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magine poder criar a melhor empresa no mundo pa
ra se trabalhar. Como ela seria? Temos investigado es
ta questão nos últimos três anos, pedindo para cente
nas de executivos, por meio de pesquisas e seminários 
em todo o mundo, descreverem a organização ideal. 
Esta missão surgiu a partir de nossa pesquisa sobre a 
relação entre autenticidade e liderança eficaz. Simpli
ficando, as pessoas não irão seguir um líder que não 
considerem autêntico. Mas os executivos questiona
dos deixaram claro que, para serem autênticos, preci

savam trabalhar para uma organização autêntica. O que queriam 
dizer? Muitas respostas foram bem específicas. Mas, subjacente às 
diferenças de circunstância, indústria e ambição individual, fomos 
capazes de encontrar seis fatores comuns. Juntos, descrevem uma 
organização que opera em todo o seu potencial, permitindo às pes
soas fazerem o seu melhor trabalho. 
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Chamamos isso de "a organização dos seus so

nhos". Em poucas palavras, é uma empresa onde as 

diferenças individuais são alimentadas, a informa

ção não é suprimida ou modificada, a empresa agre

ga valor aos empregados em vez de simplesmente 

extraí-lo deles, a organização representa algo signifi

cativo, o trabalho em si é intrinsecamente gratifican

te e não existem regras estúpidas. 

Estes princípios podem parecer senso comum. 

Quem não gostaria de trabalhar em um lugar que os 

pratica? Os executivos conhecem seus benefícios, já 

confirmados em diversos estudos. Avalie estes dois 

exemplos: pesquisa do Hay Group descobre que os 

funcionários altamente engajados têm, em média, 

50% mais chances de superar as expectativas do que 

os trabalhadores menos engajados. E as empresas 

com pessoas altamente engajadas superam aquelas 

com pessoas menos envolvidas em 54% na reten

ção de funcionários, 89% na satisfação do cliente, e 

quatro vezes no crescimento da receita. Uma pesqui

sa recente do nosso colega Dan Cable, da London 

Business School, mostra que os empregados, quan

do se sentem à vontade para expressar-se de forma 

autêntica no trabalho, apresentam níveis mais ele

vados de comprometimento organizacional, desem

penho individual e propensão para ajudar os outros. 

No entanto, poucas organizações, se é que existe 

alguma, possuem todos os seis atributos. Vários vão 

contra suas práticas tradicionais e hábitos arraigados. 

Outros são bastante complicados e podem ser caros 

de implementar. Alguns conflitam entre si. Quase 

todos exigem líderes que saibam equilibrar cuida

dosamente os interesses concorrentes e também re

pensar como alocar tempo e atenção. Assim, a em

presa dos sonhos permanece em grande parte ape

nas uma aspiração. Apresentamos nossos resultados 

como um desafio: metas para líderes e organizações 

criarem ambientes de trabalho mais produtivos e 

recompensadores. 

Deixe as pessoas serem elas mesmas 
Quando as empresas tentam acomodar as diferen

ças, muitas vezes se l imitam às categorias tradicio

nais de diversidade, como gênero, raça, idade, etnia, 

etc. Esses esforços são louváveis. Entretanto, os exe

cutivos entrevistados buscam algo mais sutil, como 

diferenças de perspectivas, pensamentos e pressu

postos fundamentais. 

O vice-reitor em uma das principais universida

des do mundo, por exemplo, anda pelo campus tar

de da noite para localizar pontos fortes de pesquisa. 

Ele, um físico de alma, esperava encontrá-los nos la

boratórios de ciências. Para sua surpresa, os desco

briu nos mais diversos tipos de disciplina acadêmi

cas: história antiga, drama, ou no departamento de 

espanhol. 

A organização ideal está ciente das correntes do

minantes de sua cultura, hábitos de trabalho, código 

de vestimenta, tradições e regras, mas, assim como 

o vice-reitor, faz esforços claros para transcendê-los. 

