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Empresas que têm valor no foco dos 
seus clientes são elogiadas acima de tudo 
por seu caráter. Note que toda vez que os 
clientes falam daquelas empresas que ad
miram, mencionam, em primeiro lugar, 
seus predicados de personalidade.

Empresa tal? Eles são seriíssimos, tudo 
para eles é uma responsabilidade de qua
lidade, preocupam-se com o que é essen
cial, tratam todos com a maior gentileza e 
são muito honrados, transparentes.

Seus produtos e serviços são citados ape
nas no final, depois daqueles primeiros 
atributos terem sido muito bem destaca
dos, pois são eles que conferem à empresa 
um caráter excepcional.

O mesmo acontece no caso de pessoas 
que consideramos exemplares. Sempre

nos referimos a elas a partir de elogios ao 
seu caráter; suas características mais téc
nicas, digamos assim, vêm sempre depois.

Isso nos leva a crer que os traços de per
sonalidade das empresas, seus valores mais 
profundos, sua consistência diante de seus 
princípios, falam mais alto daquilo que a 
empresa produz.

Por isso que uma empresa admirável 
não o é pelo que produz, mas sim pelo 
que faz acontecer.

Entendo todo esse conjunto de predica
dos com sendo a essência da empresa.

Se a essência da empresa é, então, algo 
que a faz única aos olhos dos clientes e, por 
isso mesmo, consagra o que ela produz, se
jam bens físicos ou serviços, esse é o maior 
ativo no qual ela deve investir e preservar.
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No caso daquelas empresas “sem dono”, to
cadas por sequências de investidores, impes
soais, com foco nos ganhos imediatos, tudo 
depende dos executivos do momento.

Quando têm oportunidade de contar com 
diretores mais antenados, esses agem como 
o pediatra: cuidam da mãe sem prejudicar o 
filho, ou seja, cuidam dos acionistas sem pre
judicar as pessoas clientes e colaboradores.

Muitos desses executivos inventam meca
nismos os mais diversos para identificar uma 
possível “causa” capaz de mobilizar a “sede 
por consequência” que profissionais-pessoas- 
-inteiras buscam colher na vida profissional, 
mesmo quando eles mesmos não conseguem 
identificar uma causa que simbolize o todo.

Da minha observação e de vários projetos 
em que me vi metido na JCTM Marketing 
Industrial, entendo que esses heróis se apoiam 
no seguinte:
• num senso nobilíssimo de responsabilidade,
• na construção de uma rede de relações de 

alto nível,
• em resultados admiráveis, explicados de 

forma tosca para os investidores, de forma 
a servir de blindagem contra as costumeiras 
infecções da visão financeira.

Pois bem, aí estão as tais fontes, como pro
vocação para o prezado executivo leitor.

Vejamos agora, em uma grande provoca
ção, o provável prazo de validade de cada 
uma delas à luz da trajetória comparada en
tre várias empresas que vemos por aí:

O que infecta e acaba destruindo a fonte 
com base na tecnologia tem sido a falta de 
rigor no trato técnico, atributo fundamental 
do seu caráter.

O elemento que desencadeia a infecção é 
a perda sistemática da curiosidade de espe
cular; o deixar de “brincar” com o inusitado 
que o mundo não cansa de mostrar.

Empresas que se fecham numa linha de 
abordagem, menos por quererem manter- 
-se especialistas, o que é bom, mas por puro 
conforto e sensação de domínio.

Vejamos agora aquelas que nasceram mo
tivadas pelo ganhar dinheiro acima de tudo.

Essas empresas são na verdade um meca
nismo montado para gerar lucro para o acio
nista e alguns investidores mais espertos.

São companhias que existem para torna
rem ricos seus donos e alguns privilegiados 
escolhidos por eles. O dinheiro é a moeda 
que vale, inclusive embalando as relações 
que elas tentam construir.

O segredo para manterem a sua essência 
está relacionado à habilidade de trazer para 
dentro gente que é motivada por dinheiro. 
Pessoas que acreditam que, tendo dinhei
ro, terão tudo o mais que a vida propicia. 
Não têm muita dificuldade para continuar 
sua missão, até porque existe um enorme 
contingente humano que foi educado para 
colocar a remuneração acima da realização.

Isso, muitas vezes, vem de berço. Como 
110 caso daquele pai que, ao ouvir da filha 
que ela queria ser professora de crianças, res
pondeu prontamente: “Esqueça isso minha 
filha, esse negócio de ser professora não dá 
dinheiro! Faça engenharia ou vá para o mer
cado de capitais e assim você será alguém...”

