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SALINAS, Adriana Vieira. SÍNDROME DE JOHN WA YNE: O gestor, o discurso e a 
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concentração: Organização, Recursos Humanos e Planejamento) 

Resumo: Apresentar os elementos constitutivos essenciais e descrever as 

dinâmicas interativas básicas constituintes da "Síndrome de John Wayne" -

SJW- são os objetivos primários deste trabalho. A SJW é um estilo de gestão e 

perfil de gestor marcados por uma concepção de sucesso que cega o indivíduo 

para as peculiaridades dos períodos de crises organizacionais. Baseando-se em 

fórmulas e procedimentos que lhe garantiram o sucesso em tempos de bonança, 

o portador da SJW nas crises desenvolve ações cujas conseqüências, em geral, 

agravam ainda mais esse período de exceção. Por outro lado, a pesquisa 

pretende também demonstrar que a SJW é atributo individual não só tolerado, 

como desejado pelas companhias em tempos de bonança, pois está em harmonia 

com formas organizacionais de um tecido social que enfatiza a projeção pessoal, 

sob os auspícios da fama e da celebridade, como sinônimo de sucesso. Assim, a 

SJW evoca o desejo desse gestor de ser um herói. Ele almeja ser um herói nos 

moldes do ideal heróico "épico", mas o século XXI flerta com a celebridade, 

sendo o ato heróico celebrado um dos recursos pará atingir essa condição. 

Palavras-chave: Crise organizacional, sucesso, mentalidade de sucesso, 

sociedade do management, livros de gestão, herói, celebridade. 
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APRESENTAÇÃO 

Durante a elaboração de minha dissertação de mestrado sobre as relações entre 

empresa e imprensa em tempos de crise organizacional acarretada por grandes acidentes, 

deparei com um parágrafo que influenciaria meu trabalho acadêmico subseqüente. Na página 

86 çle seu livro Communicating When Your Company Is Under Siege - Surving Public Crisis, 

obrfl de difusão para o público não estritamente acadêmico do resultado de suas pesquisas, a 

professora de comunicações e gestão de mídia da universidade norte-americana Fordham 

Graduate Business School, na cidade de Nova York, NY, Marion K. Pinsdorf, escreve: 

The greatest trap for executives attempting to anticipate or cope with eruptive crises 
is the eternally optimistic can-do altitude prevalent among Americans. Young men 
recruited by spit-and-polish Marine sergeants and raised on John Wayne-type 
heroes, who always won rather painless/y, were stunned by battle-field realities in 
Vietnam. Wayne's heroes had taught them to expect easier victories. Corporate 
battles are little different, although the pain may be more psychologica/ than 
physical. (PINSDORF, 1987, p.86). 

A tradução para o português dificilmente revelaria a ironia da crítica mordaz, e até 

mal~vola, de um modelo de gestão e de gestor em sintonia com uma proposta de formação 

social. Tudo concorre para embaraçar o tradutor: quer pelo vocabulário, que inibe verter 

expressões como can-do altitude, quer pela riqueza de imagens sugeridas na frase "Young 

mery recruited by spit-and-polish Marine sergeants and raised on John W ayne-type heroes, 

whq always won rather painlessly, were stunned by battle:field realties in Vietnam". 

A minha tradução, por essas razões, talvez não seja a ideal. Alerto para o fato de as 

palavras escolhidas decorrem de interpretação pessoal. Sustento que qualquer exercício de 

ver~ão e de tradução funda-se em uma percepção única do texto por parte de quem o realiza. 

Estr ato se produz no âmbito dos limites da linguagem e da vivência histórica e social 

individual. Assim, corresponde a uma reflexão própria, a partir da minha visão de mundo, 

sobre gestão. e o papel do administrador durante uma crise organizacional: "A maior de todas 

as armadilhas para os executivos que tentam prevenir ou conter uma crise abrupta é a eterna e 

otimista postura de 'posso dar conta de tudo', predominante entre os norte-americanos. Jovens 

reclTUtados por astuciosos sargentos dos Fuzileiros Navais, e educados sob a influência de um 

imaginário povoado de heróis tipo John Wayne, que sempre vencem de modo particularmente 

qu~e indolor, se desestruturavam diante da realidade dos campos de batalhas do Vietnã. As 

ba~lhas corporativas não são muito diferentes, embora a dor seja mais psicológica do que 

física". 
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O colorido da descrição de Pinsdorf de um perfil de gestor que adentra as hostes 

organizacionais dá à noção do herói tipo John Wayne um caráter de metáfora. Wood (1998) 

expõe que a metáfora, paradoxalmente, explícita premissas que certas abordagens adotam 

subliminarmente. As metáforas carregam em si, portanto, modos de ver. Por outro lado, nesse 

exercício também pressupõem modos de não ver. Nenhuma metáfora carrega em si a riqueza 

e a complexidade do que pretende elucidar. Entender uma metáfora significa captar a intenção 

de ~u criador. Esse entendimento reveste-se da "[ ... ] descoberta de um sistema de pontos 

comuns, associados - por relações assimétricas - à metáfora e ao objeto" (WOOD, 1998, 
I 

f.34). Desse modo, permite a geração de imagens que viabilizam o estudo de um objeto na 

me4ida em que a realidade empírica não aparece por si mesma ao pesquisador. Segundo ele, o 

grande poder da metáfora é o de deslocamento de pontos de vistas que permitem abordagens 

ma~ criativas e insights sobre o fenômeno em análise. "Assim, mesmo que metáforas sejam 

sistetÍlas abertos, sujeitos a múltiplas interpretações, sua utilização como recurso de análise 

devr ser mediada pela idéia de partilhamento de sentidos entre autor e interlocutor" (WOOD, 

1998, f.34 ). 

Então, como poder de metáfora, Pinsdorf elabora um perfil de gestor encontrado nos 

EUA A autora emprega a metáfora "herói tipo John Wayne" para referir-se à tendência do 

adrrpnistrador1 de fantasiar sua capacidade de ação. O devaneio consiste em valorizar sua 

habilidade, eficácia e eficiência individuais para sobrepujar situações complexas, tais como as 

crisFs organizacionais. Por conseguinte, os cenários críticos são imaginados como superáveis 

selll- requererem muito esforço do gestor. A imagem favoravelmente distorcida de si mesmo 

se qesdobra em uma percepção também benéfica e desvirtuada da gravidade da situação. 

A ilusão da capacidade exacerbada e a distorção do contexto pelo administrador são 

expressões opostas de um mesmo fenômeno. Todavia, somente a concepção dessas duas 

vartáveis antagônicas como intrinsecamente ligadas e interdependentes permite a 

coqtpreensão desse problema. A contradição constitui a essência do "herói tipo John Wayne". 

U~ situação se esvazia de seu caráter de crise se o administrador unagma que sua 

1 O~ pares de termos administrador e gestor, administração e gestão são empregados neste projeto como 
sinônimos e usados "indiferentemente uns como substitutos de outros". A autora pactua com Acktouf(1996, 
p.26) de que "( ... ] não existe verdadeiramente uma razão para as diferentes denominações da palavra 
administração. Sobrecarregar de nuances e diferenças sutis termos como gestão, administração, ou gerar, 
qdministrar, ou ainda gestor, administrador, gerente, dirigente cria mais confusão do que qualquer outra 
coisa. Naturalmente, se quisermos, podemos encontrar diferenças mínimas entre tais expressões" (itálicos 
qriginais do autor). 
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capacidade de mitigá-la é superior às dificuldades e obstáculos que o cenário impinge à 

orgapização. 

Para Pinsdorf (1987), a conseqüência desse paradoxo é outra contradição. A negação 

da s<;riedade de uma situação engendra o agravamento ainda maior de um contexto de crise 

em Jugar de propor sua resolução. A valorização excessiva da habilidade, por sua vez, 

deg(fnera não só na verificação das limitações da capacidade do gestor, mas, e sobretudo, na 

descoberta da sua insuficiência. A imagem supostamente dotada de valor e qualidades 

· superiores é substituída pelos sentimentos de impotência, insignificância e malogro. 

Como observa Wood (1998), evidências anedóticas não se propõem a comprovar 

hipóteses ou solucionar questões de pesquisa. Todavia, são úteis para ilustrar questões ou 

proposições. É com urna evidência anedótica, então- a trajetória de Pehr Gyllenhamrnar, ex

presidente da empresa automotiva sueca Volvo -, que se pretende elucidar o que é o herói tipo 

John Wayne de Pinsdorf. 

Nos anos 80, Gyllenhammar fez escola com o que ficou conhecido no Brasil como 

volvismo. Embasado numa filosofia humanitária, cujo princípio era reencontrar o homem com 

o se1,1 trabalho e restabelecer a conexão entre o que faz no seu posto e o produto final, ele 

operou urna revolução nas linhas de montagem da empresa. Fábricas modelos foram 

cons~ruídas onde artesãos trabalhavam em equipe, com flexibilidade de trabalho e elasticidade 

de horários, e a garantia de que urna baixa conjuntural nos negócios não causaria demissões. 

Muita publicidade foi feita para aclamar o volvismo no nível internacional. 

Gyllenhamrnar viveu o reconhecimento como um dos heróis seminais do mundo da 

adn$ristração. Alçado aos píncaros, como bom John Wayne, aspirou a parcelas cada vez mais 

arris~adas de negócios que foram amplamente divulgadas na mídia. Na perspectiva de 

Macpoby (2002, p.36), a aclamação de Gyllenhamrnar e do volvismo o levou a urna auto

avaliação exagerada de suas potencialidades e capacidades. Essa visão superdimensionada de 

si 111esmo o fez crer que "[ ... ] os outros deveriam querê-lo como o czar de urna empresa 

multinacional". 

Mas a glória foi eremera. Como conseqüência dessa supervalorização de si mesmo 

calcada no êxito de suas iniciativas, Gyllenhamrnar passou a negligenciar as preocupações de 

seus gerentes operacionais. Paralelamente acalentou a fantasia de uma fusão com a Renault, 

desc0nsiderando a tremenda impopularidade desse negócio para os funcionários suecos. Os 

resultados foram dramáticos. Distorcendo a gravidade da situação em relação à Renault e 

apo~tando na sua capacidade de mitigá-la, Gyllenhammar estava despreparado para o 

"levftnte" que os gerentes suecos empreenderam para inviabilizar o negócio. Como conclusão, 
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os acionistas rejeitaram agressivamente o plano, não deixando a Gyllenhammar outra 

alternativa senão a renúncia ao cargo de CEO da Volvo. Impotência, insignificância e 

malogro tiveram aí a sua vez. 

A experiência do sueco Gyllenhammar é uma evidência de que o herói tipo John 

Wayne descrito por Pinsdorf ultrapassa as fronteiras dos EUA. É fenômeno possivelmente 

encontrado nas sociedades tragadas pelo grande mito da globalização. De fato, a transposição 

de um arquétipo de gestor não transcorre isolada. Só é possível examiná-lo a partir do modelo 

de sociedade que o abriga. Destituído de outras referências, não vingaria. O meio 

sociócultural cuidaria de absorvê-lo (ou expeli-lo) por meio da atribuição de significados que 

distorceriam sua identidade. Para os Moundang do Tchad, tribo da África Negra estudada por 

Adl~r (1980), a idéia de John Wayne como herói e modelo de conduta pareceria tão exótica 

como para nós (ocidentais, capitalistas, "leigos" e industriais) é a articulação entre a magia da 

chuya e a autoridade política entre os Moundang. 

Mas se o herói tipo John Wayne conhece a dor e o malogro em tempos de crise, 

também conhece outra realidade em tempos de bonança. É modelo a ser emulado e decantado. 

É sinônimo de glórias e sucesso máximo a serem alcançados. Nesse sentido, remete 

diretamente à personagem John Wayne como é encontrada nas telas do cinema. É um herói 

que ~empre vence ao final, para o delírio das platéias. A metáfora, nesse caso, assume novos 

significados. Ser herói tipo John Wayne é ser sempre um vencedor. Onipotente e grandioso, 

esse herói não titubeia perante as mais árduas tarefas e situações. Sempre é possível 

ultrapassá-las e mitigá-las, talvez ainda com alguma dor. Nesses casos, o que impera é a face 

sempre sorridente do herói à John Wayne. 

Mas seja qual for a roupagem com que ele venha a se travestir, de grande vencedor 

ou de subjugado pelas situações, uma coisa é certa em relação a essa metáfora: pertence a 

tradições ocidentais, capitalistas, "leigas", industriais ou pós-industriais (emergentes ou não). 

Não é aleatória. A metáfora, portanto, cresce em sentido se associada ao impacto e influência 

que~ mundo do cinema norte-americano exerce sobre o Ocidente. Muito já foi escrito a esse 

respeito, e o debate é antigo. A própria função do cinema como um todo em sua relação com a 

sociedade é em si fonte de calorosos confrontos. Quer se adote a postura de que o cinema 

refl~te a sociedade, quer se adote o seu pensamento antagônico, isto é, de que é a sociedade 

que reflete o cinema, algo se toma evidente: Hollywood criou uma poderosa máquina de 

referências. Nesse sentido, onde quer que seus tentáculos se enraízem, ser herói tipo John 

Wayne é ser reconhecido como tendo uma forma de pensar e agir, enfim, de interferir no 

muqdo, é ser dono de uma visão de mundo. 
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Wood (2001, p.58-59) observa que o cinema, hoje, responde pela "[ ... ] criação de 

uma realidade paralela, uma versão oficial da sociedade civil, homogênea e homogeneizadora. 

O aparato cinematográfico reproduz valores sociais dominantes, preconceitos e noções de 

certo e errado. Ele organiza e dá sentido ao mundo". Nesse exercício, contudo, minirniza e 

banaliza todas as questões sociais e os seus dilemas. Ou, nas palavras de Wood (2001, p.16), 

''tudo se transforma em melodrama". 

De fato, parece que o herói à John Wayne em sua versão sempre vitoriosa traduz 

bem essa visão de cinema. Mais precisamente, traduz um saber e uma prática gerenciais que 

alffiejam se alinhar aos imperativos da tela. Nesse sentido, seu aporte não seria novidade no 

Br~il. Ampla e variada a gama de atores nacionais em gestão a reverenciar a produção norte

americana e a festejá-la como matriz das práticas e do saber em organização. Observam-se 

indíçios desse vínculo nos programas de ensino e nas temáticas dos trabalhos acadêmicos das 

escolas de administração ou em revistas de divulgação de técnicas administrativas que 

enaltecem personalidades do mundo empresarial adquiridas nas bancas de jornais. 

É certo que, na transposição para o Brasil e outras partes do mundo, o perfil de gestor 

delineado por Pinsdorf ou sua face sempre vencedora adquiriu nuances locais. Foi recortado, 

alijapo de alguns traços, recebendo outros que lhe alteram as feições. Pressupõe-no dinâmico, 

em constante diálogo com as múltiplas dimensões da vida na organização. O essencial 

penpanece o mesmo. Suponho que essa essência sobreviva a mutações. Acredito que sua 

existência permeia a noção de que seja possível identificar as características, traços e atributos 

vigentes no seu âmago. É a descoberta desses predicados e sua dinâmica interativa que 

compõem o pano de fundo desta tese. 

Essa verificação da essência torna-se possível na medida em que o meio social que 

abraça John Wayne também só pode ser considerado como a sociedade do management. 

Chanlat (2000) exprime esse novo modelo sociocultural que absorve as sociedades 

globalizadas como a sociedade do management. Nela predomina o culto da empresa. Esse 

cultp, misto de religião, ideologia e cultura, se manifesta no aumento maciço de estudantes em 

gestão em todo o mundo, e na penetração intensa das práticas e dos discursos da 

administração em segmentos até então distanciados do universo dos negócios. Nesse modelo 

soci~l, que não distingue fronteiras, as mais diferenciadas atividades humanas, em grupos ou 

individuais, e até mesmo a individualidade em si, são entendidas como empreendimentos e 

organizadas como tal. 

Nesse novo corpo social ou sociedade do management, os negócios se tomam a 

locomotiva da mudança social e os administradores bem-sucedidos são os novos heróis. 
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Moldam as agendas da vida nas organizações e fora delas. Não são poucos os que a eles se 

voltam para a escolha desde a escola que as crianças devem freqüentar ao local onde passar as 

férias. Como ondas sucessivas, eles arrebatam milhões de seguidores em todo o mundo, mas 

não sua fidelidade. Os seguidores de antes não se acanham em descartá-los em face do 

surgimento de um outro. Assim, Lee Iacocca antecede a Aldo Morita, e este, a Bill Gates. Nos 

anos 80, fulguraram ainda o brasileiro Ricardo Semler e o japonês Konosuke Matshushita. No 

final do século XX, a figura de proa era Jack Welch. Hoje parece ser a vez de George Soros. 

Mas esse encadeamento não é absoluto. Há sempre lugar para a reverência aos mais antigos, 

os seminais: Alfred P. Sloan e Henry Ford. Sazonais, temporários, ao sabor dos humores da 

época, esses heróis têm um fator comum. Todos construíram grandes empresas a partir do 

nada ou recuperaram indústrias quase falindo e as levaram ao sucesso. Foram executivos e/ou 

empreendedores cujas mirabolantes histórias alimentaram o sonho de realização dos seus 

anônimos admiradores. 

À sua maneira particular, cada um deles incorpora John Wayne, onipotente e 

grandioso. Características comuns são encontradas nas personagens interpretadas por John 

Wayne e nos enredos surpreendentes das biografias desses heróis gerenciais. Como o ator, 

sempre são os "mocinhos" dos seus "filmes", mesmo que esses "mocinhos" recorram à 

violência para triunfar sobre o mal ou, no caso, demitir milhares de empregados para garantir 

a sobrevivência da organização. Atos como matar, brigar e machucar os adversários, típicos 

de John Wayne em seus filmes, são sempre justificados por uma razão transcendente e que 

hoje ganha tradução nas acirradas lutas pela conquista de mercados. Em nome da justiça e do 

direito, os heróis personificados por John Wayne não titubeiam em recorrer a ações nem 

sempre eticamente memoráveis. Tal herói está sempre ao lado da ordem. Esse traço é uma 

ironip., na medida em que ele transgride as leis ao fazer 'justiça" com as próprias mãos. Nas 

displ,ltas internas de poder, as alianças, feitas e desfeitas, nem sempre atestam bons 

antecedentes aos novos "heróis". 
I 

Como o herói em John Wayne, todos se perfilam solitários, ainda que comandem um 

regitpento de cavalaria ou urna multinacional. "Durão" é a palavra popular que melhor 

exprime seu caráter. A exemplo do herói de celulóide, propalam que falam pouco e agem 

muito, mas com sagacidade e sabedoria. Embora "durões", são também seres de bom coração, 

prontos a ajudar ou a recompensar quem o mereça. Esses John Waynes enfrentaram 

desavenças e obstáculos no caminho, mas nas suas autobiografias deixam transparecer o 

prazer de sacar os revólveres para eliminar o problema. 
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Destacar-se na mídia e ter muitos milhões são os denominadores comuns desses 

heróis, ainda que caídos. A educação heróica tipo John Wayne implica, ainda que eremero, o 

reconhecimento público. Daí todos procurarem avidamente ter seus rostos estampados na 

mídia e seus passos e lições devidamente transformados em verdadeiros ensinamentos para os 

candidatos a um dia brilharem como eles Se nas fórmulas tradicionais das sagas, lendas e 

fábulas, e mesmo nos filmes de John Wayne, a recompensa é um castelo, o casamento com 

uma princesa ou simplesmente o auto-reconhecimento por ter feito o que é certo, o herói 

contemporâneo necessita dos aplausos e da admiração das multidões muito mais até que dos 

bilhões. Estes podem ser ganhos em consultorias, livros e palestras posteriores, gerados pela 

matriz do sucesso público. 

É hora de esclarecer que a ascendência norte-americana, especificamente sobre o 

Brasil, supõe fatores históricos e econômicos bem mais profundos. Não é nosso objetivo 

explorá-los neste trabalho. Cabe registrar que a mesma reverência ante as práticas e os 

pensamentos adotados em administração nos EUA estende-se à nossa vida cotidiana. 

A adoção de termos como in, off, fashion, sale, dentre outros, é acompanhada da 

neurose idealizada do corpo esguio do biótipo anglo-saxão, pelo menos dos modelos ·esguios e 

assépticos do maravilhoso universo mediático. Falta silicone nos consultório de cirurgia 

plástica para que a mulher brasileira se transforme na beldade peituda que povoa o imaginário 

libidinoso do grande irmão do norte. Viaja-se mais para Miami do que para Natal. Compras? 

Só :qa GAP, na Macy's e na Victoria Secrets de Nova York. Até a feijoada ganhou sua versão 

light para atender ao paladar e às obsessões em tomo de conceitos de saúde norte-americanos. 

A MPB está dominada pelo funk, e o cinema nacional ainda é presença tímida nas salas de 

exibição.2 

No campo dos valores, o politicamente correto se instala com toda a sua hipocrisia. 

Incapsavelmente persegue fumantes e protege baleias (não que não sejam tarefas 

importantes), enquanto placidamente assiste, em confortáveis puffs, ao noticiário da CNN, 

informando os números etiópicos da mortalidade infantil na região Nordeste, e de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da pobreza estabelecida pela ONU. O máximo permitido é uma 

expressão mista de dor, terror, indignação, piedade e amargura. 

2 Segundo o professor e orientador Izidoro Blikstein, dentre as exceções de excelência do cinema nacional estão 
os filmes Domésticas, de Fernando Meireles e Nando Olival, produzido em 200 I, e Amores possíveis, de 
Sandra Werneck, produzido em 2000 (N/ A). 
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Assim, nas organizações contemporâneas e na vida social nacional, o contingente 

maior não se referenda nem em Peri3 nem no coronel Ponciano de Azeredo Furtado.4 Admira 

os heróis estereotipados a um John Wayne sempre vencedor, delineados pela tela que a tudo 

trivializa. Enfim, pauta-se na face sorridente do herói, distante da incômoda metáfora de 

Pinsdorf, e seus clones encarnados por indivíduos como Bill Gates, sempre sorridente e 

associado ao sucesso e à felicidade máxima (que todos os seus milhões de dólares podem 

comprar), sem deslembrar os monopólios e a burla aos consumidores. 

Mas os objetivos deste trabalho são mais ambiciosos. Nesse mundo onde realidade e 

ficção se confundem, nesse universo em que o mocinho sempre vence os bandidos para o 

delírio das platéias, ser herói tipo John Wayne é se travestir com a Síndrome de John Wayne. 

Acometido da síndrome, ele se insinua em uma perseguição, até a beira do colapso, de um 

ideal de sucesso pautado nas habilidades de sobrepujar toda e qualquer situação, de aderir a 

toda e qualquer instância a fim de manter-se em relevância pelos indivíduos da sociedade do 

management. Tendo a síndrome, portanto, ele se apresenta não só como a valorização 

exacerbada das capacidades e a banalização das situações, mas, e sobretudo, como a 

habilidade de fazer-se reconhecido como as estrelas de cinema. O reconhecimento público é a 

medida do sucesso. A melhor tradução do sucesso é a celebridade. O fracasso, por sua vez, é 

entendido como falha pessoal, a condição dos perdedores e fracos. É a vitória do vilão. 

Como a Síndrome de John Wayne (SJW) recebeu maiores considerações, jamais foi 

catalogada, imprime à pesquisadora tarefa árdua. Na literatura especializada em estudos 

organizacionais, fragmentos da SJW são encontrados nas mais variadas contribuições. A 

presença desses sintomas não se consolida, todavia, em uma proposta teórica que a descreva. 

De certa forma, heróis e mitos são abordados como temas secundários pelos estudiosos da 

chamada cultura organizacional. Mas o tratamento que recebem não abarca a complexidade 

do tema. Ironicamente, para a sua compreensão é preciso voltar-se para a literatura "popular 

em gestão", aquela situada entre a auto-ajuda e o receituário de sete passos para o sucesso 

avidamente consumida pelos sequiosos e candidatos a bem-sucedidos, a heróis tipo John 

Wayne. · 

Em última instância, é essa literatura - biografias de grandes gerentes e 

empreendedores, romances de valor literário duvidoso sobre personagens que conheceram o 

sucesso no mundo dos negócios, e coletâneas de histórias de sucesso que se insinuam como 

3 Personagem e herói do romance O guarani, de autoria de José de Alencar (N/ A). 

4 Personagem e herói do romance O coronel e o lobisomem, de autoria de José Cândido de Carvalho (N/ A). 
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detentoras de uma pseudocientificidade de onde extraem, analiticamente, as premissas, as 

categorias e os procedimentos a serem adotados para "chegar lá" - que alimenta e sustenta 

esse ideário. As preocupações do saber acadêmico são de outra ordem, e nem sempre sua 

receptividade é considerada pelos que estão inseridos no dia-a-dia das organizações. O que 

conta nesses meios é um saber ou pseudosaber pragmático, instrumental, mais em busca de 

soluções eficazes do que de elucubrações de caráter abstrato, cuja aplicabilidade nem sempre 

parece evidente. 

