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A realidade dos
cursos de gestão

Empresário é inteligente, sa-
gaz e ousado, daí a razão de
criar, desenvolver e conduzir
empresas e grupos empresa-
riais; no entanto, é também in-
gênuo e fácil de ser manipula-
do sobre assuntos de "adminis-
tração", ramo neófito no Brasil
e pouco motivador ao homem
de negócios, mesmo porque
ele não tem aptidão para admi-
nistrar. Por isso é comum ser
vítima de ciladas em seminá-
rios, conferências e cursos ofe-
recidos por empresas somente
dedicadas em faturar, explo-
rando mais a emotividade do
cliente do que seu aprendiza-
do. Basta um bom marketing e
proporcionar circo aos partici-
pantes para contar com a vibra-
ção e adesão da maioria do em-
presariado e executivos. A dra-
maturgia começa com o título
do seminário, geralmente em
inglês, sobre "modismos" em
gestão, oferecendo discutir
questões "novas".

O dirigente fica na ansieda-
de de conhecer as "novidades"
e, ao término do
sonhado encontro,
elas não são rela-
t adas , quando
muito de forma
superficial, pois
estão nos textos
precários dos ex-
positores e não
são afinadas com
a nossa realidade.

A teatralização continua
com a temática abordada, de
preferência por estrangeiros,
nomes construídos pela mídia
e não pelo desempenho e pro-
dução de uma obra substancio-
sa. Ademais, eles não conhe-
cem o Brasil, tornando impos-
sível enfocar com seriedade e
profundidade temas de gestão
dissociados da cultura onde a
empresa se localiza. Adminis-
tração é uma expressão políti-
ca, estratégica e cultural, e não
tecnicista ou um amontoado de
conceitos e princípios soltos
no espaço.

O apelo aos docentes impor-
tados é forte. O brasileiro pri-
vilegia as coisas de fora, res-
quício da colonização, idola-
trando o Primeiro Mundo e
esmagando os valores tupini-
quins. Todo esse envolvimento
comercial requer articulação
com anúncios, entrevistas dos
"gurus" na imprensa e mala di-
reta com folhetos refinados,
doutrinação similar à idolatria
dos ditadores, utilizando os
meios de comunicação na legi-
timação de suas ideologias.

A venda de seminários, cur-
sos e palestras também é car-
regada de embasamento ideo-
lógico, apelidando as arapucas
da educação de "centros de ex-
celência", publicando os currí-
culos dos palestrantes com tí-
tulos pomposos (não compro-
vados) para impressionar.

Essa lavagem cerebral tem
ressonância porque o leitor não
possui massa crítica para ava-
liar maduramente as promes-
sas descortinadas pelos promo-
tores, explorando a ingenuida-
de e imaturidade das platéias.
A enganação se baseia em ou-
tra característica: vivemos
num país de imagens, de apa-
rências, de dramaturgia, e não

Seminários
funcionam como
fuga a dirigentes
que não querem
enfrentar os
problemas

de conteúdo, de essência ou de
desempenho. A maioria dos
participantes gosta mais de au-
las recheadas de recursos au-
diovisuais, de verbalização do
óbvio e de ausência de críticas
(o brasileiro detesta a crítica,
mesmo construtiva) do que do
debate profundo, criterioso e
de muita leitura sobre os pro-
blemas de suas organizações.

E quando os folhetos são en-
dereçados aos setores de RH
que o bote é rápido, pois essa
área deixa-se levar pelas ami-
zades com os vendedores de
cursos, tornando-se interme-
diários das aludidas ciladas
junto aos patrões. Aí o empre-
sário é enganado duplamente,
visto que sua cabeça está foca-
da nos lucros, no faturamento,
no capital de giro, etc.

Feita a inscrição, chega o
tão acalentado seminário,
pseudo-salvador das encrencas
do empreendimento. O primei-
ro dia é de festa, recepcionistas
vistosas municiando os inscri-
tos com pastas pomposas, cra-

chás e t ex tos
usualmente em
inglês, apesar de
a maioria não do-
minar esse idio-
ma e ter hábitos
precários de lei-
tura. Terminada
essa etapa, co-
meçam as prele-
ções, ensejo de

se ouvir as "novidades" pro-
metidas, as soluções dadas pe-
los gênios, freqüentemente in-
divíduos de reduzida experiên-
cia em negócios, de pálida
formação teórica, acadêmica e
intelectual, falantes, bem ves-
tidos e amparados numa para-
fernália pedagógica, como pro-
teção à sua futilidade. Concluí-
do o programa, é o momento
de recebimento dos certifica-
dos, usualmente de uma insti-
tuição de grife e assinados pelo
guru, destinados à vitrine de tí-
tulos dos empresários e gesto-
res. Uma semana depois, às ve-
zes no mesmo dia, ninguém se
lembra do que foi dito no tal
seminário. Afinal, quais as in-
tenções desses homens em fre-
qüentar essas encenações?

Tais programas funcionam
como fuga aos dirigentes em
não querer enfrentar as ques-
tões políticas, estratégicas e
culturais do empreendimento.
A remoção das "doenças" das
empresas exige decisões polí-
ticas por parte dos acionistas,
de quem detém o poder. Os se-
minários servem também co-
mo refúgio para quem não quer
estudar, uma vez que aprender
exige esforço, dedicação e so-
frimento. Os maiores benefi-
ciados desses encontros são
seus organizadores e gurus, en-
chendo os bolsos de dinheiro.
Enquanto isso, o Brasil vai
comprometendo a eficácia de
seu parque empresarial pela
falta de uma elite de gestão.
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