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Q u e m já viajou conhece a sensação 

de estar sozinho em terra estranha. 

Você até tem domínio geral do idioma 

local, mas os nativos falam um dialeto 

que não se entende. Não dá para saber 

se conversam sobre os penteados deles 

ou se estão caçoando de sua roupa. Os 

hábitos também não são aqueles com 

os quais você se acostumou e, embora 

todos sejam educados na feira, é uma 

incógnita se apenas querem lhe vender 

algo ou receber uma gorda gorjeta. 

Um executivo sênior de um minies-

tado corporativo também pode ser um 

viajante inseguro no trabalho. Apren-

der como uma empresa funciona por 

meio de relatórios é como aprender 

sobre um país por meio de um guia de 

viagem: a informação raramente está 

errada, mas é quase sempre insuficien-

te. Para gerir uma organização grande 

e complexa, tudo sobre ela tem de ser 

simplificado até o ponto em que uma 

pessoa possa entendê-la, e uma coisa 

tão simples paradoxalmente confunde, 

porque transmite apenas parte da rea-

lidade que pretende descrever. 

"Em geral, os CEOs não têm contato 

com a complexidade existente na orga-

nização", diz Michel Meijs, especialista 

holandês em comunicação corporativa 

de uma grande instituição financeira. 

"Eles veem somente a ponta do iceberg 

e recebem informações filtradas por 

outros, ou seja, seletivamente percebi-

das, retidas e reproduzidas." 

Um executivo que ascendeu na car-

reira na própria empresa leva vanta-

gem por ser um nativo, mas há poucos 

desses hoje. A pesquisa mais recente 

da Booz & Co. sobre rotatividade de 

CEOs em grandes empresas levantou 

que a maioria vinha de fora da orga-

nização que geria e teve pouco tempo 

para preparar-se -em média, menos 

de 6,5 anos. Portanto, a maior parte 

desses executivos é turista-residente. 

Olhando de cima 
Chris Woolard, especialista em fideli-

zação de funcionários da Walker In-

formation, firma de consultoria estra-

tégica norte-americana, revela que em 

quase todas as pesquisas que realiza 

-e ele as faz seis vezes ao ano- vê di-

ferenças de percepção entre os CEOs 

e seu pessoal. Em 2011, a Walker rea-

lizou um estudo com líderes de empre-

sas e suas equipes para medir a lealda-

de destas. O resultado foi acachapante: 

os CEOs e vice-presidentes estimaram 

que 74% dos colaboradores eram leais, 

mas apenas 40% deles encaixavam-se 

nos critérios de lealdade da pesquisa. 

Outro dado que corrobora essa 

discrepância foi obtido pelo Boston 

Research Group a pedido da LRN, fir-

ma de consultoria especializada em 

cultura empresarial: mais de 25% dos 

chefes acreditavam que sua empresa 

inspirava os funcionários, enquanto 

apenas 4% destes pensavam o mesmo. 

Qual grupo está certo é algo que 

importa menos do que o fato de che-

fes e funcionários não apenas ocupa-

rem estratos diferentes da empresa, 

mas também parecerem trabalhar 

para organizações distintas. 

Como mudar isso? 
Os funcionários sabem como as coi-

sas realmente acontecem, porém a 

maior parte das empresas está orga-

nizada para que as ordens fluam de 

cima para baixo e não para que a in-

formação ascenda. Gerentes de todos 

os níveis têm pouco incentivo para 

oferecer uma descrição da vida na li-

nha de frente, e relatos de problemas 

e descontentamento são neutralizados 

conforme escalam a hierarquia. 

Essa desconexão é ruim no que se 

refere à operação diária e ainda ajuda 

a explicar por que tantos escândalos 

são surpresa para os que estão no topo. 

Os executivos não podem contar com 

pessoas que estão abaixo deles para 

chamar sua atenção para as transgres-

sões, e falar é arriscado para quem fala. 

Quem denuncia corre o risco de ter de 

reparar o que está errado ou, o que é 

pior, ser culpado por isso. 

Impossibilitados de ter voz, os cola-

boradores se sentem tentados a deixar 

vazar a informação para a imprensa 

A reportagem é de James Krohe Jr., edi-
tor da The Conference Board Review. 
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ou para o público. Foi isso que fez Greg 
Smith quando, recentemente, pediu 
demissão do Goldman Sachs nas pá-
ginas do The New York Times dizendo 
que o banco explorava seus clientes. 