Estamos falando não apenas sobre as empresas for

mais de serviços financeiross que aceitam o pessoal 

de TI de shorts e sandálias, mas também da organi

zação moderna que não olha torto quando alguém 

usa terno. Ou ainda aquela onde quase todo mundo 

faz horário flexível, mas que acomoda também uma 

ou duas pessoas que preferem uma programação das 

9h às 18h. Por exemplo, na LVMH, a maior empresa 

de produtos de luxo do mundo (e que vem crescen

do rapidamente), você esperaria encontrar pessoas 

brilhantes e inovativas, como Marc Jacobs e Phoebe 

Philo. E você encontra. Mas, ao lado deles, você tam

bém encontra uma proporção ainda maior de execu

tivos e especialistas que monitoram e avaliam ideias 

com foco no negócio. Um dos ingredientes para o su

cesso da LVMH é ter uma cultura em que tipos opos

tos podem prosperar e trabalhar cooperativamente. 

A seleção criteriosa é parte do segredo: a LVMH pro

cura por pessoas criativas que querem comercializar 

seus designs e, ao mesmo tempo, sejam mais pro

pensas a apreciar monitores hábeis em detectar o po

tencial comercial de seu produto ou serviço. 

Os benefícios de aproveitar conhecimentos e ta

lentos podem ser óbvios, mas não surpreende que 

tão poucas empresas façam isso. A descoberta de 

vieses não é fácil. (Considere o pressuposto do vice-

-reitor que equiparou intensidade de pesquisa com 

trabalho noturno no laboratório.) Isso porque os es

forços para estimular a individualidade vão contra 

os esforços para aumentar a eficácia organizacio

nal, que forja sistemas claros de incentivos e planos 

de carreira. Modelos de competências, sistemas de 

avaliação, gestão por objetivos e políticas de recru

tamento bem definidas restringem a gama de com

portamentos aceitáveis. 

As empresas que estimulam a individualidade 

podem, eventualmente, abrir mão de certo grau de 

ordem organizacional. Analisemos a Arup, talvez 

a empresa de engenharia mais criativa do mundo. 

Muitos edifícios emblemáticos tem a marca da Arup 

— da Opera House de Sydney ao Centro Pompidou e 

ao Beijing Water Cube. A Arup aborda seu trabalho 
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de forma holística. Quando a empresa constrói uma 
ponte suspensa, por exemplo, olha para além das 
preocupações do cliente imediato e analisa a região 
que depende dessa ponte. Para isso, a equipe da 
Arup colabora igualmente com matemáticos, econo
mistas, artistas e políticos. Assim, a Arup considera a 
capacidade de absorver diferentes conjuntos de ha
bilidades e personalidades como ferramenta-chave 
de sua estratégia. "Queremos peças interessantes 
que não se encaixem necessariamente... essa com
binação nos leva a lugares aos quais não esperáva
mos chegar", diz o presidente Philip Dilley. "Agora, 
faz parte do meu trabalho prevenir que as coisas se 
encaixem por completo." 

Neste novo mundo, sistemas de avaliação con
vencionais não funcionam. Por isso a Arup não usa 
sistemas de avaliação de desempenho quantitativos 
e nem mesmo uma política corporativa de metas. Os 
gerentes deixam claras suas expectativas, mas cada 
indivíduo decide como alcançá-las. "Autodetermi
nação significa definir o seu próprio caminho e ser 
responsável por seu sucesso", explica um alto fun
cionário de RH. "Desenvolvimento e progressão na 
carreira é algo individual, feito com o nosso apoio." 

Se isso soa demasiado caótico para uma empre
sa mais convencional, considere a Waitrose, um dos 
mais bem-sucedidos varejistas de alimentos da Grã-

-Bretanha, segundo os critérios de participação de 
mercado, lucratividade e fidelização de clientes e 
funcionários. Em uma indústria focada em execu
tar processos de forma eficiente, a Waitrose percebe 
uma vantagem competitiva em incentivar os peque
nos lampejos de criatividade que fazem uma grande 
diferença para o cliente. A Waitrose é uma cooperati
va: cada funcionário é um coproprietário com parti
cipação no lucro da empresa. Assim, a fonte de leal
dade dos funcionários não é nenhum mistério. Mas, 
mesmo assim, a empresa não mede esforços para 

motivar e dar suporte aos interesses pessoais de ca
da indivíduo. Se você quer aprender a tocar piano, a 
Waitrose pagará metade do custo das aulas. Existe 
uma cultura de clubes muito ativa: culinária, artesa
nato, natação e assim por diante. Temos um amigo 
cujo pai aprendeu a velejar porque trabalhava para 
esta organização. Dessa forma, a Waitrose se esforça 
para criar um ambiente onde as pessoas sintam-se 
confortáveis sendo elas mesmas. Ficamos impres
sionados quando um executivo sênior nos disse: "Os 
amigos e familiares me reconheceriam no trabalho". 

