


enhum homem toma 
banho no mesmo 
rio duas vezes, pois, 
quando volta, nem o 
homem é o mesmo, 
nem o rio é o mesmo." 

Heráclito de Éfeso o disse por volta do 
ano 500 a.C, mas um consultor espe
cializado em gestão de mudança em
presarial poderia tê-lo enunciado facil
mente também, ainda que talvez com 
outra escolha de palavras. "É desne
cessário fazer com mais o que se pode 
fazer com menos." Essa foi o filósofo 
Guilherme de Ockham, em Oxford, 
que formulou, na Idade Média, embo
ra um especialista da McKinsey & Co. 
assinasse tranquilamente embaixo. 

Para os executivos que acham filo
sofia uma teoria que vem de outra ga
láxia, tais frases podem ser surpresa, 
mas os filósofos influenciam a gestão 
de empresas há muito tempo, ainda 
que indiretamente. No País, o filósofo 
brasileiro Mario Sergio Cortella, pro
fessor titular da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, ex-secretário de 
Educação paulistano e autor de mais 
de dez livros que são referência no as
sunto, é um dos que vêm se interessan
do em estudá-las. Em seu escritório em 
Higienópolis, São Paulo, que, não por 
acaso, tem o aconchego de uma casa, 
Cortella concedeu entrevista a Adria
na Salles Gomes, editora-executiva de 
HSM Management, e o belo gato que se 
acomodou no colo da entrevistadora 
acompanhou a conversa, que mostrou: 
pensar contribui para produzir, assim 
como viver contribui para pensar. 

Recentemente perguntamos a Rosa-
beth Moss Kanter, de Harvard, se os 
gestores costumam pensar. Sabe qual a 
resposta dela? "Em geral, não." Como 
filósofo, me diga: pensar faz falta? 
Faz muita falta, porque compreender é 
o passo inicial para a ação. O educador 
Paulo Freire, com quem trabalhei por 
17 anos, dizia que a prática de pensar 
a prática é a única maneira de pen
sar certo. Quando se vai fazendo as coi
sas de forma automática, nas empresas 
e na vida, não se pensa certo, nem se 
age certo. E também se corre o risco de 
transformar a rotina, que deveria ser 
algo bom, em monotonia, algo ruim. 
O ser humano precisa de diversidade 
para tudo, para inovar inclusive. 

Será monotonia a explicação para a in
felicidade confessa de CEOs brasileiros 
que apareceu em uma pesquisa da Fun
dação Dom Cabral que publicamos em 
2008 [HSM Management n° 66]? 
Chegar ao topo e ser reconhecido é 
agradável, mas a questão é o que se 
teve de deixar de lado para chegar lá, 
incluindo a diversidade de vida e, mais, 
o essencial à vida. Se a pessoa abando
na o essencial, ela perde a identidade. 

Isso mesmo... A conclusão da professo
ra Mariá Giuliese era de que os CEOs en
trevistados tinham incorporado tanto o 
personagem corporativo que perderam 
sua identidade. Mas dá para ter sucesso 
profissional sem toda essa entrega? 
Para usufruir o sucesso, temos de saber 
distinguir ambição de ganância. Am

biciosa é uma pessoa que quer mais; 
isso é um valor bom em qualquer área, 
porque faz a humanidade avançar. Ga
nanciosa é a que quer só para si -e a 
qualquer custo. É o ganancioso, não o 
ambicioso, que se entrega dessa ma
neira ilimitada e perde a identidade. 

Se ambição é algo positivo, algum ní
vel de insatisfação também é positivo, 
como gostam de dizer na AmBev... 
Guimarães Rosa já dizia que "o animal 
satisfeito dorme". Sim, há uma insatis
fação positiva. Mas amargura não o é. 

Você falou no que é essencial à vida; ou
tro resultado dessa pesquisa foi a falta 
de noção sobre o que é essencial. Existe 

o essencial de cada um ou há um essen
cial coletivo? 
O essencial é o mesmo para todos. É 
aquilo que não pode não ser, aquilo 
que dá sentido a minha vida -na du
pla acepção do termo, significado e 
direção-, ou seja, amizade, lealdade, 
religiosidade, sexualidade, felicidade, 
fraternidade, honestidade. Precisamos 
de sentido para o que fazemos enquan
to não morremos, para que a vida não 
seja vazia e desperdiçada. Difere do 
fundamental, que apoia o essencial, 
como carreira e dinheiro. 

