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OPINIÃO

A concepção de emprego vem mudando ao longo dos
anos, adaptando-se às grandes transformações por
que passam a economia e o universo corporativo. No
passado recente, a maior parte das pessoas sonhava
em manter a estabilidade na empresa e conquistar
aumentos de salários, seja pelo mérito, seja por tempo
de casa. De certa forma, não havia uma conciliação
dos projetos pessoais e dos objetivos das organiza-
ções. Os executivos procuravam se apegar e se eterni-
zar aos cargos, independentemente dos resultados
que entregassem aos patrões – hoje, são os acionistas.

As empresas, por sua vez, queriam apenas cum-
prir suas metas — muitas vezes modestas, já que não
existia um cenário tão competitivo como o atual e
uma das maiores preocupações, no caso brasileiro,
era proteger-se contra a inflação e manter a rentabi-
lidade. Os profissionais, incluindo os executivos,
eram vistos apenas como mão de obra para produzir,
e não como ativo importante para promover o cresci-
mento e o sucesso da organização.

Tudo isso levava a um acomodamento, em detri-
mento da ousadia, da criatividade e da inovação.
Sim, havia ilhas de excelência, habitadas por empre-
sários visionários. Nesse cenário, as organizações
não se preocupavam em conhecer e ajustar os proje-
tos pessoais de seus profissionais a sua estratégia.
Para muitos gestores, a busca de aperfeiçoamento era
até mal vista, já que, mais qualificado, aquele talento
teria maiores oportunidades no mercado de trabalho
e poderia abandonar a organização a qualquer mo-
mento. Eram raras as empresas, por exemplo, que
permitiam que seus profissionais abandonassem o
local de trabalho para fazer mestrado, doutorado,
MBA ou cursos de especialização, a menos que aten-
dessem a um objetivo imediato de interesse delas.

Hoje, pelo contrário, grande parte das empresas
incentiva e até subsidia esses cursos para seus talen-
tos. As organizações passaram a entender que o apri-
moramento profissional não interessa apenas ao co-
laborador, mas pode resultar em enormes benefícios
para elas, em termos de melhoria dos processos pro-
dutivos e da gestão, da busca da inovação e do au-
mento da produtividade e da competitividade.

As organizações estão indo mais além, procurando
integrar outros projetos pessoais dos profissionais às
suas estratégias de negócio. Um dos exemplos é o in-
centivo ao envolvimento em projetos sociais e de vo-
luntariado. Algumas empresas até permitem que o
profissional dedique algumas horas por mês a essas
atividades. Para elas, o trabalho social pode contri-
buir para ampliar o horizonte dos colaboradores, tra-
zer outras expertises para dentro da empresa ou mes-
mo resultar em novas oportunidades de negócios. Há
casos, registrados pela imprensa, de empresas que
atraíram determinados públicos, como deficientes fí-
sicos, com a criação ou a melhoria de serviços sugeri-
da por colaboradores que trabalhavam em programas
sociais. Em resumo, os projetos pessoais, de vida, po-
dem contribuir para o sucesso da empresa. ■
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Para muitos gestores, a busca de
aperfeiçoamento era até malvista,
pois aquele profissional teria
maiores oportunidades no mercado
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O governo tem se encastelado em seus primeiros me-
ses de governo de tal forma que as mensagens que
têm sido emitidas têm ficado longe da clareza. Poucas
medidas concretas e relevantes anunciadas, muito
anúncio de medidas que poderão acontecer, quase
uma ameaça permanente em cima do mercado cam-
bial. Num governo cuja liderança é notória centrali-
zadora e organizadora, fica a dúvida sobre como anda
a coordenação entre políticas no governo Dilma.

Isto posto, concedi a liberdade poética de usar o
filme clássico de 1950 de Akira Kurosawa, Rasho-
mon, como metáfora do que parece ser o governo em
seus primeiros meses. Na película japonesa, a mesma
história de estupro e assassinato é contada em quatro
versões diferentes e quem vê o filme não sabe no final
qual é a verdadeira. O filme foi um marco na história
do cinema não só pela técnica inovadora na fotogra-
fia, por exemplo, mas pelo ineditismo de narrar um
relato com versões críveis do mesmo fato, sem nunca
sabermos o que seria verdade de cada narrativa.

