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O Brasil já ganhou competitividade na produção 

agrícola, mas aumentos adicionais de eficiência nos 

transportes demandariam maiores investimentos. 

Estes, possivelmente, obteriam melhor rendimento 

nos países localizados na orla das Américas banhada 

pelo oceano Pacífico. Algo disso já está sendo obser

vado pelas maiores taxas de crescimento, de investi

mento em relação ao PIB, que esses mesmos países 

vem apresentando. 

O Brasil precisará aproveitar melhor todos os 

seus recursos, os humanos especialmente. Para isto 

a grande solução, de impacto maior e mais duradou

ro, passa por incorporar a população não branca pre

terida nas organizações privadas, principalmente na 

direção delas. 

Mais ensino sem emprego dá 
em praça de Tahrir, Cairo 
Nos últimos anos vimos o aumento do Prouni, em 

que os alunos beneficiados alcançam rendimentos 

até superiores aos dos alunos tradicionais. Porém 

não é garantido que os novos formandos encontrem 

bons empregos, menos ainda que quando formados 

sejam levados a cargos diretivos. Jovens instruídos e 

sem perspectivas de ascensão social geram instabi

lidade. Lembremos que os países do Norte da África 

que sofreram a chamada Primavera Árabe foram jus

tamente os que mais tinham investido em educação, 

mas que não conseguiram expandir as oportunida

des de emprego. 

Mais e melhores investimentos na escolaridade 

da nossa mão de obra são necessários, assim como 

na nossa pesquisa universitária e no aproveitamento 

dela. Mas estes investimentos exigem um longo pra

zo de maturação. Benefícios mais rápidos e menos 

custosos seriam auferidos de uma adaptação da ges

tão dos recursos humanos em melhor sintonia com 

a cultura do brasileiro: acelerando a incorporação de 

negros e pardos à direção das organizações. 

A exclusão ocone porque a urbanização acelerada 

do Brasil inchou as suas metrópoles, deteriorando os 

serviços públicos e os transportes, contribuindo pa

ra o aumento da violência urbana e a segregação da 

população dentro das cidades. Hoje, as famílias de 

maior renda — aquelas que fornecem os quadros à 

alta gerência — preferem que seus filhos não usem o 

transporte público, acudam a escolas particulares e 

cresçam dentro de condomínios fechados. 

A resiliência do jovem é a primeira vítima da pro

teção exagerada pelos pais; ao ponto que é da falta de 

resiliência e perseverança entre os jovens executivos 

que se queixam os headhunters, os jovens empresá

rios e os selecionadores de trainees.1 

Mas as qualidades que faltariam aos jovens da al

ta classe média sobrariam entre os que tiveram que 

encarar a vida na rua desde mais cedo. Muitos destes 

nem conconem pelas vagas oferecidas pelo sistema 

de recrutamento das nossas empresas; onde se se

leciona por proxies como educação ou domínio de 

línguas estrangeiras antes que pela força de caráter. 

Mas o domínio funcional de línguas pode ser adqui

rido nos primeiros anos de emprego quando a des

treza em idiomas não é tão necessária. No entanto, 

muitos dos excluídos das caneiras nas empresas pri

vadas alcançam altos cargos no setor público, onde a 

admissão é estritamente por competências demons

tradas em provas, sem entrevistas excludentes. 

A classe média alta encontra-se mais à vontade 

trabalhando com os seus pares. É uma questão de 

tribo, e nesta tribo é aceita com menos resistência 

uma administração de estilo norte-americano. Isso 

funciona bem para essa minoria, precisamente a que 

alcança posições de direção dentro de um sistema 

que é meritocrático dentro de um universo muito 

estreito. 

Um caminho sustentável 
para as organizações e o país 
Se mais pessoas das classes menos privilegiadas al

cançassem cargos de direção, é provável que uma 

melhor sintonia da gestão de recursos humanos com 

a cultura do brasileiro resultasse por default. Mas de

moraria pelo menos mais um par de décadas em v i 

rar realidade. Talvez nem mesmo viesse a acontecer, 

visto que há grandes empresas em atividade há qua

se um século e nenhuma delas tem um CEO negro. 

Sendo mais tribal, o brasileiro demora mais que 

o americano em aceitar um desconhecido. Por isso 

o brasileiro demora mais em formar equipes de alto 

desempenho quando constituídas pelas suas habili

dades antes do que pelas suas afinidades. Recrutar 

por habilidades implica selecionar de um universo 

maior, e por isso mais heterogêneo. O americano 

pode recrutar os melhores do mercado heterogê

neo sem perda de eficiência no trabalho em grupo. 

