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Não tem jeito, os abusos de linguagem vão durar para sempre
Banda executiva

Lucy Kellaway

D
uas coisas ruins
podem acontecer
quando você volta a
trabalhar depois
das férias: uma

pequena e outra grande.
A pequena é quando a senha
de seu computador expira,
a segunda é quando o seu
trabalho também expira.

Na semana passada, as duas
coisas aconteceram comigo
quando voltei de uma semana
de folga. A primeira era
previsível, embora um pouco
deprimente porque você
fica tentando imaginar um
monte de novas senhas
que são recusadas pelo
computador, que as classifica

como insuficientes. Mas o
fim do tipo de trabalho que
faço não era algo esperado.

Como correspondente de
bobagens administrativas
do “Financial Times”, sempre
imaginei que tinha a posição
mais estável do jornalismo.
O mercado de bobagens,
como sempre observei, tem
apenas uma fase — a fase
de alta —, de modo que
nunca há falta de assunto.

Ainda assim, no espaço de
uma curta semana duas
coisas perturbadoras
aconteceram. Primeiro,
foi a notícia de que os
servidores públicos britânicos
foram impedidos de
usar 30 palavras feias.

Não haverá mais “delivering”
(entrega) — a menos que
isso envolva pizzas; não
haverá mais “empowerment ”
(empoderamento) ou
“facilitation” (facilitação), e
nada mais será “key ” ( c h av e ) ,
a não ser que se encaixe em
uma fechadura. “Going
forward” (seguindo adiante) —
outro termo banido —, não
haverá mais “driving” sem
que isso signifique dirigir
um automóvel.

Dois dias depois, a “Harvard

Business Review” publicou
um artigo em seu blog com
o título “Sua empresa é tão
boa quanto a maneira como
você escreve”. Kyle Wiens,
diretor-presidente da iFixit,
afirma no texto que a boa
escrita faz a diferença entre
uma empresa boa e uma ruim,
uma venda e uma não venda.

Pela reação entusiasmada,
seus leitores parecem
concordar. Enquanto estava
de folga, um movimento
começou a se desenhar dos
dois lados do Atlântico.
Do lado do Reino Unido, a
arma é a compulsão, enquanto
que do lado dos Estados Unidos
é um apelo ao bom senso.
De qualquer maneira,
para uma correspondente
de bobagens administrativas,
trata-se de notícias
preocupantes.

Imaginando o que faria
com o resto de minha vida,
comecei a vasculhar
melancolicamente meus
e-mails e quase que
imediatamente surgiu algo
encorajador. Perguntaram
a Howard Schultz se a Starbucks
pretende realizar mais
aquisições, ao que ele
respondeu: “Eu diria que temos

o suficiente para digerir no
curto prazo e, francamente,
não há nada em nosso campo
de visão sugerindo que estamos
envolvidos em qualquer
coisa que vamos adquirir.”

Isto é diabólico. São 31
palavras, sendo que apenas
uma daria conta do recado.
Trata-se de algo presunçoso e
terrivelmente vago. Isso deveria
ser usado não apenas como
um lembrete de como no
mundo dos negócios as
pessoas estão viciadas em
abusar do significado, da
sintaxe e das metáforas, mas
também para mostrar que
Wiens está errado: não há
ligação entre o sucesso das
empresas e falar como um ser
humano comum. A companhia
que lançou o frappuccino de
caramelo não tem problemas
para vender coisas.

Wiens não fornece provas de
que palavras mal escolhidas
significam negócios ruins.
Em vez disso, o próprio texto
mina essa teoria. Em desespero,
ele cita o manual da torradeira
que tem em casa, que chama
o botão que ejeta as torradas
de “extra-lift carriage control
lever ” (numa tradução livre,
algo como alavanca especial

de controle de suspensão).
Mesmo assim, trata-se de
sua torradeira: não importa
o quanto ele lamenta essa
linguagem, isso não o impediu
de comprar o utensílio.

A triste verdade é que as
palavras têm importância
apenas a alguns de nós
que ficamos exageradamente
agitados quando as pessoas
as usam mal. Mas até mesmos
os defensores de uma causa
acabam comprando torradeiras
que abusam do idioma por
que: a) todas fazem isso, e b) a
qualidade da torradeira triunfa
sobre as palavras nela inscritas.

Se não há nenhuma ligação
de negócios entra o idioma e
as vendas, a única maneira de
melhorar as coisas é seguir o
caminho estipulado para os
servidores públicos e tornar
ilegais as piores frases.
Mesmo assim, a história nos
mostra que proibir coisas com
as quais as pessoas estão
apegadas não funciona.

No próprio setor público,
o vício da linguagem
inapropriada começa no topo.
Nos blogs postados pelo
chefe do funcionalismo
público Sir Bob Kerslake, há
orgias de “delivery ” (entrega).

