
xiste uma distância entre intenção 
e gesto. Quando se trata de gestão 
de pessoas, num grande número de 

empresas, essa noção assume proporções 
astronômicas, tal a sua grandeza. 

Apoiado em uma longa convivência e 
interação com pessoas dentro de empre
sas, tenho me dedicado a entender a dis
paridade entre discurso e prática de ges
tores, dos mais diversos níveis. Foram 
muitas as vezes em que ouvi "às pessoas 
são o maior patrimônio da nossa empre
sa". Na literatura da Administração, en
tão... É intrigante como não percebemos 
(nós, trabalhadores) isso na prática. Será 
que somos insensíveis? 

Considero-me uma pessoa minima
mente informada, que leu os clássicos da 
Administração, assina e lê revistas de ne
gócios, pesquisa e lê um incontável nú
mero de artigos na internet, principal
mente os temas focados em educação 
para o trabalho e desenvolvimento hu
mano. Tenho até encontrado relatos de 
organizações que se ocupam da qualida
de de vida dos seus trabalhadores, e essa 
prática evidentemente tem reflexos posi
tivos em qualidade, produtividade e lu
cratividade. Intriga-me, igualmente, que 
esses exemplos são raridades. Há uma 
enorme distância entre intenção e gestos, 
propostas e realizações. 

Recentemente, fui informado de uma 
experiência numa organização de saúde, 
que sob um rótulo, sob uma desculpa 
qualquer, mas de fato mascarando uma 
gestão incompetente e medíocre, que de
seja cortar custos somente onde os quer 
ver, retirou o plano de saúde (não se trata 
de trocadilho!) dos seus trabalhadores e 
dependentes. Ressalte-se o fato de que as 
despesas do referido plano eram em parte 
custeadas pelos trabalhadores que o uti
lizavam, pagando os chamados "fatores 
moderadores". 

O fato é que em grande parte das em
presas, quando se fala em diminuir cus
tos, geralmente é um eufemismo, porque 
em verdade se refere a demitir pessoas. 

O gestor que fala em diminuir custos 
trafega de carro importado e não se im
porta muito com o dia da entrega do vale 
transporte aos trabalhadores; tira vários 
períodos de descanso em momentos de 
grande demanda de coordenação e admi
nistração quando sua empresa está "lota
da" de clientes; mantém abastado padrão 
de vida, ainda que atrase o pagamento 
dos fornecedores; frequenta excelentes 
ambientes gastronômicos ainda que mi
nimize - quantitativa e qualitativamen
te - a cesta básica mensal dos trabalha
dores. Entra triunfante e carrancudo pela 
porta principal e sai feliz demonstrando 

ares de importância quando informa que 
vai viajar. Que comprometimento ele ins
pira nos que ficam? 

A falta de competência de um gran
de número de gestores é tão gritante que 
são incapazes de entender que a empre
sa não se constitui apenas de edifícios, 
equipamentos e instalações. Os clien
tes ainda são vistos como pagadores de 
contas, números no faturamento. As 
pessoas que realizam o trabalho, que dão 
vida e energia ao negócio, que sejam feli
zes com seus míseros salários corrigidos 
em 6% ao ano. 

Por que tem gestores que aparen
tam um prazer mórbido em constranger 
as pessoas, em retirar-lhes o pouco que 
ainda resta, ainda que esse pouco mui
to represente para estas pessoas em dig
nidade? Somente nas demonstrações de 
força é que consolidam o seu desprezível 
poder? Existe uma série de teorias afir
mando que: "não sobreviverão", "que não 
terão mais espaço", "que seus dias estão 
contados"... Mas até quando continuarão 
semeando seus estragos? 

Se perguntarmos, neste tipo de em
presa, o que é mais importante, se as pes
soas ou a mobília, certamente responde
rão que são "as pessoas", mas na prática 
o mobiliário é tratado com mais cuidado. 
Se estabelecermos uma classificação por 
ordem decrescente de importância, en
contraremos a resposta nesta sequência, 
se houver sinceridade: a) Computador, b) 
Telefone, c) Mobília, d) Pessoas. 

Uma empresa não tem a missão de se 
constituir um paraíso. Uma empresa é o 
que ela se propôs a fazer (produtos ou ser
viços). Precisamos ter sempre em mente 
que isso foi pensamento, desejo ou sonho 
de um empreendedor. Mas também é o 
espaço privilegiado onde as pessoas rea
lizam o seu trabalho, aprendem, desen
volvem-se e, na igual medida em que rea
lizam seus sonhos, realizam e satisfazem 
os de outras pessoas. Torná-la mais hu
mana é uma real possibilidade dos gesto
res ou um imenso desafio? G 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 79, p. 29, dez. 2011.