Nas crises organizacionais, a vulnerabilidade desse modelo de gestão e dessa escolha 

social transforma-se em matéria complexa a aguçar alguns espíritos inquietos. É o duro 

confronto da realidade dos campos de batalha. Refletir sobre suas implicações, a partir da 

óptica institucionalizada da gestão de crise, esmiuçando a essência da Síndrome de John 

Wayne nesses períodos de exceção, é o objetivo central deste trabalho. Todavia, para chegar 

até ele, o caminho demanda entender a face sorridente do herói. Nesse sentido, o trabalho se 

amplia para considerações sobre o sucesso na sociedade do management. Um sucesso que se 

traveste de uma vontade de celebridade. 

Para a realização deste trabalho e cumprir seus objetivos, foi preciso adentrar um 

universo prenhe de sutilezas, onde o que é válido para o tempo ordinário não é mais válido 

para os períodos de crise. Realizá-lo foi enveredar por caminhos tortuosos e plenos de 

obstáculos. Foi, enfim, um grande desafio que autora se impôs. Desafio que ganha maior 

magnitude quando ela pensa em seus leitores. Nesse sentido, um grande esforço foi realizado 

para tomar a leitura, se não agradável, ao menos sem requerer extravagantes e mirabolantes 

exercícios mentais dos leitores. Se a autora falha nesse intento, pede desculpas e a indulgência 

de seus leitores. 
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INTRODUÇÃO 

Wood e Paula (2002) sugerem que o management ou gestão empresarial não é 

apenas uma área de conhecimento, mas, e sobretudo, um setor de negócios. Como indústria, 

tem na mídia de negócios, que abrange livros, revistas e jornais, um dos seus principais 

sustentáculos. De acordo com eles, ao extremo, essa mídia estaria gerando um duplo: o pop 

management, decorrente da oferta excessiva de panacéias gerenciais, busca ansiosa de 

soluções fáceis e terror da obsolescência, desemprego e busca frenética por vantagens 

competitivas pessoais. O tom elogioso e visões positivas prevalecem nessas obras em 

detrimento de uma palavra crítica da realidade organizacional: 

Histórias de sucesso despertam simpatias e movimentam os negócios de todos os 
envolvidos. Visões críticas ou histórias de fracassos podem encontrar simpatizantes 
entre vítimas de situações similares, mas podem também gerar irritação e má 
vontade, com reflexos negativos sobre as carreiras e os negócios (WOOD e PAULA, 
2002, f.89-90). 

A principal implicação dessa mídia popular de negócios seria seu papel como um dos 

pilares difusores e legitimadores de uma nova cultura, a cultura do management. O papel 

dessa mídia, assim, seria o de legitimar e disseminar as idéias de empreendedorismo e da 

cultura do management por meio de obras de retórica salvacionista, programas de passos e 

receitas de sucesso que influenciariam as agendas dos executivos. São em geral peças que 

tratam de feitos de gerentes-heróis, exaltação de novas tecnologias gerenciais e receitas para 

obter sucesso profissional. O contexto é de um universo competitivo em mudança constante, 

onde o executivo-herói é chamado a transformar as organizações para adequá-las aos novos 

imperativos da época. Ao lado dessa literatura estariam os seus personagens símbolos, como 

os gurus, os gerentes heróis, os consultores e outros (WOOD e PAULA, 2002, f.91). 

Os livros são, em sua maioria, de fácil leitura, e repletos de histórias e casos. 

Abundam as recomendações diretivas e pragmáticas, imperativas, de caráter prescritivo, do 

tipo "dicas" ou "como fazer". A mensagem subjacente em muitas dessas obras é de que os 

profissionais são os donos de seu próprio destino. São autônomos e responsáveis pelo seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, cuja instância máxima é atingir o sucesso por meio da 

excelência. Essa autonomia se confunde com a incitação do indivíduo a administrar a própria 

vida como se fosse uma empresa. Os gerentes-heróis são exemplo a serem emulados. 

Se Wood e Paula (2002) dizem existir uma cultura do management em consolidação, 

Chanlat (2000) afirma que ela já está instaurada, com toda a sua força, no Ocidente, 
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modulando as várias atividades da vida, como o lazer e a cultura, e, principalmente, o próprio 

homem. Hoje esse não mais se relaciona com seus iguais, mas faz marketing pessoal, para 

ficar apenas em um exemplo dessa incursão do management na vida. 

A mídia de negócios desempenha aí papel considerável, como bem o descrevem 

Wood e Paula (2002). Ser um homem da sociedade do management é ser afoito consumidor 

do seu ideário. Nesse exercício, cria e descarta, ao sabor dos ventos do management como 

mercado, onde o que predomina é o consumo, seus ídolos e heróis. Não importa se sejam 

visionários ou futurólogos, gurus ou teóricos, mega-executivos ou empreendedores. 

Se todos esses personagens exercem fascínio, é certo que os mega-empresários e 

empreendedores merecem destaque. São eles os novos heróis emulados e idolatrados pela 

sociedade do management. Tomam-se heróis mediante a narrativa constante, à beira da 

exaustão, de seus feitos concretos em grandes corporações. Seu universo não é composto 

somente de idéias, mas de intervenções visíveis que alteraram o rumo de uma organização. 

Seus ensinamentos, se os há, advêm da prática. Correspondem a uma racionalização a 

posteriori de sua trajetória, que a sociedade do management se encarrega de vender sob a 

forma de livros, palestras, seminários, conferências e outras parafernálias de difusão de idéias 

do mundo contemporâneo. Sob a luz dos holofotes, esses heróis se confundem com as 

celebridades. 

Sob os auspícios dessas personagens, cria-se uma verdadeira Síndrome Heróica, a 

Síndrome de John Wayne (SJW), que assola o ser da sociedade do management. Ser bem

sucedido, para a sociedade do management, é percorrer o caminho dos heróis para 

desembocar na celebridade. Um caminho solitário que se traduz na busca de uma agenda 

pessoal sob os auspícios desse meio, que celebra os grandes feitos individuais. De fato, na 

sociedade do management, o indivíduo é chamado a ser excelente e flexível. A flexibilidade 

aí adquire a arte da adoção e do descarte rápidos de habilidades e capacidades para se manter 

em evidência ou se colocar em evidência, isto é, não subjugar a si mesmo à pecha de 

perdedor, de fracassado. A flexibilidade implica, portanto, a busca contínua da excelência. A 

excelência se traduz como a capacidade de o indivíduo superar a si mesmo sempre a cada 

novo dia, ser sempre um outro que é mais, numa corrida desenfreada contra si mesmo e seus 

limites. 

Apresentar os elementos constitutivos essenciais e descrever as dinâmicas interativas 

básicas constituintes dessa "Síndrome de John Wayne" - SJW - e as conseqüências de suas 

ações em tempos de crise empresarial são objetivos primários deste trabalho. Em síntese, a 

SJW é um estilo de gestão, e um perfil de gestor, marcados por uma concepção de sucesso 
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que cega o indivíduo para as peculiaridades dos períodos de crises organizacionais. Baseando

se em fórmulas e procedimentos que lhe garantiram o sucesso em tempos de bonança, o 

portador da SJW nas crises desenvolve ações cujas conseqüências, em geral, agravam ainda 

mais esse período de exceção. 

Por outro lado, a SJW é um atributo individual não só tolerado, como desejado pelas 

companhias em tempos de bonança, pois está em harmonia com formas organizacionais de 

um tecido social que enfatiza a projeção pessoal, sob os auspícios da fama e da celebridade, 

como sinônimos de sucesso. Assim, a SJW evoca o desejo desse gestor de ser um herói. Ele 

almeja ser um herói nos moldes do ideal heróico "épico", mas o século XXI flerta com a 

celebridade, sendo o ato heróico celebrado o recurso para atingir essa condição. 

O estudo da SJW é restrito aos seus "macro traços". Pretende desvendar o esqueleto 

sobre o qual se constroem suas formas de representação e manifestação. Admite-se que essas 

formas variam segundo a cultura local e a personalidade individual. Em outras palavras, as 

especificidades pontuais de cada grupo influenciam nas cores e nos adereços com os quais a 

SJW se manifesta. Essas formulações são expressas em termos de combinação de atributos 

desejáveis e não desejáveis pertencentes ao eixo fundamental da SJW. 

Nesse sentido, não existe a intenção de propor uma discussão do papel das 

organizações na emancipação ou na coerção do Homem através da análise da SJW. Esta é 

uma reflexão posterior ao objetivo proposto para este trabalho. Em outras palavras, o nexo 

entre realização plena ou não do indivíduo como ser, por meio das organizações, e a função 

da SJW nesse processo, só é possível depois do diagnóstico da SJW. O máximo permitido é 

apontar as influências da SJW na construção e reprodução da trama social e organizacional. 

Do mesmo modo, embora seja leviano negar que vasto número de indivíduos na 

sociedade do management não apresenta nenhum dos seus traços, é possível generalizar sua 

incidência em qualquer pessoa e organização, intimamente comprometidas com o culto à 

empresa. Características psicológicas e dos grupos de sociabilização e de referência do 

indivíduo influem no seu agir. Do mesmo modo, a estrutura organizacional, sua percepção e 

conseqüente interàção com o meio externo e ·interno impõem restrições ou a exaltação de 

atributos da SJW. 

Os resultados deste trabalho podem migrar para futuras pesquisas sobre 

comportamento organizacional em outras situações. Como exemplos e sugestões, arrolam-se 

as formas de manifestação da SJW em períodos de "normalidade" ou "de rotina" da vida na 

empresa; em períodos limítrofes, tais como inovações e mudanças planejadas ou aquisições e 

fusões; e a influência da cultura brasileira no seu colorido. 
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Para apresentar a SJW, esse trabalho se estrutura em três partes. A primeira parte 

concentra o material teórico de referência. A segunda explícita o trabalho de campo e reúne as 

análises das informações obtidas. Nas considerações finais, tanto são retomadas as principais 

descobertas como esboçados alguns questionamentos que a autora pretende desenvolver em 

futuros trabalhos e em suas pesquisas na área de crises organizacionais. 

Na primeira parte, o referencial teórico, inverte-se uma ordem tradicional na 

elaboração de monografias. O primeiro capítulo - HERÓI TIPO JOHN WA YNE - é dedicado 

à apresentação e discussão do conceito de herói tipo John Wayne a partir das perspectivas 

tradicionais da antropologia, sociologia, psicologia e comunicação nas sociedades de massas. 

Esta última avaliação realiza o vínculo com o segundo capítulo - A SOCIEDADE DO 

MANA GEMENT- destinado à apresentação do panorama: a sociedade do management. 

A partir da concepção de que as organizações buscam no mundo da vida a 

racionalidade e a criatividade necessárias para a sobrevivência, propõe-se demonstrar que esse 

processo é uma via de mão única, em que as prerrogativas empresariais estão solapando 

qualquer iniciativa da criatividade humana. Nesse tipo particular de sociedade, a sociedade do 

management, as práticas gerenciais permeiam até a organização do cotidiano, influenciando a 

criação de filhos e as relações familiares. Decorrência dessa sociedade é a exaltação de 

gerentes e empreendedores como as novas figuras heróicas e tornadas celebridades nas quais 

o indivíduo desse meio deve mirar-se para cumprir sua agenda pessoal. 

O terceiro capítulo - A MENTALIDADE DO SUCESSO EM GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO - introduz a mentalidade do sucesso a fim de delinear um perfil de 

administração e estilo de gestão que rege a sociedade do management. Esse capítulo vincula a 

sociedade do management à mentalidade do sucesso para criar um tipo especial de ator que a 

permeia e é seu motor: um homem cindido, em busca frenética e a qualquer preço do sucesso 

individual e das celebridades. 

O quarto capítulo - A CRISE - é dedicado ao conceito de crise, e une a noção de 

sucesso ao campo da gestão de crises. Acentua-se aqui o fato de que a noção de sucesso sob a 

égide da sociedade do management não encontra paralelo nesse campo. Ao contrário, o 

sucesso associado ao management e a sociedade das celebridades são sinônimos de má gestão 

de períodos de crises. 

O quinto capítulo - A SINDROME DE JOHN WA YNE, UMA ABORDAGEM 

TEÓRICA - constitui um delineamento teórico da Síndrome de John Wayne. A ênfase, neste 

caso, recai na constituição sobretudo psíquica dos indivíduos, que os impede de mitigar 

adequadamente os períodos de· crises. Por meio da análise do gestor não ideal em tempos de 



14 

crise, procura-se também demonstrar que seus não atributos em tempos de crise são tolerados 

e até aclamados em tempo de bonança empresarial. O portador da SJW se insere num 

contexto regido pela mentalidade do sucesso e pelo individualismo, que admira, promove e 

consome celebridades do mundo organizacional como estrelas de cinema. Enfim, o modo 

como a SJW está plenamente inserida reproduz e ajuda a reproduzir a sociedade do 

management. 

O sexto capítulo - O DISCURSO - é dedicado a elucidar o sentido do discurso e as 

astúcias da enunciação. Atenção especial é atribuída à questão da distinção entre os níveis da 

persuasão. Respalda-se em Bakhtin e sua teoria do enunciado e do discurso. O seu objetivo é 

oferecer os subsídios para a investigação empírica da SJW. A idéia é que o referencial 

bakhtiniano permite desvendar o "fazer crer" da superficie e os conteúdos que se escondem 

sob essa "camada" discursiva. Procura-se também, com essa colocação, apontar a pouca 

autonomia do discurso. O discurso é a expressão de muitas vozes que "se cruzam no tempo e 

no espaço" e cujo sentido último, ou seja, o sentido profundo, nem sempre corresponde ao 

referido na superficie do enunciado (BLIKSTEIN, 1999, p.45). 

A segunda parte, o trabalho de campo, é elaborada a partir de entrevistas com atores 

organizacionais à luz do referencial teórico. Inicia-se descrevendo e refletindo sobre os 

cenários organizacionais e sobre a amostra escolhida. O sétimo capítulo - UM MUNDO 

QUÍMICO - apresenta uma breve caracterização da indústria química, até hoje apontada 

como responsável pelas mais graves crises da história da humanidade, e do seu programa 

Atuação Responsável®, cujo Código de Diálogo com a Comunidade e Preparação e 

Atendimento de Emergências permeia o discurso sobre as comunicações em tempos de crise 

dos entrevistados. No oitavo capítulo- A PESQUISA- são apresentadas tanto a pesquisa 

como as discussões de seus resultados. A pesquisa oferece os subsídios do contexto de cada 

entrevistado e, por conseguinte, designa o lócus de seu discurso na elaboração do "herói tipo 

John Wayne" nas empresas que participaram desse projeto. 

Para além de simples mediadora, a credencial dos entrevistados - todos pertencentes 

às áreas de relações com a comunidade - os qualifica como fomentadores da SJW intra e 

extramuros organizacionais. Nessa dupla condição, a população é também exemplo da 

manifestação da SJW. Essa "incorporação" ocorre à medida que esses atores são chamados a 

responder em nome da organização. Se não o fazem diretamente, possuem o conhecimento 

técnico para preparar outros agentes organizacionais para o diálogo com a comunidade, a 

imprensa, as instituições governamentais, dentre outras instâncias sociais, em períodos de 

crise organizacionais. 
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O oitavo capítulo também abrange os trechos comentados das entrevistas. A ênfase 

repousa na comparação que envolve os conceitos de crise, comunicação de crise e formação 

de porta-vozes para essas .situações excepcionais, onde o público normalmente se apresenta 

hostil à palavra organizacional. São particularmente enfatizados o modo como essas noções 

são exploradas pela organização e o papel que exercem nas projeções interna e externa da 

organização como um todo. Esse segmento apresenta também urna análise, ainda que bastante 

restrita, da situação de entrevista e do perfil dos entrevistados. 

A terceira parte é reservada para as CONCLUSÕES, seguidas dos anexos. Nos 

anexos, abrigam-se as transcrições das entrevistas, a fim de que possam contribuir para a 

maior clareza das análises realizadas e das conclusões obtidas. 
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1 HERÓI TIPO JOHN W A YNE 

John Wayne foi um homem. Nasceu, cresceu, comeu, pensou, ficou triste em 

algumas ocasiões e muito feliz em outras, dentre tantas emoções e sentimentos que 

experimentou. Também andou, trabalhou, dormiu e, finalmente, morreu. Tinha qualidades e 

defeitos. Foi um homem como são os homens na sua existência fisica e biológica através dos 

tempos. Todavia, não é a esse humano que Pinsdorf (1987) se refere. É a uma entidade que o 

transcende e sobrevive - ainda hoje! - ao desaparecimento fisico da pessoa batizada John 

Wayne. 

O "John Wayne" evocado por Pinsdorf remete ao imaginário das personagens 

interpretadas pelo ator John Wayne. Como profissional, o homem John Wayne atuou em mais 

de uma centena de filmes cinematográficos de quase todos os gêneros. A exceção foi a ficção 

científica. O gênero que o consagrou foi o faroeste. Como gênero, o faroeste abriga desde os 

tradicionais filmes de "mocinhos contra bandidos" aos da cavalaria contra os índios. O 

contexto é o período da ocupação das porções oeste e sul do atual território norte-americano 

no século XIX. 

Características comuns são encontradas nas personagens interpretadas por John 

Wayne. O ator sempre foi o "mocinho" de todos os filmes. Ser o mocinho, no entanto, não 

implica ser bonzinho. O herói John Wayne não titubeiaem usar a violência. Atos como matár, 

brigar e machucar os adversários estão prese~tes em seu-universo. Tais aÇões não sãõ 

gratuitas. O herói tipo John Wayne é portador de llin rígido código de conduta, que nada e· 

ninguém modifica. Esses princípios são os de justiça e correção legítimos, que nem sempre se 

confundem com as-noções de legalidade. Na bâse de qualquer umá das suas atitudes está, 
c 

portanto, a perseguição e a concretização de um ideal moral. 

O herói em John Wayne é um homem de poucas palavras e, em geral, um solitário. É 

antes de tudo um observador que somente recorre à ação quando as situações atingem o limite 

do tolerável de seu código de justiça e correção. John Wayne, em princípio, não quer saber de 

briga. Prefere a sagacidade e a sabedoria para resolver ilúcialmente os impasses. Todavia, 

John Wayne não chora, nem demonstra vulnerabilidades que exprimam grandes dilemas de 

consciência quando é impelido a agir. É que John Wayne tem sempre razão, pois faz justiça 

com as próprias mãos quando a justiça se mostra incapaz de fazer-se por si mesma. É, em 

suma, um "durão". Isso não o isenta de ser um "bom coração". O reconhecimento e a 

recompensa de quem o faça por merecer no âmbito de seus princípios rígidos são 
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indissociáveis de seu caráter e de sua sina de 'justiceiro". Não há como pensar o herói John 

Wayne sem os méritos da honra. John Wayne é corporificação da virtude, da dignidade, da 

coragem, da retidão, da honestidade e da pureza do caráter humano. 

Para entender o herói tipo John Wayne, o capítulo apresenta oito partes. A primeira

A Mitologia- é uma pequena dissertação sobre os mitos e a mitologia. A segunda parte- A 

Narrativa do Herói- é dedicada à narrativa. Postula-se que o herói só existe no âmbito das 

narrativas. A terceira parte - O Herói Épico - apresenta a essência desse gênero de herói: 

meio humano, meio mítico. A quarta parte- A Ilíada- apresenta os atributos do herói épico 

como guerreiro. A quinta parte - O Herói do Senso Comum- é destinada a apresentar o herói 

do senso comum, sempre vencedor, aquele que se apresenta mais comumente ao imaginário 

coletivo. A sexta parte - Super-Homem, John Wayne e o Herói do Senso Comum- traça um 

paralelo entre as personagens "John Wayne" e Super-Homem, a partir das análises de 

Umberto Eco dessa personagem dos quadrinhos. A sétima parte - O Herói e a Estrela

recorre a Morin e ao star system para apresentar como o homem John Wayne se toma um 

mito contemporâneo. As Conclusões são uma síntese do capítulo. 

1.1 A Mitologia 

Desde o século XIX até os dias de hoje, diversas escolas de análise, teorias e 

hipóteses disputam a primazia na interpretação do mito e dos heróis. Essa pluralidade 

evidencia que o mito não é só tema controverso. É, sobretudo, um enigma e um desafio. Ele 

exerce um fascínio que atravessa os tempos. Construção humana lançada ao eterno possível 

das interpretações e que, em cada uma delas, se manifesta como um novo mito. Como explica 

Rocha: 

No limite, o que veremos é como o mito se deixa eternamente interpretar, e essa 
interpretação toma-se, ela mesma, um novo mito. Em outras palavras, as 
interpretações não esgotam o mito. Antes, de outra maneira, a ele se agregam novas 
formas de o mito expor suas mensagens. Numa cápsula, poderia ser dito: novas 
interpretações, outros mitos. Isto é, talvez, o que de mais sedutor se encontra no mito 
(ROCHA, 1991, p.49). 

É essa sedução eterna que leva Rocha a concluir que o mito "flutua". Não repousa no 

solo, não apresenta alicerces sólidos de definição nem uma verdade eterna. Pertence ao campo 

do imaginário, alimentando o prazer intelectual da interpretação. É, portanto, forma de 

expressão de uma sociedade em diálogo consigo mesma, recurso de consolos e engodos. 



18 

Dessa forma, exerce seu poder como sensação, emoção e dádiva. Nas palavras do autor 

(ROCHA, 1991, p.95), "o mito pensa a todos nós". 

O termo "mitologia" designa hoje não só a coleção e o sistema de mitos de um povo, 

como a ciência que se ocupa do seu estudo. Em termos bastante amplos, é à mitologia que 

muitas das demais ciências recorrem para sua elaboração de heróis. A palavra "mito" deriva 

da grega "mythos", que designa uma palavra formulada sob a forma de narrativa, de diálogo 

ou da enunciação de um projeto. Mythos é da ordem do legein, daí mytolegein, mitologia 

(VERNANT, 1999). 

Mitos, como narrativas, implicam a mitologia como ciência também como uma 

investigação dessas narrativas. São narrativas complexas, coletivamente importantes. O 

estudo do mito como narrativa não deve, portanto, ater-se ao conteúdo, mas à sua função. 

Mitos, de certa forma, são cartas fundadoras de instituições e da cultura. Os mitos não existem 

em si mesmos, mas remetem à realidade (BURKERT, 1991; ELIADE, 2002). Burkert (1991, 

p.18) é enfático na sua afirmação de que o mito é prenhe em seriedade e dignidade em razão 

desse caráter de relação com o real. Como narrativa ou conjunto de narrativas, Burkert (1991, 

p.18) enfatiza que o mito é o "[ ... ] meio primário de concatenar experiência e projecto da 

realidade e de o exprimir em palavras, de o comunicar e dominar, de ligar o presente ao 

passado e simultaneamente de canalizar as expectativas do futuro". É o saber mais 

englobante, a orientação mais genérica sobre a posição do homem na realidade circundante. 

Mito é "saber por histórias". 

O mitólogo e antropólogo alerta, todavia, para a falácia, ou mais simplesmente para a 

tendência à simplificação de entender a decifração do mito a partir do que denomina "sua 

aplicação", isto é, como se fosse reflexo ou cópia transformada de uma realidade determinada. 

O mito tem sentido próprio e só se deixa apreender em si mesmo. 

Eliade (2002), em seus estudos dos mitos das sociedades arcaicas sob a perspectiva 

da história das religiões, revela que o mito é, antes de tudo, uma verdade absoluta, pois conta 

uma história verdadeira, de caráter sagrado; é exemplar e significativo, pois se refere à 

realidade. Nas sociedades primevas, o mito é, portanto, uma entidade viva· não só ao oferecer 

os modelos para a conduta humana, como ao atribuir significado e valor à existência, isto é, o 

mito é a fundamentação da vida social e cultural. De fato, no mito está a revelação de todos os 

rituais e atividades humanas significativas, tais como a alimentação e seus tabus, o casamento, 

a concepção de trabalho, educação, arte ou sabedoria. Em suma, real e sagrado, o mito é, por 

conseguinte, exemplar, e, portanto, pode ser repetido, sendo modelo e justificativa para todos 

os atos humanos. 
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Como história sagrada, o mito refere-se a acontecimentos do tempo primordial, dos 

começos. A narrativa mítica é sempre uma narrativa de criação, de como algo foi produzido e 

começou a ser. As personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais e os heróis fundadores. 

É por meio das suas façanhas que a realidade passou a existir, seja ela o cosmo, uma planta, 

um comportamento humano ou uma instituição. Por essa perspectiva, os mitos revelam a 

sacralidade das suas obras, e é essa intervenção do sagrado que fundamenta a realidade e a 

dota do que é no presente. Assim, ao narrar uma criação, o mito revela ao mesmo tempo a 

emergência dessa realidade tal como é e explica qual o sentido em que é. Portanto, 

exemplifica Eliade, o mito cosmogônico é verdadeiro porque o mundo existe para prová-lo. 