Haveria outra maneira de o CEO 
saber sobre divergências como essa 
antes que chegassem aos jornais? O 
presidente do banco respondeu, em 
uma entrevista, que Smith não tinha 
expressado sua apreensão no siste-
ma de reclamações anônimas que a 
empresa mantém e ainda rechaçou 
sua atitude como "ressentimento pes-
soal". Talvez esse repúdio tenha sido 
o mesmo que levou o funcionário a 
não usar o sistema anônimo. Aliás, 
os funcionários não acreditam que as 
reclamações anônimas permaneçam 
no anonimato e a média gerência as 
ignora por não terem autoria. 

Os blogs e boletins online podem 
oferecer uma fotografia sem retoques 
das preocupações dos colaboradores. 
Bruce Nussbaum, colunista da revista 
BusinessWeek, indica como modelo o 
blog Mini-Microsoft, no qual funcio-
nários da Microsoft e outros discutem 
abertamente assuntos da empresa. 

Em vez de proteger aqueles que di-
zem a verdade tornando-os invisíveis, 
por que não lhes dar imunidade? Reis e 
rainhas foram os primeiros CEOs a per-
ceber que não poderiam governar sem 
saber o que falavam deles pelas costas. 
Uma das soluções que encontraram foi 
o bobo da corte, o tolo sábio que levava 
ao rei, de modo jocoso, verdades nada 
engraçadas sobre a corte e o reino. 

Na corte corporativa, o bufão pode 
ser qualquer um que esteja fora da 
hierarquia convencional e não seja 

dependente dos indivíduos e estrutu-
ras que desafia. Os melhores consul-
tores costumam dizer ao rei o que ele 
não quer ouvir, mas, como estran-
geiros, nem sempre sabem o que ele 
precisa saber. Uma pessoa do escalão 
executivo prestes a se aposentar, ou 
que o tenha feito recentemente, tende 
a ser uma escolha melhor como guia 
do CEO, dispondo-se a deixar seu es-
critório para desbravar o desconheci-
do território da empresa. 

Woolard, da Walker, alertou seus 
leitores para o fato de que os CEOs 
"realmente devem tentar observar o 
ambiente de trabalho do ponto de vista 
dos funcionários" e também "se colo-
car no lugar deles um pouco". Infeliz-
mente, os executivos só costumam se 
aventurar pelo reino munidos de um 
programa, como um turista que carre-
ga um mapa. Assim, veem somente o 
que estão procurando. Afinal, os altos 
gestores se consideram solucionadores 
de problemas, pois foram contratados 
para fazer isso. O resultado é que se 
concentram em como o trabalho não 
está sendo feito e, no processo, deixam 
de ver como ele é feito. 

E se fosse possível fazer um tour 
virtual por uma empresa, para escu-
tar atrás da porta a conversa no café 
sem deixar a mesa de trabalho? É o 
que ocorre no programa de TV Under-
cover Boss [veja HSM Management 

n" 81, página 62], em que o CEO se 

disfarça de funcionário e se mistura 
com os outros na empresa. Isso, po-
rém, requer condições e esforço muito 
especiais. Na verdade, a blogosfera, as 
redes sociais e as comunidades online 
já funcionam como um relatório se-

creto pelo qual dissidentes da comu-
nidade corporativa descarregam seus 
sentimentos em relação à empresa. O 
problema é que essa conversa não é 
ouvida no último andar. 

A vista do terraço do hotel 
Apenas alguns CEOs pensam ser deu-
ses, mas quase todos são obrigados 
a ver o mundo da perspectiva de um 
deus. Os altos executivos são pensado-
res muito bem pagos. É seu papel com-
preender seus domínios em termos de 
estratégia, imagem, sistemas, partici-
pação no mercado e posição diante dos 
concorrentes. A diferença entre essa 
visão e a da loja ou da linha de mon-
tagem é a mesma entre observar uma 
cidade do vigésimo andar de um hotel 
Sheraton e vê-la da rua atrás do mer-
cadão: uma delas é ideal ou está perto 
disso; a outra é real. 

De acordo com John Balmer, pro-
fessor de marketing corporativo da 
Brunei Business School, de Londres, 
e Stephen Greyser, professor emé-
rito da Harvard Business School, o 
CEO vê a companhia que ele e os 
diretores desejam ter, idealizada. As 
pessoas longe do topo, encarregadas 
de transformar essa visão em reali-
dade, lutam com a empresa existente 
e com a "comunicada" pela organi-
zação, que, com frequência, não se 
assemelha à real. 

É no mercado que imagem e expec-
tativas deparam com a dura realidade 
de fazer e vender Pense no Walmart. 
De acordo com sua declaração de mis-
são e suas políticas, a empresa é uma 
benfeitora ("Nós economizamos o di-
nheiro das pessoas para que vivam 
melhor"), um modelo corporativo, 
uma inovadora no mercado de mas-
sa e um cruzado na causa ambiental. 
De acordo com o noticiário, porém, o 
Walmart é o pior tipo de turista norte-
-americano -ao ser informado de que 
uma investigação interna levantou 
US$ 24 milhões em pagamentos ques-
tionáveis a autoridades do México, o 
varejista encerrou a tal investigação. 