"Grandes empresas de varejo dependem de 
personagens que façam coisas um pouco diferen
te", explicou outro executivo. "Ao longo dos anos 
tivemos muitos deles. Procuramos cuidar deles e 
garantir que nossos sistemas não os expulsem." A 
busca da previsibilidade leva a uma cultura de con
formidade, o que Emile Durkheim chamou de "soli
dariedade mecânica". Mas empresas como a LVMH, 
a Arup e a Waitrose são forjadas na "solidariedade 
orgânica" — que, ainda segundo Durkheim, se ba
seia na exploração produtiva das diferenças. Por que 
se dar a esse trabalho? Acreditamos que Ted Mathas, 
chefe da companhia de seguros New York Life, ex
plica melhor: "Quando fui nomeado CEO, a minha 
maior preocupação era se esse trabalho iria me dei
xar realmente dizer o que penso. Eu precisava ser eu 
mesmo para fazer um bom trabalho. Todo mundo 
precisa". 

Libere o fluxo de informações 
A organização dos seus sonhos não engana, obstrui, 
distorce, ou muda. Ela reconhece que, na era do Fa-
cebook, WikiLeaks e Twitter, é melhor dizer a verda
de antes que alguém o faça. Ela respeita a necessi
dade de seus funcionários saberem o que realmente 
está acontecendo, para que possam fazer o seu traba
lho, particularmente em ambientes voláteis, onde já 
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é difícil manter todos alinhados e onde os trabalha
dores de todos os níveis são convidados a pensar de 
forma mais estratégica. Evidente, não? Na realidade, 
as barreiras para o que chamamos de "honestidade 
radical" (comunicação completa, clara, oportuna e 
sincera) são inúmeras. 

Alguns gestores veem a quebra de informações 
como necessária para manter a eficiência. Outros 
praticam um tipo aparentemente benigno de pater
nalismo, relutantes em preocupar a equipe com cer
tas informações ou em identificar um problema an
tes de ter uma solução. Alguns sentem a obrigação 
de dar uma interpretação positiva, mesmo nas situ
ações mais negativas como uma forma de lealdade 
para com a organização. 

A relutância em ser o portador de más notícias é 
da natureza humana, e altos executivos bem sabem 
que esta tendência pode estrangular o fluxo de in
formações. Veja o exemplo de Mads Ovlisen, CEO da 
Novo Nordisk na década de 1990, quando as viola
ções das regulamentações do FDA nas instalações di
namarquesas de produção de insulina tornaram-se 
tão graves que autoridades americanas quase proi
biram o produto no mercado americano. Por incrível 
que pareça, na época, ninguém informou Ovlisen so
bre a situação. Isso porque a Novo Nordisk operava 
sob uma cultura em que o conselho executivo nunca 
deveria receber más notícias. 

A empresa tomou medidas para corrigir a ques
tão, redesenhando todo o sistema de gestão de qua
lidade: processos, procedimentos e treinamento de 
todo o pessoal envolvido. Eventualmente, essas prá
ticas foram estendidas a desenvolvimento de novos 
produtos, produção, distribuição, vendas e suporte. 

De forma mais ampla, a visão, valores e um con
junto de princípios de gestão foram explicitamente 
articulados como o Novo Nordisk Way. Para chegar à 
raiz da crise, 0vlisen também propôs a criação uma 

nova cultura de honestidade através de um processo 
que chamou de "facilitação organizacional", ou seja, 
a facilitação do fluxo de informações honestas. 