Dinheiro não é essencial, porque ele, 
em si, não lhe dá sentido. Não compra 
sexualidade ou amizade, ainda que 
possa comprar sexo e interesse. Mas 
dinheiro é fundamental, porque, sem 
ele, você tem muitas dificuldades. 



Na escada da carreira, está-se confun
dindo o essencial com o fundamental... 
Acho que sim. Qual é a finalidade de 
um grande alpinista quando sobe ao 
alto do Everest? Não é ficar sentado lá, 
porque todos voltam. É o orgulho pela 
subida e é poder dividir as histórias e 
lembranças com as pessoas que ama. 

Até JackWelch, um ícone para nove en
tre dez gestores, tem sua Suzy Welch 
com quem dividir tais momentos... 
Se eu chego ao topo da carreira e não 
tenho com quem dividir o sucesso, so
fro mesmo, porque ficar ali não tem 
sentido em si. Eu sofro de angústia. 

Esse sentimento que paira no ar, então, 
é angústia. 
O filósofo Martin Heidegger, no século 
20, dizia que a angústia é o único senti
mento sem objeto. É uma sensação de 
nada, que você não dirige a ninguém, 
como acontece com a raiva. 

Há dois caminhos para tratar a an
gústia: o primeiro é medicamentoso, 
muito comum nos dias de hoje, mas 
não lida com as causas e gera depen
dência. O segundo é enfrentar as cau
sas, o que exige autoconhecimento. 
Pode ser feito sozinho, lendo e pensan
do, ou com terapia, amizade ou religião. 

Há mais angústia hoje do que antes? 
Hoje a angústia é mais comum, por
que há uma brutal restrição de tempo 
de convivência por conta do tamanho 
das cidades, de como são as empresas 
e de uma tecnologia de conexão que 
inverteu a regra da coexistência: antes 
éramos todos perto e ninguém junto; 
agora somos todos juntos e ninguém 
perto, tanto nas empresas como na 
internet. 

Esta é uma sociedade que está adoen
tada e que precisa de tratamento. Além 
de cuidar só da ecologia exterior, tem de 
tratar a ecologia interior. 

Significa que é necessário um processo 
coletivo de cura, além de individual? 
Exato. Primeiro, estando no fundo do 
poço, devemos parar de cavar. E é ne
cessário reinventar nossos modos de 

convivência. Todas as pessoas que es
tão em posição de liderança, no cam
po da política e da ação empresarial, 
têm responsabilidade nisso. Não são 
medidas complexas; por exemplo, es
timular que as equipes sejam comuni
dades, em vez de meros agrupamentos 
de pessoas, já faz diferença. As pessoas 
devem se sentir bem trabalhando. 

0 fato de falarem tanto da importância 
de relacionamentos autênticos entre 
pessoas como fator de competitividade 
pode contribuir para a cura? 
O foco no relacionamento é uma ten
dência muito positiva e evidente. Cria-
-se uma teia de interesses e conveniên
cias recíprocos. O ganha-ganha come
ça a deixar de ser apenas discursivo. 

Ou muito me engano, professor, ou es-
tamosconversandoporpalavras-chave: 
diversidade, essencial, angústia. Agora 
proponho tempo. A filosofia já achou 
cura para a falta de tempo, amplificada 
pelo excesso de informação? 
A sensação de falta de tempo tem a ver 
com o fato de as pessoas ficarem o tem
po todo cuidando do urgente e deixan
do o importante de lado. Sobre a cura, 
Guimarães Rosa deu a dica: "O sapo 
não pula pela boniteza, mas por preci
são". Ou seja, quando precisarem mes
mo da cura, ela virá. Posso dizer que há 
cada vez mais pessoas com precisão. 

No mundo das organizações, temos 
de fazer novimentos de vida e não de 
morte. Não adianta evoluir se a gente 
vai "evoluir para óbito", concorda? 

Mas esse é um mundo muito mais veloz 
do que jamais foi. As pessoas pensam, 
decidem e agem rápido, com a ajuda da 
tecnologia. Não consigo imaginar que 
isso tenha volta... 
Nossa vida é marcada pela pressa, não 
pela velocidade. Esta requer deixar as 
pessoas em estado de atenção perma
nente, enquanto pressa é deixá-las em 
estado de tensão permanente, como as 
empresas vêm fazendo. Há um prazo de 
validade para isso, porque leva a um es
gotamento grande demais das pessoas. 