Nenhuma ideia humana pertence a uma 
matéria só. Tudo o que conhecemos e que 
foi produzido junta todas as matérias do do
mínio humano.

Se isso vale alguma coisa, uma empresa 
que se nutre e expande a sua admiração pe
la tecnologia devia mergulhar em todas as 
áreas-vértebras daquela espinha dorsal em 
que é especialista.

Ao deixar-se perder na tecnologia, ficam 
para trás na percepção de seus clientes e se 
veem “comoditizando” suas obsoletas solu
ções, entrando num abismo de prejuízos de 
toda ordem.
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No entanto, essas mesmas empresas que 
nasceram como máquinas apenas para pro
duzir dinheiro podem estragar a sua essên
cia, permitindo que participem delas pesso
as que trazem outras dimensões humanas, 
como maneiras mais sensatas de vida, além 
de apenas o dinheiro.

Acidentalmente, ao contratar executivos 
que buscam residtados a partir de um am
biente mais equilibrado, permitindo opções 
voltadas para as grandes inquietações huma
nas que estão por aí, deixando que as pesso
as possam exercer traços de seus sonhos de 
realização através de campos complementa
res aos que a empresa sugere e coisa e tal, a 
companhia vai perdendo a sua essência e, 
quase sempre, se dá mal.

Uma empresa que fica conhecida como 
uma fábrica de dinheiro, que reconhece 
pessoas pelo dinheiro, que trata o cliente 
como um pacote de dinheiro que precisa 
ser coletado, que entende que o mundo é 
um sistema econômico e que tudo se trata 
de uma negociação por dinheiro, precisa ser 
coerente o tempo todo, sob o risco de se des
caracterizar e deixar vazar entre os dedos o 
dinheiro que amealhou.

O processo de contratação de seus funcio
nários precisa ser entendido como o mais 
crítico para a manutenção de sua essência. 
E preciso que entendam e pratiquem que 
pessoas são apenas recursos ou insumos que 
existem para trazer mais dinheiro para a em
presa. Tudo o mais, só se a lei exigir ou a 
associação dos fabricantes de que faz parte 
combinar que é o melhor para se conseguir 
mais dinheiro.

Essas empresas têm sofrido um bocado 
nesses últimos tempos por razões circuns
tanciais que elas julgam curiosas.

O mundo tem dado claras demonstrações 
de que está a caminho de uma nova ordem, 
mais atenta às questões humanas e ao com
promisso com o que é mais ético e contribu- 
tivo para todos.

Finalmente, analisemos o que acontece 
quando a essência está ligada a construir ri
queza duradoura, assumindo que o lucro é 
a justa paga que a sociedade atribui àqueles 
que a fazem prosperar.
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ESSÊNCIA DA EMPRESA TEM PRAZO DE VALIDADE?

Essas empresas nascem das motivações 
mais nobres de seus empreendedores.

Entendem que o que existe é a Sociedade; 
tudo o que acontece que tem valor e dura ad
vém dos ganhos que a Sociedade aufere pela 
contribuição de todos e, muito particular
mente, das empresas que ela aceita que exis
tam. Clientes, funcionários, fornecedores, 
provedores, governo, comunidades, enfim, 
todo esse rol de agentes compõe a Sociedade.

A essência dessas empresas, que nós prefe
rimos chamar de Empresas Válidas, é a rea
lização do ser humano por meio do gesto de 
servir, seja esse gesto materializado através 
de bens físicos, bens intangíveis 011 qualquer 
outro mecanismo de promoção humana.

A razão de ser dessas empresas está perma
nentemente ligada ao crescimento próspero 
de todos que lhe dão vida e a acolhem dian
te de sua missão.
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Por serem estimulados a agir como gente 
acima do bem e do mal, deterioram os servi
ços aos clientes que, como sabemos, é vital 
para a saúde da organização. Empresas que 
caem nessa armadilha deixam perder o espí
rito de colaboração interna e o substituem 
pelo espírito de controle o que, invariavel
mente, aumenta o custo e impregna a ética 
da desconfiança, interna e externamente.

A chegada de investidores, atraídos pelo 
sucesso da empresa ou mesmo por seu po
tencial de bons resultados, quase sempre se 
transforma numa grande muralha para a con
tinuidade do sucesso da companhia válida.

Movidos fundamentalmente pela perspec
tiva de ganhos de curto prazo, os investido
res menos atentos forçam a empresa a explo
rar o seu valor percebido no limite, muitas 
vezes pondo em risco os atributos que lhe 
conferiram a credibilidade e a admiração de 
seus clientes e colaboradores.