Desde então, uma equipe de facilitadores (audito
res de gestão interna), com ampla experiência orga
nizacional, visita regularmente as sucursais da em
presa. São feitas entrevistas com funcionários e ges
tores selecionados aleatoriamente para avaliar se o 
Novo Nordisk Way está sendo praticado. Os funcio
nários sabem, por exemplo, que devem informar a 
todos stakeholders tudo o que acontece na organiza
ção, inclusive as más notícias, o mais rápido possível. 
Será que isso realmente acontece? Muitos funcioná
rios nos disseram que apreciam estas visitas porque 
elas promovem conversas honestas sobre os valores 
fundamentais do negócio e dos processos. 

É difícil obter honestidade radical. Requer a aber
tura de diferentes canais de comunicação, onero
sos de manter. Além disso, há o risco de ferir o ego 
dos gestores anteriormente isolados. Acompanhe 
o que aconteceu quando a Novo Nordisk recente
mente proibiu a venda de refrigerante em todos os 
seus edifícios. PeopleCom, o site de notícias interno 
da empresa, foi inundado com centenas de respos
tas inflamadas. Algumas pessoas entenderam a de
cisão como um ataque à liberdade pessoal. ("Eu me 
pergunto qual será a próxima coisa que a NN vai me 
'ajudar' a não fazer", escreveu um funcionário exas
perado. "Proibir frutas frescas em um esforço para 
reduzir o consumo de açúcar?") Outros defenderam 
a política como uma extensão lógica do foco da em
presa na diabetes. ("Nós ainda podemos comprar os 
nossos próprios refrigerantes... a Novo Nordisk não 
deve ser uma 7-Eleven.") O fato dos comentários 
estarem assinados indica o quanto a honestidade é 
difundida na cultura da Novo Nordisk. 

Segredos comerciais sempre exigirão confi
dencialidade. E nós não queremos sugerir que a 
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honestidade irá, necessariamente, impedir o surgi
mento de problemas, particularmente em setores 
altamente regulados, quase sempre sob vigilância. 
Mantemos, no entanto, que os executivos devam er
rar por excesso de transparência, além do que seus 
instintos sugerem. Especialmente hoje, quando os 
níveis de confiança entre os empregados e clientes 
são tão baixos e a especulação do mercado tão alta, 
as organizações devem trabalhar arduamente para 
comunicar o que está acontecendo se quiserem ser 
ouvidos e manter sua credibilidade. 

Amplie os pontos fortes das pessoas 
A empresa ideal faz seus melhores funcionários ain
da melhores; e o pior deles melhor do que ele jamais 
imaginou ser. Nas economias robustas, quando a 
competição por talentos é feroz, é fácil perceber que 
os benefícios de desenvolver a equipe já existente 
superam os custos de buscar novos trabalhadores. 
Mas, mesmo assim, as empresas reclamam a perda 
de seu investimento quando as pessoas se deban
dam para oportunidades mais promissoras. Tanto 
nos momentos bons quanto nos ruins, os gestores 
são melhor recompensados por minimizarem os cus
tos trabalhistas do que pelo objetivo de longo prazo 
de ampliar a eficácia dos trabalhadores. Talvez isso 
explique por que essa aspiração, embora amplamen
te reconhecida e bem compreendida, muitas vezes 
não é atingida. 

Há tempos, universidades e hospitais de elite, 
Goldman Sachs e McKinsey, e empresas de design co
mo a Arup buscam agregar valor às pessoas valiosas. 
O Google e a Apple são exemplos mais recentes. Eles 
fazem isso de inúmeras maneiras, proporcionando a 
interação criativa entre os pares, ampliando as atri
buições, treinando, e com uma marca que confere a 
qualidade de elite aos seus funcionários. Nada disso 
é muito complexo, ou propriamente uma novidade. 

Mas o desafio de encontrar, treinar e reter exce
lentes trabalhadores não se limita às indústrias espe
cializadas de alta tecnologia, ou de finanças. Defen
demos que, em muitas indústrias, a relação empre-
gado-empregador está mudando do quanto se pode 
extrair de valor dos trabalhadores para o quanto de 
valor se pode incutir neles. No fundo, esse é o verda
deiro significado da melhoria de produtividade. 

