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valores, são universais. Com camiseta 
do Bope e cara fechada, ele tem falado 
a funcionários de companhias como o 
banco Bradesco e a construtora Ode
brecht. As lições: "Missão dada é mis
são cumprida" ou "É no momento em 
que somos desafiados que nossa qua
lidade aparece" . Há quem diga que 
sairia mais barato alugar o filme. Não 
é o que as empresas parecem pensar. 

Storani é um dos mais novos repre
sentantes de um fenômeno do merca
do corporativo brasileiro. Profissionais 
dos mais diversos campos passaram a 
ser contratados para falar a executivos 
de grandes empresas. São ex-atletas, 
chefs de cozinha e atores que contam 
sua trajetória e dão dicas de carreira e 
gestão. "Há especialista em tudo. Tem 
de lutador de U F C a ganhador de rea-
lity show", diz Alfredo Castro, diretor 
da consultoria de treinamento Mot. Os 
eventos envolvem temas genéricos, 
como superação, motivação e determi
nação. Entre os mais requisitados está 
o técnico de vôlei Bernardinho, que 
cobra até 80 000 reais por palestra, um 
dos cachês mais caros do país. É a che
gada ao Brasil de uma tradição tipica
mente americana. Nos Estados Unidos, 
os palestrantes faturaram 2,1 bilhões 
de dólares em 2012. 

ZIRIGUIDUM C O R P O R A T I V O 
Um dos pioneiros dessa leva de "gu
rus " é o ex-jogador de basquete Oscar 
Schmidt. Como atleta, ele atuou até os 
45 anos e marcou mais de 40 000 pon
tos. Agora, aproxima-se de outra mar
ca impressionante. Desde 2003, ele 
participou de 653 eventos em mais de 
300 empresas, como a fabricante de 
bebidas Ambev, a operadora Vivo, a 
montadora Volkswagen e a siderúrgica 
Gerdau. Só na Petrobras foram 15 par
ticipações. Com a ajuda de um consul
tor, Oscar criou 12 versões de palestras. 
O que ele faz ao longo de 90 minutos é 
relembrar os tempos de atleta e contar 
histórias de superação. Tudo entremea
do por frases como "Se fosse preciso, 
eu dormia com a bola" ou "Quanto 
mais eu treino, mais a minha mão é 
santa" . As empresas parecem estar 
gostando. "A cada palestra que fecho, 
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recuso duas", diz Oscar. A cada hora e 
meia de palestra, de 25 000 a 40 000 
reais caem de chuá na sua conta. 

Há pelo menos 50 anos as empresas 
olham para fora atrás de soluções para 
seus problemas. Um dos primeiros gu
rus foi o americano W. Edwards De-
ming, que trabalhou como estatístico 
para o governo do Japão após a Segun
da Guerra Mundial. Suas teorias sobre 
produtividade foram adotadas na re
cuperação de companhias japonesas, 
como a montadora Toyota, e depois 
ajudaram a impulsionar os resultados 
de outras multinacionais. O austríaco 
Peter Drucker, considerado o pai da 
administração moderna, foi mentor de 
gerações de executivos. E r a natural 
que esse tipo de gente fosse contratado 
para resumir seus ensinamentos em 
palestras de 1 hora. Especialistas numa 
área contratados para falar sobre aque
la área — foi o que prevaleceu no mun
do das palestras empresariais por dé
cadas. Mas alguma coisa aconteceu nos 
últimos anos e o mundo dos gurus v i 
rou pelo avesso. Subitamente, parece 
que todo mundo tem algo a ensinar. É 
verdade que alguns dos palestrantes 
mais importantes da última década 
fizeram estudos aprofundados. A es
tratégia do oceano azul de W. Chan 
K i m , a teoria da base da pirâmide de 
C.K. Prahalad e a tese de Jim Collins 
sobre o caminho para a construção de 
uma empresa duradoura são exemplos. 
Mas, em sua cola, vieram os ensina
mentos mais rasos, oferecidos por todo 
tipo de celebridade para empresas que, 
de repente, acordaram para a necessi
dade de treinar seus funcionários. "A 
dinâmica incessante do mundo dos 
negócios fez com que as empresas bus
cassem fórmulas rápidas de sucesso. O 
discurso dessas celebridades funciona 
como uma injeção de ânimo", diz o 
professor Americus Reed, da escola de 
negócios americana Wharton. 

Não é de hoje que se percebeu que 
tudo pode servir de metáfora da vida 
corporativa. No limite, até as colmeias 
têm algo a dizer sobre organização, l i 
derança e qualidade de produtos. É aí 
que entra a nova safra de "gurus". E x 
plorando ao máximo o poder das metá-
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foras, eles conseguem apresentar gran
des desafios de forma direta e divertida 
— ou simplória, se você estiver no time 
dos céticos. Quem não tem curiosidade, 
por exemplo, de saber como uma esco
la de samba consegue fazer um desfile 
impecável? É o tema das palestras de 
Paulo Barros, carnavalesco que levou a 
Unidos da Tijuca ao título de 2010 com 
um desfile inovador. Alguns vestidos 
mudavam de cor na frente de 70 000 
espectadores. Para surpreender o pú
blico, costuma dizer Barros, "é preciso 
suar". " U m a escola de samba funciona 
como uma empresa", afirma, explican-

do que toda corporação necessita de 
certo ziriguidum. "Para um desfile ser 
um sucesso, é preciso que toda a equipe 
funcione de forma coerente". Parece 
óbvio? Empresas como Google e Itaú 
pagaram 30 000 reais para ouvir o que 
Paulo Barros tem a dizer. 

No fim das contas, essas palestras 
têm efeito prático no mínimo discutí
vel. Uma pesquisa da Universidade de 
Michigan revela que apenas 15% dos 
funcionários passam a usar informa
ções recebidas em eventos como esse 
para ganhar eficiência em suas rotinas. 
O curioso é que as empresas, aparente-

mente, sabem disso. Nenhuma compa
nhia ouvida por E X A M E mensurou as 
mudanças que esses palestrantes trou
xeram a seu negócio. Por que, então, 
gastar tanto dinheiro com isso? "É uma 
maneira de trazer novas visões de mun
do e repensar os processos", diz Márcia 
Naves, superintendente da Isvor, uni
versidade corporativa da Fiat. As pa
lestras fazem parte de um esforço co
letivo de formação e motivação dos 
funcionários. Desde 2009, as empresas 
aumentaram 29% o investimento em 
treinamento. A Isvor convidou a coreó
grafa Deborah Colker para workshops 
sobre inovação que contavam também 
com especialistas no tema. A fabrican
te de implementos rodoviários e auto
peças Randon contratou o velejador 
Vilfredo Schürmann, conhecido por ter 
dado a volta ao mundo com sua família, 
para participar de um programa de 
preparação à aposentadoria. "A pales
tra não adianta nada se não estiver in 
serida em um programa de treinamen
to mais profundo", diz Glaucimar Pe-
ticov, diretora de recursos humanos do 
Bradesco. Caso contrário, será apenas 
uma facada na carteira. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 9, p. 174-177, 15 maio 2013.




