
Tenho acompanhado, curiosa, certos movimen
tos dentro e fora das empresas. "Dentro" ou "fora", 
por assim dizer. Somos empresários, empregados, 
empreendedores, pais, amigos, colegas. É não 
existem limites ou hordas que definam onde co
meça ou termina uma coisa e outra. 

Didáticos que somos, desde sempre nos acostu
mamos a compartimentar as coisas, como se tudo 
coubesse em caixas. Mas o que temos visto em tem
pos recentes é a ruptura dessas caixinhas construí
das pela nossa imaginação. Acaixa da educação não 
tem mais cabimento. As corporativas, tais como es
tão, ainda menos. E assim assistimos, uma a uma, 
todas essas muralhas subjetivas caírem por terra. 

Conectora de gente e de possibilidades, eu cir
culo por vários meios. E o faço como pessoa física 
e jurídica. Mais uma vez, não sei onde começa 
e termina uma ou outra. É justo aí que mora a 
poesia da coisa. E nessas minhas andanças pelo 
mundo corporativo e pelos inquietos mundos 
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internos das pessoas qne tenho feito desco
bertas. Escuto com entusiasmo os jovens de 
20 e poucos anos que chegam à vida adulta 
cheios de causas, mas sem um norte. Que
rem mudar o mundo, mas não do jeito que 
os pais tentaram fazer. 

Também ouço, atenta, os de 50, 60, 70. Os 
que "chegaram lá". Muitos, no topo e, hoje, 
presidentes, ex-presidentes ou consultores de 
grandes companhias, com dinheiro no bolso 
e status, igualmente inquietos. O que une 
os jovens e os mais experientes é um mesmo 
ponto de interrogação existencial. Um vazio 
de propósito, como define o também execu
tivo, e grande ser humano, Marcelo Cardoso. 
No T E D x Laçador* do ano passado, ele 
falou sobre isso. Segundo ele, em recente 
conversa com executivos coautores do pro
grama Innovation Marketing Management, 
na Escola de Marketing Industrial, "se você 
não tem um propósito de vida, seu propósi
to deve ser buscar o seu propósito de vida". 

Em um encontro que tive há poucos dias 
com o filósofo francês Jean Bartoli, ele falou 
sobre o líder edificador de pontes. Aquele 
que é vulnerável e consciente da sua inter
dependência. Aquele que promove a cons
trução conjunta. E falou também da im
portância de voltarmos a beber em nossas 
próprias fontes. O sociólogo francês Michel 
Maffesoli tem falado sobre a "Era da Emo
ção". O espanhol Manuel Castells, sobre al
gum feito que, em um dado momento, pro
voca indignação. Um gatilho qualquer que 
traz à tona um monte de sentimentos repre
sados. Em todos os casos, existem pontos em 
comum que chamam a atenção: uma busca 
de sentido. 

Primeiro, deixemos clara a diferença entre 
mídias sociais e redes sociais. Silvio Meira 
fala sobre a importância histórica da inter
net como meio para conectar documentos, 
para consultar fontes de informações "cu
cáveis", interligadas, mesmo à distância. 
"A internet foi criada para que humanos 

trocassem informações e mensagens." 
Aconteceu. Na sequência, as mídias sociais, 
como o Facebook e o Twitter, também t i 
veram e têm seu grande papel de compar
tilhar, com espaço para colaborar e contri
buir. De conectar informações, de localizar 
ex-colegas e grandes amigos de infância. 
Deram um primeiro passo fundamental, 
reaproximando, online, laços fortes (paren
tes e amigos próximos) e fracos (apenas co
nhecidos, que acabamos acompanhando 
com relativa intimidade online). Mas não 
são tudo. As redes sociais acontecem online 
e offline. São as relações, enfim, indepen
dentes de se estão dentro ou fora de com
putadores ou smartphones. Não é um (on
line) "ou" outro (offline). E um "e" outro. 