Tome o McDonald's como exemplo, uma empre
sa fundada na eficiência de custos. Mesmo com gran
de oferta de mão de obra, o McDonald's concentra-

-se, em larga escala, na trajetória de crescimento de 
seus funcionários da linha de frente. No Reino Uni
do, a empresa investe £ 36 milhões ($ 55 milhões) por 
ano para proporcionar aos seus 87.500 empregados 
a chance de obter habilitações acadêmicas reconhe
cidas nacionalmente. Um dos maiores provedores 
de aprendizagem no país, o McDonald's já distribuiu 
mais de 35 mil dessas qualificações aos funcionários 
desde o lançamento do programa em 2006. Toda se
mana, o equivalente a seis salas de aulas cheias de 
alunos se formam em matemática e inglês. Todos os 
dias outros 20 funcionários ganham uma qualifica
ção técnica. 

Como muitas grandes em
presas, o McDonald's tem di
versos programas de forma
ção em gestão para executi
vos, mas a empresa também 
estende esse esforço aos ge
rentes de restaurantes, geren
tes de departamento e geren
tes de turno que, como os lí
deres do dia a dia nas linhas 
de frente, aprendem as ha
bilidades de comunicação e 
treinamento necessárias pa
ra motivar equipes e bater 
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metas de vendas. O retorno do investimento da em
presa não é medido em termos de aumento da recei
ta ou rentabilidade, mas na menor rotatividade de 
gestores e de suas equipes. A rotatividade vem di
minuindo desde o início do programa. Um dos refle
xos desta ação é o McDonald's ser apontado, na pes
quisa anual do Great Place to Work Institute, como 
uma das 50 melhores empresas para trabalhar, des
de 2007. 

Para ter uma noção do quanto se pode pensar no 
desenvolvimento do empregado, vamos considerar 
o Game Makers, o programa de treinamento de vo
luntários montado pelo Comitê Organizador dos Jo
gos Olímpicos de Londres (Logog, na sigla em inglês). 
O Logog foi responsável pela maior força de traba
lho em tempos de paz já recrutada no Reino Unido. 
Ele coordenou as atividades de mais de cem mil sub
contratados, 70 mil voluntários e 8 mil funcionários 
pagos. A Game Makers utilizou esquemas imaginati
vos e arrojados para empregar pessoas que nunca t i
nham trabalhado ou voluntariado antes. Através do 
seu programa Trailblazer, por exemplo, os funcio
nários remunerados aprenderam a trabalhar de for
ma eficaz com voluntários de todas as classes sociais. 
Em parceria com outros órgãos estaduais, o progra
ma Personal Best habilitou mais de 7,5 mil indivídu
os desfavorecidos e desempregados, alguns com de
ficiências físicas ou de aprendizagem, a ganhar uma 
qualificação. O programa, direcionado aos estudan
tes que abandonaram a escola no leste de Londres, 
concedeu duas colocações de três meses de trabalho. 
Depois desse período, foi oferecido um contrato de 
trabalho até o final do evento. Agências de emprego 
do setor público e privado do Reino Unido, inspira
das pelo modelo do Logog, reescreveram suas dire
trizes de trabalho, permitindo engajar pessoas que 
até então não eram consideradas empregáveis. 

Reconhecemos que prometer trazer o melhor de 
cada um é uma estratégia de alto risco e recompen
sa. Ela melhora a reputação, e essa reputação é fa
cilmente destruída. O Goldman Sachs, por exemplo, 
passou anos construindo sua reputação como o me
lhor banco de investimentos. É por isso que carta de 
renúncia mordaz de Greg Smith, acusando a empre
sa de não seguir seus próprios padrões, foi tão preju
dicial. Uma vez tomado este caminho, não há como 
retroceder. 

Mais do que o valor das ações 
As pessoas querem fazer parte de algo maior do que 
elas, algo em que possam acreditar. "Eu já trabalhei 

em organizações onde as pessoas tentam fazer lava
gem cerebral sobre as virtudes da marca", nos disse 
um participante do seminário. "Quero trabalhar em 
uma organização onde eu possa realmente sentir 
sua origem, entender seu significado e aí, sim, ves
tir a camisa." Tornou-se lugar comum afirmar que 
as organizações precisam de um valor comum. Cer
tamente precisam. Mas o valor comum vai além de 
cumprir sua missão, trata-se de forjar e manter co
nexões poderosas entre os valores pessoais e orga
nizacionais. Essa é a forma de promover ao mesmo 
tempo a individualidade e uma cultura forte. 

