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— Aprendizagem em Educação Continuada

A fabricante chinesa de smartpho-
nes Xiaomi, por exemplo, adota omo-
delo de interação pela Internet e rece-
be inputs de milhões de consumidores
sobre seus produtos para, com base
nesses retornos, atualizar constante-
mente seus softwares. Em apenas três
anos,se tornou líder domercadolocal.

É possívelperceber quenas empre-
sas que já nascem com o DNA das que
compartilham sonhos, propósitos,
princípios e valores, tudo flui intensa-
menteemdireçãoàinovação.Jánasor-
ganizações mais tradicionais, que são
herméticas, é preciso quebrar as cha-
madas caixas pretas, tornando as em-
presas mais abertas para estabelecer
uma dinâmica adequada à inovação.

Éprópriodoser humanobuscar zo-
nas de conforto. Isso é particularmen-
te certo quando se experimenta o su-
cesso. Não raro o sucesso convive
com a acomodação e a arrogância.
Em função disso, as estruturas de po-
der nas organizações tradicionais de-
vem mudar. Novas lideranças, alto es-
pírito de colaboração, transparência
e visão crítica devem prevalecer. To-
mada a decisão, um novo modelo de
gestãose estabelece.Perfis que nãoin-
teragem nesse novo modelo acabam
por deixar a organização.

Isso não significa que o clima de
empresas inovadoras deva ser hostil.
Aocontrário,umambientecolaborati-
vo é muito mais sadio e produtivo.
Nunca é demais repetir que a percep-
ção do novo modelo vem sendo cada
vez mais reverenciada pelas organiza-
ções: autonomia, senso de maestria e
propósito engajam indivíduos em to-
dos os níveis. Existem estudos que re-
conhecemqueosmodelosderemune-
ração através de premiação ou bônus
utilizados pelas empresas ocidentais
nãoguardamrelaçãocommelhoresre-
sultados no longo prazo, mas interfe-
rem, isso sim, para causardistorções e
dissonânciasentremetasdecurtopra-
zo e objetivos de longo prazo.

Não se tem conhecimento de tran-
sições do modelo de gestão nos mol-
des aqui tratados. Será, certamente,
uma grande quebra de paradigmas.
Um dos dilemas a serem enfrentados
será, obrigatoriamente, como dosar
informações e compartilhar deci-
sões, estratégias e planos de ação. A
resposta é simples e direta: tudo deve
ser compartilhado. É o fim das agen-
das ocultas e uma aposta definitiva na
transparência. Processos devem ser
revisitadospara setornaremmais flui-
dos e áreas hierárquicas precisam ce-
der lugar à expansão das atribuições
individuais e ao aumento da autono-
mia, tendo como consequência maior
delegação e empoderamento.

Empresascomessetipodeformula-
ção capturam e compartilham de ma-
neira sistemática alterações no am-
biente competitivo, entendem os si-
nais de mudança do consumidor e es-
tão alinhadas com os novos horizon-
tes dos seus clientes. Com esses ingre-
dientes e muita criatividade criam um
motor contínuo para as inovações.

Vou focar em uma delas: a falta de
qualificaçãodamãodeobra.Estudodi-
vulgado em junho pela Manpower-
Group, abrangendo 42 nações e re-
giões, apontou o Brasil como segundo
país com maior intenção de contrata-
çãoeosegundotambémcommaiordi-
ficuldade para preencher suas vagas.
Sob a ótica do que chama de “Era do
Potencial Humano”, aempresa consi-
dera que a capacidade para formar e
oferecer talentos tornou-se um novo
indicador de avaliação do potencial de
crescimento de uma economia. Nesse
sentido precisamos avançar muito.

São assustadores, por exemplo, os
índices de educação que registramos.
Para ficar na comparação apenas com
outras nações latino-americanas, de
acordo com dados do Programa das
NaçõesUnidasparaoDesenvolvimen-
to (Pnud), publicados em março últi-
mo, apresentamos média de escolari-
dadeentreosadultosde7,2anos—es-
tagnada desde 2011 e à frente apenas
do Suriname na região.