Igualmente, o mito da morte é também verdadeiro porque é provado pela mortalidade do 

homem (ELIADE, 2002). 

Mas o mito tem implicações mais profundas nas sociedades primevas. Conhecer o 

mito não é apenas conhecer a origem das coisas e torná-las fundamento da vida coletiva. O 

mito é um conhecimento vivido, que, seja narrado seja ritualizado, permite também dominar e 

manipular as coisas. De fato, o homem primevo é sempre chamado a rememorar e a reviver a 

história mítica. Nesse exercício, ele se capacita a repetir os feitos dos Entes Sobrenaturais e, 

assim, além das origens, aprende onde encontrá-las e como fazê-las reaparecer se tiverem 

desaparecido. Com efeito, o conhecimento da origem de um objeto, de um animal ou de uma 

planta corresponde a uma ascensão mágica sobre eles que torna possível sua dominação, 

multiplicação ou reprodução. Nesse sentido, os mitos ensinam a repetir os gestos dos Entes 

Sobrenaturais para assegurar a multiplicação de plantas e animais, ou a garantir a eficácia de 

um remédio (ELIADE, 2002). 

O mito, porém, não desponta apenas pelo seu caráter de ''utilidade" como modelo 

exemplar e de repetição. Dirige-se ao homem como ser total e não apenas à sua inteligência 

ou imaginação. Imitando os atos de um deus ou um herói mítico, ou simplesmente narrando

os, o homem primitivo desloca-se do tempo profano e alinha-se ao tempo sagrado. É uma 

experiência reiteradora. De fato, "vive-se o mito". E essa é uma experiência religiosa na qual 

o homem se reintegra ao tempo dos primórdios e torna-se contemporâneo dos seus eventos, 

assistindo novamente às obras criadoras, partilhando da presença dos Entes Sobrenaturais e 

impregnando-se do seu poder sagrado. Enfim, o comportamento mítico é também uma ruptura 

com o tempo profano e urna integração ao tempo primordial. O mito é, portanto, um 

"mistério". Quando não assumido como tal, degenera-se em lenda ou conto. 

O mito é sempre uma narração de uma representação co letiva, transmitida através de 

várias gerações. O mito, como narração, todavia, não está ligado a formas literárias 
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determinadas ou a um texto fixo. Pode aparecer em prosa, verso ou canção. O mito é, por 

conseguinte, a parbola, a palavra "revelada", o dito. E, desse modo, ao nível da linguagem, é 

uma palavra que circunscreve e fixa um acontecimento. Dessa concepção do mito corno 

palavra, Rehem5 propõe sua leitura do mito a partir da semiótica da cultura. Assim, o mito 

corresponde a um sistema semiótico que viabiliza um grupo a se pronunciar sobre idéias 

globais da existência e criar um quadro coletivo de representação do mundo, isto é, trás, em 

seu bojo, sentimentos, normas de vida e práticas sociais. O mito apresenta-se, assim, corno 

urna fala que, nas sociedades primitivas, constitui o único sistema de percepção do mundo, 

enquanto, para a civilização moderna, é urna construção baseada num complexo espectro de 

sistemas de signos semióticos das ciências, arte e leis. 

Para Rehern, quer nas sociedades primitivas quer nas sociedades ditas civilizadas, o 

mito é um sistema rnodelizante. Um sistema modelizante pode ser entendido corno um 

sistema de signos, corno um conjunto de regras (códigos, instruções, programas) para a 

produção de textos no sentido semiótico amplo, e corno a totalidade dos textos e suas funções 

correlatas. Todos os sistemas semióticos da cultura são, a priori, rnodelizáveis; prestam-se ao 

conhecimento e explicação do mundo. A linguagem natural é o modelo primário de 

rnodelização. O mito é um sistema rnodelizante secundário, pois usa a linguagem natural 

corno material, acrescentando outras estruturas, análogas às linguagens naturais ( elemen~os, 

regras de seleção e combinação, níveis), que funcionam corno metalinguagem universal de 

interpretação. 

É esse o sentido que leva Rehern a concluir que o mito é um discurso. E embora sem 

se referir a Bakhtin, é pleno de dialogismo: "Em suas epopéias que se consagraram no mundo 

grego, o que deu Homero aos seus deuses? Tão-somente a capacidade de fala. Nas epopéias 

os deuses falam o tempo todo; conversam, discutem, debatem idéias e atitudes". Por 

conseguinte, "os mitos são 'falas' que falam". Na sua condição de sistema modelizante, ao 

mesmo tempo, ainda falam de e para um universo de significado coletivo, e para uma 

experiência individual de identificação ideológica com os signos da cultura. 

Se Rehern, ao recorrer à semiótica, marca urna ponte entre os mitos nas sociedades 

primevas e nas sociedades ditas civilizadas, Barthes (1972) atérn, por outra vertente semiótica, 

seu interesse às formações mitológicas da sociedade industrial de consumo. Barthes enfatiza 

que o mito contemporâneo expressa valores burgueses. Nesse sentido, é uma mensagem, uma 

5 REHEM, Rehemniglei Araújo. Mito como sistema modelizante. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/pos/cos/cultura/mito.htm>. Acesso em: maio 2003. 
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forma, uma fala que possui delimitações históricas e condições de funcionamento bem 

definidas. Como valor, impõe uma relação de utilidade, não de verdade, e, como burguês, 

tende a reproduzir a ideologia dessa classe no sentido de se mostrar universal e manifesto de 

sua noção hierárquica do mundo. Assim, pretende imobilizar o mundo, mas termina por 

contribuir para a sua construção. 

O veículo· e lugar do mito contemporâneo são as comunicações de massas. Como 

urna fala, todo e qualquer tema pode transformar-se em mito, que se pretendem naturais e 

evidentes em si mesmos. Isto é, o mito despolitiza, simplifica a complexidade desses temas e 

lhes confere uma clareza em que parecem significar por eles próprios. A linguagem, conotada 

e ideológica, opera a construção dessa "naturalidade" e "evidência". O mito é então, um modo 

de significação que se define não pelo teor da mensagem que profere, mas pela maneira como 

a profere. O mito, portanto, exerce uma função. É tornar inquestionável o que é dado, isto é, 

sua missão é torná-lo natural, um fato da existência tal como o ato de respirar para a 

manutenção da vida: 

O mito não nega as coisas; a sua função é, pelo contrário, falar delas; simplesmente, 
purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em eternidade, dá-lhes uma 
clareza, não de explicação, mas de constatação: se constato a imperialidade francesa 
sem explicá-la, pouco falta para que a ache normal, decorrente da natureza das 
coisas: fico tranqüilo. Passando da história à natureza, o mito faz uma economia: 
abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade das essências, 
suprime toda e qualquer dialética, qualquer elevação para lá do visível imediato, 
organiza um mundo sem contradições, porque sem profundeza, um mundo plano que 
se ostenta em sua evidência, cria uma clareza feliz: as coisas parecem significar 
sozinhas, por elas próprias. (BARTHES, 1972, p.l63-164 ). 

1.2 A Narrativa do Herói 

Em sua Morfologia do conto russo, Burkert (1991 apud PROOP, 1928) apresenta um 

esquema que ainda hoje tem validade não só para muitos mitos, mas se apresenta como 

padrão para contos, romances, filmes e outras criações narrativas, inclusive as 

cinematográficas. Seu esquema narrativo, que pode . designar-se como "aventura" ou 

"procura", compõe-se de 31 funções ou elementos em seqüência. Sinteticamente, urna perda 

ou uma incumbência origina a missão. O herói prepara-se para cumpri-la. Parte, encontra 

oponentes, obstáculos e ajudantes no caminho. Adquire um talismã decisivo para a realização 

da missão. Encontra o oponente principal, luta com ele e vence-o, o que pode deixar marcas 

em s1 mesmo. Obtém o que procura e inicia o regresso. Durante a volta, suplanta 



22 

perseguidores e concorrentes. Ao final, ali estão os louros: a ascensão da sua condição inicial 

pelo casamento e/ou pela subida ao trono. 

Nesse esquema narrativo, a luta tem particular importância. É o embate decisivo 

entre o herói e o mau no sentido mais estrito. O opositor do herói deve causar medo, sendo 

sempre o mais perigoso possível. A tensão atinge um clímax quando o herói é 

transitoriamente derrubado, aprisionado, enfraquecido ou até morto. A recuperação do herói e 

sua vitória final aí se mesclam à mais pura vingança. A derrota do oponente, ainda que pré

determinada, deve despertar alívio. 

Platão e Fiorin (2000) propõem uma vanaçao dessa seqüência em quatro fases: 

manipulação, competência, performance e sanção. Na manipulação, há a indução de uma 

personagem, por um manipulador, para que realize alguma coisa. Para o prosseguimento da 

narrativa, é condição dessa etapa que o personagem queira ou se sinta obrigado a fazer o que 

lhe é solicitado. Para tanto, o manipulador pode empregar distintos estratagemas, tais como 

ordens, pedidos, provocações, intimidações, seduções ou apelos à coragem e à bondade do 

"manipulado". Os autores argumentam que o manipulado r pode adquirir diversas feições. 

Nesse sentido, pode ser uma outra personagem isolada, uma personagem coletiva, como um 

grupo social específico: a pátria ou os operários, o próprio protagonista, que impõe a si 

próprio a obrigação, ou ainda uma personagem inanimada, tal como a seca, que impõe. ao 

sertanejo abandonar suas paragens. Na competência, o protagonista adquire o saber e o poder 

que lhe vão permitir concretizar o que lhe é pedido ou imposto. Platão e Fiorin (2000) 

enfatizam que essa fase é importante, pois, ao adquirir competências que não possuía, a 

personagem passa a deter um poder e um saber fazer sem os quais o querer ou dever fazer se 

esvaem. A performance, como a própria denominação indica, corresponde à realização do 

pedido ou da imposição. Nela há, em geral, um confronto que desemboca em perdas e ganhos. 

Exemplo típico é a morte do vilão no embate com o mocinho. O vilão perde a vida, o 

mocinho gar_lha o confronto. Por fim, a sanção corresponde ao castigo ou a recompensa que 

está à espera do protagonista. 

Platão e Fiorin (2000) advogam que nem sempre esse esquema se apresenta com 

nitidez nas narrativas. Pode ocorrer que certas etapas fiquem sobrepostas ou sejam 

pressupostas, cabendo ao interprete reconstruí-las. Algumas narrativas podem ainda priorizar 

uma fase em detrimento das outras. Assim, uma matéria sobre um crime em um jornal é 

sobretudo performática, enquanto um romance policial tem como foco a sanção ao narrar a 

caçada a um assassino para castigá-lo. A presença de várias personagens institui também 
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programas narrativos variados, que se mesclam em seus esquemas próprios, o que contribui 

para a complexidade de uma mesma estrutura narrativa. 

Outra ordem de problemáticas do esquema, apontada por Platão e Fiorin (2000), 

refere-se à manipulação e à sanção. Tanto uma como outra podem ser fontes de conflitos. Na 

manipulação, o conflito ocorre quando dois ou mais manipuladores apresentam interesses 

divergentes em relação ao protagonista. Na sanção, grupos opostos também determinam o 

castigo ou a recompensa. Isto é, por um grupo, a personagem é castigada. Por outro, é 

premiada. O que, em última instância, determina o tipo de sanção é a adequação da 

performance da personagem aos valores e padrões socialmente aceitos pelo grupo. Por fim, os 

autores fazem notar que o arranjo das fases nem sempre é linear. Uma narrativa pode, por 

exemplo, começar pela sanção e posteriormente desenvolver os outros estágios. 

Na sua análise das fábulas italianas, Calvino (1992) apresenta o que denomina um 

"catálogo do destino", que explora não só as temáticas presentes no gênero, como os atributos 

necessários ao herói e as condições para o desenrolar da narrativa. Esse catálogo, pode-se 

dizer, confere o estofo necessário ao esquema de Burkert (1991 apud PROOP, 1928) e Platão 

e Fiorin (2000). De acordo com o catálogo, nas narrativas há a divisão entre reis e pobres, mas 

essa cisão é suplantada por uma paridade substancial. Uma dialética interna a cada vida rege a 

perseguição e o resgate do inocente. O amor é encontrado antes de ser conhecido e converte

se em sofrimento enquanto bem perdido. Os encantamentos têm o papel de forças complexas 

e desconhecidas de que o herói deve se liberar para, assim, se autodeterminar. Essa libertação 

é também um ato de libertação dos outros, pois o herói não se liberta sozinho. É o libertar-se 

libertando. A fidelidade a uma promessa e a pureza do coração é a virtude que conduz ao 

triunfo. A beleza aparece como sinal de graça, mas pode estar oculta sob uma aparência 

repugnante. 

Fundamentado em concepções junguianas e em uma ampla pesquisa que perpassa 

mitos, lendas, religião, contos folclóricos, fábulas e contos de fadas, Campbell (1996) propõe 

a existência de um monomito. Esse monomito se caracteriza por uma jornada heróica com 

poucas variações na sua seqüência de eventos em todos os gêneros narrativos. Assim, ao 

contrário do que pleiteiam Platão e Fiorin (2000), o monomito propõe uma estrutura narrativa 

estanque que não subverte a ordem e o arranjo das etapas, embora não negligencie fases 

pressupostas ou presumidas, nem a maior ou menor ênfase de um estágio em uma narrativa 

específica. 

A aventura heróica, em termos gerais, perfaz um ciclo que se inicia com um 

afastamento do mundo cotidiano, se desenrola em um terreno de prodígios sobrenaturais onde 
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o herói encontra forças fabulosas e obtém uma vitória decisiva, e termina com a volta do herói 

com algum recurso ou poder de trazer o bem aos seus semelhantes. Mais especificamente, 

Campbell ( 1996) denomina o primeiro estágio de separação ou partida, e o subdivide em 

cinco seções. O segundo estágio, denominado "das provas e vitórias da iniciação", é 

composto por seis etapas. o último estágio, o retorno e reintegração à sociedade, compõe-se 

de seis fases. 

Kothe ( 1987) denomina narrativas triviais aquelas que obedecem a uma seqüência 

em que uma norma é violada, o herói procura o vilão que a violou, o violador é encontrado e 

punido e o herói, aclamado. Essas narrativas são caracterizadas pela repetição, pelo clichê e 

pelo automatismo nos níveis de enredo, personagens e temário. Nessas narrativas há uma 

divisão maniqueísta entre o bem e o mal: o herói é quem defende a lei e o vilão é quem vai 

contra ela. Como evidência, Kothe ( 1987, p. 71) afirma que "a própria lei nunca é discutida 

nem questionada: ela é absoluta". É em razão de sua estrutura profunda plana e 

unidimensional que sua superfície precisa ser variada na aparência. 

O objetivo da narrativa trivial é legitimar e reforçar a fascinação não-crítica dos 

setores dominantes. Ela é trivial porque sua estrutura profunda não apreende nem mostra a 

natureza contraditória e complexa da realidade. O herói trivial é antes de tudo um defensor da 

lei, e a lei para ele equivale à aplicação da justiça, indiferentemente se, para fazer justiça, ~so 

implica a violação da lei institucionalizada, tal como a interdição de matar. Para fazer justiça, 

muitas vezes o herói é conclamado a matar o bandido. Segundo Kothe (1987), essa violação 

da lei é sancionada porque a noção de justiça imperante se vincula aos valores e à lei 

fundamental da sociedade capitalista, isto é, à preservação da sociedade privada. 

Segundo Kothe (1987), o enredo trivial, com todas as suas trapalhadas, serve 

basicamente para restaurar a situação anterior à violação inicial desencadeadora da narrativa 

A sua preocupação básica, então, é restabelecer a felicidade que havia na situação inicial, no 

status quo anterior. Esse objetivo caracteriza a natureza conservadora e até reacionária desse 

nível profundo de estrutura, o que é acompanhado pela postura e pelos valores de suas 

personagens. O final feliz é o coroamento e o triunfo da tese de que a manutenção do estado 

original é sinônimo de felicidade. A narrativa trivial em Kothe é toda produção do que se 

consagra denominar mass media. O autor não distingue quadrinhos de romances nem filmes 

de cinema de seriados televisivos. 

Para Kothe (1987), uma implicação dessa estrutura trivial é a alienação em relação 

ao mundo: 
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Cria-se a ficção de que, po:;- ma·is coisas que àconteçam ante os olhos do espectador 
ou do leitor, ele mesmo jamais é atingido nem envolvido por elas, ele mesmo não 
tem nada a ver com isso. A cada noite lhe é ensinado não se envolver com o que 
acontece à sua volta durante o dia. É-lhe também ensinado que o melhor é manter o 
status quo, enquanto outros é que se encarregarão de "fazer justiça" (KOTHE, 1987, 
p. 72-73, itálicos do autor). 

Mas esses mesmos heróis dos mass media ganham outros ares e outras dimensões 

aos olhos dos antropólogos. Eliade (1989) não se acanha em entendê-los como a versão 

moderna dos heróis mitológicos ou folclóricos. Nesse sentido, vai de encontro à interpretação 

de Kothe (1987) do papel alienante do herói trivial e oferece também uma explicação para a 

questão não resolvida da transubstancialização de um ideal tipicamente dos setores 

dominantes em ideais de sonho e de justiça comuns a todos. 

Eliade (2002) elucida essa questão por meio de dois exemplos. Um é o Super

Homem. O outro é o herói dos romances policiais. Em relação ao Super-Homem, sua 

argumentação se respalda em Eco e seu texto O mito do Superman. Sobre esse herói, que dos 

quadrinhos ganhou a tela do cinema, afirma que revive um tema mítico ancestral. Sob a 

aparência de um pacato e até covarde jornalista, o Super-Homem esconde sua natureza sobre

humana, satisfazendo "às nostalgias secretas do homem moderno, que, decaído e limitado, 

sonha revelar-se um dia um 'personagem excepcional', 'um herói"' (ELIADE, 2002, p.159). 

Já em relação ao romance policial, terreno fértil para abranger a narrativa trivial, uma 

vez que todos os seus elementos nela estão presentes, afirma que o confronto entre o bem e o 

mal, entre o herói e o criminoso, que, em Eliade (2002, p.l59), corresponde à contemporânea 

encarnação do demônio, ocorre"[ ... ] um processo inconsciente de projeção e identificação, o 

leitor participa do mistério e do drama, e tem a sensação de estar pessoalmente envolvido 

numa ação paradigmática, isto é, perigosa e 'heróica"'. Assim, nada mais distante da visão 

alienada, alheia e negligente do papel do leitor e do espectador, segundo Kothe (1987). O 

sonho de ser o mocinho é delegado a outros, é a eles que cabe fazer justiça, ainda que seja sob 

a pele de um herói de papel e no papel. 

Descarregando todo o furor ideológico de Kothe (1987), é possível argumentar que o 

esquema narrativo que ele apresenta está presente em narrativas que, se não carregam nada de 

inocente sob o ponto de vista do autor, ao menos servem para deleitar ouvintes e leitores de 

diferentes épocas e meios sociais para quem a noção de burguesia e propriedade privada nada 

significam. Narrativas triviais que opõem o bem e o mal, o certo e o errado, a lei e a justiça 

são encontrada em sociedades tão díspares quanto a dos trobriandeses estudados por 

Malinowski ou entre os mundas ao recitar as façanhas mitológicas de Assur. Mais que um 
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fenômeno social contemporâneo, esse gênero de narrativa é uma propriedade cultural da 

humanidade. 

1.3 O Herói Épico 

Por meio de feitos grandiosos, o herói épico projeta-se no plano maravilhoso, onde 

ganha a aderência mítica que o caracteriza como herói. A Ilíada, poema épico e dos heróis 

épicos por natureza, é a escolha de Vernant para apresentar suas concepções desse gênero de 

herói. Vernant ( 1999) pontua que, para a Grécia do século V, já longe de apreender o mito em 

si, a Ilíada é a criação de um mundo descrito pelo autor e vivido pelo público como um 

acontecimento real. Pertence, assim, à mesma ordem de tempo do poeta e do seu auditório. 

Portanto, para o grego daquele tempo, as prerrogativas ainda presentes das grandes famílias se 

justificavam pela sua ascendência dos heróis cantados na Ilíada. De certa forma, esses 

descendentes carregavam em si características, ainda que arquetípicas, dos personagens 

heróicos. Mas o que distingue o herói épico da sua descendência é que a prole jamais 

alcançará a estatura, a completude, a integridade e a dignidade do herói. 

Já para a Grécia do século VI, Vernant (1999) explica que o herói épico se insere 

numa narrativa mítica que assume novas funções e significados. Em um sentido, deslocá-se 

para a lenda. Não é mais válida em si ou por si mesma, mas somente em relação a uma outra 

coisa. É exemplo de ação ou de conduta proposta para a imitação dos homens. O herói como 

mito é agora um paradigma. É o modelo de referência que situa, compreende e julga o feito 

dos demais. "Ao se refratar através das aventuras lendárias dos heróis ou dos deuses é que os 

atos humanos, pensados na categoria de imitação, podem marcar seu sentido e situar-se na 

escala dos valores" (VERNANT, 1999, p.180). 

A llíada é um poema em 24 cantos, atribuída a Homero (CAMPOS, 2002a, 2002b) e 

escrita em versos hexâmetros. O hexâmetro dactilico, composto de seis medidas semelhantes 

ao dedo, com uma sílaba longa e duas J:>reves, confere o tom solene do verso épico, longo e 

narrativo. Na realidade, o termo "epopéia" significa "criação em versos longos". Na Poética, 

Aristóteles (2002) afirma que a epopéia é a imitação, por meio do metro, de seres de elevado 

valor moral ou psíquico, utilizando um metro uniforme, e na qual o tempo é ilimitado. 

Para Burkert (1991), a obra homérica em seu conjunto, isto é na Ilíada e na Odisséia, 

não tem por objetivo apresentar um mito ou um conjunto de mitos. É certo que nela se 

manifestam esquemas míticos, sendo até hoje considerada um dos grandes repositórios da 
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mitologia grega. O mundo mítico se expressa, por exemplo, na Odisséia (HOMERO, 2000), 

nas figuras dos ciclopes, bruxas e sereias, entre outros seres que o herói Ulisses tem que 

enfrentar. Homero apresenta esses seres mitológicos para demonstrar que seus heróis são mais 

fortes que todas as provações que se colocam contra os mesmos. 

Embora na épica homérica as ações dos deuses e dos homens não se misturem, não 

há como negar a interferência divina nos desígnios humanos. Assim, a ação de um herói 

termina por se vincular ao deus que o protege. Na Odisséia (HOMERO, 2000), por exemplo, 

Palas Atena auxilia Ulisses. A deusa o disfarça de velho, quando este chega em Ítaca, para 

que possa adentrar sua casa e subjugar os pretendentes de sua esposa Penélope, que o tinham 

como morto. Palas Atena auxilia também Telêmaco, o jovem filho do herói, para que este 

possa viajar e voltar à pátria com os ensinamentos necessários para poder superar esses 

mesmos pretendentes. É nesse sentido que Vernant e Vidal-Naquet (1999) argumentam que a 

ação dos heróis da epopéia em Homero compõe-se de dois planos intrincados e indissociáveis. 

A conduta heróica resulta tanto de uma inspiração, de uma impulsão divina, quanto de um 

móvel propriamente humano. 

Na 1/íada, dois exemplos se mostram proverbiais desse imbricado jogo entre 

potências divinas e o que é nitidamente humano no herói. No canto V, a "Gesta de 

Diomedes", Ares, Palas Atena e Apolo se manifestam a Heitor, Enéias e Diomedes para 

conclarná-los, incitá-los e auxiliá-los na luta. Da sua intervenção, resultam ânimos renovados 

e a realização de novas façanhas guerreiras, com o abate dos inimigos. Por outro lado, no 

canto VI da 1/íada, "Heitor e Andrômaca: o adeus", Heitor sai da frente de batalha para 

adentrar as portas de Tróia não só em busca de Páris, que havia abandonado a luta e se 

encontrava em casa com Helena e a exortá-lo, entre reprimendas, a retomar seu lugar junto 

aos chefes troianos, como para ir em busca de sua mulher, Andrômaca, e de seu filho, numa 

preocupação primordialmente humana com a sua segurança e seu futuro. 

Disso deriva que outro aspecto a ressaltar no herói épico é que ele está a meio 

caminho entre o herói ideal e do idealizado para a condição humana, falível e factível. Com 

efeito, o conceito de areté designa a essência do herói. Segundo Pena (2002, p.149) ''ter areté 

proverá o herói da destreza e do vigor que lhe permitam ser um grande guerreiro não só para 

defender seu povo, como para representá-lo. Sendo, portanto, uma força, uma capacidade, um 

mana. Em outras palavras, areté está ligada às atitudes e habilidades que diferenciam o herói 

dos demais humanos". 