Algumas pessoas podem argumentar que certas 
empresas têm uma vantagem inerente nessa área. 
Um colega acadêmico uma vez nos perguntou se 
estávamos trabalhando com alguém interessante. 
Quando mencionamos a Novo Nordisk, ele tirou de 
sua pasta um conjunto de seringas da Novo para in
jetar insulina e disse simplesmente: "Eles salvam mi
nha vida todos os dias". Os engenheiros que proje
tam as barras laterais para o Mini da BMW são conhe
cidos por acordarem às 4h da manhã para escrever 
ideias que farão os carros mais seguros. É isso que se 
espera de pessoas atraídas pela idéia de construir "o 
carro de ponta". 

Mas a vantagem destas empresas não está no 
seu negócio, mas na maneira com que fazem negó
cio. Para entender melhor, vamos considerar Micha-
el Barry, um professor demitido devido a cortes de 
gastos do Estado. Três décadas depois, a experiên
cia ainda era traumática: "Foi um caso de último a 
entrar, primeiro a sair, nada a ver com mérito. Eu de
cidi que não queria perder meu emprego desse jei
to novamente. Pesquisei com muito cuidado, procu
rando lugares com posicionamento claro no merca
do". E para onde este idealista foi? Tornou-se ven
dedor de seguros da Nova York Life. "É uma empre
sa muito diferente — de cima a baixo", disse quando 
lhe perguntei sobre a conexão que sentiu com a em
presa. Ele explicou sua escolha: "Quando as outras 
companhias de seguros começaram com processos 
de desmutualização, tornando-se supermercados 
de serviços financeiros, a New York Life deixou mui
to claro que seguros de vida permaneceriam o nosso 
foco principal. Os agentes não gostaram (no início). 
Sentiram que estavam perdendo a oportunidade de 
ganhar mais dinheiro. Mas Sy Stemberg, o CEO na 
época, foi para fóruns públicos com os agentes e não 
poupou palavras. Ele nos disse: "Nós somos uma 
companhia de seguros de vida, e nós somos bons nis
so". Isso é mais do que uma estratégia de negócios, 
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diz Barry. "É assim que operamos todos os dias. Este 
não é um lugar onde nos esquivamos dos reembol
sos. Um homem contratou um seguro de vida, foi pa
ra casa para preencher o cheque para pagá-lo. Estava 
em sua mesa quando morreu naquela noite. A apó
lice não havia sido paga, mas nós pagamos o seguro. 
Os agentes realmente compram essa ideia." 

O CEO atual, Ted Mathas, reconhece que o sta
tus da Nova York Life como uma companhia mútua 
de seguros gera uma vantagem ao afirmar que o lu
cro não é tudo o que importa. Mas argumenta que a 
mesma lógica se aplica às empresas públicas, isto é, 
o lucro é (ou deveria ser) o resultado da busca de ob
jetivos mais significativos. A ideia não é nova. "Mas 
muitas empresas públicas perderam o rumo e com 
ele o sentimento de quem são", sugere Mathas, e nós 
concordamos. 

Mostre o sentido do trabalho diário 
Além de valor comum, os executivos com quem fa
lamos querem algo mais. Eles procuram gerar senti
do nas suas atividades diárias. Esta aspiração não se 
concretiza apenas pelo enriquecimento vindo do tra
balho. Ela requer nada menos do que uma reconside
ração deliberada das tarefas que cada pessoa está re
alizando. Estas funções fazem sentido? Por que são o 
que são? Elas são tão envolventes quanto podem ser? 
Esta é uma grande e complexa tarefa. 

Vamos examinar a John Lewis, a empresa-mãe 
da Waitrose e da loja de departamentos Peter Jones. 
Em 2012 terminaram a revisão de seus mais de 2.200 
postos de trabalho, encaixando-os numa hierarquia 
de dez níveis, para que os funcionários pudessem 
aproveitar as oportunidades em toda a organização. 
Isso soa como um movimento de homogeneização, 
e até poderia ser para uma empresa tradicional. Mas 
para a John Lewis, que opera para o benefício de 
seus empregados-proprietários, foi um esforço deli
berado para combinar o empregado com o trabalho 
que deseja fazer. 