0 professor e consultor Vicente Falco
ni, que já tive o prazer de entrevistar 
nestas páginas também, tem em seu 
portfólio de clientes empresas caracte
rizadas pela extrema competitividade. 
Falconi é grande fã de Descartes, como 
você; então, lhe pergunto: Descartes 
leva a essa competitividade? E esta 
comporta o resgate do essencial? 
Como Descartes e como Falconi, tenho 
paixão pela razão, mas não significa 
que eu não tenha emoção ou que acre
dite em modelos biocidas. Minha rejei
ção é ao monolitismo teórico e metodo
lógico. Volto a uma das palavras-chave 
de nossa conversa: diversidade. 



Estou guardando essa palavra com ca
rinho para mais adiante. Por ser um or
ganismo vivo, a empresa também tem, 
naturalmente, razão e emoção? 
Sim. Gosto da metáfora dos exercícios 
físicos. A empresa é um organismo 
vivo com momentos de sprint, outros 
de maratona e outros ainda de rela
xamento, como eu em meu cotidiano. 
Nenhuma empresa, e nenhuma pessoa 
que nela trabalhe, pode fazer corrida 
de velocidade o tempo todo. A onda de 
recalls de automóveis que vem ocor
rendo é um sinal: as pessoas andam 
desatentas porque é tudo sprint. 

As pessoas não ficam apenas cansa
das sob essa pressão, que vem na for
ma de metas; elas ficam estressadas. 
E, se cansaço você cura com noites de 
sono, estresse não tem cura, só cessa se 
a pressão cessa. 

Eu diria até que alguns executivos ad
miram os modelos geradores de es
tresse intenso... 
O estresse pode ser admirado como 
solução emergencial. Não prego que 
seja totalmente descartado, só que seja 
acionado quando realmente necessá
rio. Depois de tantas verdades, posso 
falar mais uma? [risos] 

Por favor! 
Parte das empresas é muito cínica em 
relação às pessoas. Até 2008, a frase 
que eu mais ouvia nas organizações 
era: "Nosso maior patrimônio são 
as pessoas". Aí, a crise estourou, e a 
primeira coisa que fizeram foi cortar 
pessoal, justamente o principal ati
vo!!! Em vez de lidar com economia 
de outros custos e com cortes even
tuais de rendimentos dos acionistas, 
mexeram no "suposto" patrimônio. 

Pior para elas, na verdade, porque o 
suposto é real. A dispensa em massa de 
pessoas levará a uma perda financeira 
imensa na qualificação de novos pro
fissionais. 

Mas parte das empresas segurou as 
pontas, vale dizer. Por exemplo, a Re
nault, de Carlos Ghosn... 
Sim. Também conheço uma, a Ran-

don, que se planejou para três cená
rios de crise -de perda de 20%, 40% ou 
60%- e para cada um tinha um plano 
de negócios em vez de um plano de 
demissão de pessoas. Há um lema 
que nunca deveria ser deixado de lado 
pelos gestores: se uma empresa qui
ser construir futuro, não pode fazer 
qualquer negócio. Porque, quando se 
perde a credibilidade, perde-se tudo. 
A crise de 2008 foi de credibilidade, 
não de crédito, e por isso continua. 

É essa lógica de fazer qualquer ne
gócio que leva o executivo a se colocar 
como um combatente. 

Sun Tzu na veia... 
Isso. Daí, os funcionários, sob o cons
tante estresse do combate, são alivia
dos com sessões de tai chi chuan ou de 
quick massage. Se tem algo totalmente 

contrário à ideia de massagem é a ideia 
de quick. [risos] 

Então, se entendi bem, o estresse pode 
ser um recurso eventual, para contex
tos específicos, mas a mentalidade de 
longo prazo precisa voltar a prevalecer 
se quisermos ter uma sociedade mini
mamente sustentável. 
A mentalidade de longo prazo passa 
a ser cada vez mais importante e isso 
ocorre por influência de uma questão 
muito séria de que poucos se deram 
conta ainda: a China. 

A China? Justo a terra de Sun Tzu? 
Sim. Repare como o mundo está se 
orientando de novo, no sentido de ru
mar para o Oriente. O Ocidente é muito 
recente para a história da humanidade. 
E não haveria Ocidente sem o Oriente 



tecnológico, sem a bússola chinesa, 
sem os algarismos arábicos. 

Há 700 anos, o mundo deixou de se 
orientar para se nortear. Passamos a diz
er que tínhamos de encontrar um norte 
para nossos projetos. Agora, mais uma 
vez, estamos nos orientando de novo 
por conta da China -e da Índia também. 
E esses países, em 20 anos, serão povos 
hegemônicos, claro que com Brasil e 
talvez México e África do Sul. 