Intimamente ligada à areté, e outro pólo da essência do herói, está a timé. O 

significado mais explícito é o de "honra", mas a idéia também abrange a excelência moral. O 
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reconhecimento público da timé e da areté leva a kléos, isto é, à glória. O reconhecimento 

público, segundo Pena (2002, p.150) "também fixa sua imagem mitificadora, diferenciando-se 

dos meros mortais". Para o autor, esta é a razão pela qual os atores do espaço público de todas 

as épocas tentam construir para si imagens de heróis, por meio de biografias, nas quais se 

evidenciam todos os elementos e arquétipos do herói. "Lá estarão a areté, a timé, a missão a 

cumprir, o gesto cÓnquistador e todas as outras características excepcionais da sua 

personalidade" (PENA, 2002, p.150). 

1.4 A llíada 

A ira de Aquiles é. o tema condutor da Ilíada. A ofensa de Agamenon, chefe dos 

aqueus, ao exigir-lhe Briseida como compensação da perda de Criseida o faz retirar-se ao seu 

acampamento e negar-se a combater os troianos. Mas a cólera de Aquiles não se atém a abster 

de combater, devora-o também a vingança e o rancor. Invoca a mãe, a deusa Tétis, para que 

interceda junto a Zeus para que os gregos sejam vencidos. Aquiles pretende que Agamenon 

reconheça que a ruína é fruto da desonra a ele imputada. Sem o melhor dos aqueus, como ele 

se auto-denomina, não haveria esperança de glória contra Tróia. 

Reclamando Briseida, o géras de Aquiles, Agamenon inflige ao herói uma a:fro'nta 

irreparável como guerreiro. O géras é a parte que cabe a cada um das coisas conquistadas em 

batalha; tem validade como marca de prestígio, repercute a supremacia social, sendo 

distribuído de acordo com a posição social, o status social, de cada um. Confiscar o géras de 

Aquiles é de certo modo questionar sua excelência em combate, posicionando-o não só como 

o último entre os guerreiros, mas como desonrado, covarde, um errante sem status nem raça, 

uma não-pessoa. É, enfim, uma ofensa à sua dignidade (GNIOLI e VERNANT, 1982). Daí 

toda a cólera, toda intransigência de Aquiles em relação a outros signos de reparação: 

Fazer afronta a Aquiles é colocar em um mesmo plano o covarde e o corajoso, é 
combiná-los, como ele mesmo diz, a uma mesma timé. É portanto negar à façanha 
heróica sua função de critério absoluto, de não discernir as bases com as quais se 
distingue o que um homem vale ou não vale (GNIOLI e VERNANT, 1982, p.47). 

De fato, a Ilíada é por excelência um poema guerreiro, expressando, portanto, os 

valores de um herói comprometido com façanhas, ideais e honra dessa natureza. A lógica 

heróica é, portanto, de outra natureza, diferente das distinções e das homenagens comuns. É a 

lógica do valor em combate que ocupa a mais alta hierarquia. Essa é uma lógica do tudo ou 
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nada, que tem em seu centro a "bela morte". De fato, a morte em combate é a condição do 

guerreiro. Mas ela não se esgota em si mesma. A bela morte implica transformar o fim a que 

estão sujeitas todas as criaturas em glória imortal, lembrada e cantada por todos os que virão. 

Um guerreiro jamais deve morrer sem luta nem glória ou sem qualquer outro feito que não 

seja narrado pelos homens no futuro, afirma Heitor no canto XXII da Ilíada. 

Essa bela morte, gloriosa, confere ao guerreiro a qualidade de homem de valor, viril, 

em oposição à desonra e à covardia. Assegura a ele o renome, o estágio de celebridade, kléos, 

que liga o seu nome à sua pessoa como expressão última da honra, seu ponto extremo. É a 

areté plenamente consumada. Gnioli e Vernant (1982) explicam que, pela bela morte, a areté 

ou excelência em combate cessa de se mensurar em relação ao outro, de se provar no 

enfrentamento com outro. Ela se realiza de um só golpe e para sempre na proeza que põe fim 

à vida do herói. Junto a essa areté, também se consuma a timé, que o guerreiro adquire ao se 

posicionar corajosamente na primeira linha dos combatentes. Urna timé como glória imortal 

que o destino reserva ao herói se ele permanece fiel a si mesmo como bravo. 

De fato, a verdadeira razão da façanha guerreira não se revela nem em cálculos 

utilitários nem em possessão de bens materiais. É de outra ordem, e não pertence à condição 

humana, que implica os seus ciclos de vida, com o declínio das forças e a morte na velhice. O 

feito heróico revela a vontade de escapar ao envelhecimento e à morte, de suplantá-los. 

Adianta-se à morte ao acolhê-la em vez de a ela se submeter, ao fazê-la o objeto máximo e 

último de urna vida, que assim torna seu valor exemplar e que será celebrada como modelo de 

glória imortal. Ser herói épico, portanto, é ter vida breve. Na Grécia homérica, vida breve e 

juventude se confundem com um ideal em que se encontra o vigor, a graça e agilidade, ao 

qual se opõe a velhice, a idade do geronte, incapaz de portar armas, mas possuidor da palavra 

sábia negada à juventude. 

A morte heróica prende-se ao combatente quando está em seu auge, seu akme, 
homem consumado (aner), perfeitamente intacto, numa integridade de força pura 
vital longe de toda decrepitude. Aos olhos dos homens do por vir, dos quais visitará 
a memória, ele se encontra, por meio da morte, fixo num brado de uma juventude 
definitiva. Nesse senso, o kléos áphthiton conquistado pelo herói com sua vida breve 
lhe abre o acesso a inalterável juventude (GNIOLI e VERNANT, 1982, p.57). 

Gnioli e Vemant (1982) explicam que possuir hebe é o indivíduo reunir todas as 

qualidades de um guerreiro completo. A hebe está associada a uma idade precisa, a um 

período de vida em que o herói se sente e se entende em condições de supera-se a si mesmo, 

onde o sucesso e a vitória, o kúdos, estão associadas à própria figura do herói e de suas 

empresas, isto é, à sua juventude. A bela morte se faz sob o signo de hebe. O herói a conquista 
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no momento em que a perde. Numa juventude perdida,_ mas exaltada, hebe se afigura como 

carisma. 

Hebe implica a força física, a agilidade do corpo, a rapidez dos movimentos. Com 

hebe está krátos, que, mais do que superioridade física, remete a um poder superior que 

permite ao guerreiro dominar o adversário, de violenta e iracivelmente investir contra ele e, ao 

final, vencê-lo. A excelência de krátos se mostra no campo de batalha, na aparição do herói 

como ameaça ou terror que provoca o pânico e a fuga do adversário. Ao mesmo tempo, é 

apelo que excita os seus ao ardor e ao ataque. 

Gnioli e Vernant (1982) elucidam que, para a Grécia arcaica, a verdadeira morte era 

o esquecimento, o silêncio, a obscuridade e a ausência de renome. Cada indivíduo existia em 

função do outro, sob o olhar e pelos olhos do outro. Os juízos sobre uma pessoa eram 

estabelecidos indiferentemente da sua reputação. Nesse sentido, existir, isto é, ser 

reconhecido, estimado e honrado era, sobretudo, ser glorificado. Cabia à palavra essa missão, 

como récita ou relato, sob a forma de gesta repetida inúmeras vezes, de fazer do destino de 

um homem uma vida admirada por todos. O herói:, aspirando ao kléos áphthiton, o honor 

heróico, se insere, portanto, na tradição da poesia oral, depositária da cultura comum, da 

memória social. 

Pela glória conquistada em combate, pela vida dedicada à guerra e à batalha, o 

homem se transformava em herói e, nessa condição, o sujeito das gestas exemplares, isto é, 

inseria-se no universo das palavras. O herói se inscrevia, assim, em sua realidade de sujeito 

individual, na memória coletiva. Ultrapassava assim as honras ordinárias, as dignidades de 

estado, e-temeras e relativas. A sua biografia, culminando na bela morte, lhe rendia urna 

totalidade inalterável. Por meio do canto público das suas façanhas, em que ele se lançou por 

inteiro, ele continua, apesar da morte, a se fazer presente junto aos viventes. Tornado 

legendário, sua figura se transforma em uma trama permanente de uma tradição. Uma tradição 

que cada geração deve aprender e fazer sua para ter acesso pleno, pela cultura, à existência 

social: 

Não é o kléos que é cantado, e o canto poético, quando não celebra a raça dos 
deuses, não tem outro objeto que evocar os kléa andrôn, os altos feitos gloriosos 
realizados pelos homens de antanho. Perpetua-se, assim, sua lembrança tão presente 
que, ao auditório, solapa a sua pobre existência cotidiana (GNIOLI e VERNANT, 
1982, p.SS-56). 

Por fim, cabe mencionar que Burkert (1991) aponta que a própria Ilíada foi dotada 

de funções míticas. Os helenos reconheciam nos feitos dos aqueus ou dos argivos a 
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consciência de si mesmos, o que os afastava dos outros, os bárbaros. A Ilíada se tornou uma 

referência para a disputa com o mundo não grego, no sentido da superioridade grega e, 

portanto, da certeza antecipada da vitória. 

Onde quer que se defrontassem com "Bárbaros" [ ... ] eram imaginados como 
"Troianos": os Frígios e os Lídios são, já na Jlíada, aliados de Tróia; os Trácios 
foram lá bater numa das camadas mais tardias; no Ocidente foram então designados 
como descendentes dos "Troianos" os Vénetos na embocadura do Pó, os Elimos do 
noroeste da Sicília, e sobretudo os Etruscos e os Romanos. São as culturas da cidade 
e da escrita do Ocidente, cuja categoria é reconhecida por esse modo; a realidade 
aparece pré-formada no mito. (BURKERT, 1991, p 39-40). 

A dívida com a tradição épica é ainda mais vividamente ilustrada por Burkert ( 1991 

apud HERÓDOTO). O historiador conta que Clístenes de Sícion, ao cortar relações com a 

cidade de Argos, bane também a poesia homérica, pois essa servia à glória daquela cidade. 

1.5 O Herói do Senso Comum 

Falar de heróis é falar de narrativas. O mito é urna narrativa, e não há herói, mítico 

·ou não, que não se insira em um corpo narrativo. O herói tipo John Wayne pode ser um 

fenômeno do nosso tempo, das sociedades do cinema e dos quadrinhos, mas a noção de herói 

em si atravessa os tempos e as culturas. Todos os grupos humanos, das mais remotas 

sociedades primitivas até a civilização cosmopolita e industrial deste início de século, 

apresentam e cultuam figuras heróicas. Entender a perenidade, o significado e a necessidade 

de heróis permeia os mais variados campos das ciências e atividades humanas. O herói é 

estudado na literatura, na antropologia, na psicologia, nas artes, na sociologia e na história, 

entre outras atividades. 

No dicionário Aurélio eletrônico (LACERDA et al., 1996), o verbete herói é definido 

como "homem extraordinário por seus feitos guerreiros, seu valor ou sua magnanimidade; por 

extensão, pessoa que por qualquer motivo é centro de atenções; protagonista de urna obra 

"literária; e, em mitologia, semideus". Mas tantos quantos forem os enredos e as temáticas da 

narrativa, falar de heróis é embrenhar-se num sem-fim de classificações. Tem-se o herói

mitológico, o herói-épico, o herói-trágico, o herói-cultura~ o herói-bandido, o herói

romântico, o herói-problemático, o herói-revolucionário (FEIJÓ, 1984). Há também o anti

herói épico, o herói bíblico, os heróis baixos, que se subdividem em cômicos e tragicômicos

e estes, em satíricos e pícaros -, heróis nacionais, heróis do avesso, heróis da decadência, 

heróis proletários e heróis burgueses (KOTHE, 1987), numa taxonomia que beira o infinito. 
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Nesse emaranhado não é fácil, igualmente, determinar a substância com que se cria o 

herói. Ele pode ser uma elaboração imaginária ou uma pessoa de carne e osso, ou ainda 

alguém que transite entre essas duas dimensões. Héracles, Enéias e Odisseu são conhecidos 

desde a Grécia arcaica. Ester Prynne faz brilhar valentemente a letra escarlate enquanto 

Fabrizio termina sua busca na cartuxa em Parma. O rei Lear divide o teatro com o Cid. 

Ivanhoé e Percival disputam quem é o maior dos cavaleiros, e o nórdico Siegfried tem a bela e 

resoluta Crernilde para vingá-lo. 

Flash Gordon e o Homem-Aranha vêm dos quadrinhos e do cinema. Julien Sorel e 

Anna Karenina dão vida a milhares de leitores. James Dean, Jirn Morrisson e Elvis Presley 

foram homens, e seus túmulos até hoje são objeto de peregrinação. Che Guevara e sua boina 

ainda encontram seguidores. Por fim, a Bíblia introduz urna multidão de heróis que fascina 

arqueólogos a cada nova descoberta de cidades e templos que indiciem sua provável 

existência sobre a Terra. São Francisco de Assis e Joana d' Are, ao lado de Moisés e de Jó, são 

bons exemplos. 

Se há um traço comum a todas as modalidades de herói, é que, sem exceção, sua vida 

o apresenta como diferenciado dos homens. Por meio das estruturas narrativas, fica-se 

sabendo que é dotado de atributos que o qualificam como superdotado ou com a capacidade 

de adquirir os recursos que o tomem superdotado. 

As estruturas narrativas, nas quais a própria vida é urna narrativa, também indicam 

que é a certeza de que é capaz de enfrentar qualquer obstáculo e perigo que identifica o herói. 

O herói, assim, é aquele que confronta as adversidades e os medos, isto, é se arrisca. É ser de 

coragem que se embrenha no desconhecido, mesmo com a possibilidade de não sobreviver à 

aventura. Indiferente ao fato de o percurso ser um caminho que lhe foi imposto pelo destino 

ou urna escolha racional, a valentia - ainda que titubeante - frente ao novo e ao extraordinário 

é sua característica mais básica. 

Müller (1997), um discípulo de Jung, afirma que são esses atributos que compõem o 

fascínio do herói Neles residiria o desejo e o ideal do ser humano, traduzidos como 

representação das grandes esperanças e dos profundos anseios de todos nós. As considerações 

de Müller devem, todavia, ser tornadas com cautela. O herói intrépido a que se refere é 

sempre o "herói vencedor", o herói dotado de urna sorte de kiMos, como ele mesmo denomina 

o terna que estuda. Esse herói vencedor é um modelo de criatividade e fidelidade a si mesmo, 

expresso em seus desejos, fantasias e concepções de valor. Além disso, jamais se desvia de 

seu caminho por temor aos outros nem expressa sentimentos de culpa. Esse herói pode até 
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. suportar conflitos, frustrações, rejeições e a solidão, mas sempre realiza ações 

transformadoras de si mesmo e da sociedade. 

A visão de herói de Müller é, talvez, a mais difundida quando o tema é o herói. É 

possível, assim, afirmar que o "herói vencedor" é o herói do senso comum, a primeira 

interpretação que ocorre quando esse objeto é debatido. Os heróis da velha e boa cavalaria são 

os exemplos mais usualmente empregados para ilustrar essa concepção. O rei Artur e sua 

Távola Redonda são os mais evocados. Outra boa razão é que os companheiros de Artur são 

da mais variada procedência. De filhos de reis a camponeses audaciosos, todos têm o direito 

de participar da confraria, uma vez demonstrado seu valor. O joão-ninguém convive, por 

mérito, lado a lado com o nobre da mais alta estirpe (MEGALE, 1988). 

Na perspectiva de Müller (1997, p.lO), esse herói redentor que fascina hoje compõe 

o primado do imaginário do senso comum porque "ele representa características fundamentais 

de que precisamos para o domínio da vida e o embate criativo com a nossa existência. Seu 

caminho é o caminho da auto-realização". Para além de configurar um modelo de 

enfrentamento de medos e sofrimentos, derrotas e vitórias em tempos dificeis: 

Quase sempre mostra-nos virtudes e valores humanos mais maduros, como por 
exemplo a coragem civil e o desinteressado engajamento social e, dessa maneira, 
cumpre uma tarefa social muito importante. Nossa identificação com ele encoraja
nos a conservar esses valores, mesmo quando não vemos mais esperança e 
preferiríamos nos resignar. (MÜLLER, 1997, p.S). 

O que move o herói do senso comum, portanto, é a consciência de que tem uma 

missão a cumprir. A sua existência só tem sentido se for para redimir o meio social de seus 

pecados, mesmo que isso signifique apenas matar um dragão que ameaça uma comunidade ou 

salvar alguma donzela sob encantamentos e bruxarias. O herói vive para os outros, ainda que 

essa entrega seja involuntária, sob a forma de modelo e de consolo. Ele se deixa levar por esse 

propósito maior e edifica o seu caminho para a glória. O herói se fundamenta em seu 

propósito superior, queira ou não, sabendo-o ou não. E é isso o que o faz único, especial e 

insubstituível. Em outras palavras, a bela morte se traveste de novas roupagens e se 

transforma na comagração da vitória sobre os obstáculos que oprimiam um corpo social. É 

um herói em perpétuo estado de timé e areté, ainda que em estado de paródia. 

Ao endossar prerrogativas do herói épico, o herói do senso comum adquire uma aura 

própria e transcendental. Esse herói do senso comum, como descendente do herói épico 

clássico, é ser humano e mortal, com atributos generosos e caráter especial, capaz de feitos 

grandiosos. Sua figura está diretamente relacionada com uma figura idealizada de homem, 
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associada à masculinidade, força fisica, coragem e nobreza de caráter. Nele kratos e kléos se 

manifestam também com força de paródia, pois longe do guerreiro épico hebe não é mais 

condição exclusiva da juventude. Ao contrário, dela foi extirpado o caráter de jovem, tendo 

sido preservada apenas sua essência como superioridade fisica. 

Não raro esse herói é caracterizado como de uma eficiência a toda prova, pragmático, 

líder, detentor da razão e praticamente isento de emoção, dirigindo sua vida para a 

coletividade, no máximo para os filhos, a quem garante a vida, a sobrevivência. Um ser 

musculoso e poderoso, uma máquina perfeita para enfrentar os perigos do mundo, está na 

origem dessa personagem Em raríssimos, mas significativos, momentos eles também se 

mostram sentimentalmente frágeis e imaturos. 

Com certeza, essa concepção também se embasa na Eneida, do romano Virgílio 

(2003), ao atribuir ao herói do senso comum o caráter de libertador de povos e salvador de 

vidas. Com efeito, a Eneida canta e perpetua os grandes feitos do herói troiano Enéias como 

fundador de Roma e do Império Romano, aquele que guiou os sobreviventes de uma Tróia 

destruída a uma nova morada e a um novo esplendor. A obra, no entanto, tem dividendos com 

suas precursoras Ilíada e Odisséia (HOMERO, 2000). A genialidade de Virgílio, em seu 

épico, é justamente atribuída a sua capacidade de integrar ambas as obras em um poema 

inovador. De fato, os cantos de I a VI da Eneida (VIRGÍLIO, 2003) inscrevem-se no percurso 

da Odisséia de Homero (2000), e, como as andanças de Ulisses, descrevem as desventuras de 

Enéias até a chegada ao seu destino definitivo, ou seja, o local da fundação da cidade de 

Roma. Em contrapartida, os cantos de VII a XII, também da Eneida (VIRGÍLIO, 2003), que 

descrevem as lutas de Enéias para permanecer no Lácio, inserem-se no percurso da 1/íada. 

Para Kothe (1987), o herói do senso comum nada mais é do que a preservação de 

uma sociedade de classes na qual os valores das elites são o equivalente ao ideal em 

detrimento da não-elite. Esse herói do senso comum é denominado por Kothe (1987), cuja 

carteirinha de militante de qualquer movimento marxista ainda não expirou, herói trivial 

masculino de direita. A obra trivial é linear, exibindo apenas a grandeza do herói e a baixeza 

do vilão, sem se ater à natureza problemática e contraditória desses conceitos. Nesse sentido, 

mostra o herói apenas como grandioso, sem remeter à dor que decorre dos gestos grandiosos. 

Na visão de Kothe (1987), herói do senso comum e herói épico comungam pelo 

modo como vivenciam sua trajetória em termos de positividade e negatividade. Nesse sentido, 

o herói épico e o herói do senso comum se elevam, positivamente, por atos que nada têm de 

grandeza, ou~ seja, são negativos. A eles é permitido construir sua grandeza, por mais que 

passem dific~ldades e privações, por meio de atos pouco edificantes, tais como matar, mentir, 
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tripudiar cadáveres· ou enganar. Os ardis de Ulisses,. quer na Ilíada quer na Odisséia 

(HOMERO, 2000), ou mesmo os de Enéias na romana Eneida (VIRGÍLIO, 2003), são um 

exemplo da transformação de ações negativas em elevadas ações positivas. 

Segundo Kothe (1987), o herói da narrativa trivial não é um herói em si, mas um 

pseudo-herói. Isso decorre do fato de ele só aparentemente arriscar a vida. De fato, de 

antemão já se sabe que ele vai vencer. As implicações desse pseudo-heroísmo na vida social 

são um malabarismo complexo: 

Quanto mais este herói é um pseudo-herói, tanto mais se necessita fazer dele um 
super-herói. Quanto mais fracos os homens numa sociedade, tanto mais eles 
precisam de super-heróis. E tanto mais super-heróis eles recebem para se manterem 
fracos. Esses ''heróis" aparentemente correm grandes perigos e só no último instante 
salvam a situação e a si mesmos, um resultado já esperado pelo espectador ou leitor, 
pois pertence à poética normativa e ao código do gênero: isso corresponde à situação 
do próprio receptor. Apesar dos perigos que ocorre em seu dia-a-dia para sobreviver, 
é-lhe assegurado que, no fim, tudo vai dar certo. Que tudo acabe dando certo é o que 
mais deseja o instinto de sobrevivência. Por outro lado, existe aí implícito um sonho 
de justiça e de valorização dos mais fracos, que é transferido para o reino da fantasia 
(KOTHE, 1987, p.72). 

1.6 Super-Homem, John Wayne e o Herói do Senso Comum 

Eco (1970) é quem melhor expõe e desvela como mito a identidade do herói "tipo 

John Wayne". Em um paralelo, o herói tipo John Wayne está para o cinema como o Super

Homem para os quadrinhos, analisados pelo autor. Tanto o herói tipo John Wayne como 

Super-Homem, na suas capacidades de ultrapassar limites, são compensações para as 

frustrações do homem da sociedade industrial, subjugado pela máquina e por decisões de 

outros. Nesse sentido, John Wayne é um herói do senso comum. Guerreiro, com certeza, 

aspira aos mesmos predicados dos heróis épicos. Quer kléos, areté, timé, kúdos, krátos e hebe 

ainda que esses atributos tenham sido desvirtuados com o tempo e as novas condições de vida 

nas sociedades contemporâneas. 

Na sua qualidade de heróis do senso comum contemporâneos, Super-Homem e John 

Wayne assumem uma "personalidade estética". Com essa noção, Eco evidencia o fato de o 

herói assumir: 

[ ... ] uma espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tomar-se têrmo de 
referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, 
mas não assume a universalidade própria do mito, não se toma o hieróglifo, o 
emblema de uma realidade sobrenatural, que é o resultado da universalização de um 
acontecimento particular. (ECO, 1970, p.250). 
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Esse gênero de personagem apresenta uma dupla singularidade. Primeiro, deve se 

tornar um arquétipo, condensando aspirações coletivas e, assim, assumir certa rigidez que 

permita seu reconhecimento fiícil e imediato, o seu lado mítico. Paradoxalmente, em contraste 

com os mitos "clássicos", deve se embrenhar no universo do não-previsível, isto é, suas 

narrativas devem construir-se no seu desenrolar e apresentarem peripécias que os deixem ao 

destino, como embebidos de humanidade, igualando-se a todos os humanos que, não sendo 

adivinhos, desconhecem o que ocorrerá no dia seguinte. Na narrativa mítica clássica, as 

peripécias se repetem sempre, sendo as mesmas a cada vez que são narradas. Para Eco (1970, 

p.253), "[ ... ] o Superman só é mito com a condição de ser criatura inserida na vida cotidiana, 

no presente, aparentemente ligado às nossas mesmas condições de vida e morte [ ... ]". 

Embora as peripécias apresentadas ao herói em cada história sejam variadas, os 

esquemas narrativos de suas aventuras são redundantes. Em outras palavras, à exceção de 

variações no cenário e na composição de algumas personagens, a narrativa é sempre a mesma. 

Em sua estrutura profunda, é sempre a luta contra o mal. O Super-Homem sempre vence. A 

sua luta é sempre contra um mal que foi infligido à humanidade. Assim, no Super-Homem as 

mesmas credenciais do herói do senso comum estão presentes. Quer se concorde com Kothe 

(1987) e sua narrativa e heróis triviais, quer se mire em Muller, é fato que o Super-Homem é 

dotado de um código de justiça que ele honra e aplica a serviço do bem coletivo, em feitos 

grandiosos. É urna figura idealizada, dotada de eficiência e capacitada a enfrentar todos os 

perigos do mundo. 