Já o brasileiro prefere trabalhar com amigos antes a 

trabalhar com competentes desconhecidos. Mas a 

equipe de brasileiros unidos por laços de afinidade 

poderá alcançar, através do seu alto nível de engaja

mento, um nível de produtividade semelhante ao de 

uma equipe americana composta em atenção às suas 

competências. 
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Triunfem as organizações 
que se nutrem na sua cultura 
Uma evidência disso é a escola de samba brasileira. 

Nela, pessoas unidas por laços de afinidade alcan

çam um nível de eficiência tal que há décadas entre

gam um produto de qualidade mundial no dia e na 

hora certos, sem remuneração nem aconselhamento 

por MBAs. 

Enquanto isso, a escola de samba poderá ser in 

tegrada por pessoas que, num ambiente corporati

vo, mesmo quando pagas para trabalhar, chegariam 

tarde ao trabalho, iriam embora antes do tempo e 

poderiam pedir licença médica quando não estives

sem doentes; se bem que na escola de samba traba

lhariam mesmo quando doentes. É que a escola de 

samba nutre-se de um âmago de vizinhos que se co

nhecem há muito tempo e do qual tiram a identidade 

da qual se orgulham. 

Como organização, a escola de samba pode acei

tar novos integrantes, que normalmente chegam 

por convite, o que assegura a preservação das afini

dades. A escola de samba não é a única organização 

eficaz de base geográfica e ligada por afinidades. Os 

dabbawallas de Mumbai, na Índia, organizam-se de 

forma parecida. Eles constituem uma cooperativa 

que entrega marmitas cozinhadas em domicílios a 

uns 200 mil clientes por dia. Fazem isso recolhendo 

as marmitas feitas pelas esposas dos beneficiários 

que recebem as marmitas com comida caseira nos 

seus escritórios, depois que as marmitas passaram 

por diversos transportadores mobilizados a pé, em 

bicicletas e em trens. Após a refeição, os dabbawallas 

devolvem as marmitas às casas dos clientes para re

começarem o ciclo no dia seguinte. Como poucos 

dabbawallas são alfabetizados, eles desenvolveram 

um código de cores para acertar os endereços. Os er

ros são tão baixos que Forbes deu-lhes o Six-Sigma!2 

Mas o que faz os dabbawallas tão eficazes em 

Mumbai é que residem no distrito vizinho de Pune, 

onde a forte rede de lealdades supre os riscos de uma 

logística vulnerável, garantindo que, quando um elo 

da cadeia falhar, um integrante cubra outro para que 

a marmita chegue ao destino. 

Poderíamos citar outros exemplos, além das cor

ridas em canoas de Kerala, também na Índia. Mas o 

que interessa salientar é que, com uma administra

ção inspirada no comportamento social dos america

nos, estamos nos privando de tirar o melhor de povos 

de orientação coletiva que, mesmo com baixa esco

laridade, encontram formas de entregar um produto 

com qualidade, desde que possam estar orgulhosos 

do seu trabalho e confiem na reciprocidade da sua 

rede. Porque é o espírito de equipe de pessoas que se 

conhecem bem, que moram perto umas das outras, 

que reforçam seus laços através de longas amizades 

ou relações de apadrinhamento, o que permite supe

rar os obstáculos e assegurar o êxito. 

Foi ao ignorar isto que Ken Johnson, inicialmente, 

falhou em Maracay, na Venezuela. Ele tinha investi

do nas plantas têxteis da antiga Sudamtex, uma em 

Maracay com aproximadamente quatro mi l empre

gados e outra em Colônia, Uruguai, com a metade 

dos empregados. Como os operários uruguaios al

cançavam maior produtividade que os venezuela

nos, Ken convidou 35 uruguaios para trabalhar em 

Maracay, onde foram distribuídos entre equipes 

de venezuelanos. Estes se sentiram desprezados 

e passaram a isolar os uruguaios, que por sua vez 

se sentiam inúteis e queriam voltar a Colônia. Foi 

quando Ken teve seu momento de heureca: juntou 

os uruguaios todos numa única divisão da planta em 

Maracay. A produtividade deles foi tão alta que es

timularam aos venezuelanos a melhorar a própria!3 

O erro inicial de Ken foi ter destruído as equipes 

uruguaias e venezuelanas ao misturar pessoas que, 

por coletivistas, desconfiam dos outros e demoram 

até se integrar. Uma vez reunidos novamente, os 

uruguaios recuperaram a sua eficácia e motivaram 

os venezuelanos a fazer o próprio. Porque não é que 

os povos coletivistas não sejam competitivos; é que 

competimos em grupos, não individualmente. Aí é 

onde o estilo de administração estrangeiro, que já er

rou no recrutamento, erra novamente ao incentivar 

a concorrência entre os integrantes dos grupos, cuja 

orientação natural é colaborar. 