O governo Dilma tem tido um quê de Rashomon.
Cada agente tem sua versão do que tem sido a políti-
ca econômica, cada uma é crível, mas ninguém sabe
exatamente o que é verdade. Alguns analistas con-
sideram que as medidas apresentadas na política
fiscal e monetária são corretas e suficientes e não
precisaremos mais de medidas adicionais. Outra
parte do mercado, uma grande parte na verdade,
desconfia da suficiência dessas medidas. O governo,
da sua parte, se fecha em copas e conta sua história
a conta gotas, com medidas esparsas. São histórias
contadas em cima da mesma linha básica: a política
econômica para manter um crescimento sustentado
com baixa inflação. Antigamente, esse discurso era
coeso, a história era entendida da mesma forma pe-
los agentes de mercado, ou seja, havia clareza dos
caminhos que estavam sendo tomados. Hoje, sobre
situações que deveriam ser concretas, cada um tem
uma opinião e não se sabe a versão correta do fato.
Exemplos não faltam. A política fiscal contracionis-
ta anunciada foi restritiva para o governo e alguns
agentes, mas expansionista e insuficiente para mui-
tos outros e não se sabe a verdade disso. Pior, mes-
mo com o resultado no final do ano talvez não fi-
quemos sabendo totalmente se os números foram
bons ou não dados os truques que têm sido utiliza-
dos para fechar as contas do setor público.

Talvez esse seja um problema geral da ciência eco-
nômica. Somos vítimas desse efeito Rashomon em
toda análise de fatos econômicos ocorridos. Também
é a velha piada que se conta que de três economistas
podem sair quatro análises igualmente factíveis e di-
ferentes sobre o mesmo fato. O mais complicado dis-
so tudo é que o governo tinha que sinalizar que sua
história é a mais correta e liderar o mercado a acredi-
tar nisso. Mas hoje as versões valem mais do que os
fatos e isso é ruim para o planejamento de política
econômica. Pode sinalizar que o governo não tem es-
tratégia de como conduzir a economia. ■
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Importantes estudos realizados por acadêmicos na
Universidade Harvard, como G. Hamel e C. K. Praha-
lad, sobre as razões da longevidade das empresas,
provaram que as empresas perenes têm pelo menos
duas de três competências fundamentais, as chama-
das “core competencies” extremamente desenvolvi-
das, a saber: a excelência operacional, a liderança de
produtos e a intimidade com os clientes.

Duas empresas globais que estão há muito tempo
presentes no mercado são exemplos dessa teoria; a
HP é uma empresa que prima pela excelência opera-
cional e liderança de produtos e a IBM incorpora em
sua cultura a intimidade com os clientes e a excelên-
cia operacional. Ressalte-se que não basta ter as
competências centrais; é importante perseverar na
aquisição e desenvolvimento dessas competências e
na aplicação das mesmas aos novos negócios.

Excetuadas essas grandes companhias globais, in-
felizmente as demais estão submetidas às leis da na-
tureza que se aplicam em todos os organismos vivos:
como eles, as empresas, nascem com certa dificulda-
de, se desenvolvem normalmente mais rapidamente
após esse período inicial de incubação, alcançam a
maturidade, para posteriormente entrar em declínio.

Da mesma forma que os organismos, as empre-
sas têm que buscar “remédios” para prolongar a
fase de maturidade, onde operam, via de regra, à
plena capacidade. Essa é a especialidade de con-
sultorias especializadas, isto é, encontrar os “re-
médios” certos e aplicá-los na dosagem adequada,
de forma que as empresas prolonguem significati-
vamente sua fase madura, evitando o declínio.

Existe um importante subconjunto de empresas,
as ditas familiares, que apresentam um fenômeno
distinto, muitas vezes decorrente do conflito de ge-
rações. É absolutamente natural que um pai da ge-
ração “baby-boomer”, portanto nascido entre 1946
e 1964, terá filhos da geração dita X, dos nascidos
entre 1965 e 1980, e netos da geração dita Y, dos
nascidos a partir de 1981. Essas gerações primam
por ter objetivos muito diferentes na vida, cada uma
com um conjunto de valores peculiar.

É exatamente essa diferença de valores que acaba
por reduzir significativamente a vida média das
empresas familiares, acelerando seu declínio e an-
tecipando sua morte. Observe-se que, em muitos
casos, as três gerações estão simultaneamente pre-
sentes na gestão da empresa, o que contribui para
explicar os conflitos existentes.

É nesse sentido que as empresas especializadas
em consultoria organizam o trabalho de “sentir o
pulso” dos clientes e detectar as maiores dificulda-
des que as lideranças enfrentam. Dessa forma con-
seguem diagnosticar e traduzir estes problemas a
todas as gerações, sendo esse o primeiro passo para
tentar eliminar as manifestações mais indesejáveis
de um conflito de gerações empresarial: excessiva
centralização, acentuado paternalismo e ausência
de processos atualizados de gestão. ■
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Nas empresas familiares, é preciso
diagnosticar os pontos de conflito
de gerações, como a centralização
excessiva e o paternalismo
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