Ou considere o Rabobank Nederland, o braço 
bancário do maior provedor de serviços financeiros 
da Holanda, o Rabobank Group. Após anos de desen
volvimento, o banco lançou o Rabo Unplugged, uma 
infraestrutura técnica e organizacional que permite 
aos funcionários se conectar uns aos outros, de pra
ticamente qualquer lugar, e mesmo assim atender 
aos padrões rigorosos de criptografia exigidos pe
los sistemas bancários. Sem escritórios fixos ou pa
drões rígidos de trabalho, os funcionários do Rabo
bank são, assim como os da Arup, responsáveis pelos 

resultados de seu trabalho. Contudo, são livres para 
escolher como, onde, quando e com quem realizá-

-lo. Esta abordagem requer que os gestores deposi
tem uma extraordinária confiança em seus subordi
nados, e exige que os funcionários tornem-se mais 
empreendedores e colaborativos. 

Além de repensar os papéis individuais, fazer 
com que o trabalho se torne gratificante pode sig
nificar repensar a forma como as empresas são diri
gidas. A organização da Arup, que pode ser descrita 
como de "extrema perfeição", é um modelo possível. 
Como tal, é preciso algum tempo para se acostumar. 
Ao descrever o funcionamento de uma unidade da 
Arup, Tristram Carfrae, membro do conselho, expli
ca: "Temos arquitetos, engenheiros, supervisores 
de materiais e gerentes de projeto juntos na mesma 
sala... pessoas que realmente querem mesclar seus 
egos no coletivo e não serem apenas guiadas, no sen
tido clássico da palavra. 

Não queremos subestimar este desafio. Mas há 
grandes benefícios ao alcançá-lo. Quando o traba
lho é significativo, costuma tornar-se uma causa. 
Assim é para os engenheiros da BMW e os agentes 
de seguros da New York Life. Reconhecemos tam
bém um elemento de risco: quando entrevistamos o 
lendário designer de jogos Will Wright, ele nos dis
se que a sua lealdade primordial não era para com 
sua companhia, a Electronic Arts, mas para com o 
projeto — originalmente a franquia recordista Sims 
e, mais recentemente, a Spore. Will deixou a EA para 
iniciar a sua própria empresa, na qual a EA tornou-

-se investidora. 
O desafio é semelhante ao da promoção do cres

cimento pessoal. Se você não fizer, os melhores pro
fissionais podem sair ou nem pensar na sua empresa. 
Ou os seus concorrentes podem desenvolver o po
tencial das pessoas que você esqueceu. Quando vo
cê faz o investimento, os membros de sua equipe tor
nam-se mais valiosos para você e para seus concor
rentes. O truque é fazer com que a permanência na 
empresa seja importante para eles. 

Regras que as pessoas 
possam entender 
Para muitos, a organização dos sonhos é livre de res
trições arbitrárias. Mas não totalmente destituída de 
regras. Engenheiros, mesmo na Arup, devem seguir 
procedimentos e controles de qualidade restritos, 
senão os edifícios desabam. As organizações preci
sam de estrutura. Mercados e empresas precisam 
de regras. Conforme as empresas empreendedoras 
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crescem, muitas vezes passam a acreditar que no
vos e complicados processos irão minar sua cultu
ra. Porém, a sistematização não precisa, necessaria
mente, levar à burocratização, especialmente se as 
pessoas entenderem para que servem as regras e as 
legitimarem. 

A Vestergaard Frandsen, uma nova empresa so
cial que faz mosquiteiros para os países em desen
volvimento, está dominando a arte dos códigos de 
comportamento que podem ajudar a estruturar su
as operações de crescimento, sem comprometer sua 
cultura. As decisões de contratar (e demitir) são in
tencionalmente simples e somente um nível de apro
vação é necessário para cada posição. Os diretores re
gionais têm ampla liberdade, dentro de prazos cla
ros. Sistemas de gestão de conhecimento são pro
jetados para encorajar as pessoas a ligar umas para 
as outras em vez de enviarem e-mails e de explicar 
por que alguém está sendo copiado em uma men
sagem de e-mail. Vestergaard vê estas regras sim
ples como segurança e não ameaças aos seus valores 
fundamentais. 