Ele “e n t r e g a” resultados,
cortes no orçamento e serviços
com o mesmo desembaraço.
Foi somente na última
postagem — dois dias depois
da proibição — que Sir Bob
parou completamente de
“entregar ”, embora não tenha
resistido a uma “c h av e” ou duas.

Ele começa seu texto mais
recente da seguinte maneira:
“Os benefícios colhidos com
o investimento em meu
desenvolvimento pessoal
ao longo dos anos me
deixaram apaixonadamente
comprometido com o
serviço público enquanto
organização de aprendizado”.
O funcionalismo público
pode ser uma organização
de aprendizado (seja lá o
que isso quer dizer). Mas
aprender a não falar de modo
vazio sobre comprometimento
apaixonado será muito difícil.

Qual será minha
“l i ç ã o - c h av e” com tudo isso? Eu
diria, francamente, que não há
nada em meu campo de visão
sugerindo que meu trabalho
acabou de uma vez por todas.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

ENTRETENIMENTO E MÍDIA

Executivos buscam saídas nas escolas
Setores em transformação buscam a criação de novos modelos de negócios e formação profissional. Por Sarah Murray, do Financial Times

Com a aproximação das tele-
comunicações, da tecnologia e
da mídia, as indústrias do entre-
tenimento e da mídia estão pas-
sando por uma ruptura sem pre-
cedentes. Produtores musicais,
diretores de cinema, emissoras
de televisão, editores de jornais e
de livros estão tendo que repen-
sar seus modelos de negócios e,
em busca de uma resposta, mui-
tos estão voltando para a escola.

“Vemos um aumento na de-
manda desses profissionais por
nossos programas executivos e
pelo MBA”, afirma Sandra Sieber,
professora e diretora de sistemas
de informação da escola de ne-
gócios Iese de Barcelona, que mi-
nistra o curso de estratégias
avançadas de mídia digital.

Ela também notou um cresci-
mento no número de empresas
do setor que vão até o campus
da Iese para buscar alunos com
habilidades empresariais, uma
vez que perceberam que não po-
dem mais desenvolver dentro de
suas organizações os talentos de
que necessitam. Antes, elas re-
presentavam apenas uma pe-
quena parcela dos recrutadores
da escola. “Nossa divisão de ser-
viços de carreira está intensifi-
cando tudo que diz respeito a
tecnologia, mídia e entreteni-
mento. Passamos a ter mais cor-
porações que querem contratar
alunos de MBA nessas áreas”.

Não há dúvidas de que o setor
precisa descobrir como manter a
lucratividade em um mundo em
que a tecnologia on-line corroeu
muitas fontes tradicionais de re-
ceita. Para emissoras de televisão,
jornais e outros, o velho modelo,
em que o conteúdo gerava recei-
ta publicitária, está desaparecen-
do. “Antes, você apenas garantia
um produto de qualidade e o res-
to se ajeitava”, diz a professora
Sandra. “Hoje, todas as organiza-
ções da área estão em busca de
novos modelos de monetização.”

E no que diz respeito ao con-
teúdo, a internet, enquanto ca-
nal de distribuição de mídia e
entretenimento, também vem
dificultando cada vez mais a
identificação das divisões entre
os setores. As emissoras de TV
com presença na internet agora
precisam produzir conteúdo es-
crito, enquanto os jornais mi-
gram para a internet e sofrem
pressão para produzir vídeos.

As companhias de mídia estão
invadindo os territórios umas
das outras. A provedora de ví-
deos por assinatura on-line Net-
flix, por exemplo, fez uma incur-
são na produção de TV com o lan-
çamento de sua primeira série
original, “House of Cards”. Ao

Aumenta a oferta de
programas especializados
Do Financial Times

Alguns executivos da mídia
estão embarcando nos MBAs
tradicionais para aperfeiçoar
suas habilidades empresariais,
mas a oferta de programas es-
pecializados focados na mídia
está crescendo. Em Nova York,
por exemplo, o programa de
mídia da Columbia Business
School apresenta os participan-
tes a tudo que vai de tecnolo-
gias e estrutura de custos, a re-
gras e mudança de expectativas
em relação aos consumidores.
Seus cursos optativos cobrem
estratégia de mídia e entreteni-
mento, marketing artístico e
cultural, com aulas que in-
cluem fusões e aquisições.

Na Stern School of Business,
da Universidade de Nova York, é
possível fazer a especialização
em entretenimento, mídia & tec-
nologia como parte do MBA. O
programa ajuda os participantes
a aplicar, nesses setores, discipli-
nas como marketing e finanças.
Já a Iese Business School minis-
tra, também em Nova York, um
curso especializado de adminis-

tração para executivos de em-
presas do setor de mídia e entre-
tenimento. A intenção é mostrar
o caminho do sucesso na atual
revolução digital. Enquanto isso,
a Anderson School of Manage-
ment, da Universidade da Cali-
fórnia, em Los Angeles (UCLA),
tem um programa de adminis-
tração de entretenimento e mí-
dia que combina um MBA com
aulas sobre o setor.

