
NÃO DURMA NO P O N T O

"Verdade, generosidade, solidariedade são boas
palavras, mas não se aplicam nos negócios."
"Negócios são negócios, amizades à parte." "Aqui
tratamos de ganhar dinheiro; caridade é assunto
para as missas de domingo." "Nos negócios, as
regras do jogo são outras." Comentários como
esses são muito comuns no mundo do business e
não são poucos os empresários e executivos que
olham com desconfiança (para dizer o mínimo, em
vez de optar por uma expressão menos sutil, que
já sugira diretamente o verbo rejeitar) as formas
mais humanas de conduzir uma empresa.

Por força do meu trabalho, relaciono-me
com líderes de empresas na maior parte do
tempo. Noto que são pessoas boas e com va-
lores, empenhadas em praticar com fervor na
sua vida pessoal, com os familiares e amigos.
Mas, sinceramente, não acreditam que esses

mais progressista. Sobre isso já discorri várias ve-
zes nesta mesma revista. Meu propósito, agora, é
refletir sobre essa fragmentação, essa dupla filo-
sofia de vida e o que tal divisão pode acarretar.

Dramaturgia nos negócios

Deixar os valores mais íntimos e verdadei-
ros em casa todas as manhãs não passaria de
uma simples peça de dramaturgia diária, não
fosse o trabalho algo tão fundamental na vida
de cada um de nós. Explico: cada um de nós
pode fazer pose de personagem sedutor, os-
tentando atitudes cavalheirescas numa festa
de final de semana por algumas horas (e isso
é apenas um exemplo, não uma justificação),
mas ninguém consegue interpretar, sem al-
guns danos, um personagem que nada tenha
mesmo a ver consigo ao longo de toda uma

mesmos valores se aplicam ao trabalho, à
vida profissional, aos negócios. Alguns acham
utópicas as minhas propostas humanistas de
fazer negócios. Acreditam que seriam engo-
lidos com farinha pela concorrência ou, in-
ternamente, por um colega de trabalho mais
competitivo e afoito.

Não pretendo, aqui, atiçar essa infindável
discussão sobre o quanto o mundo dos negócios
é, mesmo, refratário às idéias de uma empresa

jornada de trabalho, todos os dias úteis da
semana, repetidamente por anos a fio. Uma
prática dessas só poderia resultar em uma
distância cada vez mais acentuada entre o eu
verdadeiro e um eu forjado, sendo esse es-
paço tomado pelo que, psicanaliticamente, é
conhecido como "vazio existencial".

Acontece que as empresas se transforma-
ram nos principais agentes dessa sociedade
calcada na produção e no consumo. São elas

as molas propulsoras de uma nova ordem
mundial, para o bem ou para o mal. É por
meio das empresas que uma nova sociedade
está em curso, tecendo novos hábitos e cos-
tumes. Isso é um fato novo. Não foi sempre
assim. Houve um tempo em que os governos
eram mais importantes, mas hoje existem or-
ganizações cuja produção supera o PIB de pa-
íses inteiros e até de vários deles juntos. Até o
clero, que outrora - ao longo de séculos e sé-
culos - se constituía em uma poderosa força
representativa e influenciadora da sociedade,
perdeu essa característica. O que conta hoje
são as organizações. E os seus líderes. E aí se
coloca a questão: líderes tão influentes, mas
em crise com os seus valores, enfrentando
uma vida fragmentada, com vazios existen-
ciais, serão capazes de construir empresas
progressistas e um mundo melhor?

É uma tragédia para o futuro da humani-
dade que o centro das decisões nas organiza-
ções esteja nas mãos de líderes e profissionais
que vivem nessas condições, sem exercer sua
integridade, e que deixam os seus valores mais
nobres em casa quando saem para o trabalho.
São seres, portanto, distantes de si mesmos,
do que têm de melhor, e que por conta disso
deixam de tomar as melhores decisões.

É também uma tragédia pessoal que tantas
pessoas continuem malbaratando boa parte
da vida em atividades profissionais destituídas
de significado, justamente porque os valores
essenciais, de fato, permaneçam alijados, fora
do seu raio de decisão e de ação.

Nada de muito bom poderá aflorar de ne-
gócios que seguem uma dramaturgia com fal-
sos papéis, falsos scripts e falsos personagens.
Muitos dos caos e crises que atingem econo-
mias e empresas têm origem nesse vazio exis-
tencial e na ausência de valores, deslocados
dos espaços onde deveriam estar.

Uma liderança de dentro para fora

Uma nova sociedade se formará a partir
das mudanças nessas microssociedades, tam-
bém conhecidas como empresas. A começar
pelos seus governantes, ou seja, líderes. Mui-
tos deles, no emaranhado das dramaturgias
corporativas, insistem em interpretar papéis
de tiranos e ditadores, seguindo padrões de
personagens que governaram igrejas e nações



e que, ao longo da história, fizeram mais estra-
gos do que acertos.

A nova ordem que moldará a sociedade
e os seus agentes vai necessitar de novos lí-
deres. A nova liderança vai caminhar no sen-
tido oposto da liderança nos moldes antigos
e ultrapassados. A sua caminhada será do
eu forjado para o eu verdadeiro. O desafio é
ocupar a lacuna aberta pelo vazio existencial
com valores virtuosos, aqueles que compõem
a verdadeira essência do líder. Não se trata
mais de estar líder, mas de ser líder. Liderança
deixa de ser um papel, um cargo ou posição
no organograma. Liderança é o exercício da
essência, do ser, dos valores mais íntimos e
íntegros. A indignação será de outra natureza:
"como é possível viver valores diferentes na
vida pessoal e profissional?" É claro que viver
os próprios valores é um dos aspectos de todo
o conjunto, que obviamente não substitui as
competências necessárias para o exercício da
função, mas haverá muito mais intensidade no
trato com essas competências, pois os seus ti-
tulares não estarão mais sufocados pelo esta-
fante exercício da interpretação de papéis.

Na dramaturgia corporativa, o máximo que
um líder consegue, enquanto se encarrega de

radas na parede. Estão fora das pessoas, do
mesmo jeito que os valores estão distantes do
líder. Quando um líder é capaz de ir além dos
objetivos, para oferecer um propósito com
significado aos seus colaboradores, então
podemos dizer que houve uma metanoia e a

incorporar seu personagem, é definir objetivos
organizacionais que sejam perseguidos por to-
dos na empresa. Mas um líder integrado nos
seus valores é capaz de oferecer um propósito
para a empresa, uma causa que inspire todos a
oferecer também, e na mesma medida, os seus
valores mais virtuosos e, com isso, viver uma
vida abundante em todos os aspectos.

Objetivos organizacionais terminam com
algumas frases de efeito que ficam emoldu-

liderança é de dentro para fora. Um propósi-
to com significado é uma extensão natural do
conjunto de crenças e valores do líder e da
compreensão de que os negócios têm outras
dimensões além da econômica.

Que você tenha fé nesse novo mundo e
coragem para transformar a sua própria lide-
rança. Trabalhe essa missão em caráter de ur-
gência. Pois só assim terá, mesmo, condições
de viver e promover a verdadeira riqueza!
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