A mesma interpretação é válida para o herói tipo John Wayne. As estruturas 

narrativas se repetem em todos os seus filmes. Um dilema do passado ou urna falta grave 

cometida antes do início da história guiam as atitudes desse herói. Inevitavelmente, o dilema 

ou a falta retoma como conflito nas situações apresentadas no filme. O dilema se resolve e a 

falta se redime quando o herói os direciona e os justifica, fazendo o bem. O "herói tipo John 

Wayne" está sempre em busca da redenção, e a alcança. 

O "herói tipo John Wayne" sempre vence. A condição é, todavia, vencer com alguma 

dor. A dor é o dilema. O dilema pode se apresentar, como em Rio Grande, 6 no reencontro 

com a esposa sulista, que o abandonou após sua residência ter sido incendiada pelo marido, 

soldado nortista cumprindo ordens, durante a Guerra Civil norte-americana. A redenção vem 

com a reconciliação de ambos quinze anos após o incêndio, quando as tropas comandadas por 

John Wayne, agora coronel da cavalaria em um posto na fronteira com o México, dizimam e 

6 Direção e produção de John Ford, Columbia Pictures, 1950. 
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são dizimadas pelos índios que saqueavam e matavam os colonos norte-americanos 

assentados na região. 

O herói tipo John Wayne é predestinado. Mas essa predeterminação não se resume 

quer no final feliz anunciado para ele, quer na sua missão de restaurador de uma ordem 

prévia. A predeterminação do herói é mais profunda. Ela se manifesta, sobretudo, na 

inexistência de uma experiência formadora do herói. As provas por que passa não o 

transformam. Antes, reforçam e reafirmam seu caráter imutável, não o modificam como herói. 

Nesse sentido, não opera entre o herói e o mundo uma interação real. O mundo é impotente 

para modificar o herói. 

Há urna via de mão única. Se o herói resgata o mundo, este não o resgata a não ser na 

medida em que é elemento para a resolução de seus próprios dilemas pessoais. A trajetória do 

herói atuando para salvar o mundo é, sobretudo, a trajetória pessoal para a manutenção, 

preservação e imposição de seus ideais ao mundo. Por mais que seja a incorporação de ideais 

e valores sociais, tais como a justiça, a generosidade ou a honra, o herói tipo John Wayne age 

centrado na resolução de seus próprios dilemas, de suas próprias provas. Assim, ele interfere e 

modifica o mundo que lhe é dado como injusto, enquanto esse mundo nada lhe aporta em 

termos de transformação. Só o coroa de louros e de vitórias. 

1. 7 O Herói e a Estrela 

O veículo por excelência de propagação das mitologias modernas são os meios de 

comunicação de massa. John Wayne, com certeza, não escapa dessa sina. O cinema, muito 

mais que as revistas em quadrinhos, aparece como o grande propagador desses mitos. A 

sinergia entre meio e mensagem adquiriu tal vulto que o próprio cinema foi mitificado. Nessa 

mitificação, não raro os filmes, as mensagens, aparecem como coadjuvantes. É essa 

mitificação que leva a debates infindáveis e polêmicos do cinema como reprodutor e fator de 

satisfação das massas ou como ordenador da sociedade. 

Hoje, todavia, tem-se que observar que o cinema está perdendo essa característica 

frente os novos meios de reprodução do filme cinematográfico, tais como o DVD e o 

videocassete. A chamada mística ou mítica do cinema se transfere, portanto, para o filme em 

si, sendo que o cinema cada vez mais se apresenta como seu suporte. Um meio ainda 

poderoso, pois, como expressa Wood (1998, f.55), "o aparato técnico invisível e as 

interpretações naturalistas reforçam a noção de realidade". Nesse sentido, o cinema cria um 
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_ imaginário visual e estético próprio, que, depositado no filme, media a relação do indivíduo 

com seus iguais e com o meio. Wood conclui que o público usa esses mitos e fábulas para 

compreender e dar sentido à sua vida. 

De fato, o filme como narrativa é o mito em ação nas sociedades contemporâneas. 

Mesmo Wood (1998, f55 apud HILL, 1992, p.3), que destaca o cinema como mito e insere o 

indivíduo como participante desse mito ao reverenciar com seu silêncio a grande tela, nos 

rituais da compra do ingresso ao templo do cinema e da pipoca, não negligencia que o filme 

como narrativa é o cerne dessa mítica: "Através da narrativa do filme nos identificamos com o 

herói. Nós vilificamos o anti-herói. Nós exultamos nas vitórias do drama. E nós somos 

espiritualmente inspirados pela moral da história, apesar de acreditarmos que somos modernas 

pessoas tecno-seculares, livres de religião". 

É no filme, na mensagem, em sua estrutura narrativa, que se deve buscar aquilo que 

Wood (1998, f.53 apud DENZIN, 1995) apresenta como a capacidade do cinema de criar urna 

"realidade paralela, urna versão oficial da sociedade civil, homogênea e homogeneizadora". 

Por outro lado, nesse exercício, não há como negligenciar que o filme também reflete e 

satisfaz os desejos das massas. Assim, não é o aparato cinematográfico em si, como faz crer 

Denzin, que "reproduz valores sociais dominantes, preconceitos e noções de certo e errado", 

mas o filme, que é veiculado por ele. É esse filme, e não o cinema como aparato e técnica, que 

"organiza e dá sentido ao mundo". 

Portanto, para se chegar à terminologia "herói tipo John Wayne" que alimenta o 

imaginário de grandeza e glória de urna legião de gestores, como citado por Pinsdorf ( 1987), é 

necessário recorrer a Morin e ao star system. A passagem do homem-ator John Wayne para o 

herói tipo John Wayne se dá sob os auspícios do vínculo que há, junto ao público, entre a 

identidade do ator e as identidades das personagens que interpreta. A estrela é o ator ou atriz 

que absorve parte da essência heróica das suas personagens nos filmes e reciprocamente 

enriquece essa essência com urna contribuição que lhe é própria. 

É nesse contexto que surge o herói tipo John Wayne. Homem e personagens se 

interpenetram em \una dialética constante. Mas essa relação só se completa se, como sublinha 

Morin (1989, p.46), a estrela é também subjugada pela sua imagem "onipresente, fascinante, 

iridescente" nas telas. 

Como acontece com seus admiradores, ela se pergunta se é exatamente idêntica ao 
seu duplo da tela. Desvalorizada por seu duplo, [ ... ]não pode escapar ao seu próprio 
vazio a não ser[ ... ] pela imitação de seu duplo, mimetizando sua vida no cinema. 
Uma necessidade interior a leva a assumir por inteiro o seu papel. (MORIN, 1989, 
p.46-47). 
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E se os enredos dos filmes do ator John Wayne se reproduzem, acentuando ainda 

mais o caráter de que o homem é a personagem e a personagem é o homem na vida real, essa 

é uma lógica inerente ao próprio cinema como indústria. Como explica Morin (1989, p.88), 

citando Poudovkin, "a diversidade dos papéis que um ator pode representar no cinema 

depende seja da diversidade de tipos que ele pode interpretar mantendo a mesma aparência 

exterior (Stroheim), seja do desenvolvimento do mesmo tipo através de uma diversidade de 

circunstâncias". 

Morin aponta uma última condição não só para ser estrela de cinema, mas para que o 

leitor de Pinsdorf compreenda o sentido da alegoria de gestor "herói tipo John Wayne". Essa 

condição é a participação afetiva, que implica projeções e identificações: 

Espontaneamente ou por sugestões de índices e signos, todos nós transferimos para 
outra pessoa sentimentos e idéias que lhe atribuímos ingenuamente. Esses processos 
de projeção são intimamente associados a processos que nos identificam com mais 
ou menos intensidade, com mais ou menos espontaneidade. Esses fenômenos de 
identificação-projeção podem ser provocados por qualquer espetáculo: uma ação 
atrai mais fortemente nossa participação psíquica se somos espectadores, ou seja, 
psiquicamente passivos. Vivemos o espetáculo de uma forma quase mística, 
integrando-nos mentalmente nas personagens e na ação (projeção) e integrando 
mentalmente personagens e ação em nós (identificação). Espetáculo dos espetáculos, 
o cinema pode promover projeções a tal ponto que essas passam a dar expressão ao 
que é inexpressivo, alma ao que é inanimado, vida ao que é inerte. (MORIN, 1989, 
p.82). 

Nesse sentido é que, para Morin, os heróis dos filmes se transmutam em heróis 

míticos de uma forma esmaecida Os heróis, na acepção de Morin (1989, p.26), "atuam a 

meio caminho entre os deuses e os mortais; ambicionam tanto a condição de deuses quanto 

aspiram a libertar os mortais de sua miséria infinita". 

O herói tipo John Wayne, assim como o homem John Wayne, que o personifica, 

estão inseridos em uma mitologia, em um mito que prevê urna produção e reprodução 

constantes. O herói tipo John Wayne só se perpetua sob a condição de manter-se vivo, isto é, 

de oferecer modelos para a conduta humana ao mesmo tempo em que confere significado e 

valor a essa existência. Esse caráter de modelo exemplar e de repetição aproxima a 

contemporânea concepção de mito ao mito encontrado nas sociedades primevas. De fato, 

Eliade (1989) assinala que não existe sociedade que possa libertar-se do mito. Esses atnbutos 

de exemplaridade e repetição, duas das conotações essenciais do pensamento mítico, são 

consubstanciais a toda condição humana. Nesse sentido, os heróis como modelos a imitar 

denunciam um desprazer com a história pessoal e uma tendência, ainda que obscura, de 

transcendência do momento histórico local. Desse modo, recuperam a ruptura do período 

profano e a integração ao tempo primordial, as duas outras conotações essenciais do 
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comportamento mítico. Em síntese, o autor professa que a sociedade contemporânea, em sua 

desbragada luta para laicizar-se, apenas revalorizou, no nível profano, os antigos valores 

sagrados. Sob essas condições, o que se evidencia é que o herói é indissociável do mito. O 

mito oferece a estrutura para a compreensão do papel do herói para uma coletividade. 

1.8 Conclusões 

Neste capítulo procurei mostrar o caminho percorrido por Pinsdorf para chegar à 

metáfora do herói tipo John Wayne. A idéia desenvolvida ao longo do capítulo é a de que 

John Wayne é um herói tributário da visão de herói do senso comum, mitificado pelo cinema 

como exemplo de valor e de conduta humanos e com quem as platéias se identificam. Por ser 

este um herói mitológico do cinema, e entendendo o mito como uma narrativa, recorri às 

noções de mito e mitologia e abordei alguns esquemas narrativos para apresentar a construção 

desse herói, na medida em que inexiste herói sem narrativa. Como herói do senso comum, 

John Wayne descende do herói épico, de quem retira atributos e qualidades. ASsim, apresentei 

as noções de hebe, kratos, timé, areté, kléos, kúdos e da bela morte, que caracterizam o herói 

épico, procurando mostrar como essas qualificações foram apropriadas pelo herói do senso 

comum. 
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2 A SOCIEDADE DO MANAGEMENT 

A sociedade contemporânea tem recebido muitos nomes. Para uns é a sociedade da 

informação, para outros é a sociedade do conhecimento. Ainda para terceiros é a sociedade do 

neocapitalismo. A cada ângulo que se desnuda ao pesquisador, a cada interesse que se 

exprime para a pesquisa, uma de suas características mais significativas é destacada e 

desenvolvida e lhe outorga um olhar que a define. 

O objetivo deste capítulo é descrever a sociedade atual como a sociedade do 

management. A meta não é detalhar essa visão, que, em tudo, não descarta outras 

compreensões da sociedade atual, também tributária de outras interpretações. Ao contrário, 

soma-se a essa divergência, que, só tomada em seu conjunto, pode estabelecer um quadro 

mais preciso do momento societário atual. 

O recorte como sociedade do management visa evidenciar - como um quadro e 

cenário macros, que exprimam o espírito da época - como a gestão e a administração, e seu . 

corolário, vêm crescentemente impregnando as outras esferas da vida social, que, faz pouco 

tempo, eram alheias à ingerência do mundo dos negócios, tais como as relações interpessoais 

fora do âmbito do trabalho ou a vida em família. É um retrato amplo, que, se se atém a alguns 

detalhes, é para exemplificar como essas demais instâncias da vida são absorvidas pelo 

gerencialismo. 

A primeira seção - A Permeabilidade Convertida em Adesão - traça um rápido 

painel da evolução e sedimentação da sociedade do management e seus efeitos no indivíduo. 

A segunda parte - Sociedade do Management, Sociedade Globalizada - mostra como a 

globalização tomou a sociedade do management a única alternativa de sociedade viável. A 

terceira parte - Vida Comprometida - traça um cenário em que as prerrogativas humanas 

mais básicas, como a vida em família, sucumbem às prerrogativas da sociedade do 

management. A quarta parte - Apropriação Indébita - é dedicada a exemplificar como a 

sociedade do management se apropria de algumas figuras históricas e de pensamentos de 

natureza distinta e os converte em recursos para a sua perpetuação. A quinta parte- Nem 

Tanto aos Heróis, aos Gurus, Nem aos Curandeiros, Mas às Celebridades- aborda a questão 

da heroicização no mundo do management. A sexta parte - De Heróis a Celebridades -

elucida a questão da celebridade em relação ao herói no contexto da sociedade do 

management. A sétima parte - Heróis e Celebridades no Mundo da Gestão - discute as 
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implicações que acompanham QS heróis e as celebridade no mundo da gestão. As Conclusões 

apresentam uma síntese do capítulo. 

2.1 A Permeabilidade Convertida em Adesão 

Na década de 50, mais precisamente em 1954, Peter Drucker, hoje um dos mais 

afamados gurus do mundo empresarial, já saudava a sociedade do management. No livro 

Prática da administração de empresas (DRUCKER 2002), afirma que a administração lidera 

a sociedade industrial. Para ele, esse fenômeno é espetacular e um dos mais raros na história. 

Poucas são as novas instituições, ele acredita, que tenham se mostrados tão indispensáveis ao 

homem. A razão está na profunda influência que as organizações exercem hoje em toda a 

sociedade capitalista, seja desenvolvida, seja emergente ou com vontade de se industrializar. 

Girin (1996) traduz essa influência como uma espécie de permeabilidade entre a 

ordem social das organizações e a da sociedade externa. Segundo ele, a organização concede 

recursos para o indivíduo se posicionar no meio maior mediante remunerações ou símbolos. 

No primeiro caso, estão as recompensas financeiras. No segundo, os títulos, denominações de 

profissões ou de posições, enfim, atributos ligados à organização do espaço de trabalho. Por 

outro lado, as organizações parcialmente reproduzem a ordem externa, tais como a atribuição 

de tarefas e posições subalternas às mulheres. Dessa porosidade admitida pelo autor, é 

possível inferir que o homem conhece a si mesmo e ao seu lugar no corpo social a partir do 

seu status no mundo do trabalho. A sua identidade é marcada pela relação e pelo confronto 

com outros indivíduos também dotados de um carimbo organizacional. É a partir da 

organização que se sedimenta sua posição social, sobretudo pelo fato de essa ser permeável às 

estruturas externas. Nesse sentido, pode-se falar em um mecanismo constante de auto

reprodução entre sociedade e organização. 

Mas essa auto-reprodução não é necessariamente harmônica. Como salienta Girin, 

indivíduos ou grupos de indivíduos podem cont~star sua posição ou defendê-la contra as 

pretensões de outros. Contestação e reforço de posições dão ao caráter de auto-reprodução 

uma dimensão de movimento. Há sempre a busca por novos equihbrios, isto é, ocorre o 

deslocamento de equihbrios. Intrínsecos a esse deslocamento, são o ideal e o potencial de 

mudança. Como um todo, no entanto, não se contesta a permeabilidade entre organização e 

sociedade, nem seu papel no estabelecimento das identidades fora e dentro do mundo do 

trabalho. 
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O que se anuncia de novo na sociedade do management é que essa porosidade 

ganhou contornos de adesão. Viver-se-ia uma era em que os pontos de referência do indivíduo 

seriam voltados para a organização em detrimento da ordem social maior. Em outras palavras, 

o papel da organização previsto por Drucker se concretiza no mundo das organizações como o 

organizador último da vida individual e em sociedade. Nesse sentido, a porosidade que antes 

permitia ao indivíduo trafegar entre o social e o organizacional se dilui para dar lugar a uma 

vía de uma só mão, na qual os valores organizacionais solapam os da sociedade e se 

transformam, eles mesmos, nos valores sociais. 

Um exemplo drástico da supressão da porosidade pela adesão é o processo de 

expansão da cadeia norte-americana de fast-food McDonald's nos anos 50 e 60. Alimentando 

o sonho de um segmento ávido por seu próprio negócio, independente da carreira nas 

estruturas organizacionais das grandes empresas, a cadeia deslanchou um programa de 

franquias draconiano. Exigia que os candidatos a franqueados abandonassem sua existência 

anterior e se dedicassem exclusivamente ao negócio. Como política para testar o 

comprometimento dos possíveis franqueados, proibia-os de exercer qualquer outra atividade. 

Taticamente, isso se traduzia na oferta de restaurantes longe dos seus domicílios. Ao outorgar 

franquias longe do domicílio, a empresa exigia dos franqueados uma lealdade inconteste 

(SClll..OSSER 2001). De fato, a dedicação demandada solapava qualquer sociabilidade ~ue 

não fosse mediada pelos interesses do negócio. Nesse sentido, vida pessoal e vida profissional 

começam a se fundir. O êxito como franqueado torna-se sua identidade pessoal. 

et al.: 

Nessas práticas do McDonald's, pode-se vislumbrar a Nova Igreja descrita por Pages 

Como uma Igreja, a empresa se mostra transcendente aos seus membros, sendo 
fundada em uma ética que a torna passível de objeto de culto. Como uma Igreja, 
com liturgia e cultos próprios, a empresa também apresenta um conjunto de crenças 
que formam um dogma; escrituras sagradas (os manuais) e ritos (práticas utilizadas 
pela hierarquia) que colocam em prática esse conjunto de crenças, uma organização 
hierarquizada servida por seus celebrantes; uma massa de fiéis compartilhando a 
mesma fé e um deus que essa organização encarna. Assim, quem a ela adere, abraça 
um sistema completo de valores, uma filosofia, uma moral de ação. Essa adesão 
incita a dedicação de corpo e alma ao trabalho (PAGES et al., 1993). 

Se, para Pages et al. (1993), a Nova Igreja é pedra angular para o poder da empresa, 

seu sistema de dominação e alienação dos indivíduos, esse tripé, assume hoje proporções 

assustadoras e se expande para a vida cotidiana. De fato, Chanlat (2000) e Pages et al. (1993) 

estão em acordo quando o primeiro se refere a uma sociedade de culto à empresa. 

Indubitavelmente, Pages et al. (1993), ao apresentar a empresa como a Nova Igreja, assinala a 
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assimetria que passa a reger a vida social e a vida no trabalho. Chanlat (2000) expande essa 

análise para outros campos da vida social. É nesse sentido que fala em uma sociedade do 

management ou gerencial. Assim, dominação e alienação não são mais um encontro entre 

empresas e indivíduos, mas entre uma institucionalização - as empresas como corpo - e a 

sociedade como um todo. O culto é hoje coletivo e em mil frentes, não só aquelas que 

dominam o universo do trabalho, e a nova Igreja podem ter qualquer nome, sigla ou marca. 

Se em O poder das organizações, Pages et al. (1993) traçam um quadro amargo da 

crescente sobreposição da identidade profissional sobre a identidade pessoal, essa se 

concretiza drasticamente como um dos pilares da sociedade do management. Os elementos 

organizadores da vida do indivíduo são a carreira e o status profissional. São eles que 

. conferem sentido, auto-imagem e reconhecimento, únicos referentes capazes de proporcionar

lhe sucesso e realização pessoal (FREITAS, 1999). Desse modo, é a via social que se submete 

aos imperativos organizacionais, que se erige em sistema, e controla e engloba toda a conduta 

do indivíduo. Fora do lócus organizacional, o indivíduo não se reconhece a si mesmo. Outras 

fontes de realização são negligenciadas ou solapadas. Experiências de caráter lúdico, relações 

com a comunidade não mais são fontes de prazer em si. Somente se remetem a algum 

imperativo organizacional adquirem um sentido, uma razão para a realização. 

Segundo Chanlat, na base dessa fusão de identidades e da concepção da sociedade do 

management está uma visão de mundo que hoje toma conta das sociedades ocidentais 

industrializadas. Ele denomina essa visão de managerialismo. Nas suas palavras: 

O managerialismo, isto é, o sistema de descrição, de explicação e de interpretação 
do mundo a partir de categorias de gestão, está profundamente bem instalado na 
experiência social contemporânea. Ele é, diretamente, o produto de uma sociedade 
de gestores que busca racionalizar todas as esferas da vida social (CHANLAT, 2000, 
p.l7). 

Wood e Paula também se confraternizam com Chanlat no advento de uma sociedade 

managerial: 

Quando consideramos que a sociedade compreende gruP.os e atividades estruturadas 
na forma de instituições e organizações, percebemos que o management está 
integralmente enraizado na estrutura e no controle social. O mundo dos negócios 
vem progressivamente moldando nossa experiência social e cultural, além de invadir 
os mundos da ciência e tecnologia, arte e literatura. O management está integrado à 
vida social de tal forma, que talvez já não seja possível pensar em management e 
sociedade como entidades separadas. (WOOD e PAULA, 2002, f.9l, itálicos do 
autor). 

Para Wood e Paula (2002), os pressupostos dessa sociedade do management seriam: 
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[ ... ] a crença numa sociedade de livre mercado; uma visão do indivíduo como 
empreendedor individual; o culto da excelência como forma de aperfeiçoamento 
individual e coletivo; o culto de figuras emblemáticas, como os gerentes-heróis e os 
gurus empresariais; e a crença em tecnologias gerenciais que permitem racionalizar 
as atividades organizadas grupais. (WOOD e PAULA, 2002, f.95). 

De fato, como apontam Wood e Paula (2002), caudatário e inter-relacionado à 

cultura do management estaria o gerencialismo. Para os autores, todavia, o culto da excelência 

e a cultura do empreendedorismo seriam os outros dois pilares que competem para erigir a 

sociedade da management. 

Os autores localizam o gerencialismo como um movimento que floresce nos EUA e 

na Inglaterra a partir dos anos 80. Na era Tatcher, com metas a responder aos avanços norte

americano, alemão e japonês no mercado internaciona~ a cúpula do governo inglês procurava 

promover uma mudança na cultura e psicologia coletivas para elevar os níveis de 

produtividade e de realização na economia, na política, no governo, nas artes e nas ciências. 

Centros de pesquisa desenvolveram estudos sobre a cultura industria~ com o desenvolvimento 

de ferramentas educacionais para difundir e ensinar os seus valores. O resgate de valores 

vitorianos, tais como o esforço e o trabalho duros, a inovação, a independência e a 

responsabilidade pessoal, contribuiu para formar uma base de princípios. 

O culto da excelência se desenvolve no mesmo período nos EUA. A essência de seu 

ideário é a promoção da autodeterminação no trabalho e na indução do indivíduo a ser Um. 

empreendedor de si mesmo. O sucesso desse ideário foi traduzido no ufanismo que contagiou 

a era Reagan. Correspondia à essência do sonho americano e suas fantasias de oportunidade 

de progresso e crescimento fundados na iniciativa individual. 

A cultura do empreendedorismo se relaciona ao culto da excelência. Constitui um 

código de valores e de condutas que orienta a organização das atividades para garantir 

máximo controle, eficiência e competitividade. Segundo os autores, como manifestação do 

capitalismo flexível, ela está migrando do mundo dos negócios para outras esferas da vida 

social. As artes, o mundo acadêmico, a administração pública já estariam impregnadas dessa 

cultura. 

Deeks (1993) argumenta que, em uma cultura de negócios, são os negócios que 

ditam todas as ingerências da vida da comunidade. Para o autor, existe, primordialmente, uma 

comunidade estritamente restrita aos negócios que, avançando em um todo maior, passa a 

permeá-lo em todos os seus aspectos e que, se é suficientemente persuasiva, é a justificativa 

para caracterizar uma nação ou uma era histórica. O autor exemplifica que essa supremacia 

pode gradualmente suplantar a farru1ia, a aristocracia, a Igreja, os militares, os partidos 
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políticos ou os fazendeiros como sustentáculo do desenvolvimento. Seu posicionamento não 

é, todavia, acrítico. Não sem razão indaga-se se nas modernas sociedades democráticas a 

cultura do negócio vai ou não suplantar o pluralismo cultural. A sua obra Business and the 

Culture of the Enterprise Society (DEEKS, 1993) é dedicada a explorar as tensões entre o 

avanço do mundo dos negócios e outras forças que modelam um corpo social. 