Essas instituições estão crian-
do programa para ajudar profis-
sionais a enfrentar a revolução
que assola seu setor, mas as es-
colas também precisam estar
atentas. A proliferação de cur-
sos abertos pela internet (Mo-
ocs, na sigla em inglês) e de
programas on-line de gestão
podem significar que seus pró-
prios modelos de negócios es-
tão perto de uma ruptura. “A i n-
da há espaço para um ponto de
vista especializado, mas como
iremos provar que temos va-
lor?”, diz Sarah Smith-Robbins,
diretora de novas tecnologias
da Kelley School of Business, da
Universidade de Indiana. “Va i
ser interessante.” (SM)

mesmo tempo, a disponibilidade
de conteúdo ‘on-demand’ redu -
ziu as oportunidades de lança-
mento das emissoras de TV que
se viram obrigadas a repensar as
estratégias de programação.

As organizações também pre-
cisam se adaptar a um mundo
em que os usuários querem per-
sonalizar a maneira como conso-
mem mídia e entretenimento,
pulando frequentemente entre
uma forma e outra, com o uso de
tipos diferentes de dispositivos
eletrônicos. “O que a tecnologia
digital fez ao conteúdo, à pro-
priedade intelectual e à maneira
como ele é distribuído rompeu
os modelos de negócios básicos
que esses setores adotavam”, diz
Sarah Smith-Robbins, diretora
sênior de novas tecnologias da
Kelley School of Business da Uni-
vesrsidade de Indiana, onde mi-
nistra um curso de estratégias di-
gitais de marketing.

Várias escolas oferecem cursos
parecidos ao da Iese, visando exe-
cutivos de empresas de mídia e
entretenimento. No entanto, há
quem defenda que os principais
cursos de MBA também podem
ajudar esses profissionais a en-
contrar seus caminhos no novo
cenário. Em primeiro lugar, com
os executivos claramente neces-
sitando interpretar grandes
quantidades de dados gerados

on-line por downloads, visuali-
zações de páginas e cliques em
anúncios, os cursos básicos de
contabilidade ou estatística po-
dem fornecer ferramentas úteis.

Isto é algo que Jillian Smith, es-
tudante do primeiro ano de MBA
da Stern, experimentou em pri-
meira mão. Antes de iniciar o MBA,
ela trabalhava para companhias
como a “US News & World Report”
e “The Daily Beast”. Nesse período,
assistiu o setor ser cada vez mais
conduzido pelos dados. “Eu via
uma certa deficiência das empre-
sas na maneira de usar essas infor-
mações em seus negócios”, diz.
“Com a tecnologia, há flutuações
enormes num piscar de olhos, de
modo que você precisa estar sem-
pre preparado. Tradicionalmente,
a indústria da mídia não tem essa
capacidade de adaptação.”

Jillian Smith descobriu ele-
mentos quantitativos do curso
que teriam sido úteis em seus
empregos anteriores. “Poder tra-
balhar rapidamente com núme-
ros definitivamente é algo que
teria ajudado”, diz. Ela também
acredita que o MBA oferece aos
executivos de seu setor algo que
vai muito além dos números. “A
escola de negócios ensina a olhar
para as coisas de uma maneira
mais criativa. O setor está estag-
nado. Há alguma inovação, mas
ela não está onde deveria.”

Os profissionais de entreteni-
mento e mídia também podem
se beneficiar ao aprenderem
junto com os alunos de MBAs
tradicionais, segundo a profes-
sora Sarah, da Kelley School of
Business. Como muitos estudan-
tes ainda não ganharam expe-
riência em um único setor como
os de entretenimento e mídia,
eles não têm ideias preestabele-
cidas sobre como deve ser um
modelo de negócios, o que aju-
da no debate em sala de aula.

“Voltar para a escola e ter essa
liberdade pode ajudá-los a ima-
ginar o que eles podem fazer de
d i f e r e n t e”, diz. A professora Sa-
rah ressalta que o MBA propor-
ciona uma visão ampla sobre os
setores que podem não ter nada
a ver com você. “É possível ter
uma vantagem competitiva ao
estudar uma área que, de outra
forma, você nem iria considerar.”

Ela admite, contudo, que os seg-
mentos de entretenimento e mí-
dia, assim como os acadêmicos,
não têm uma fórmula para ser
bem-sucedido em um cenário em
rápida mutação. “Parte de nossa
função é fornecer uma plataforma
para as pessoas trocarem opiniões
em um momento em que nin-
guém tem as respostas. Basica-
mente, nos tornamos os conduto -
res da discussão.” (Tradu -
ção de Mario Zamarian)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




