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O mundo organizacional também pode ser visto como um grande palco - ou picadeiro - no qual 
os executivos desempenham papéis que oscilam entre o cômico e o dramático. Jogos de 
poder, disputas por símbolos de "status" como tamanho da sala, beleza da secretária, carro 
com motorista, cartão de crédito livre ou acesso a bons restaurantes fazem parte do cenário 
ou recursos para esta dramaturgia.  
 
E a chamada cultura organizacional pode, cada vez mais, ser olhada como um universo 
folclórico digno do exame de antropólogos, sociólogos e terapeutas.  
 
Mas na última década uma nova onda tomou conta do mundo executivo. Refiro-me à ênfase 
que tem sido dada a cursos, literatura, vivências, vídeos e outros recursos estruturados na 
forma auto-ajuda para orientar- ou condicionar- o executivo no encaminhamento da sua 
carreira.  
 
Como vestir-se; como falar em público; como comportar-se a mesa; como ampliar seu círculo 
de pessoas influentes - "network" - para subir no cipó da hierarquia corporativa; como fazer de 
conta que você é feliz; como manter a boa aparência; como provocar inveja nos demais; como 
conduzir-se numa entrevista dizendo o que o entrevistador quer ouvir; como fazer viagens 
muito mais para serem contadas de forma a impressionar do que para ser desfrutada; como 
combater o estresse de forma estressada; como fazer amigos e influenciar pessoas; como 
demonstrar otimismo o tempo todo; como impressionar os outros com sua parafernália 
eletrônica; como aprender "hobbies" da moda; como freqüentar os lugares da moda e não 
parecer um "penetra"... Enfim, a lista poderia continuar. Mas de forma resumida poderíamos 
dizer: como tornar-se um hipócrita e julgar que desta forma é possível enganar-se o tempo 
todo.  
 
É um pouco como a piada que se conta sobre uma das mais renomadas instituições de ensino 
do país: "a escola e os professores fazem de conta que ensinam e os alunos fazem de conta 
que aprendem".  
 
Ou ainda superando Erich Frohm com seu importante trabalho sobre a importância que as 
pessoas davam ao "ter" -objetos, bens, dinheiro, etc - em detrimento do "ser". Mas hoje 
muitos executivos chegaram ao máximo de "parecer ser"- felizes, bem sucedidos, saudáveis, 
bonitos, etc. Um mundo de aparências e "faz de conta" no qual só acreditam aqueles que 
estão envolvidos e se iludem imaginando que enganam todo mundo.  
 
Avalie o grande trabalho que devem ter os "caçadores de talento" e os orientadores de 
carreira, para escolher e desenvolver pessoas para que sejam autenticamente competentes. 
Distinguir as artimanhas ensaiadas por candidatos que antes de um processo seletivo se 
fartam de ler ou ouvir orientações sobre como "ter sucesso numa entrevista de seleção", é a 
cada dia um grande desafio. Ou, no mínimo, um passatempo divertido.  
 
Chama atenção como, cada dia mais, as pessoas estão representando papéis que não são os 
seus. Como buscam um condicionamento físico e mental para "impressionar", mas sem 
nenhuma consistência. E depois de admitidos no mundo organizacional estruturam assessorias 
de contatos, imprensa e imagem para não perder seu "brilho" e manter-se em evidência.  
 
Choca ver como os avanços tecnológicos do mundo da telemática- computadores pessoais, 
agendas eletrônicas, celulares, pagers, etc - servem de instrumentos para manter esta 
dramaturgia. Substituem-se os contatos pessoais por e-mails e longos telefonemas para contar 
vantagens que não precisam ser comprovadas.  
 
Mas começa a surgir uma luz no fim do túnel. As pessoas já mostram um certo esgotamento 
com estas formas tão artificiais de manter aparências. E os primeiros sintomas surgem na vida 
pessoal. A relação de parceiros, cônjuges, familiares, amante, filhos e outras figuras próximas 
não aceitam serem enganadas pelo "parecer ser".  



Elas exigem relacionamentos na sua plenitude de virtudes e defeitos. Alegrias e tristezas. Ou 
até mesmo nas suas ambigüidades humanas.  
 
Afinal, nosso maior desafio ainda continua sendo administrar toda esta pluralidade que 
caracteriza o ser humano e suas relações. É aí que está a beleza da própria vida e seus 
desafios. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


