.

Lembre-se: quando mudamos a mentalida-
de, a empresa muda. O verdadeiro jogo, por-
tanto, é saber jogar com as regras. Certas! 
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