Em tempos absolutamente tecnológicos, 
as pessoas querem contato físico. Reúnem-se 
nas casas, em restaurantes quase exclusivos 
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(onde o chefe abre as portas para poucos 
convidados e cozinha como se estivesse em 
casa - os chamados "puertas cerradas"), rein-
vindicam espaços públicos compartilhados 
e, apesar de conversarem pelo Facebook, se 
reencontram nas ruas. 

Castells conta que o contato físico tem 
sido negado às pessoas, principalmente nas 
grandes cidades. Os shopping centers não 
são espaços públicos para interação, mas lu
gares para o consumo. Na verdade, se parar
mos para pensar, todos os movimentos atuais 
acontecem em locais públicos. Praças, ruas, 
largos. Tem um feito interessante nisso tudo 
que é o de enxergar o público como algo de 
todos, e não de ninguém, como nos acostu
mamos a ver no trato das empresas públicas 
ou do governo. Estamos vivendo um mo
mento memorável, de cujos desdobramen
tos futuros sequer temos noção e parecem 
ser dos grandes. 

E as empresas, nesse contexto todo? Há 
tempos temos falado na importância de es
tarem abertas para, no lugar de contarem, 
construírem histórias com seus públicos. 
Como membranas permeáveis que somos, 
nós e as empresas, deveríamos, minima
mente, permitir que outras pessoas, culturas 
e influências entrassem em nossos mundos 
para, então, desenharmos algo novo, con
sistente e coerente com o ambiente, e não 
isolado no seu próprio mundo. E, mais uma 
vez, não se sabe onde começa a parte corpo
rativa e onde as histórias pessoais das pessoas 
que fazem as empresas é que ditam a batida 
do movimento. 

Felizmente, há grandes transformadores 
dentro das empresas que, cientes de seu pa
pel, se autoempoderam e começam a "es
crever" de outros jeitos. São poucos ainda. 
Mas estão por aí, permeáveis, polinizando 
novas formas de fazer. Empresas e pessoas 
que pensam novos modelos de comerciali
zação e cocriam, de fato, com seus públi
cos. Que têm a coragem de dizer não para 

fornecedores que não fazem sentido. Ou
tras, grandes caixas pretas sem fundo, mal 
sabem por onde começar. No lugar de se 
abrirem, dificultam as interações internas, 
inibem as conversas de corredor, as trocas 
entre setores. Mais parecem feudos que 
ágoras. Não escutam, não querem saber. E, 
com isso, perdem a rica oportunidade de se 
reinventarem, de construírem grandes redes 
de cooperação, com fornecedores, clientes e 
até mesmo com aqueles que, em uma visão 
mais linear, seriam competidores. Seguem 
em modelos que lembram grandes guerras, 
"contra alguém", onde o cliente vira refém 
e "vencem" apenas os "maiores". Transfor
maram-se, ao longo dos tempos, em falsos 
príncipes encantados, que não encantam 
mais ninguém. Ainda bem. As pessoas não 
querem ser encantadas. Querem construir 
relações de verdade. 

Não temos mais a escolha de não nos 
transformarmos. O mundo está em ebuli
ção e somos parte desse caldo. Se nos per
demos como empresas sem clareza de pro
pósito, inchadas de pessoas e de processos, 
eis a oportunidade de nos reconstruirmos. 
Por onde começar? Resgatando aquilo que 
é e sempre foi essencial ao humano: as con
versas circulares, cafés com bom papo, a in
teração, o toque. Nesse contexto, enxergo 
grandes possibilidades nas empresas ditas 
"médias", cuja mudança é menos dolorida 
e mais rápida. As grandes, claro, têm de en
contrar brechas para começar. Por algum 
ponto. Não dá para mudar o todo de uma 
vez só. 

O "vem pra rua" das manifestações pode 
ser relido, nas empresas, como um "saiam 
das baias", derrubem os muros com a so
ciedade, repensem os limites que separam 
clientes e fornecedores. Nunca o conceito 
de Empresas Válidas foi tão atual. Relações 
Significativas, Talentos Realizados, Con
duta Ética Exemplar e Foco Do Cliente, 
por exemplo, começam todos por pessoas. 
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Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 17, n. 61, p. 48-51, 2013.




