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Livro alemão defende maior rigidez no trabalho, mas executivos contestam tese 
 
Dois livros, defendendo diferentes modelos de gestão de Recursos Humanos (RH), vêm fazendo 
sucesso e gerando polêmica por onde passam. De um lado, a publicitária e designer alemã Judith 
Mair defende maior rigor nas relações de trabalho, com menos flexibilidade de horário e mais 
hierarquia. No outro lado, o consultor americano e best seller James Hunter acredita que todos os 
membros da equipe são responsáveis pela imagem da empresa e devem estabelecer uma relação 
harmônica.  
 
Executivos e profissionais de RH, contudo, apostam na visão mais harmônica dos modelos de 
gestão. Mesmo sem ter lido o livro de Hunter, o diretor de operações da Ediouro, Hegel Braga, se 
identifica com as teorias do americano. Para Braga, o importante é valorizar o capital humano, 
mais do que aprender técnicas de liderança.  
 
O líder deve trabalhar a liberdade com responsabilidade. Não pode esquecer que ele também é 
comandado por alguém, mesmo que sejam os acionistas diz. Questionado sobre as idéias da 
alemã Judith Mair, Braga ironiza. " A vida já está tão difícil, por que não curtir o trabalho e as 
pessoas que trabalham com a gente?" 
 
SABER TRABALHAR EM EQUIPE É ESSENCIAL  
 
O executivo concorda que não precisa se tornar amigo de infância dos colegas de trabalho, mas 
que saber trabalhar em equipe é essencial para o andamento da produção. "Dividir tarefas e 
agregar as pessoas: este é o lema. Não escolhemos, na maioria das vezes, nossos colegas de 
trabalho, o que aumenta a necessidade de se esforçar em manter uma boa relação. O líder deve 
cobrar, mas também estimular os talentos de sua equipe", explica Braga.  
 
Para as empresas, um meio termo entre os modelos de gestão é a alternativa apresentada pelo 
diretor de Educação Continuada da Universidade Anhembi-Morumbi, Armando Lourenzo. Segundo 
o professor, são vários os sistemas de gestão apresentados nas últimas décadas. "Nos anos 90, 
foi o tempo da reengenharia. Hoje, se prega mais a gestão participativa ou até mesmo a aplicação 
da Teoria do Caos. Mas não existe modelo único, o que há é uma adaptação às necessidades da 
empresa", avalia o professor.  
 
O diretor de marketing e novos negócios para a América Latina da Convergys, Roberto Atayde, 
concorda com o professor. Ele lembra que no modelo fordista, aplicado nas linhas de montagem 
do início do século 20, o foco estava na produção em grande escala. Hoje, a demanda está pela 
soma de talentos. "Muita rigidez, especialmente em ambientes criativos, atrapalha o processo. 
Mas é importante pensar que o líder precisa estar atento aos detalhes, checar os pontos com os 
funcionários, perceber que existem percepções diversas. Delegar funções não é delegar 
responsabilidade", explica o executivo.  
 
Outro ponto questionado pelos gestores em relação aos preceitos de Judith Mair, que em seu livro 
Chega de Oba-Oba (Editora Martins Fontes) defende o uso de uniformes, distanciamento entre 
vida pessoal e vida profissional, e até mesmo o uso de sobrenomes entre colegas de trabalho, é a 
falta de visão do funcionário como um todo. Segundo Ruben Duek, diretor de planejamento da 
Hewlett-Packard (HP) do Brasil, a interação entre as pessoas é o que motiva o trabalho.  
 
O livro da alemã mostra um descarte da complexidade do ser humano. A nova onda é estar 
focado nas pessoas, envolve entender um contexto mais abrangente. Um relacionamento mais 
intenso permite maior envolvimento no trabalho. Saber trabalhar a diferença é a função do líder 
resume Duek, que fala com conhecimento de causa.  



No ano passado, frequentou um curso de liderança espiritualizada. "O assunto não é novo, já 
avalio esta linha há cinco, seis anos. As pessoas são uma só, mas exercem diversos papéis, que 
influenciam sua forma de agir", lembra o executivo. 
 
A Telemig Celular, operadora de telefonia móvel de Minas Gerais, aposta nessa complexidade. Lá 
é adotado um modelo de gestão por "empresariamento", segundo Lívia Sousa Sant"Ana, diretora 
de RH da empresa. Assim, não se dá apenas autonomia aos membros das equipes, mas exige-se 
bastante de seus comandados. O principal ponto, segundo ela, é valorização do trabalho de 
equipe.  
 
Nosso método dá liberdade, mas exige dos membros das equipes que sejam arrojados, maduros e 
dispostos a enfrentar conflitos. Pela natureza de nossa empresa, telefonia celular, valorizamos o 
trabalho em equipe, de modelo matricial.  
 
James Hunter, o consultor e autor de O Monge e o Executivo (editora Sextante), defende a idéia 
de que todos os funcionários de uma corporação, seja ela grande ou pequena, são responsáveis 
por sua imagem perante o público. "Todos somos líderes em potencial. A cada dia, influenciamos 
pessoas sobre nossas empresas", lembra. 
 
Decisões são descentralizadas  
Renato Feliz, diretor de operações da Pepsico, lembra que o modelo de gestão adotado por sua 
empresa segue uma diretriz de valorização da liderança. Com o projeto Time Auto Gerenciável 
(TAG), todos os funcionários, desde o chão de fábrica aos mais altos cargos, podem tomar 
decisões imediatas, como parar ou modificar o processo de produção, caso identifiquem esta 
necessidade.  
 
Nosso processo tem três pilares: atingir os resultados com a performance do grupo, poder para 
tomar decisões e reconhecimento pelo trabalho. Assim, todos os participantes, dentro de seus 
cargos, podem tomar decisões que afetem o processo de produção, e sentirem-se recompensados 
explica Feliz. 
 
Regras muito rígidas, como as da executiva alemã, limitam a criatividade, na opinião do executivo 
da Pepsico. Isso é diferente da participação de um processo, quando é solicitado. "Quanto maior a 
participação, maior o resultado. Se o funcionário não reconhece sua participação, faz de qualquer 
jeito. Atrelar o resultado gera um ambiente mais participativo. Mas tem um ponto limite", conclui. 
 
A gestão de pessoas foi, por muito tempo, tratada de forma técnica. Não é a toa que o maior 
número de consumidores de drogas lícitas e ilícitas está entre os executivos. A espiritualidade 
entra neste conceito como uma forma de dar mais significado ao ambiente de trabalho. Estando 
envolvidos e aceitos no ambiente, conseguem atingir objetivos mais elevados avalia Ruben Duek, 
diretor de planejamento da HP.  
 
Já o consultor da RH Fácil, Marcos Simões, acredita que a liderança é uma questão conjuntural, ou 
seja, depende da situação e do momento, sempre com foco no cliente. Para ele, os dois autores 
estão adotando posturas extremas.  
 
Hunter se mostrou alheio aos desafios diários do líder, substituindo o conhecimento da 
administração por poesia. Judith Mair também polariza a discussão, mas acredito que algumas 
atitudes propostas por ela sejam necessárias em alguns casos. A liderança deve servir a conquista 
e manutenção do cliente. Quem dita o ritmo é o cliente avalia Simões. 
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