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A novidade agora é que não há mais "emprego bom" nem salário fixo. Em pleno século XXI, os 
fantasmas de Taylor e Fayol ainda inspiram um grande número de empresas.  
 
Muitas se assemelham a presídios, onde as regras quebradas são punidas com rigor por gestores 
que mais parecem carcereiros. Uma organização que busca competitividade não pode mais tratar 
seus empregados como peças substituíveis, desconhecendo suas necessidades de autonomia e 
flexibilidade. Precisa reconquistar o comprometimento dos funcionários com novos ingredientes.  
 
Com o fim inevitável das empresas paternalistas, imposto pela nova ordem econômica mundial, 
as novas idéias para a sociedade do século XXI vão nascer da troca de informações e de 
conversas abertas entre trabalhadores, empresários, pensadores, planejadores e políticos. A 
novidade agora é que não há mais "emprego bom"; o que existe não tem salário fixo, 
aposentadoria garantida, licença médica ou outras coisas. Acabou o paternalismo. A relação 
patrão-empregado vai, aos poucos, se transformando numa interação cliente-fornecedor que 
colabora para o amadurecimento das pessoas.  
 
É o fim de uma grande ilusão: a ilusão do bom emprego, do emprego fixo, garantido, com 
regalias oficiais e oficiosas. A partir do momento em que a criança deixa de acreditar em Papai 
Noel, o Natal passa a ser aquilo que se consegue fazer dele. O novo trabalhador toma o seu 
destino nas mãos. E, nesse contexto, a única maneira de as empresas garantirem o 
comprometimento é dispensando aos seus colaboradores um tratamento que respeita as 
individualidades. Ao trabalhar em parceria com os funcionários, permitem que eles compreendam 
e apreciem as oportunidades oferecidas por essa "nova organização". Investimentos em 
instalações físicas, tecnologia, novos produtos e marketing só funcionam bem se as pessoas são 
tratadas com maior ou igual importância.  
 
Ao fazermos um balanço contábil ou econômico/financeiro de nossas organizações, temos sempre 
claras as premissas que nortearão nossa análise. Mas e quando falamos de pessoas? Quais os 
critérios que eticamente poderíamos utilizar para analisar o desempenho e os resultados da nossa 
empresa? Chegou a hora de criarmos um "emotional supply chain management", idéia ainda não-
disponível nos manuais de administração, mas que deveria ser foco das preocupações de 
empresários e gerentes. Como funciona a cadeia de fornecimento de energia humana na sua 
organização? Se motivação é energia, como foi canalizado e potencializado esse recurso? Você 
tem certeza de não estar embutindo um dumping afetivo-emocional nos seus produtos?  
 
Quando um cliente compra o seu produto, quanto de sangue, suor e lágrimas de seus 
empregados ele está também adquirindo? Ou, pelo contrário, quanto de alegria e motivação 
genuínas existe de valor agregado aos seus produtos e serviços? Quantas famílias tiveram sua 
estrutura abalada por decisões equivocadas de sua empresa quando, para aumentar a margem de 
ganho de curto prazo, diminuiu o número de empregados, com demissões ou terceirizações que 
visaram apenas o lucro aparente e imediato? Quantas pessoas tiveram seus sonhos realizados por 
poderem contar com a ajuda de líderes e gerentes realmente preocupados com o 
desenvolvimento dos talentos e potencialidades dos empregados de sua organização?  
 
O mecanismo psicológico que transforma a energia é o símbolo. As empresas que têm como 
símbolo um "Papai Noel" que premia a obediência cega e o "bom comportamento" de seus 
empregados não estão se ajudando e nem às pessoas, pois as impedem de se tornarem adultas e 
amadurecidas. Se pessoas maduras são diferenciais das grandes empresas, temos um bom 
motivo para parar e pensar sobre como estamos tratando esse ativo.   
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2005, Opinião, p. A-3. 