Apesar da redução dos níveis hierárquicos, da 
subsequente divisão das fronteiras organizacionais 
e da imprevisibilidade das carreiras, as instituições 
permanecem o que Max Weber chama de "associa
ções imperativamente coordenadas", onde o respei
to pela autoridade é fundamental para a criação e 
manutenção da estrutura. No entanto, sabemos que, 
cada vez mais, os empregados estão mais céticos em 
relação ao poder puramente hierárquico, às descri
ções chiques de cargos e às fontes tradicionais de le
gitimidade, como idade e senioridade. Eles também 
estão cada vez mais desconfiados de carisma, já que 
muitos líderes carismáticos acabam se mostrando 
uma fraude. 

0 que os trabalhadores precisam é de um senso 
de autoridade moral, derivado não de um foco na 
eficiência dos meios, mas da importância dos fins. A 
organização dos seus sonhos lhe dá razões para que 
você se submeta às estruturas necessárias para dar 
suporte aos propósitos da organização. Nessa em
presa, a autoridade dos líderes deriva da resposta a 
uma pergunta feita por Steve Varley, sócio da Ernst 
& Young no Reino Unido, a sócios seniores em seu 
discurso de posse, depois de ter atingido lucro re
corde: "Isso é tudo?". (Em resposta, ele propôs um 
redirecionamento radical, um programa chamado 

"Crescendo com sucesso, fazendo a diferença", que 
visa alcançar tanto o crescimento financeiro como a 
mudança social.) Nos últimos 30 anos temos ouvido 

os seguintes tipos de conversa em muitas organiza
ções: "Vou chegar tarde em casa. Estou trabalhan
do na cura para a enxaqueca"; "Ainda no trabalho. O 
novo álbum do U2 sai amanhã, é brilhante"; "Muito 
ocupado com o plano de levar a insulina para a África 
Oriental". Nunca ouvi isso: "Vou chegar tarde em ca
sa. Estou aumentando o lucro dos acionistas". 

AS P E S S O A S QUEREM FAZER UM BOM T R A B A L H O — 

para sentir que são importantes em uma organização 
que faz a diferença. Querem trabalhar em um lugar 
que amplia suas características positivas, e não suas 
fraquezas. Para isso, precisam de certa autonomia e 
estrutura, bem como de uma organização coerente, 
honesta e aberta. 

Mas isso é complicado, pois exige equilíbrio entre 
muitas reivindicações opostas. Alcançar o pleno be
nefício da diversidade significa negociar o conforto 
de estar cercado de espíritos interessados no traba
lho árduo, de conectar diversos tipos de pessoa, há
bitos e tradições em uma cultura vibrante. Os gesto
res devem continuamente analisar quando avançar 
e quando tomar mais tempo para debater e assumir 
compromissos. 

Nosso objetivo aqui não é criticar as estruturas 
empresariais modernas. Mas é difícil não notar que 
muitas das organizações que citamos aqui são in-
comuns em suas formas de lidar com propriedade 
e ambição. Características fortes nas parcerias, nas 
associações mútuas, nas instituições de caridade e 
nas empresas sociais. Embora todas compartilhem 
do desejo de gerar receita, poucas são empresas ca
pitalistas convencionais e de grande escala. 

Seria um erro sugerir que as organizações são to
das iguais, mas duas semelhanças se destacam. Em 
primeiro lugar, as instituições são muito claras sobre 
o que fazem bem: a Novo Nordisk transforma a vida 
das pessoas com diabetes; a Arup cria belos ambien
tes. Em segundo lugar, as organizações desconfiam, 
de modismos que varrem o mundo corporativo. 

O trabalho pode ser libertador, ou pode ser alie
nante, explorador, controlador e homogeneizante. 
Apesar das mudanças trazidas pelas novas tecnolo
gias e gerações, as forças subjacentes do capitalismo 
dos acionistas e da burocracia continuam poderosas. 
Enquanto você se esforça para criar uma organização 
autêntica e realizar plenamente o potencial humano 
no trabalho, não subestime o desafio. Caso contrário, 
essas organizações continuarão a ser a exceção e não 
a regra, um mero sonho. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 8, p. 58-66, ago. 2013.