Perpetuar essa situação é um risco
aumentado em um cenário global
que,deacordocomasprojeçõesdivul-
gadas em junho pela Organização
Mundial do Trabalho (OIT), contabili-
zará 208 milhões de desempregados

até2015.Porenquanto,aAméricaLati-
na e o Brasil em particular figuram na
posiçãomaisconfortáveldemenosafe-
tados pelo desemprego, embora, no
início deste ano, a mesma OIT tenha
vaticinado que a capacidade de gera-
çãodepostos de trabalhonaregiãoes-
tejaseesgotandoedevainverteracur-
va nos próximos dois anos. Para o Bra-
sil de 2014, o órgão previa 6,6% de de-
semprego,nadamenosdoque7,08mi-
lhões de pessoas sem ocupação.

O mercado de trabalho brasileiro
(e mundial) vive um paradoxo. De
um lado, empresas sem mão de obra
qualificada para preencher seus qua-
dros e, de outro, massas de profissio-
nais desprovidos das competências
necessárias para conseguir esses em-
pregos. Governos e instituições de en-
sino mostram-se incapazes de cons-
truir a ponte entre uns e outros. To-
dos sabem que o custo econômico e
social da disparidade é alto.

Tanto se sabe disso que, no seu
Mapa Estratégico da Indústria
2013-2022, a Confederação Nacional
da Indústria aponta a melhoria da
educação como base para o cresci-
mento industrial nos próximos dez
anos. A falta de engenheiros e de tec-
nólogoséogargalodosetor, querecla-
ma ainda da baixa qualidade da edu-
cação básica, da falta de cursos técni-
cos e de falhas no ensino superior.

É um problema para empresas,
governo, universidades e indivíduos –
vítimas finais de um círculo vicioso
que precisa ser quebrado, se quiser-
mos exorcizar os fantasmas que man-
têm nosso potencial de crescimento
atado às correntes da baixa produtivi-
dade e da incapacidade de gerar em-
pregos de qualidade. O desenvolvi-
mento do país depende disso.

Aposta definitiva
na transparência

Um fantasma
ronda o Brasil

Apesar da referência no título, não se trata do poltergeist co-
munista que prometia revolucionar as instituições europeias
de 1848, como anunciado no famoso Manifesto que Marx e
Engels lançavam naquele ano. Nosso fantasma é do tipo sedi-
cioso, daqueles que se alojam e vão ficando, de modo que, lo-
go, ninguém mais os estranha. Tornam-se da família. E é aí,
nessa suposta normalidade, que reside seu perigo. Alimenta-
das por projetos políticos que não ultrapassam o horizonte
da eleição mais próxima, as assombrações que puxam o país
pelo pé são bem conhecidas.

O esforço de inovação numa organização passa necessaria-
mente pela convicção da estratégia adotada e pela visão de
longo prazo. Passa, porém, fundamentalmente, pela identi-
dade com princípios e valores compartilhados. A inovação
tem tudo a ver com essa dinâmica: gerar inquietação, apro-
fundar o conhecimento sobre o contexto e o comportamen-
to do cliente ou consumidor, desenhar e redesenhar proces-
sos de interação e feedback do cliente sobre a oferta e propi-
ciar experiências de relacionamento inesquecíveis para ele
em cada uma das etapas dessa dinâmica.

É próprio do ser humano
buscar zonas de conforto.
Isso é particularmente
certo quando se
experimenta o sucesso,
que, não raro, convive
com a acomodação
e a arrogância

A falta de engenheiros e
de tecnólogos é o gargalo
da indústria nacional, que
reclama ainda da baixa
qualidade da educação
básica, da falta de cursos
técnicos e de falhas no
ensino superior
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Mundo, p. 31.
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