Mas o fato novo que se destaca é que 
é a primeira vez, nos últimos mil anos, 

Outro caso é o dos indianos, 95% 
dos quais são hinduístas. Eles creem 
em reencarnações sucessivas, quer 
algo de prazo mais longo? Isso muda 
totalmente a mentalidade, até na hora 
de fazer plano de carreira e o modo de 
ação. 

O ocidental, quando vai fazer negócio 
na China, entra em desespero, porque 
demora quatro ou cinco dias sem que 
nem se comece a discutir o tema. Para 
nós, longo prazo é a semana que vem, 
médio prazo é amanhã e curto prazo 

mos significativos. Se a gente não criar 
um significado, ele por si não virá. E 
uma só bactéria é capaz de destruir 
essa massa de organização. 

Se quisermos evoluir no sentido de 
melhorar, é boa ideia acabar a socie
dade que vive como o coelho de Alice 
no País das Maravilhas, sempre pen
sando "estou atrasado, estou atrasado". 

Lembra que a Rainha de Copas diz 
para a Alice: "Neste país, você tem de 
correr muito para ficar no mesmo lu
gar. Se quiser mudar de lugar, tem de 
correr o dobro"? Nós não temos a ideia 
de velocidade, mas a de pressa. 

Lewis Carroll já sabia das coisas em 
1865? Já havia sinais? 
Claro, porque ele era professor de 
matemática e lógica, e entendia os 
sinais. Não à toa, o longa-metragem 
Matrix é todo baseado em Alice no 
País das Maravilhas. Por exemplo, 
quando toca a campainha na casa 
de Neo, ele abre a porta, aparecem 
Morpheus e mais duas mulheres 
-uma delas com um coelho branco 
tatuado- e ele precisa escolher entre 
a pílula azul e a vermelha, como a 
Alice, entre a pílula que faz crescer 
e a que encolhe. É o sistema binário 
ocidental, ou isso ou aquilo. 

foi ontem. E isso tudo cai por terra 
diante dos chineses. 

Vamos ter de aprender a esperar? 
Se quisermos evoluir para melhor, 
sim. Se não, não. Somos um pouco ar
rogantes nisso, mas a vida é indifer
ente em relação ao homem. O cientista 
Stephen Jay Gould fez a conta: se co
locarmos num prato de balança todas 
as bactérias do mundo e no outro os 
seres humanos, nem como massa so

que povos milenares assumirão o con
trole hegemônico da economia, da cul
tura, da produção. Indianos e chineses 
têm 5 mil anos de história e pensam 
sob o paradigma desses 5 mil anos. 
Por exemplo, há quatro anos, os chine
ses compraram 400 pianos Steinway, 
porque querem ter os melhores pianis
tas do mundo em 2100. Isso não tem 
nada a ver com planejamento de go
verno comunista, como alguns querem 
crer. Isso é cultura milenar. 

"SE QUISERMOS EVOLUIR PARA MELHOR, VAMOS TER 
DE APRENDER A ESPERAR E DESENVOLVER UMA 
MENTALIDADE DE LONGO PRAZO COMO A CHINESA" 



Assim como o hinduísmo explica um 
raciocínio em círculos e nós ficamos no 
raciocínio linear. Ou seja, essa orienta
ção não mudará nossa mentalidade só 
em relação ao tempo, mas também em 
relação a paradigmas e valores, certo? 
Tendo a crer que sim. Por exemplo, os 
chineses são, em grande parte, confu-
cionistas e têm uma lógica de valora
ção ligada à família e ao empenho no 
trabalho, muito diversa do que se tem 
no Ocidente. Essa mudança de men
talidade alterará os modelos de gestão. 

Mas eles ainda vivem numa sociedade 
bem hierarquizada. Não seria um retro
cesso para o Ocidente essa influência? 
Não vamos nos iludir. Primeiramente, 
essas sociedades orientais são mais hi
erarquizadas, mas nelas há um poder 
feminino até maior, como no Japão, 

onde as mulheres controlam a casa e 
o dinheiro. 

Em segundo lugar, a empresa oci
dental só se horizontalizou, usando 
o modelo de tarefas sob demanda e 
equipes autogerenciadas, porque pôde 
transferir o modelo taylorista para os 
países do Terceiro Mundo. 

Muitas vezes, é o sistema taylorista 
que resolve um problema de estoque 
de ciclo produtivo. Não há uma única 
resposta; é a regra da diversidade, de 
não monotonia metodológica. 