O autor aponta seis razões para que a sociedade contemporânea seja alcunhada de 

uma sociedade de negócios ou sociedade do management. A primeira é que as instituições e 

organizações de negócios estão se tomando as entidades mais poderosas e influentes da 

sociedade atual. A segunda refere-se ao fato de que as posições de mais alto status social e de 

prestígio são dominadas por homens ou mulheres de negócios ou seus representantes. Disso 

decorre que papéis-chave na economia, na política ou na sociedade são desempenhados por 

personagens saídas do mundo dos negócios. O terceiro fator é a predominância do papel dos 

negócios na socialização, quer na educação, quer na aquisição de habilidades, quer na 

experiência. O quarto fator é o controle, pelo mundo dos negócios, dos meios de comunicação 

pelos quais os valores socioculturais são veiculados e reforçados. O quinto fator é que as 

organizações de negócios são as responsáveis primeiras pelo uso, desenvolvimento e difusão 

de novas tecnologias. Por fim, os símbolos de negócios, a sua linguagem, crenças, ideologias 

impregnam todos os aspetos da cultura: material, intelectual e espiritual. 

2.2 Sociedade do Management, Sociedade Globalizada 

Sem mascarar surpresa e certa indignação, Chanlat recorre a um exemplo extraído 

de um diário canadense em língua inglesa para melhor esclarecer a invasão do mundo da 

administração na "vida privada". Como professor (e talvez como indivíduo de origem 

francófona), manifesta sua revolta com o fato de um reitor de uma grande universidade do 

Canadá inglês publicar um artigo conclarnando as universidades a se inspirarem nas técnicas 

da cadeia varejista norte-americana Wal-Mart. 

Chanlat (2000) localiza o ápice da sociedade do culto à empresa na década de 1980. 

Essa década coincide com o apogeu do neoliberalismo e a panacéia em tomo da globalização. 

Não é por acaso que as empresas entendem esse período "o" seu período. Como afirma 

Freitas (1999), estão "bem à vontade" e adotam como natural uma postura de salvadoras da 

pátria. O cenário, regido pelo neoliberalismo, lhes é propício. Por um lado há uma crise 

econômica que abrange países ricos e pobres, que as elevam à categoria de chave secreta da 
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salvação. Por outro, há uma adaptação das economias nacionais às exigências da globalização 

econômica. As empresas oferecem assim "o modelo a ser adotado pelas demais instituições" 

para enfrentar esse novo mundo (FREITAS, 1999). 

Freitas salienta que a globalização não é um processo recente. A autora localiza nas 

décadas de 60 e 70 do século XX a primeira aceleração globalizante. O momento é marcado 

por mudanças "nas feições da concorrência, dos métodos de gestão, das relações de trabalho e 

do mercado consumidor" (FREITAS, 1997, f.14) decorrente da expansão das empresas 

multinacionais. Segundo ela, unida à transferência de produtos e formas de trabalho, acentua

se a exportação da "matriz cultural do país de origem" na instalação dessas empresas, 

particularmente as norte-americanas, em diversos países de todos os continentes. 

Os objetivos expansionistas e a forma como é articulado pelas multinacionais são os 

principais diferenciais entre o momento atual da globalização e seu antecessor. Para Freitas, 

no primeiro momento, o interesse das corporações era a consolidação e a produção em alguns 

mercados. No presente, a fabricação e a venda global é a meta. A integração de processos é o 

veículo empregado. Segundo a autora: 

Hoje as empresas buscam aproveitar as vantagens competitivas em cada um dos seus 
mercados e passam a produzir apenas partes, que serão depois juntadas a outras 
fabricadas em outros locais mais vantajosos até a montagem do produto final, 
estando o todo ligado às partes e as partes ao todo num círculo de interdepend~cia 
no qual tudo afeta tudo. Aqui talvez valha lembrar o princípio da ecologia em ação, 
que afirma que: o bater de asas de uma borboleta na Austrália pode provocar um 
tomado em Nova Iorque (FREITAS, 1997, f.15). 

Freitas esclarece que a globalização tem como tendência a globalização da cultura 

nas organizações. Essa cultura é marcada pela universalidade, isto é, um perfil válido para 

qualquer país com valores pretensamente neutros sob o rótulo de profissionais. Neste sentido, 

todas as grandes empresas são parecidas, uma vez que, desarticuladas as barreiras geográficas, 

ocorre a unificação das formas de administrar um único modelo consagrado como garantia de 

sucesso, "e sucesso significa fundamentalmente ganhos crescentes de produtividade". Os 

executivos são preparados para atuar como cidadãos do mundo, desvinculados de suas origens 

socioculturais. 

A persistência desse modelo implica a aceitação de que apenas um modelo de 

sociedade é viável. No caso, o da sociedade industrial, capitalista e liberal-democrática nos 

moldes do padrão norte-americano. O apelo à democracia não extirpa as desigualdades no 
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âmago dessa sociedade7
• Ao contrário, a desigualdade assegura sua manutenção. A ameaça de 

exclusão é um estímulo tão forte quanto a possibilidade de sucesso e ascensão social. 

Combinados, esses opostos alimentam a engrenagem da competição e do sonho de ser eleito 

entre os eleitos. 

2.3 Vida Comprometida 

Mas pode-se admitir sem surpresas que a ingerência da sociedade do management é 

mais profunda. Com ardor, em tons de censura e denúncia, Chanlat (2000) explica que os 

indivíduos hoje não mais exprimem suas emoções. Seus sentimentos são gerenciados, como o 

emprego de seu tempo, suas relações e sua imagem. As conclusões de Chanlat são 

pessimistas. Se deixada a si mesma, a sociedade do management invalidará qualquer 

iniciativa de integração e dignidade realmente humanas. Nesse modelo social que não 

distingue fronteiras, as mais diferenciadas atividades humanas, em grupos ou individuais, são 

entendidas como empreendedorismo e organizadas como empreendimento. Nas palavras de 

Chanlat: 

As manifestações dessa sociedade managerial são múltiplas. Inicialmente, do ponto 
de vista lingüístico, pode-se facilmente observar o quanto as palavras gestão, gerir e 
gestor fazem parte do linguajar utilizado em nossas comunicações cotidianas 
correntes. Em seguida, do ponto de vista da organização, pode-se notar o quanto as 
noções e princípios administrativos originários da empresa privada - eficácia, 
produtividade, performance, competência, empreendedorismo, qualidade total, 
cliente, produto, marketing, desempenho, excelência, reengenharia, etc. -invadiram 
de forma absoluta as escolas, universidades, hospitais, administrações públicas, 
serviços sociais, museus, teatros, associações musicais e organizações sem fins 
lucrativos (CHANLAT, 2000, p.16-17). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o cotidiano mais do que nunca submergiu aos 

imperativos gerenciais. Exemplos abundam. Sem recorrer a outras fontes a não ser a literatura 

em gestão, pode-se afirmar que até a família sucumbiu à empáfia gerencial. Com certeza 

.Wood denominaria muito dessas obras livros de caráter duvidoso, mas a sua existência em si 

assinala a proporção e a intensidade com que a sociedade do management rege a existência. 

Hirschfeld e Hirschfeld (2000) apontam que existem semelhanças fundamentais entre 

famílias e empresas. Nesse sentido, conclamam que cada lar é uma pequena empresa, a ser 

7 Aliás, como nunca extirpou, desde os gregos, seus criadores. Cidadãos, com voz na polis, eram os homens 
livres e proprietários. Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direito à cidadania e, portanto, à 
participação na democracia (N/ A). 
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por sobrepor o mundo do trabalho ao mundo da vida. Recorrendo a Habermas, afirma que 

ocorre uma verdadeira colonização do mundo da vida que distorce a percepção/comunicação, 

e a conseqüência é sua patologização e coisificação. A invasão do mundo da vida pelo mundo 

sistêmico degenera em uma sociedade que é também um grande sistema, cujos membros são 

patologizados. A orientação essencialmente sistêmica distorce a linguagem e estende essa 

distorção à família, ao subgrupo social ao qual pertence o indivíduo e, em termos mais 

amplos, ao corpo social. 

Se Chanlat e Martins são pessimistas, Crainer (1999, p.xiii) é um dos apólogos da 

sociedade do management. É com tom de júbilo que ele escreve que todos hoje são 

administradores. E exemplifica, em tons gloriosos, que até os políticos adotaram a 

"Administração para lidar com grupos e empregam o seu jargão administrativo". Nesse seu 

papel, ele vê a administração como a grande arte e ciência dos tempos atuais. Mas a maior 

evidência desse fervor pró-administração e pró-sociedade do management é feita ao escrever 

o termo administração com inicial maiúscula. É como se ele dotasse esse conceito abstrato de 

uma grandiosidade que lhe ultrapasse qualquer compreensão que não seja a de um deus 

contemporâneo. Com efeito, ao escrever "Administração" ele se prostra humildemente em 

reverências e homenagens a essa nova divindade. A administração virou enfim religião, e a 

sociedade do management lhe presta o devido culto por meio de seus pensadores. 

Wood e Paula (2002) adotam, por sua vez, urna postura intermediária. A absorção de 

técnicas gerenciais contribuiria para urna maior profissionalização das atividades, impingindo 

racionalidade às decisões e práticas. Os autores não negam que esse processo incorre em 

riscos. Ao extremo, solaparia as intenções originais de projetos sociais, científicos e artísticos. 

Para eles, o risco cresce em dimensão quanto mais essas técnicas são tornadas como soluções 

em si ou adquirem o status de dogmas. 

Wood e Paula (2002) não negam, todavia, que essa assimilação das técnicas 

gerencialistas tende a privilegiar o utilitarismo em detrimento da perspectiva humanista. 

Subjacente a isso estaria a ansiedade por resultados em urna percepção do contexto como de 

aceleração da vida cotidiana. 

Os autores também advogam que, por si mesmos, os instrumentos e modelos de 

gestão não são responsáveis pela homogeneização dos indivíduos e da sociedade. Para os 

autores, eles são, antes de tudo, instrumentos legítimos desenvolvidos para lidar com a 

complexidade. Segundo eles, somente se convertem em problema se empregados como 

panacéias redentoras. Nesse sentido, configurariam uma renúncia à criatividade e à 

inventividade humanas. De fato, reconhecem que indivíduos e organizações não são vítimas 
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passivas da hegemonia do culto da excelência e do empreendedorismo. A seu ver, são agentes 

"[ ... ] que sofrem as conseqüências de suas próprias escolhas." (WOOD e PAULA, 2002, 

f 118). 

Wood e Paula (2002) não advogam o encapamento total da sociedade pelas 

prerrogativas do management. Na sua visão há espaço para a resistência contra a 

homogeneização que ela impõe, ainda que não articulado como um movimento consciente em 

si. De fato, argumentam que ocorre um movimento pendular entre os pares 

pragmatismo/eficiência e expressão/emancipação. O primeiro binômio referindo-se ao uso de 

recursos de maximização de resultados e o segundo, a uma tentativa libertadora dessa própria 

condição homogeneizante. 

2.4 Apropriação Indébita 

Nessa ansiedade e busca frenética sem parâmetros do managencialismo, acaba 

parecendo até natural que nem Jesus Cristo tenha escapado. Em Jesus, CEO, a autora norte

americana Laurie Jones (1994) advoga que o mártir da cristandade já empregava conceitos de 

empowerment e trabalho em equipe para treinar e motivar os apóstolos, o seu ''time". A autora 

professa que as "habilidades" de Jesus são um guia passo a passo para motivar pessoas que 

pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio. Em síntese, Jesus Cristos para os dias de hoje, 

se tomou um empreendedor bem-sucedido cujas "práticas" são um roteiro "milagroso" para 

quem persegue o ideal da sociedade do management. Mas a autora vai mais longe na sua 

proposta. Em seu texto, sublinha o resgate do sagrado aos moldes do ensinamento de Cristo 

como premissa para um estilo de vida mais pleno, que ultrapassa as fronteiras da organização. 

Mistura, assim, administração e vida pessoal, ou melhor, comportamentos adequados, 

oferecendo diretrizes baseadas num misto de religião com gestão como o recurso para uma 

vida mais rica e satisfatória. 

Wood (2002) ironicamente se refere ao fenômeno como o uso deslocado de 

personagens históricas· para a transmissão de idéias exóticas e fora de contexto. De fato, não 

há como negar o deslocamento, mas muito mais do que idéias fora de contexto na boca de 

personalidades que jamais puderam se imaginar como apólogas de um tipo particular de 

sociedade, todo o processo é exótico, senão bizarro. Mais do que isso, é pernicioso. Ao 

enquadrar o mundo da história aos ditames da prática gerencial, a pluralidade da dimensão 

humana é aniquilada. A reflexão sobre a condição humana, sobre as complexas interações 



52 

entre os homens, sobre o próprio sentido da vida em sociedade, enfim, a reflexão sobre a 

existência é solapada pela certeza do aqui e do agora. É enquadrada, moldada e amalgamada, 

muitas vezes à força, para servir aos objetivos dessa sociedade. A sociedade do management 

não admite o pensar. Esse é matéria-prima de alguns transgressores que são ou solenemente 

ignorados ou relegados a nichos de pouca penetração, muitas vezes acadêmicos. As vozes 

contrárias ecoam fracamente no mundo da vida São incapazes de repercutir e mobilizar 

legiões que possam questionar a estrutura vigente. Se por algum mecanismo o conseguem, são 

rapidamente cooptadas para servir ao status quo. Há apenas uma única maneira de viver, e 

essa é ditada pela sociedade do management. 

Não se pode dizer que essa prática seja uma novidade ou exclusiva da sociedade do 

management. É da história das civilizações reler os pensadores precedentes sob seu ponto de 

vista e de interesses. E como os demais modelos societários que a precederam, a sociedade do 

management se empenha nesse exercício com vistas à legitimação e à auto-preservação por 

meio da redução do pensamento às categorias que lhe são próprias. O pensamento assim 

digerido empresta vigor e comprovação sobre a excelência desse meio social. É reforço e 

propagação das condutas "certas" que a alimentam e lhe conferem coesão. 

Maquiavel e seu pensamento controvertido são um caso exemplar. Longa é a 

genealogia em administração que "bebe" no seu pensamento para extrair lições de lider~ça, 

de relações com os outros e de ensinamentos para chegar ao sucesso. 

Maquiavel nasceu em 1469 e faleceu em 1527, sendo um homem da Renascença. 

Durante a sua vida, conheceu o auge e a decadência de sua terra natal, Florença. Do ápice 

com Lourenço de Medic~ o Magnífico, à expulsão de seu filho e sucessor Piero pelo monge 

dominicano Savonarola, que instalou uma republica draconiana nos moldes da Reforma 

Católica, até ter sido ele mesmo banido da cidade, sempre exerceu funções públicas. Com a 

derrocada de Savonarola, os Medici voltam ao poder, e o fato de Maquiavel ter servido à 

república precedente lhe valeu o banimento para sua propriedade, em San Casciano. Foi nesse 

período de exílio que escreveu O príncipe, Os discursos sobre a primeira década de Tito 

Lívio e A história de Florença, suas obras mais conhecidas. O intuito desses livros não foi 

gratuito. Subjacente a eles ardia o desejo de voltar à vida pública. O príncipe, em particular 

foi escrito visando uma nomeação junto ao governo Medici. 

O príncipe é sem dúvida sua obra mais conhecida. Ainda assim, permanece pouco 

compreendida. Sem incorrer em erro, é possível argumentar que é o primeiro grande tratado 

sobre política do Ocidente. Nele está a fundação do Estado moderno e, pela primeira vez, a 

política se estrutura como um campo em si mesma, sem quaisquer vínculos com a filosofia e a 
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moral. A política adquire assim uma dimensão com uma lógica própria. O príncipe a quem se 

dirige o livro é, portanto, acima de tudo, um homem de Estado. Suas ambições pessoais 

devem sujeitar-se à razão do Estado na medida em que é o criador, provedor e zelador das 

suas instituições. O Estado está acima do bem e do mal. O Estado é. Ao príncipe, nesse 

intento, cabe a tarefa de garantir a ordem social em tais condições que transcendam a finitude 

da sua vida humana. Nesse sentido, não é um ditador, mas o fundador de um Estado, agente 

social. 

Em sentido amplo, a proposta de O príncipe é organizar, estruturar a vontade coletiva 

e buscar o conhecimento da ordem social como forma de intervenção no processo histórico. 

Maquiavel tem em vista a classe revolucionária de sua época, o "povo" e a nação italiana, a 

democracia urbana. A obra é um meio de persuasão dessas forças da necessidade de um chefe 

comprometido com esses ideais, ainda que conflitante com a ideologia da Igreja cristã, 

predominante em sua época. (GRAMSCI, 1991). De fato, não ignora que o corpo social é 

constituído por agentes múltiplos com diferentes interesses, e que cabe ao Estado mediar e 

acomodar essas vontades em tomo da coesão social. 

Em O príncipe (MAQUIA VEL, 2001), a arte de fazer política é a capacidade de 

observar e analisar a verdade efetiva das coisas. A clareza é o recurso do homem dotado de 

virtu para intervir no curso e na organização social. A virtu é a habilidade de conhecer 

concretamente as coisas, que permite a inferência para atingir os objetivos escolhidos. Os 

meios orientam-se e articulam-se para construir esses objetivos. Eis o significado da célebre e 

tão mal usada frase "os fins justificam os meios". Virtu, enfim, é a sabedoria, inclusive o uso 

da força virtuosa. O poder pode se fundar na força, mas é necessária a virtu para manter-se no 

poder. 

O príncipe foi escrito em 1513 e publicado em 1532. As aspirações de Maquiavel 

com a obra não eram modestas. Visava, sobretudo, a unificação e soberania de uma Itália 

fragmentada em múltiplas cidades-estados e disputada acirradamente pela Espanha, França, 

Alemanha e o Papado. O capitalismo mercantil desabrochava, e a França e a Inglaterra tinham 

consolidado o poder central que permitia o desenvolvimento máximo do mercantilismo. Ao 

príncipe caberia a tarefa extraordinária de empreender a unificação e levar a Itália ao ápice 

mercantil. 

Se O príncipe ainda hoje conserva sua atualidade para a análise de fenômenos 

políticos e da vida pública, para a Administração e a sociedade do management esse caráter 

foi esvaziado, alterado e amordaçado. O príncipe se converteu em um receituário básico da 

eficácia da ação fundada no cálculo, que leva ao sucesso ou ao fracasso pessoal em razão da 
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capacidade calculista do seu mentor. Fundamentalmente de Maquiavel sobrou o 

maquiavelismo, termo cunhado pelo Iluminismo, que se ateve mais à aparência da obra que à 

sua essência. De fato, Maquiavel não se acanha em admitir que no jogo dos interesses 

políticos, como em toda política, há uma moral própria e nem sempre condizente com os 

preceitos éticos em que se pauta um ideário baseado na abnegação e na fraternidade. 

Um dos precursores dessa apropriação indébita é Antony Jay, em Maquiavel e 

gerência de empresas (1968). Da obra de Maquiave~ diz retirar o método. Este consistiria em 

destacar um problema e examiná-lo praticamente, com o referencial de experiências passadas 

como recursos para examinar o certo e o errado, o caminho a seguir no presente. O cerne das 

preocupações de Jay é a liderança, e, com efeito, partindo da ação de personagens históricas 

em ação, em tomo de questões políticas e até mesmo da literatura, como no caso da menção 

das personagens de Shakespeare, analisa as implicações, os prós e os contras de uma sucessão 

de problemáticas que se impõem ao exercício de liderança nas empresas. 

A lista dos temas abordados é extensa. Um deles é a questão da formação de 

organizações consolidadas a partir de conglomerados de interesses divergentes, as quais 

compara com a formação de Estados nacionais e suas instituições, a partir de um rei ou líder 

empresarial absoluto. Esse é o caso da atuação de Alfred P. Sloan à frente da General Motors, 

que o autor compara a um imperador como Henrique VIII somado a Thomas Cromwell: A 

constituição da General Motors é, assim, vista como a consolidação do estado inglês sob os 

Tudor. Jay discorre ainda sobre as relações com os barões e cortesões, isto é, as relações com 

chefes de departamentos e divisões; aborda a questão do sucesso e do carisma, delegação de 

poderes, visão e cultura empresaria~ sempre se socorrendo a exemplos históricos e literários. 

Mas ainda que o método de Maquiavel seja o ''referencial", Jay se volta para a obra 

do florentino para extrair suas lições práticas, dadas pela leitura superficial da obra Parte do 

paralelo de que as organizações, com advoga o florentino, são como os grandes Estados do 

passado. A compreensão da grande empresa, portanto, só se verifica em termos de história 

política e constitucional desses Estados. O problema da administração só é adequadamente 

estudado como uma questão da arte de governar. Na sua visão, organizações e estados se . 

identificam pela função do emprego efetivo de recursos e poder por meio de um governo que, 

no caso das empresas, é a junta diretora, com o objetivo de manter e ou aumentar a riqueza 

das classes privilegiadas, os acionistas, e proporcionar a segurança e a prosperidade dos 

cidadãos, os funcionários. 

Ainda que se valha da idéia do método maquiavélico e do paralelismo entre Estado e 

empresa, Jay se rende também aos "ensinamentos práticos" e à "sua aplicação" contidos na 
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obra de Maquiavel para a ação efetiva no âmbito das organizações. É assim também que as 

considerações de Maquiavel sobre a pertinência ou não de o príncipe usufruir exércitos 

mercenários se transforma em discussão sobre as vantagens ou desvantagens da contratação 

de mão-de-obra terceirizada na produção de produtos. Para ele, isso é possível porque a 

natureza humana não mudou em 450 anos. Nesse sentido, a única diferença é a da aplicação, 

uma vez que os princípios e hipótese da condução humana são perenes, enraizados desde a 

mais remota Renascença, sendo tão válidos hoje como eram antanho. É certo que Jay escreve 

muito antes de o sistema Toyota de produção e do just in time sequer terem sido pensados, e a 

terceirização se tornar uma realidade bastante distinta do que descreve. Mas isso não invalida 

seu poder de ilustração da questão da apropriação indébita do conteúdo da obra de Maquiavel 

pela administração: 

Para apresentá-los em termos de atualidade, diremos que Maquiavel examina a 
questão de saber se, idealmente, devemos fabricar e montar o produto inteiramente 
em instalações nossas ou se devemos contratar a fabricação com outras empresas ou 
com empreiteiros independentes. Sustenta ele que outras companhias estão sujeitas a 
competição industrial em esfera própria e a crises de produção e de entrega que se 
colocam além de nosso controle, e que, para elas, têm importância maior que a nossa 
encomenda; e afirma que empreiteiros independentes retardarão ou deixarão de 
executar nossa encomenda, caso surja trabalho mais lucrativo; que, se tivermos êxito 
com um produto que outra firma esteja fabricando para nós, colocar-nos-emos à sua 
mercê; e que, por isso mesmo, devemos fazer em instalações próprias tudo quanto 
seja possível. Poucos gerentes de produção discutiriam essa maneira de ver. Na 
realidade, Maquiavel se expressa em termos de saber se se deve assegurar a defesa 
do Estado recorrendo a um exército formado por cidadãos desse mer,mo Estado, 
formado por aliados ou formado por mercenários. Assinala que os aliados podem 
retirar (ou deixar de fornecer) tropas na hipótese de se verem eles próprios 
ameaçados; assinala que os mercenários são sempre suscetíveis de desertar, pondo
se a serviço de outro príncipe ou de nosso inimigo, se este lhes pagar melhor; e 
conclui que um exército formado por cidadãos do próprio Estado é o único digno de 
confiança (JAY, 1968, p.23-24). 

Se Jay, ainda que de uma forma enviesada, concebe estabelecer uma compreensão da 

importância de Maquiavel na formação dos Estados modernos em suas comparações com <>. 

empresa, uma corrente literária mais recente despojou esse significado. Toda a obra de 

Maquiavel aparece então como um receituário de modos de proceder para abater o ínimigo c 

ser sempre um vencedor no campo de batalha organizacional. 

Em O que faria Maquiavel, o autor Stanley Bing (2002) promete um guia para um 

verdadeiro estilo de vida no trabalho e em outras esferas a partir dos ensinamentos do :nestre 

florentino. O livro tem a pretensão de ensinar como proceder para se tornar um indivíduo 

poderoso em termos de influência, dominação e riqueza, tomadas como concretização do 

sucesso pessoal. A leitura da obra maquiavélica é canhestra e cai na vala comum do que se 

convencionou chamar de maquiavelismo. Assim, há loas à manipulação, à indiferença para 
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com a vontade do outro, ao engano e à mentira, à aplicação da lei de Gerson9
, ao abuso de 

lealdade, à crueldade e à atribuição de culpas a terceiros, entre outras táticas. 

Para o autor, há uma nítida distinção entre perdedores e ganhadores. Aqueles que se 

pautam pela correção, pela honestidade, pela afeição, pela estima, pela boa execução do 

trabalho e da vida sem ambições de grandeza são os perdedores de hoje. Ambição e 

dinamismo travestidos de uma vontade de sobressair, de impor sua vontade em detrimento do 

conjunto, isto é, a apologia de individualismo que se manifesta na submissão alheia, são as 

características dos vencedores, o que os toma poderosos e ganhadores de milhões. Esses 

indivíduos vencedores aplicam o preceito que o autor entende ser o princípio da obra de 

Maquiavel: fazer tudo o que for necessário para alcançar os objetivos pessoais. 