Mas o que fazer quando uma empresa já foi cons

tituída por pessoas que, apesar de vários exercícios 

de integração, não conseguem funcionar bem em 

equipe? Quem sabe, soluções como a praticada na 

Autolatina ajudem a resolver o problema. 

Na Autolatina dos anos 1970, as demissões em 

massa tinham enxugado quase à metade o quadro 

original de aproximadamente 60 mil funcionários. A 

sangria tinha sido enorme, os empregados ficaram 
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feridos, amigos e familiares t inham perdido seus 

empregos. Anos mais tarde os negócios começaram 

a melhorar, permitindo 500 contratações. Para re

compensar os melhores trabalhadores, a Autolatina 

os convidou a indicar candidatos por cujo desempe

nho ficariam responsáveis quando contratados pela 

empresa! Foi assim como entraram na Autolatina 

amigos dos filhos, afilhados e jovens parentes, mui

tos dos quais ainda trabalham na Volkswagen e na 

Ford, mesmo após o desmembramento das empre

sas que constituíram a Autolatina. 

Como a da Autolatina, soluções da gestão de re

cursos humanos em melhor sintonia com a nossa 

cultura resultam em maiores benefícios. Se conse

guirmos reproduzir numa empresa o grau de engaja

mento parecido ao que existe numa escola de samba, 

as empresas brasileiras certamente alcançarão níveis 

de produtividade desconhecidos entre elas. É disso 

que precisaremos para fazer mais com a nossa popu

lação, agora que o Brasil é ameaçado pela queda da 

sua competitividade geográfica e que mal pode me

lhorar a sua logística, ou aumentar ainda mais a pro

dutividade agrícola ou financeira. Agora, mais do que 

nunca, urge melhorar a gestão dos recursos humanos. 

Sugerindo um caminho para os CEOs 
e os diretores de recursos humanos 
Aqui dei exemplos de empresas grandes como a Au

tolatina, de empresas internacionais como a Sudam-

tex e de organizações não governamentais como as 

escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo e os 

dabbawallas de Mumbai. 

O que todos os casos têm em comum é a orien

tação coletivista dos integrantes das organizações. 

Eles preferem trabalhar em grupo com autonomia e 

com desafios compatíveis com as suas competências. 

Respeitam a hierarquia, mas se sentem melhores en

tre eles, onde reconhecem seus chefes e a eles obe

decem. A gestão dos recursos humanos eficaz deve 

procurar tirar força desse grande reservatório de boa 

vontade e de orgulho, procurando reforçar, em vez 

de minar esse potencial. 

Pense, por exemplo, na hora de terceirizar um 

serviço dentro de uma empresa de alta competên

cia, como um hospital. O hospital deve recrutar os 

melhores médicos e pode terceirizar serviços como 

o de diagnóstico clínico. Mas, como deste serviço 

depende o âmago da sua eficácia, o hospital faz bem 

em terceirizar o serviço a um laboratório que, como 

o hospital, administra seu pessoal por competências. 

Porém, no caso de terceirizar o serviço de lavan

deria ou de limpeza do hospital, estes poderiam ser 

confiados a empresas adequadamente capitalizadas 

e treinadas, mas de base social num bairro carente. 

Os moradores de bairros carentes teriam um inte

resse comunitário em desenvolver um serviço de pri

meira, em se aprimorar estudando. E se esforçariam 

em entregar um serviço que, como o das escolas de 

samba ou o dos dabawallas, poderia ser de qualidade 

mundial. Mas até agora isso não passou pela cabe

ça dos gestores e o modelo excludente continua seu 

curso limitante, quer nas empresas que terceirizam, 

quer nas terceirizadas. 

Se estes argumentos não bastassem para a sua 

empresa passar a recrutar de forma socialmente 

inclusiva, é bom ela se preparar, porque não deve

ria surpreender que a inclusão social nas empresas 

passasse a ser incentivada pelo governo. E as primei

ras empresas a se adaptarem recrutarão os melhores 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 12, p. 70-74, 26 jun. 2013.




