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Primeiro, quero mostrar como vemos a dife-
rença entre burocracia e cultura. E vou fa-

zer isso por meio de uma experiência que ti-
ve outro dia em um posto de gasolina. Estava 
abastecendo meu carro quando vi, a dois me-
tros da bomba, um frentista acendendo um ci-
garro. Eu disse a ele que não podia fazer aquilo 
naquele lugar e ele me respondeu, se achando 
muito esperto: “Não tem problema... o gerente 
não está aqui!” E respondi: “Sorte dele, que não 
vai morrer na explosão que você vai provocar.”

Isto é burocracia!
Outra história real: quando o Santander es-

tava escolhendo um banco para comprar, en-
viou seus avaliadores a várias agências dos 
bancos candidatos para conhecer a coesão/
consistência da cultura de cada um. Chega-
ram ao banco A e perguntaram ao segurança 
a razão da porta giratória e a resposta foi: “É 
norma da empresa”. A mesma pergunta para o 
segurança da agência do Banco Real teve es-
ta resposta: “É uma questão de segurança. Te-
mos de proteger nossos clientes e nossos fun-

Ele decidiu que você teria uma vida diferente. 
E você aceitou.

Decidiu que você passaria boa parte do tem-
po na frente de uma tela de umas poucas pole-
gadas e que, por isso mesmo, essa tela deveria 
ser gráfica e viva, em vez de monótona e cheia 
de linhas de texto verde ou âmbar.

Decidiu que, em vez do teclado, boa parte dos 
seus comandos para essa tela seria dada através 
de um trequinho que desliza na mesa.

Decidiu que você não usaria essa tela apenas 
no trabalho, e sim, teria uma parecida em casa.

Mesmo com muita gente dizendo que um apa-
rato desses em casa era desnecessário, insistiu 
que a coisa era útil para realizar tarefas que nem 
sequer sabíamos que poderiam ser realizadas de 
forma mais simples, como escrever textos, con-
trolar saldo e outras atividades que hoje fazem 
parte de nossa rotina.

Mais do que isso, ele sabia que você seria ca-
paz de criar, de produzir, se tivesse as ferramen-
tas certas. 

Assim, de certa forma, ele acreditou em você.
Mas o destino não ia fazê-lo parar por aí. 

cionários. Estamos estudando outra maneira, 
mas esta ainda é a melhor.” 

Perguntaram para o caixa do banco A o que 
era aquele quadro com Visão, Missão e Valores 
na parede e ele respondeu: “É uma coisa muito 
importante que a matriz mandou dois meses 
atrás e que tem de ser colocado de um jeito pa-
ra todo mundo ver.” Para a mesma pergunta, o 
caixa do Real respondeu: “É o nosso compro-
misso com a satisfação do cliente, porque é as-
sim que a gente vai dar lucro para o acionista. 
É um compromisso público, por isso está aí.”

Claro que o Santander comprou o Real, entre 
outras razões, porque tinha uma cultura forte, 
coesa, consistente, by the soul e não by the book.

O que se aprende com esta historia é que 
burocracia são normas e procedimentos fun-
damentais para fazer as coisas acontecerem. 
E que cultura é o significado destas normas e 
procedimentos que dá autonomia ao funcio-
nário pensar por conta própria, ter suas pró-
prias ideias e ter condição de adaptar a norma 
a uma situação imprevista e reportar informa-

Que improvável que um sujeito sem formação 
específica tenha tido o drive de simplesmente 
não parar de criar.

Por uma dessas reviravoltas que o destino dá, 
se transformou no Walt Disney do nosso tempo.

Nos apresentou a brinquedos que ganha-
ram vida como nunca vimos antes, e, na Pi-
xar, nos trouxe outras histórias singelas que 
conectaram adultos e crianças como há mui-
to não acontecia.

Que ironia que alguém tão tecnológico, tenha 
sido capaz, também, de um feito tão humano.

Então veio a segunda onda.
Decidiu que teríamos de usar fones de ouvi-

do pelas ruas porque conseguiu enfiar todas as 
músicas que temos dentro de uma caixa menor  
que um maço de cigarros.