O livro é recheado de exemplos extraídos da vida organizacional. Assim, o sucesso 

de Bill Gates é atribuído à voracidade com que a Microsoft elimina seus competidores. Já 

Jack Welch é apresentado defendendo a crueldade como força de que se deve orgulhar. Se seu 

fanatismo por qualidade total elevou a GE a uma das mais bem-sucedidas empresas deste 

novo século, isso também se deve à cultura implementada por aquele CEO de afastar os 

oponentes da sua política e filosofia com requintes de sadismo, isto é, despedaçando seus 

opositores do modo mais indelicado e público possível. 

O sucesso de Al Dunlap por sua vez, resulta da sua indiferença para com o destino de 

milhares de funcionários, expressa na promoção de enxugamentos organizacionais. Assim, na 

Lily Tulip, cortou 50% da equipe auxiliar e 20% dos empregados para promover a 

administração correta, entendida por ele como o emprego de pessoas conhecidas, pois, na sua 

concepção, para a melhoria da empresa os indivíduos que criaram o problema da empresa não 

iriam adaptar-se aos novos tempos. Na Crown-Zellerbach, por sua vez, despediu 20% da mão 

de obra e na Consolidated Press, liquidou cargos não essenciais e aboliu todos os beneficios. 

Na Scott Paper, demitiu um terço dos trabalhadores, cerca de 11 mil pessoas e na Sunbeam 

elevou o preço das ações para 54 dólares com a desmobilização de 6 mil funcionários. 

O que mais chama a atenção nas proezas dessas personagens é a indiferença com que 

seus métodos são vistos em contraste com a elegia de seus resultados. Esse é o ponto 

nevrálgico do livro de Bing (2002). A medida do sucesso da adoção do tipo maquiavélico é o 

reconhecimento público dos fins. Ser poderoso e rico é diretamente proporcional ao número 

de matérias elogiosas nos jornais e nas revistas. Sobre Al Dunlap, o autor comenta que 

9 A Lei de Gerson é uma criação tipicamente brasileira que se refere ao comportamento do indivíduo que 
procura obter e extrair vantagem pessoal em qualquer gênero de relação ou circunstância. 
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acumulou enormes elogios e a afeição de Wall Street. Foi considerado original e objeto de 

análises e artigos inflamados e confiantes durante décadas. Foi idolatrado pelo jornalismo 

econômico, que o apontou como exemplo do administrador excelente. De Maquiavel a herói e 

a celebridade em algumas páginas de jornais. 

O livro de Bing (2002), pela peculiaridade das suas colocações e exemplos, coloca 

em questão uma outra dimensão do heroísmo organizacional. É a face obscura e negativa do 

herói. A linha tênue em que o herói se transforma em vilão. Em uma alegoria, essa face 

horrenda corresponde à Hécate do mundo heróico. Hécate, divindade infernal, representa as 

trevas e os horrores das noites. É associada como deusa da bruxaria e do encantamento e às 

vezes identificada como Prosérpina, senhora do Hades, o reino dos mortos (BULFINCH, 

2000). 

O vilão, como bem explica Pearson (1998), possui os mesmos atributos do herói. É 

também um ser de ação no sentido de perseguir e obter o que almeja, seja fama, fortuna ou 

amor, conforme exemplifica a autora. O que o distingue do herói é que não possui nobreza de 

espírito, nem está em sintonia com o corpo social, sob a forma de preocupação e interesse 

pelos outros. É interessante notar que para Pearson a busca da fama como jornada heróica é 

legítima. Todavia, a sociedade do management parece ter dificuldades em integrar nessa face 

obscura os que conclama como heróis e celebridades. Ao contrário, a tendência é ocultá-~ e 

negligenciá-la. O que é privilegiado é a face sorridente, vencedora, onipotente e grandiosa. O 

ser humano completo, com suas contradições, deixa de existir. É mera representação de 

ideais, pastiche de si mesmo, feito para ser adotado como uma cartilha de conduta. De certo 

modo, mesmo o livro de Bean não deixa de ser uma apologia a esses grandes homens. 

Somente que, ao contrário das biografias e autobiografias de heróis organizacionais, o autor se 

apega ao lado obscuro dos recursos e técnicas que eles empregaram para se tornarem grandes. 

Em termos gerais, obras como a de Bing (2002), muito mais do que da 

administração, aproxima-se da auto-ajuda. Wood (2002) denomina o gênero de trash 

management. De fato, por meio de receitas de sucesso extraídas do mundo gerencial, cria-se 

um lnbrido de forte apelo popular que atende aos anseios comerciais das editoras. Embora 

Wood não assuma uma postura efetiva perante o fenômeno, indicia que é uma espécie de 

subliteratura produzida e voltada para as massas. Suas características são os dramas 

improváveis, personagens estereotipadas, enredos inverossímeis e finais felizes. Por sua vez, 

seu caráter de fenômeno de massas é associado à renovação constante que esse mercado 

impõe. Obedecendo à lógica da indústria do management, o best-seller de hoje não será o de 

amanhã. Nesse sentido, seria um produto apelativo, descuidado e para consumo rápido, de 
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provável autoria de mais um oportunista de plantão. Nesse sentido, obras inspiradas em 

Maquiavel constituiriam uma das categorias já vislumbradas nesse tipo de literatura que, 

segundo ele, é"[ ... ] de longa estirpe e invejáveis vendas". (WOOD, 2002, p.87). 

Um dos livros seminais na área de trash management ou auto-ajuda é o ainda best

seller Os sete hábitos das pessoas muito eficazes (COVEY, 2002). Ironicamente, o livro 

resulta da pesquisa de doutorado do autor sobre a concepção de sucesso na literatura norte

americana. Por meio de gráficos e títulos de capítulos bastante sugestivos e extraídos de uma 

concepção managerial, tais como: "Primeiro o mais importante, o princípio de administração 

pessoal" ou "Pensar em vencer/ vencer: princípios de liderança interpessoal", oferece um guia 

para a realização na vida dentro e fora do trabalho, pautado em sete hábitos que evoluem em 

forma de cadeia progressiva mas sinérgica, que propicia o indivíduo a resolver qualquer sorte 

de problemas com eficácia, maximizar suas oportunidades e se aprimorar continuamente. 

Wood (2002, p.88) tem uma posição ambígua em relação a essa literatura. Se, por 

um lado, a considera como diversão em que apenas poucos encontrarão o sentido da vida, ou 

em suas palavras "a maioria, porém, passará pelas obras como quem faz MBA executivo: sem 

perder nem ganhar nada, puro placebo", revela um certo desconforto com suas mensagens. Da 

pesquisa de Wood e Paula (2002), pode-se inferir que o termo auto-ajuda tem um certo 

sentido pejorativo pelo maniqueísmo que encerra, quer em termos dos valores professados, 

quer na simplificação com que a complexidade do mundo é substituída. Em outras palavras, 

em nome da ação individual como a única responsável pelos resultados do indivíduo, toda a 

tessitura é negligenciáve~ negligenciada ou manipulável. A medida de valor do indivíduo 

reside justamente nessa sua capacidade de moldar, por meio das receitas de sete passos que 

esses livros prometem, o contexto ao seu interesse. Nessa literatura, não há lugar para a 

reflexão, mas para a certeza absoluta do lema: como vencer na vida por meio das pessoas. 

Embora essa literatura de auto-ajuda tenha origem em outras fontes e privilegie 

outras esferas da vida, que não necessariamente a do trabalho, quando adapta conceitos 

oriundos do mundo da gestão para ensinar o indivíduo a ser feliz também se torna mais um 

índice da presença da sociedade do management. Se o trash management veio para ficar, 

como postula Wood (2002), é forte o indício que não seja apenas mais um divertimento nem 

um recurso para fazer a alegria das editoras. É claro que não se pode negar o papel das 

editoras no circuito do consumo, demanda e vendas. Por outro lado, se é essa uma demanda 

criada pela indústria do management ou se é um subproduto, pouco importa. O que deve ser 

evidenciado é que esse gênero de literatura contribui para a difusão do pensamento 
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managerial em outras instâncias da vida, alimenta e realimenta o pensamento e a pertinência 

da sociedade do management. 

2.5 Nem Tanto aos Heróis, aos Gurus, Nem aos Curandeiros, Mas às Celebridades 

Sustentando a sociedade do management está a ênfase, ou melhor, a crença na 

racionalidade ilimitada. Mas, como afirma Freitas (1999, p.55), "essa racionalidade extrema 

não é apenas objetiva, pois tem seu lado mitológico, onde se cultuam alguns deuses". O 

sucesso individual é uma dessas formas de apresentação mitológica. De fato, ser um capitão 

de indústria com habilidade para reerguer ou construir empresas grandes e uma notória 

capacidade para escrever- ou contratar quem escreva- a sua autobiografia é um primeiro 

elemento para ser alçado ao panteão dos grandes mitos administrativos. Mas a transmutação 

só se completa ao passar as pérolas de sua sabedoria para empresas e auditórios de televisão. 

Há um apelo indiscutível ao marketing e ao show business para venderem a si mesmos como 

produtos. O senso de oportunidade, o dom para a autopromoção e a capacidade de sintetizar o 

que os outros reconhecem como verdadeiro são as marcas desse ''herói organizacional';. 

A transformação de expoentes empresariais em modelos de heroísmo e, portanto, de 

sucesso implica dimensões mais profundas numa sociedade do management. Sociedade· de 

culto às empresas, é também a sociedade de culto de seus expoentes organizacionais. 

Maccoby (2002) não se acanha em afirmar que hoje essas personalidades oriundas da empresa 

são cada vez mais os produtores e modeladores do público e da agenda pessoal. Investidos 

dessa função, aconselham desde o que as escolas devem ensinar às crianças ao modo como os 

legisladores devem investir o dinheiro público. Reciprocamente, o corpo social se volta para 

eles para responder a todas as suas questões, do futuro do e-commerce à escolha do local ideal 

para passar as férias. Freitas (1999) acrescenta à lista que eles são também chamados a opinar 

sobre política, esportes, questões culturais e filosóficas. Enfim, se transformaram nos 

professores, mentores, exemplos, e em criadores de valores e de sentido (BENNIS, 1999). 

Embora esses novos John Waynes promovam ativamente suas filosofias pessoais e 

encontrem um público ávido por cultivá-las e neles se espelhar, não são os únicos a orquestrar 

a sociedade do management. Dividem o palco com gurus. Se inicialmente os gurus se atinham 

a uma idéia "fantástica" e definitiva para o sucesso organizacional, também se voltam para 

outros segmentos da sociedade, alimentando o ideal managerial: 
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Michael Porter, da Harvard Business School, não é mais um mero professor 
universitário de renome, mas um consultor de países, e escreve livros sobre a 
vantagem competitiva das nações. Kenichi Ohmae não é mais um consultor da 
McKinsey que revela os segredos a respeito de como os japoneses aplicam a 
estratégia, mas um aspirante a político que redige manifestos para os governos do 
planeta. Charles Handy tornou-se muito mais um filósofo social na lista dos best
sellers do que um professor em uma faculdade de Administração. E Tom Peters, o 
popular e exemplar teórico da Administração, expandiu seu arsenal de idéias para 
englobar desde o gerenciamento da arte culinária até os poderes do zen-budismo. 
(CRAINER. 1999, p.xiii). 

Nas manifestações de cada um, está exemplificada uma faceta da sociedade do 

management e da contribuição que cada pensador dá a sua reprodução e consolidação. 

Michael Porter, ao escrever sobre a vantagem competitiva das nações, impõe à geopolítica e à 

economia o caráter managerial. Ohmae migra da vida organizacional para imputar seus 

preceitos na administração pública. Handy prescreve e analisa como deve ser a vida social, 

seus valores e concepções sob a égide do management. E, finalmente, Tom Peters é a 

apoteose da ingerência do management na dona de casa e na espiritualidade que acompanha 

essa nova era. 

Apesar de seu devotamento à administração e aos seus sacerdotes, Crainer não deixa 

de ser realista. Cinicamente, Crainer (1999, p.xiv) comenta que, com esse comportamento dos 

pensadores, "A Administração, ciência universal, tomou-se populista. Consiste em teoria mais 

atitude". E isso ocorre pelo aumento incontável de novos aspirantes a sacerdotes bem

sucedidos, mas sem tantos escrúpulos como "os pensadores sérios", os reais e legítimos 

representantes dessa nova ordem e religião. "A linha do horizonte está saturada por um 

conjunto de pensadores, cada um deles munido de uma poção mágica para curar todas as 

mazelas corporativas conhecidas". 

Serva de Oliveira (1996, f.69) não se intimida em afirmar que essas estrelas da 

gestão são oportunistas de faro atilado. Nas suas palavras, a prática, a teoria e o estudo do 

homem em administração são mais do "que o lócus próprio do 'sucesso', da 'excelência' 

gerencial, da sagacidade e pseudoêxito de alguns executivos - tornados heróis mitológicos no 

mundo dos negócios por meio de interpretações teóricas de segunda mão". 

Elucidando as colocações de Oliveira, Bennis (1999) coloca que o público é 

ludibriado. Na sua adoração a essas estrelas, não se apercebe de que sua fama é erigida às 

expensas da grande comunidade. De fato, o que conta é o seu poder individual de atração, 

independentemente das contribuições que podem trazer para a sociedade maior. Em síntese, 

estão mais preocupados em fazer a si mesmos do que em oferecer ao corpo social exemplos e 

modelos para o aprimoramento da vida em sociedade. Se isso ocorre, é sob a égide do 
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exemplo individualista, que solapa qualquer projeto de uma vida humana fundada em ideais 

coletivos. 

Bennis ( 1999), referindo-se especificamente aos executivos e gerentes heróis, 

apresenta os malefícios que essa prática de heroificação pode acarretar. Fazendo de certo 

modo coro com Chanlat (2000), argumenta que a idolatria desmedida desses pseudo-heróis 

ameaça o senso de comunidade, de aspirações coletivas e de serviços públicos. Segundo ele, 

quando esses cultos se desenvolvem, esses homens da corporação começam a acreditar na sua 

infalibilidade, e quem assim os considera é um risco para si mesmo como para o coletivo. A 

idolatria transforma as pessoas em lacaias, mesmerizadas pelo talento do ídolo a ponto de 

negligenciarem os seus próprios. Não raramente estão tão ansiosas para seguir os 

mandamentos dessas personagens que não se importam em refletir se o que estão fazendo é 

certo ou errado. 

2.6 De Heróis a Celebridades 

É nesse universo que o executivo tornado herói se confunde com celebridade. Wood 

(2002), com a ironia cínica e o linguajar ferino que lhe são peculiares descreve, aponta o 

patético e ao mesmo tempo o dramático da cena: 

Nós, citadinos corporativos, estranhos seres de arbítrio livre pelo direito e limitado 
pelas circunstâncias, vivemos sob difusa mitologia. Esse imaginário é pródigo em 
modelos de rápida absorção: são estrelas de cinema, esportistas e, cada vez mais, 
executivos e empresários. Tais heróicas figuras são sobre-humanas: fortes, 
competentes, inteligentes e, principalmente, sagazes. Quando comuns mortais são 
alçados à condição de celebridades, desencarnam e passam a viver num mundo 
paralelo, manifestando sua presença em capas das revistas e na Ilha de Caras. Vultos 
espectrais de aura trepidante e brilho duvidoso são alimentados pelas carências 
coletivas e sustentados por um exército de relações públicas. (WOOD, 2002, p.93-
94). 

No universo midiático atual, a produção de celebridades é cíclica e ininterrupta. A 

matéria-prima é a espetacularização da vida real, dos fatos reais e a pretensa massificação do 

direito a ser celebridade. Em teoria, qualquer um pode virar celebridade. Afinal, todo 

mergulho é um flash. É a comprovação, ainda que falacios~ da máxima de Andy Warhol 

sobre o direito de cada um aos quinze minutos de fama. 

Expoente do herói-celebridade e também sua gênese é o norte-americano Andy 

Warhol. O artista que criou a cultura pop, fetichizando itens cotidianos do consumo, também 

soube ser pop. Profundo conhecedor da mídia, dela se utilizou para construir uma aura de 
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mistério, de sonhos utópicos e de esperanças reformadoras da arte. Essa aura que o edificou a 

celebridade e, posteriormente, a um mito contemporâneo ecoava os anseios de seu tempo. Em 

outras palavras, ele soube canalizar para si, em proveito próprio, esses anseios e os pôs em 

movimento como mecanismos para celebrizar-se, dentre os quais servir-se da vasta rede de 

relações - não necessariamente os RP de Wood - para se manter sempre em evidência e 

conquistar cada vez mais influência, num processo imbricado de inter-relações no qual a 

expansão da rede gera influência e vice-versa. Segundo Viana (2001), foi uma máquina de 

inspirar notícias e merece o título de primeiro herói da televisão. Nas palavras do autor: 

Fez da sua imagem e do seu estilo - um personagem calado, homossexual, retraído, 
um espectador frio, um cronista iconoclasta da mais raivosa realidade- um atrativo. 
Percebeu que a vida civilizada se tomara descontínua, [ ... ] e que todos só mereciam 
um breve período de atenção. O que ele chamou de 15 minutos de glória. (VIANA, 
2001, p.41) 

Warhol viveu sob a permanente luz dos refletores e fez da publicidade pessoal a sua 

grande fonte de lucro financeiro e social. Fazia o que no jargão jornalístico chama-se "bater o 

bumbo". Encomendava artigos a amigos e pedia a outros para republicar, discutir, comentar. 

Mobilizava amigos para interpretar e reinterpretar suas entrevistas. Vinculava-se à elite 

intelectual e econômica. Compreendeu melhor do que nenhum dos seus colegas o mecanismo 

de ser celebridade e suas vantagens. 

Analisando o fenômeno por meio de urna perspectiva que enfatiza os mass media, 

Pena (2002, p.147-148) afirma que a vida gera novos episódios diariamente, ''fazendo com 

que as aplicaçõe·s que a mídia descobre para esses episódios ultrapassem a própria dinâmica 

do palco". Os exemplos citados são revistas de fofocas, periódicos e programas de TV sobre 

''famosos" ou até os noticiários, que passam a ser pautados pelo aspecto biográfico, 

competindo com outras formas de entretenimento. O que leva o autor a concluir que a mídia 

produz e se realimenta constantemente, num ciclo ininterrupto de celebridades. 

Segundo Pena (2002, p.148), essa espetacularização da vida superdimensiona cada 

momento da vida de um indivíduo. Tudo é transformado em capítulo e consumido como 

filme. Mas é a capacidade do indivíduo de roubar a cena e nela permanecer, isto é, de ser urna 

celebridade, que garante a contínua valorização da sua biografia. A celebridade é "o pólo de 

identificação do consumidor-ator-espectador do espetáculo contemporâneo". É ela que 

catalisa a atenção e preenche o imaginário coletivo. 

Jack Welch, o ex-todo-poderoso da GE, é um dos exemplos mais recentes. Foi 

celebrado como herói por seu sucesso na recuperação da combalida GE, escreveu livros sobre 
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seu sucesso, livros foram escritos interpretando seu sucesso, e, no momento, freqüenta as 

colunas de fofocas por causa do escândalo de sua separação por adultério. Elevado à condição 

de celebridade, corno herói na concepção do senso comum, segue com esmero a cartilha da 

sua nova condição: a celebridade que produz e reproduz a si mesma aproveitando-se da ânsia 

da mídia e do público por fatos e factóides, por exposição do ente célebre, por intimidade com 

ele. 

Oriundo do magnífico mundo da gestão, Jack Welch, como todos esses heróis 

organizacionais, possui os recursos para se tomar celebridade. São ferramentas aprendidas, 

provenientes, em geral, do mesmo marketing que orienta o universo da mídia. Mais urna vez, 

sociedade do management, celebridade e gestão se entrelaçam. A celebridade etérea se 

elabora e perpetua com base em um conhecimento definido e aprendido no mundo da gestão e 

o campo da administração lhe propicia meios para autoperpetuar-se em um meio que se pauta 

pelas credenciais oriundas do mundo dos negócios para orientar a própria vida. 

Não é preciso grande esforço da imaginação para evocar as inúmeras capas de 

revistas de gestão encontradas em bancas de jornais que estampam sorridentes CEOs. A 

intimidade explorada pelas revistas de fofocas ganha, no contexto administrativo, ares de 

"segredos do sucesso" do modelo da capa. Nos livros de administração, o mesmo modelo sé 

repete. 

Em outras palavras, busca-se um lugar no corpo social, no estabelecimento de urna 

identidade, um sentido de si mesmo por meio dos olhos do outro. E o que não falta à 

sociedade do management são olhos. Sociedade midiatizada, ela tem fome de heróis, mas 

venera o mais fotogênico: a celebridade. Ser herói se confunde, assim, com ser celebridade. O 

negócio é "sair-se bem na fita". Os atos heróicos desse início de século são datados, 

idolatrados na duração de urna edição de jornal. Quem se lembra do nome do bombeiro cuja 

foto, salvando urna criança ferida no atentado a bomba na cidade norte-americana de 

Oklahoma, foi primeira página de quase todos os veículos de informação mundiais em 1997? 

Perpetuar-se, só como celebridade. A lenda viva contemporânea é a celebridade. 

É certo qúe ser celebridade não implica ser herói. As Giseles Bündchens que o 

digam. Mas a condição de herói ainda é válida para o homem organizacional ascender à esfera 

das celebridades. Do herói antigo, do herói clássico, ou mesmo do herói do senso comum, a 

celebridade das organizações mantém as aparências. Um dos pares da essência do herói 

antigo, a timé, foi deslocado e desfocado. A timé não é mais própria ao indivíduo. É uma 

"conquista, algo construído, que deve ser mostrado aos outros, e a celebridade só se preocupa 

com ela na medida em que impulsione seu prestígio, tome possível um agir instrumentalizado. 
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O sucesso, ou melhor, a sua síndrome, é móbile desse herói organizacional contemporâneo. 

Ser célebre é ser sucesso. Ser herói é ser bem-sucedido. O que importa é emanar um kléos 

pastichizado" 10
• 

2. 7 Heróis e Celebridades no Mundo da Gestão 

Wood e Paula (2002) oferecem algumas pistas importantes para a relação entre 

heróis e celebridade no mundo da gestão. Gurus ou supergerentes são verdadeiros heróis de 

folhetim que escapam de todas a armadilhas e sempre vencem no final. Suas histórias se 

convertem em espetáculo e suas aventuras são romanceadas em artigos e livros. 

De acordo com esses autores, a elevação a celebridade dessas personagens percorre 

um caminho análogo ao das celebridades em outras categorias. Na base, estaria um 

individualismo que é chamado ao desenvolvimento de habilidades não possuídas 

naturalmente e só realizáveis em uma minoria como fonte de satisfação pessoal. Frente a essa 

impossibilidade, se erigiria o culto desses indivíduos, que passam a representar os símbolos 

máximos de sucesso e felicidade individual. 

Mas as implicações desse culto são mais amplas, não estão restritas apenas à 

admiração incondicional. De fato, gerentes-heróis tornam-se celebridades na medida em que 

oferecem modelos de condutas e valores para escapar da sensação de fragilidade da 

capacidade humana em controlar o mundo que hoje os insere. A sensação de impotência leva 

a uma fuga da realidade que deposita nesses heróis tomados celebridade a crença de que, 

seguindo seus modelos, qualquer um pode escapar dessa armadilha e atingir o sucesso. 

Essa possibilidade é construída pela ambigüidade do caráter da celebridade. Por um 

lado, ela transmite a sensação de que são pessoas comuns; nesse caso, qualquer um pode 

ascender à condição de celebridade, basta imitá-la. Por outro lado, se afiguram como 

entidades inacessíveis, por seu glamour e singularidade, o que as torna alvos da projeção de 

um ideal a ser atingido. Assim, é possível um movimento duplo de projeção das fantasias de 

sucesso e felicidade e de uma identificação com essas personagens. 

10 Os mitos não têm sorte no que se refere a sucesso. Uma busca nas principais livrarias virtuais nacionais revela 
que são poucos os títulos em que figuram os mitos na literatura especializada em administração. O que é 
significativo é o sentido em que aparentemente são usados. Nos títulos, o conceito de mito é um quase 
sinônimo de falsa verdade, de crença a ser desmascarada pela razão. Em geral, é acompanhado de um 
vocábulo a que se contrapõe. Os mais empregados são verdade e realidade. Assim ele se esvazia do 
significado caro à antropologia. Não é mais o intermediário entre a natureza, a sociedade e o homem, isto é, 
elemento e agenciador da cultura. Simplificado, não tem nada a dizer ao universo da administração. 
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Solomon (1990) assinala que o culto da celebridade é o equivalente humano do 

fetichismo da mercadoria. Para ele, esse fenômeno representa uma verdadeira fetichização da 

imagem. O autor explica que, como a publicidade e a propaganda transformam produtos em 

imagens desejáveis, a gestão da imagem das celebridades transforma seres humanos em 

ícones do desejo. Celebridades são pessoas com fachadas atraentes, imagens que atuam para 

as câmeras. As celebridades são como espelhos, refletindo os sonhos e os desejos daqueles 

que as admiram, reverenciam, e, por que não, as cultuam. Não importa que realidade humana 

se esconda atrás da imagem. O que não é mostrado pela câmera é irrelevante. A impressão 

que se tem desse processo, segundo ele, é que não há nada por traz da imagem. 