Ambas as versões do Walmart são 
reais, na verdade. A dicotomia entre A ut
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as duas foi eloquentemente expressa 
pelo vice-presidente de comunica-
ção, David Tovar: "Os executivos es-
tão comprometidos com um progra-
ma anticorrupção forte e eficaz em 
cada país em que operamos". E acres-
centou: "Se essas acusações são ver-
dadeiras, isso não é reflexo de quem 
somos ou do que representamos". 

Ser ou não ser 
Mas a liderança realmente determina 
quem a empresa é e o que ela repre-
senta? John van Rekom, professor de 
pesquisa de marketing da Erasmus 
University, da Holanda, assinalou que 
é o modo como as pessoas trabalham 
que determina a identidade da orga-
nização. Já Meijs realizou um estudo 
para saber de que maneira uma firma 
de investimentos europeia lidou com a 
mudança de identidade, como as que 
acontecem em caso de reestruturação, 
fusão ou esforços de branding. 

"Os gestores tendem a delinear a 
identidade corporativa desejada sem 
ter uma concepção clara da real iden-
tidade da companhia, sem falar da 
coexistência de diferentes identidades 

na empresa", alerta o especialista. Em 
consequência, a identidade definida 
pelos gestores contradiz a prática. 

Se o CEO de uma pequena empre-
sa encontra-se regularmente com os 
funcionários para saber como se sen-
tem e o que pensam, isso é impossível 
quando se trata de uma companhia 
de 300 mil pessoas. Então, o execu-
tivo principal faz o mesmo que um 
viajante: lê o jornal e os comentários 
de analistas locais -ou seja, analisa 
pesquisas realizadas com colabora-
dores. Mas estas têm limitações: se 
forem concebidas de forma detalhada 
o suficiente para serem úteis, terão 
detalhes demais; as criadas para res-
ponder a questões específicas dizem 
pouco sobre questões maiores que 
explicam o desempenho. 

Para o mundo externo, a pessoa 
mais importante em qualquer compa-

nhia é o presidente; internamente, é o 
superior imediato. Nada aperfeiçoará 
mais a qualidade do pessoal do que o 
aperfeiçoamento da qualidade dos ges-
tores de cada equipe. Assim, em 2009, 
o Google quis saber por que os melho-
res gestores com quem contava eram 

melhores do que os demais. Analisou 
avaliações de desempenho, pesquisas, 
indicações para prêmios, elogios e re-
clamações para saber o que era bom e 
o que era ruim. E descobriu ter feito o 
que muitas empresas fazem: designar 
gestores segundo seu conhecimento 
técnico. Os dados coletados mostraram 
que o gestor pode ser qualquer um me-
nos alguém com perfil técnico. Os co-
laboradores não querem alguém que 
solucione dúvidas técnicas; querem 
clareza de comunicação e disposição 
para ajudar e dar apoio. 

O "cara a cara" ainda funciona 
As análises do Google são primitivas, já 
que medem o que as pessoas dizem so-
bre outras, e, como Alex "Sandy" Pen-
tland, professor do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), explica, as 
pessoas não são objetivas quando ob-
servam os outros. Porém as palavras, 
em si, não importam tanto quanto se 
pensa. Contam o tom de voz, a lingua-
gem corporal, a maneira como os indi-
víduos convivem, o tempo gasto em ta-
refas e o ritmo da atividade -ao menos, 
foi o que levantou estudo do MIT Me-
dia Lab feito em 2009. Por isso, muitos 
têm pensado em medir tais coisas com 
a ajuda da tecnologia. Resolve? Prova-
velmente não [veja quadro acima]. 

De qualquer modo, o caminho pa-
rece estar no convívio. Como diz Ben 
Waber, pesquisador da Harvard Busi-
ness School, "as pessoas trabalharam 
juntas por centenas de milhares de 
anos em pequenos grupos, muito liga-
das às expressões faciais e ao modo de 
falar. Esses ainda são os maiores fato-
res da produtividade, mas hoje nem 
sequer são parte da gestão". O contex-
to da gestão ainda é aquele habitado 
por seres sociais que reagem ao gru-
po e são mais atentos ao tom de voz 
do que ao conteúdo do que é dito. Os 
CEOs devem percebê-lo. 
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Text Box
Fonte: HSM Management Especial, São Paulo, ano 16, n. 96, p. 50-53, jan./fev. 2013.




