
No escurinho do cinema, não é
difícil se envolver com as histó-
rias contadas pela telona. Entre
uma pipoquinha e outra, heróis
e vilões mexem com o imaginá-
rio dos espectadores e influen-
ciam gostos e comportamentos
fora das salas de projeção. Todo
filme tem a sua lição — positiva
ou negativa — mas quem decide
como interpretá-la é quem assis-
te. “Cada um absorve à sua ma-
neira e coloca em prática depen-
dendo do momento que está vi-
vendo”, aponta Marshal Raffa,
diretor executivo da Ricardo Xa-
vier Recursos Humanos.

Foi exatamente por se interes-
sar por filmes de ficção científi-
ca que Hermínio Gastaldi deci-
diu estudar eletrônica e progra-
mação de computador.“Duran-
te a minha juventude, dezenas
de filmes me influenciaram, co-
mo ‘Star Wars’, ‘Túnel do Tem-
po’, ‘Contatos imediatos de Ter-
ceiro Grau’ e ‘War Games’”, lem-
bra o diretor de mercado da Se-
nior, uma das maiores desenvol-
vedoras de software para gestão
do Brasil. “Mais tarde, percebi
que também precisava conhecer
o mundo dos negócios. Um fil-
me que gostei muito foi ‘O Avia-
dor’, que conta a história de Ho-
ward Hughes, que apesar de ser
milionário (por herança) inves-
tiu tempo e dedicou parte da sua
vida à aviação”, diz.

A lista de filmes que podem
ajudar os executivos a atingir ob-
jetivos não se limita ao protagoni-
zado por Leonardo di Caprio. Só-
crates Melo, gerente sênior da di-
visão de Recrutamento da Ro-
bert Half, em Belo Horizonte,
conta que decidiu exibir “Jerry
Maguire” para três equipes na
tentativa de melhorar a perfor-
mance dos funcionários. “Todos
assistiram com papel e caneta na
mão. Depois, fizemos uma reu-
nião para traçar um paralelo en-
tre a atual situação e o que podia
melhorar”, conta. A resposta foi
rápida. “Em três meses, as equi-
pes já estão mais fortalecidas.
Não é qualquer situação adversa
que os derruba, foram muito in-
fluenciados pelo filme”, aponta.

André Monteiro, gerente ge-
ral de marketing para América
Latina da GGD Metals, conta que

o filme “Inside Job — A verdade
da crise” o inspirou. “O docu-
mentário me fez querer enten-
der constantemente o mercado
e refletir sobre a importância da
ética no trabalho e na vida.” A
ética também é o tema do filme
escolhido pelo vice-diretor para
América Latina e Caribe da FGV
e diretor da consultoria Cenários
Prospectivos, Marlos Lima. “O
Informante” chama a atenção
para os perigos da assimetria de
informação. “Esse fenômeno,
tão usual no mundo real, tem
grande influência sobre nossa vi-
da. Tão grande que Joseph Sti-
glitz ganhou um Prêmio Nobel
explorando o conceito”, aponta.

Já o presidente do Sindicato da
Habitação (Secovi-SP), Claudio

Bernardes, destaca “Cidadão Ka-
ne”. “Um dos grandes filmes da
história do cinema, que mostra a
evolução e o crescimento de um
competente empresário que, aos
poucos, tem sua imagem destruí-
da. Mesmo tendo em mãos pode-
rosos meios de comunicação, ele
não consegue mudar a opinião
pública e evitar sua derrocada. A
ambição pessoal e profissional de-
ve ser compatível com sua capa-
cidade de administrar efeitos ex-
ternos à sua própria ação.”

Raffa, da Ricardo Xavier, lista
diversos filmes que vão desde o
infantil “A Fuga das Galinhas”,
que mostra um plano de ação
com objetivos estratégicos bem-
sucedidos, passando pela comé-
dia “O diabo veste Prada” com vi-
são e valores distorcidos e a bus-
ca pela qualidade de vida até “O
Náufrago” que mostra adversida-
des, superação e automotivação.

Já em “Uma secretária do futu-
ro”, aparece sob o disfarce de co-
média romântica o preconceito
e a trapaça no mundo dos negó-
cios. “É na verdade uma crítica
de costumes”, afirma Gilberto
Guimarães, consultor em gestão
de carreiras. Outro filme bastan-
te lembrado é “O Gladiador”, pe-
la força e perseverança e pela ca-
pacidade de usar o conhecimen-
to sobre o assunto para liderar e
motivar equipes, diz Rogério An-
drade, presidente da Avantto.

No entanto, o filme que é pos-
sível extrair o maior número de
lições é “Tempos modernos”,
de Charles Chaplin. “Ele leva o
executivo a pensar em dedica-
ção versus o que recebe em tro-
ca e, no caso do líder ou chefe,
até quando pode cobrar.”

Mas Hollywood que se cuide.
Nâo são só os filmes feitos nos es-
túdios de Los Angeles que entram
para a lista de indicados. Guima-
rães conta que o espanhol “Segun-

da-feira ao sol” fala sobre a rela-
ção do homem com o emprego. É
o mesmo tema do francês “A
agenda”, que conta a história de
um executivo que perde o empre-
go e não conta para a família. Por
isso sai todos os dias de manhã co-
mo se fosse para o trabalho.

“É uma situação bem usual.
Mostra a relação da impotência
do homem e da identidade cons-
truída. É muito importante man-
ter distanciamento”, diz. ■
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Entre uma pipoca e outra, a
inspiração para turbinar a carreira

Divulgação
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De “A fuga das galinhas” a “Tempos modernos”, filmes influenciam executivos e ajudam a estimular equipes

“’O informante’ chama a
atenção para os perigos da
assimetria de informação. Esse
fenômeno, tão usual no mundo
corporativo, tem grande
influência sobre nossa vida.”

LIÇÕES DAS TELONAS

Produções do cinema para 
refletir sobre o mundo 
dos negócios 

Trabalho interno (Inside Job)

Em 2008, uma crise econômica global 
fez com que milhões de pessoas 
perdessem suas casas e empregos. 
Através de uma extensa pesquisa
e entrevistas com pessoas ligadas
ao mundo financeiro, políticos
e jornalistas, é desvendado
o relacionamento corrosivo que 
envolveu representantes da política, 
da justiça e do mundo acadêmico
e custou  US$ 20 trilhões ao governo

Uma secretária do futuro 
(Working Girl)

Tess McGill (Melanie Griffith) 
trabalha em um escritório que lida 
com o mercado de ações. Quando 
sua chefe, Katharine Parker 
(Sigourney Weaver), quebra a 
perna, ela se passa por executiva. 
Ela recebe o apoio de Jack Trainer 
(Harrison Ford), um grande 
empresário, ao propor uma 
inteligente jogada financeira

O Informante (The Insider)

Em 1994, ex-executivo da indústria 
do tabaco deu entrevista ao 
programa jornalístico "60 Minutos" 
da rede americana CBS e revelou 
que os diretores da empresa em 
que trabalhou não apenas sabiam 
da capacidade viciadora da nicotina 
como ainda aplicavam aditivos 
químicos para acentuar esta 
característica. No entanto, a CBS 
recuou e não transmitiu a 
entrevista, alegando que as 
consequências jurídicas poderiam 
ser fatais. Baseado em fatos reais

Fonte: Adoro Cinema
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