Embora não se deva generalizar, o fato é 
que como entram com o capital, ficam na 
espera dos resultados mais pelo usufruto do 
que já existe do que pela construção conjun
ta de novas dimensões de valor percebido.

Sob a alegação de resultados de curto pra
z o - o  que, metafisicamente é uma insen
satez, porque o tempo não se divide dessa 
forma, isto é, alguém é capaz de dizer que 
esse momento em que o leitor lê esse artigo 
é curto prazo, médio prazo ou longo prazo? 
Que tempo é esse? - grande parte dos in
vestidores contamina a empresa na sua dis
ciplina de fazer bem feito, com o cuidado 
de honrar a sua essência, predicado que de 
tão valioso trouxe a companhia até os dias 
de hoje.

E mister saber escolher os investidores e 
prepará-los para contribuir para o sucesso 
continuado da empresa; e isso requer algo 
mais que dinheiro ou aportes dessa ordem.

Credibilidade, reputação e relevância 
não se compram por dinheiro, como todos 
sabemos.
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Pessoas saudáveis mudam e evoluem du
rante a vida; mudam diante de sofrimentos 
como também mudam diante do progresso 
que conquistam.

Muitas vezes essas mudanças põem a per
der a esperança que depositavam em certos 
valores como, também, felizmente, muitos 
desafios reavivam valores que estavam ador
mecidos. Considerar e tratar a dinâmica do 
ser humano diante de sua luta por viver, 
principalmente no ambiente empresarial, 
como é o nosso caso, pode ser vital para a 
preservação da essência da empresa.

Nas empresas com motivações meramen
te econômicas isso talvez não tenha grande 
impacto; porque tudo é reduzido a dinheiro 
em troca de algo, quase de uma forma amo
ral, isto é, não se leva em conta os meios, 
mas os fins, os resultados financeiros.

Diria que a complexidade da dimensão 
humana não faz parte da agenda dessas em
presas; para elas, os empregados são consi
deradas apenas recursos humanos para se 
atingir uma determinada meta de lucro.

Pessoas, quando igualadas a recursos, fun
cionam como instrumentos; aliás, são inclu
sive chamadas de funcionários. Quando não 
cumprem as tarefas esperadas, são trocadas 
como se troca uma ferramenta.

Assim, as empresas de visão econômica 
não têm muita dificuldade de manter a es
sência porque não mobilizam pessoas na 
sua inteireza. Mobilizam apenas a ganância 
delas por ganhar mais dinheiro em troca do 
esforço para a empresa ter mais dinheiro e 
isso a vida demonstra que é mais fácil; ape
nas uma questão de preço.

Já as empresas que contam com objetivos 
mais ambiciosos, sejam eles animados pela 
tecnologia ou pela missão de uma empresa 
válida, precisam levar mais a sério essa ques
tão das pessoas.

E mister que, de tempos em tempos, se 
renove o ato de fé de todos na essência,

segundo rituais enriquecedores, respeitadas 
as questões culturais da organização, sob 
risco de perder a sua energia original. So
mente com esse cuidado de buscar animar 
e nutrir, periodicamente, aquilo que é o es
sencial, é que ela poderá construir blinda
gens que resistam às infecções que sempre 
batem à porta do íntimo das pessoas na jor
nada da sua vida empresarial. São infecções 
que invadem a empresa trazidas por pessoas 
formadas em outras realidades, com seus 
fantasmas de desconfiança e falta de cola
boração, espírito de competição danoso e 
coisas do tipo.

Encerrando este artigo, deixo para refle
xão mais um ponto: Uma vez que a essência 
da empresa tem prazo de validade, a própria 
empresa, por sua vez, acaba tendo, por con
sequência, prazo de validade também.

Que tal?
Empresas cuja essência é a paixão pela 

tecnologia duram enquanto evoluírem tec
nologicamente, de uma maneira delibera
da, no foco do cliente.

Empresas cuja essência é ganhar dinheiro 
duram enquanto conseguirem atrair, man
ter e confiar em pessoas movidas apenas por 
dinheiro.

Empresas cuja essência é a das empresas 
válidas duram enquanto forem exemplos vi
vos de seriedade, coerência, uso de recursos 
sustentáveis e geração de riquezas compar
tilhadas.

Espero que esta longa reflexão tenha sido 
útil para o caro leitor. ■
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Caixa de texto
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 17, n. 61, p. 4-12, 2013.