0 segundo fato novo mencionado por 
você, depois da ascensão de China e Ín
dia, é a ascensão do Brasil, que tem ape
nas 500 anos e, salta aos olhos, ainda é 
pouco empreendedor. É possível nossa 
ascensão sem empreendedorismo? 
Não. O empreendedorismo é neces

sário. Mas temos uma veia empreen
dedora, sim; ela só não é de natureza 
econômico-financeira, fruto da nossa 
história, do nosso modelo de coloniza
ção, hierarquizado e agroexportador, 
e da mentalidade que enaltece o em
prego público. Empreender era coisa 
de estrangeiro até 30 anos atrás. Mas 
há um mercado informal empreen
dedor inacreditável. 

Nossa população não sobreviveria 
com os níveis salariais que tem se não 
fosse empreendedora e criativa. Sobre
vive do trabalho no lixo, no semáforo, 
com um boteco, na produção de sal
gadinhos etc. Há expertise empreen
dedor que vai além das ciências e dos 
manuais de empreendedorismo e con
tém muito de criatividade. Basta ver o 
modo como os mais pobres utilizam 
o celular, trocando os chips para econo-



mizar -não vi isso acontecer em 
nenhum outro lugar do mundo. Em-
preendedorismo é uma virtude nossa 
e provavelmente gerará muitos frutos 
se ou quando conseguirmos trazê-lo 
para o mercado formal. 

Fora isso, a distinção hoje é entre 
países que dominam tecnologia e os 
que se baseiam em commodities. E o 
Brasil está, paulatinamente, tal como 
Índia e China, passando a deter tecno
logia. Creio que o Brasil ascenderá. 

Sei que você gosta muito de matemática, 
que vê como pura filosofia. Mas brasi
leiros não são, em geral, muito amigos 
de ciências exatas. A ascensão do País é 
possível sem exatas? 
Nossa dificuldade com as ciências 
exatas se dá menos por um desprezo 
e muito mais por uma pedagogia que 
afugenta, acoplada ao terrorismo dos 
modelos de avaliação escolar, que 
privilegiam o resultado desconside
rando o processo -além do preparo 
insuficiente de nós, docentes. 

Tem explicação para isso. Nossa 
colonização, influenciada pela Eu
ropa luso-francesa, focada nas le
tras e no direito, nos legou menor 
atenção às matemáticas, e a en
trada em cena, nos anos 1960, da 
"matemática moderna", com ênfase 
desproporcional no inútil estudo da 
teoria dos conjuntos, nos despre-
parou para aspectos mais densos 
desses saberes. Mas, se o compreen
demos, podemos mudá-lo. 

China e Índia ensinarão ao mundo sobre 
o longo prazo. E o que o Brasil ensinará? 
Otimismo? Você é otimista? 
Sou sempre otimista, porque o pessimista 
é, antes de tudo, um desistente. Ele passa 
mais tempo tentando provar que algo 
não vai dar certo em vez de usar o mes
mo tempo para fazer com que funcione. 
Mas sou um otimista crítico, porque ser 
otimista não significa ser tolo. Otimista 
crítico é aquele que tem esperança do 
verbo "esperançar" e não do verbo "es
perar", de ficar sentado esperando. 

Acho que otimismo e esperança são 
características do brasileiro em geral e 

podem ajudar o mundo. Também me 
orgulho da alegria brasileira. Já escrevi 
que louco não é o povo que para por 
quase uma semana para brincar, como 
fazemos no Carnaval; louco é o povo 
que nem pensa em parar. Esse ócio 
recreativo, como o chamo, é o tempo 
para si, necessário para pensar e fazer 
escolhas, para as ideias virem e resul
tarem em inovação mais adiante; não 
pragmatismo e não imediatismo são 
valores que deveriam estar presentes 
no cotidiano de todos os povos. Mas 
talvez a principal sabedoria brasileira 
seja a da diversidade. 

Então... por que mesmo diversidade é 
importante? 
Diversidade é simplesmente o segredo 
da vida humana, do sucesso. É a an-

tropodiversidade que viabiliza o con
fronto e a recombinação de ideias, que 
gera riqueza -em todos os significados 
de riqueza. Sem ela, a gente se limita. 

"Ócio para as ideias virem..." Termina
rei com uma perguntinha fácil, à la 
Platão: se as ideias vêm para cada um, 
e se não somos nós os geradores das 
ideias, quem as coloca em nós? [risos] 
É uma ótima pergunta, não? Gosto 
muito dela. frisos] Mas eu devolvo, 
a você e ao leitor, outra pergunta 
tão boa e tão provocativa quanto, e 
segmentada para o público de HSM 
Management: se sua empresa não 
existisse, que bem ela faria? 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 14, n. 82, p. 92-100, set./ out. 2010.