Aprimorou suas invenções no limite da tecnolo-
gia disponível na forma de uma traquitana portátil, 
que fez com que toda gente saísse pelas ruas, pe-
los metrôs, ônibus e carros, conectada virtualmen-
te com outras pessoas que tinham telinhas iguais. 

A gente tem sorte de viver em seu tempo e ter 
testemunhado tudo isso acontecer.

ções relevantes para níveis mais estratégicos 
atualizarem a norma.

Gerenciar cultura é gerenciar significado. 
É um estágio mais avançado de gestão, on-
de as pessoas são tratadas como indivíduos 
adultos e não como criança desempenhan-
do papel de público-alvo com funcionário, 
consumidor, fornecedor etc. (veja coluna so-
bre ecossistema)

Alguns estudiosos vão dizer que tudo é cul-
tura. E eles estão certos. Mas nossa definição 
não se refere à cultura em si, mas ao ato de ge-
renciar cultura, o que implica um estado de 
consciência sobre o significado das normas, 
dos procedimentos, dos comportamentos, 
dos ritos, enfim, de tudo que acontece entre 
as pessoas dentro de um contexto.

Quando este contexto é apenas a empresa 
chamamos de cultura organizacional. Quando 
se amplia a ponto de incluir todo o ecossiste-
ma e o escopo da gestão deixa de ser apenas 
resultado para ser a criação de valor, então es-
tamos falando da cultura da marca.

Cultura da marca é um jeito de pensar, ser e 
fazer que criar sistemas, procedimentos, nor-
mas, ritos, atitudes, comportamentos etc., que 
proporcionam experiências com significados 
compartilhados pelos membros do ecossistema 
de uma organização, de um produto ou serviço.

O fato de a sociedade perceber a cultura de 
uma marca como boa e a adotar como sendo 
dela determina o valor de mercado da orga-
nização que a materializa.

Na próxima coluna, vamos falar de como ve-
mos o branding como a disciplina que apoia a 
implementação e a gestão da cultura da marca.

Steve Jobs não é um gênio à moda antiga. Não 
é um sujeito que escreveu teorias que precisarão 
ser provadas e que mudarão o rumo da física.

Nada disso.
Jobs é um gênio 2.0, um gênio do nosso tempo.
Mais que um gênio criador, um gênio viabi-

lizador.
Seu mérito não está necessariamente em in-

ventar, mas sim em possibilitar a existência.
E mais do que apenas existir. Existir com bri-

lhantismo, graças à sua paixão pelo design.
Da interface gráfica ao tablet. Do mouse ao 

smartphone pouca coisa foi inventada por ele.
Quem sabe o fato de ser adotado, inconscien-

temente, lhe ensinou que a paternidade de uma 
ideia não é o mais importante e que o impor-
tante mesmo é compreendê-la e fazê-la existir 
com sucesso.

Não se engane. 
Jobs mudou a sua vida de maneira muito mais 

drástica que a maioria dos, por exemplo, ganha-
dores de prêmios Nobel. 

E será lembrado como tal. 
Como o vetor de mudança de toda uma era.
Hoje ele deixa a Apple com um futuro sóli-

do pela frente. Deixa a Apple como a empre-
sa mais valiosa do mundo e com mais caixa até 
que os cofres dos EUA, e esse, talvez, seja seu 
último legado.

Finalmente, para nós, fica a gratidão e a sau-
dade do seu “oh.. and there is one more thing...” 

Este texto, inspirado em Michael Steitzman, 
é uma homenagem às milhares de horas que já 
passei diante das telas de Steve Jobs.

branding

Cultura de marca
Dizem que tudo é cultura. Mas nossa definição se refere  
ao ato de gerenciar cultura, a organizacional e a da marca

digital

Ele acreditou em você
A gente tem sorte de viver no tempo de Steve Jobs  
e ter testemunhado tudo isso que aconteceu
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Leia  sobre a saída de 

Steve Jobs do comando 

da Apple à pág. 36

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-30 13:49:26 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-08-30 13:49:26 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 10, 29 ago. 2011.