É nesse sentido que Lasch (1983) afirma que o lugar da celebridade é a sociedade em 

que o sucesso foi esvaziado de seu conteúdo. Os homens medem seus próprios feitos pelos 

feitos de outros homens. No mundo da celebridade, essa medida, que anteriormente era 

encontrada no reconhecimento coletivo das suas realizações, migra para a aprovação de seus 

atributos pessoais. Assim, a estima é subjugada pela admiração; a ganância e o orgulho, pela 

vaidade; e a fama, pelo fascínio e excitação da celebridade. Se a fama dependia do 

desempenho de atos notáveis e aclamados, hoje ser famoso se confunde com ser celebridade. 

Na mesma linha, ainda que da perspectiva do campo de gestão de crises, Mitroff e 

Pauchant (1990) não hesitam em afirmar que a admiração e a idealização de homens_ da 

organização têm como conseqüências uma idolatria que desvincula as realizações e o caráter 

desses executivos em favor do imaginário que projetam. Em outras palavras, a substância 

cede lugar à imagem. Nesse sentido, segundo os autores, o público não mais aprecia o que 

fizeram pelas suas qualidades morais ou características substantivas os produtos e serviços 

que patrocinaram. Ao contrário, o público agora idealiza a imagem de onipotência, poder, 

grandiosidade, e riqueza faminta que esses homens projetam. O que aparece ser mais 

importante não é produzir um produto ou serviço de que alguém tenha orgulho. Ao contrário, 

é ser rico, poderoso e famoso na ilusão de que a riqueza, o poder e a fama eliminariam 

qualquer sentimento de inferioridade. 

Em pàrticular, essa admiração e idealização recaem sobre aqueles que manipulam 

suas imagens de modo a garantir uma percepção exibicionista e grandiosa. Os autores 

enunciam que o fenômeno já é objeto de denúncias e análises de suas conseqüências para o 

mundo administrativo em outras esferas que não propriamente a gestão de crises. Como 

exemplo, citam o trabalho de Robert Reich, Tales of New América, que denuncia o mito do 

triunfo individual, que pode ser Rambo, Ronald Reagen ou Gary Cooper de outra era. Em 

relação às críticas das conseqüências dessa idolatria, recorrem como exemplo a Warren 
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Bennis, em On Becoming a Leader. Na obra, Bennis argumenta que a idolatria subiu à cabeça 

dos líderes à custa de todo o público norte-americano. 

Bennis (1999) se mostra apalermado com a torrente de livros que celebram os 

capitães da indústria como heróis. Mas seu maior espanto é com a quantidade de material de 

adulação acrítica produzida sobre essas novas celebridades executivas. E se volta para o papel 

da mídia como exemplo e veículo de propagação dessa visão superficial e ufanística dos 

grandes chefes de indústria como os novos heróis. Segundo ele, são todos apresentados como 

se fossem o herói dos quadrinhos Super-Homem. São descritos como incandescentes e, 

invariavelmente, carismáticos. 

De uma matéria publicada na Business Week, tira, como exemplo a elegia a Jack 

Welch, da GE. Ele é apresentado como "O Dínamo", agressivo, agressivo e agressivo. Na sua 

glorificação desse executivo, o semanário norte-americano enfatiza sua capacidade de ter 

idéias que estariam reinventando a General Electric. Para conotar ainda mais sua 

engenhosidade e capacidade sobre-humana, descreve seu método pouco ortodoxo como 

genial. Welch loucamente sai em busca de lápis e de papel para esboçar anotações e desenhos 

irregulares. Não importa se esses esboços se assemelham aos de uma criança. O que conta é 

que neles estão, ao menos, seis novas idéias. 

Para Bennis, a heroificação atual dessas personagens do mundo dos negócios é uma 

ruptura com um passado recente, o do século XIX, em que os empresários tinham má fama, 

sendo vistos como os homens mais odiados da América. De um ponto de vista mais amplo, 

esse fenômeno é recorrente em outros países industrializados sob os imperativos da sociedade 

do management. Wood e Paula (2002 apud EHRENBERG, 1991) destacam que os dirigentes 

empresariais deixaram de ser vistos como símbolos da exploração para transformar-se em 

símbolos do sucesso social na França dos anos 80 e 90. Essa transição de exploradores 

sanguinários a super-heróis e mitos ocorre no âmbito da conversão da sociedade francesa ao 

culto da performance. Esse novo culto, que tem a excelência como liturgia, solapa a luta de 

classes e o Estado, instaurando-se como o novo vetor das mudanças sociais. 

Bennis (1999) apresenta quatro razões para a transição da visão denegridora para a 

bastante positiva dos novos homens de negócios na América do Norte. As duas primeiras, de 

um ponto de vista estritamente dos negócios, são contraditórias. Na primeira, um ambiente de 

turbulência e precariedade, tecnologização galopante, desregulamentações, reviravoltas 

financeiras e econômicas, além de mudanças sociais, se combinam para complicar 

enormemente o posicionamento das empresas e o processo de decisão desses executivos ao 

mesmo tempo em que elevam riscos e engrandecem a visibilidade desses homens. A segunda 
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razão possível, o inverso, é que se estaria vivendo em décadas um clima altamente favorável 

aos negócios, e esse regozijo se manifestaria nas grandes realizações desses indivíduos. 

A terceira razão está fortemente vinculada ao momento particular da sociedade norte

americana. Esta seria uma nação de pessoas materialistas na qual o egocentrismo tomou-se 

repentinamente respeitável. Nesse ambiente, voltado para a aquisição de símbolos de status, 

não haveria status maior ou símbolo mais admirável que ocupar o mais alto posto de uma 

empresa. A última razão é quase uma ironia e prediz que, no mundo volátil de hoje, um 

executivo forte e seguro é um herói mais confiável do que uma estrela de rock. 

Apesar dessas quatro explicações, Bennis prefere recorrer à formação da sociedade 

norte-americana e as idéia de Ralph Waldo Emerson para compreender o fenômeno. Segundo 

ele, Emerson foi o grande propagador da tradição norte-americana que define personalidade, 

realização e o propósito da vida humana de modo a embeber o indivíduo em glória. 

Separando-se do pensamento da Igreja Protestante, ele celebra o se/f e o senso individual de 

poder, isto é, é o apólogo primeiro do individualismo. 

Na interpretação de Bennis, para Emerson, o corpo social era um problema menor ou 

sem nenhuma importância. O indivíduo deveria concentrar todos os seus recursos, esperanças, 

recompensas e sua própria divindade em si mesmo. O poder, como conceito primordial de 

Emerson, significava um profundo conhecimento de si mesmo pelo indivíduo, a ~ior 

liberdade e a mais abundante e desenfreada consciência. De acordo com Bennis, é sob essa 

herança de Emerson que se erigiu a indústria norte-americana e se concedeu licença filosófica 

para a existência dos magnatas da corporação. Nesse sentido, a sua heroificação atual é o 

recrudescimento do espírito de Emerson na cultura estadunidense. 

2.8 Conclusões 

Nesse capítulo procurei mostrar que um novo gênero de sociedade se consolida a 

partir da década de 80. É a sociedade d~ management, onde impera o culto da empresa. Esse 

culto tem dimensões profundas, pois solapa e converte em categoriais administrativas toda e 

qualquer iniciativa humana, da sua linguagem até os relacionamentos que desenvolve com 

outros indivíduos. Essa sociedade também molda, ao seu talhe e feitio, concepções e idéias 

oriundas de outros campos do conhecimento, numa apropriação indébita que auxilia sua 

reprodução e consolidação. 
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Numa sociedade em que a empresa e o estilo de vida gerido por prerrogativas 

administrativas são a tônica, aparece como natural que os indivíduos festejados como heróis, 

isto é, como modelos de conduta a ser imitados, saiam do quadro das organizações. Essas 

personagens são glorificadas pelos aparatos dos meios de comunicação de massa que 

permeiam a sociedade do management. Nesse exercício, assumem a instância de celebridades. 

Como celebridades são as corporificações do sucesso máximo que almejam e em que se 

espelham os indivíduos desse meio social. 
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3 A MENTALIDADE DO SUCESSO EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

A sociedade do management e a celebridade impingem uma nova mentalidade. É a 

de ser sucesso a qualquer preço. O sucesso é o divisor de águas entre os incluídos e os 

excluídos dessa nova ordem managerial. No dicionário Aurélio eletrônico (LACERDA et al., 

1996), o verbete sucesso designa aquilo que sucede, acontecimento, resultado ou conclusão; 

parto; bom êxito, resultado feliz; livro, espetáculo, filme, etc. que alcança grande êxito; 

cartaz; autor, artista, etc, de grande prestígio e/ou popularidade; cartaz; desastre, acidente; 

sinistro. Já o termo êxito, que lhe é associado, corresponde a resultado, conseqüências, 

efeitos; resultado feliz; bom sucesso; bom êxito. Por fim, por feliz entende-se ditoso, 

afortunado, venturoso; contente, alegre, satisfeito; que prosperou, próspero; que teve bom 

resultado, bem sucedido; bem lembrado ou imaginado; abençoado, bendito; que denota, ou 

em que há alegria, satisfação, contentamento, aventura. 

Assim, se no dicionário os termos "sucesso" e "êxito", em muitas acepções, 

implicam uma realização, uma ação ou um ato, a sociedade do management lhes empresta um 

significado particular ao confundi-los com as noções de prestígio e popularidade pessoais e 

prosperidade material. O sucesso, assim, pode se manifestar na exibição de símbolos de 

status, tais como possuir o automóvel de luxo mais caro que o mercado oferece, ou iates de 

elevado preço. Por outro lado, nessa ordem da celebridade e do management, pode-se, 

contudo, sem grande esforço, admitir que o sucesso está relacionado à capacidade de obter a 

admiração do outro, não necessariamente pelos seus feitos ou pela mera demonstração de 

riqueza, mas pelo talento e habilidade de se fazer admirar e de se fazer prestigiar, predicados 

da celebridade. 

A glorificação de gerentes e empreendedores não é restrita ao campo da 

administração, embora seja esse o que mais consome essas personagens. Ter esse tipo de 

personagem como um dos padrões de sucesso, ao lado de outras celebridades, tais como 

artistas e modelos, é inerente à sociedade do management. Como visto, Chanlat (2000) 

exprime a sociedade do management em termos de uma Sociedade de culto da empresá. Nesse 

culto da empresa, a atividade social e individual é vista como um empreendedorismo, 

organizada como um empreendimento e que emprega um vocabulário típico desse processo. 

Nada mais decorrente do que então ter como símbolos de sucesso dessa sociedade managerial 

figuras de origem organizacional que foram espetacularmente alçadas à condição de seus 

expoentes. De acordo com Lasch: 
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O magnata que vive na obscuridade, o construtor de impérios que controla o destino 
das nações por trás do pano, são tipos em extinção. Mesmo os burocratas não 
eletivos, ostensivamente preocupados com questões de alta política, têm de manter
se constantemente em evidência; toda política torna-se uma forma de espetáculo. É 
bem sabido que a Madison A venue embrulha os políticos e os negocia como se 
fossem cereais ou desodorantes; mas a arte das relações públicas penetra ainda mais 
profundamente na vida pública, transformando a própria feição política. O príncipe 
moderno não mais se preocupa com o fato de que "há um trabalho a ser feito" - o 
slogan do capitalismo americano, em um estágio mais anterior e empreendedor de 
seu desenvolvimento; o que lhe interessa é que "audiências importantes", no dialeto 
dos Jornais do Pentágono, têm de ser aduladas, cativadas, seduzidas. Ele confunde a 
consecução bem-sucedida de uma tarefa qualquer com a impressão que causa ou 
espera causar em outros. (LASCH, 1983, p.88). 

O que exprimem esses gerentes e empreendedores tornados expoentes é que a vida 

como um empreendimento não se esgota, portanto, no sucesso profissional. Transcende as 

organizações para imiscuir-se na vida social, na sociabilidade do indivíduo. Gerenciar, hoje, é 

planejar, mensurar, avaliar a interação com o outro na busca de um objetivo benéfico para o 

agente, de uma vantagem oriunda dessa relação, da neutralização da sua força de competição 

e de concorrência para, sobretudo, sobressair-se. 

O que atestam esses homens da organização tomados celebridades é que o sucesso 

está ao alcance de todos. Os seus apólogos evidenciam que o sucesso é uma questão de força 

de vontade, autoconfiança, energia e iniciativa individuais dirigidas. Ser sucesso é, assim, 

apresentar-se como a face vencedora de John Wayne, como um herói que tem sua história 

transformada em saga espetacular para o consumo das multidões. É mascarar que implícito a 

essa noção está a possibilidade do malogro. Como afirma Pinsdorf (1987), prepara-se uma 

vida para ser John Wayne, mas o que se encontra no cotidiano das organizações é um 

conjunto de forças contrárias à manifestação desse heroísmo. O mundo da vida se afigura 

muito mais dificil que o da imaginação, do sonho e do cinema. 

O objetivo deste capítulo é analisar o sucesso no universo da administração. A 

primeira parte do capítulo - O Fenômeno - introduz a idéia de que a noção de sucesso, 

baseada no reconhecimento alheio, isto é, no prestígio e na aprovação sociais em si mesmas e 

por si mesmas, coincide com as prerrogativas da sociedade das celebridades e do 

manàgement. Como ilustração, apresenta suas implicações para a inf'ancia sob esse domínio, 

em particular as meninas, criadas sob o fascínio das super-models, as celebridades do 

momento, que desde a mais tenra idade já administram suas vidas almejando ser os novos 

sucessos das revistas de modas e das passarelas. A segunda parte do capítulo - A Mentalidade 

do Sucesso- apresenta uma concepção de sucesso que perpassa a sociedade da celebridade e 

do management e a associa à mitificação do herói tipo John Wayne. A terceira parte - A 

Mentalidade do Sucesso nas Organizações Hierárquicas - discute a idéia de carreira vertical 
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como sinônimo de sucesso no umverso das grandes corporações. A quarta parte - Novos 

Formatos- esboça um perfil do novo indivíduo que emerge da sociedade do management e 

dos novos formatos organizacionais e do seu comprometimento com a idéia de sucesso ao 

estilo do espetáculo e sob a ótica do managerialismo A quinta parte - O Indivíduo S.A. -

expõe as mudanças no universo de trabalho estão transformando a noção de sucesso como 

mobilidade vertical nas organizações em apanágio e dever do próprio indivíduo. A sexta parte 

- A Nova Bíblia - ilustra alguns dos recursos desenvolvidos pelos indivíduos sob os auspícios 

da nova concepção de sucesso. A sétima parte- Evidência Anedótica: A Trajetória Heróica 

de Mary Kay Ash - ilustra as idéias do capítulo por meio do relato da "saga" dessa 

empreendedora norte-americana. As Conclusões, além de uma síntese das principais idéias do 

capítulo, discutem as divergências entre concepções tradicionais de sucesso, marcadas por 

uma ética e por um espírito sustentado em ações admiráveis e a nova noção de sucesso, 

esvaziada de conteúdo e embalada em si mesma. 

3.1 O Fenômeno 

A busca pelo sucesso a qualquer preço é hoje uma febre. Resulta de um corpo social 

obcecado pela celebridade e seu corolário de consumo de bens. O campo da gestão e da 

administração é um dos que melhor exprime sua ocorrência. Paralelamente, é também aquele 

que, por meio do marketing e da publicidade e da consagração dos gerentes e empreendedores 

como os heróis e expoentes dessa nova ordem, reflete e alimenta não só as prerrogativas dessa 

sociedade managerial como também baliza sua concepção de sucesso. 

O sucesso desse mundo espetacular é um misto de parecer ter com parecer ser. A 

ênfase recai, sobretudo, na segunda premissa dessa equação. De fato, o parecer ser está 

engolfando o parecer ter. O parecer ter como sinônimo de sucesso alicerça-se no conSumo e a 

ostentação de objetos de status. Esses indicadores estão associados a uma concepção de 

sucesso fundada na acumulação econômica e financeira. Em outras palavras, ser rico, ou 

melhor, aparentar riqueza, é a concepção de sucesso do parecer ter. A medida financeira como 

sucesso é, em geral, associada, a compensação do talento e do empenho. 

O parecer ser funda-se em mecanismos mais complexos. É resultante do prestígio e 

da aprovação social que, teoricamente, emanariam do indivíduo. Nesse sentido, o sucesso está 

associado à capacidade de se manter em evidência perante uma audiência. Esse é um 

exercício complexo. Demanda, em princípio, uma capacidade de o indivíduo fazer-se 
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legitimado como sucesso pela sua audiência, ou seja tornar~se um objeto de consumo desse 

meio. Por outro lado, para perpetuar-se como sucesso, requer a habilidade de se fazer 

mercadoria, isto é, receber os privilégios que não são demandados ou retificados como 

direitos garantidos, mas outorgados em sinal de reconhecimento àquele que se destaca. 

A exibição de símbolos de status e, por conseguinte, de riquezas, é um corolário 

dessa concepção de sucesso do parecer ser. A demonstração de riquezas passa a ser um 

adorno, um a mais para o encanto, deslumbre e consumo das platéias. É um recurso para se 

atestar no mundo dos incluídos. Mas o que conta para o parecer ser é a glorificação individual 

pela exposição sobretudo midiática. 

O sucesso como parecer ser perpassa o cotidiano sob as mais variadas formas. Godoy 

(1995) exemplifica essa constatação mencionando os resultados de urna pesquisa realizada 

por P. N. Sing e S. C. Huang. A pesquisa foi publicada com o título Some social and cultural 

psycological dominant of advertising in India: a comparative study, no n° 52 do Journal of 

Social Psycology, Provincetown, em junho de 1962. 

A pesquisa de Sing e Huang analisa comparativamente os conteúdos dos anúncios 

publicados em revista da Índia e nos EUA. Os pesquisadores constaram que até o início dos 

nos 20, as propagandas eram semelhantes. Nas palavras de Godoy: 

A partir daquela década, os anúncios americanos foram se tomando maiores, mais 
coloridos e mais envoltos com temáticas que exploram aspectos relativos à 
alimentação, prestígio, aprovação social, luxúria e segurança, acompanhando, desta 
forma, necessidades impostas por determinantes de natureza econômica, social e 
cultural. (GODOY, 1995, p.67, grifo nosso). 

Esse processo de entender o sucesso como ser é hoje construído desde a mais tenra 

idade. Por meio da publicidade e propaganda, não se formam apenas consumidores mirins, 

mas impõem-se condutas e padrões de vida. Nos termos de Arnatucci (1994, p.66, itálicos do 

autor), o "câncer mercadológico" é desenvolvido "até o paroxismo de não deixar nada nem 

ninguém fora dele: para onde quer que se vá, estamos sempre no mercado". 

Desde Freud é sabido que a inf'ancia não é tão pura nem inocente. Essa compreensão 

não invalida localizá~la no tempo do lúdico, do jogo e das brincadeiras. Na vida urbana, 

todavia, essa experiência da vida está em declínio. Tendo como passatempo preferido assistir 
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à televisão, crianças na faixa dos seis a nove ahos desenvolvem hoje a preocupação em usar 

roupas de grifes 11
, fa?...er dieta e querer ser famosas (VEJ GA, 2001 ). 

Casos de anorexia já são observados em meninas de oito anos (VEIGA, 2001). São 

uma conseqüência do objetivo máximo das meninas, de se parecerem e virem a ser como as 

modelos cada vez mais jovens que· despontam na publicidade 12
• Padrões rígidos de beleza e de 

consumo ao gosto do grande irmão do norte - terra para onde muitas das modelos pré

adolescentes são exportadas e assumem responsabilidades de gente grande - invadem, por 

meio do marketing, um dos últimos redutos da resistência possível: o universo infantil e o 

mundo do brinquedo (que também abandona o peão pelo última versão do videogame 

importado). 

Pelas asas do marketing, o sucesso se apresenta sob a nova percepção. Ser sucesso e 

ter sucesso só existe se ratificados pela publicidade. A vida se transforma numa perseguição 

incessante de aclamação social por meio do prestígio da exposição de si no mercado. O 

conteúdo cede lugar à forma. As meninas que querem ser modelos famosas são talvez um 

exemplo traumático. Já nessa tenra idade, é sabido que o sucesso não é mais função somente 

de realizações. É uma questão de atributos, de projeção de um exterior vívido, agradável, ou 

que de algum modo atraia a atenção sobre o indivíduo. 

E como o marketing é um moedor de carnes que vive da renovação constante do 

desejo, impinge a todos o medo do ser esquecido, da obscuridade. Nessa sociedade em que 

sucesso é estar em evidência, ser esquecido ou "cair em desuso" é uma das formas de 

fracasso. A outra forma de fracasso é jamais ser alçado à condição de evidência. Nessa 

condição, a vida não é em nome de realizações, que culminam na riqueza, mas em termos de 

se fazer em evidência permanente pelos atributos pessoais. 

Nessa sociedade, a história de gerentes e empreendedores que ficaram milionários é 

recontada como saga. Nela se fundem o sucesso de ordem monetária e o sucesso da evidência. 

O dinheiro adquirido é o final feliz que embala os sonhos dos milhares de postuhintes ao 

sucesso da ordem da celebridade. O que realmente importa é ter seus atos, suas ações, sua 

personalidade avidamente consumidos e realimentando o estar em evidência. Ou sej~ tornar-

11 Veiga relata que, em pesquisa recente, 86% de 1.000 crianças entrevistadas manifestaram ''ter boa aparência" 
como aspiração. A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A 
população analisada situa-se na faixa dos seis aos onze anos, e pertence às classes A, B e C. 

12 Segundo organizadores dos concursos para a descoberta de novas modelos, tais como o Look of Lhe Year, 
patrocinado pela agência internacional de modelos Ford Models, a idade das candidatas decresce a cada ano. 
Hoje, a média se situa em treze anos! (N/ A.) 
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se celebridade. Nessa concepção, se seus feitos são. exaltados, é que eles emulam e são o 

veículo e o recurso para alimentar o estar sempre em evidência. 

3.2 A Mentalidade do Sucesso 

Caldas (1992), analisando o fenômeno da mobilização vertical nas hierarquias das 

organizações comparativas, interroga-se se o galgar de degraus cada vez mais altos como 

sinônimo de sucesso é uma questão de cultura ou uma questão de culto, de um culto à "Deusa 

do Sucesso" por uma ávida classe média13
• Caldas opta por entender o processo como um 

culto e aponta seus aspectos negativos ao afirmar que o "culto" é geralmente o embrião da 

obsessão e do fanatismo que o alimenta. O que era visto como "natural" passa a ser um fato 

da vida, ou antes, uma regra do jogo. 

Independentemente da questão da mobilidade, a percepção de Caldas do sucesso 

como culto, obsessão e religião em gestão propõe um entendimento mais amplo do fenômeno. 

Nesse sentido, o termo se reveste de dupla acepção. Em um sentido, que retoma Caldas, 

remete ao culto, na acepção dada pelas religiões. Nesse sentido, o sucesso constitui o objeto 

de culto e as figuras de sucesso são os seus prelados. Sob outra perspectiva, constitui o culto 

em si mesmo, tendo essas personalidades de sucesso, heróis tipo John Wayne, o papel de suas 

liturgias. Nesse processo, esses heróis são por sua vez também transformados em outro objeto 

de culto em si mesmos. Eco (1970) denomina esse processo de mitificação. É um processo 

inconsciente de significação em que a uma figura, ou a um tema14
, ou a um objeto concreto 

são atreladas aspirações e tendências historicamente localizadas de um grupo ou coletividade. 

Fernando Prestes C. Motta (1991), em prefácio a Freitas (1991), destaca que 164 

definições de cultura foram identificadas na literatura de antropologia cultural por uma 

13 A alusão à classe média está vinculada à citação de Wright Mills (1976) que segue a afirmação. É um deslize 
do autor na medida em que negligencia outros extratos sociais do projeto de sucesso. Nada impede um 
operário de sonhar com o sucesso ou de camadas mais baixas, mesmo no âmbito das organizações, se 
iludirem com a possibilidade de sucesso. O fenômeno sucesso, ainda que sob a forma de mobilidade, não é 
uma condição de classe, mas um pressuposto que penneia toda a sociedade. Livros de pobres meninos que 
viram ricos empresários estão aí para atestar e alimentar essas expectativas de grandiosidade. Um exemplo, 
sem sair do campo dos grandes homens de gestão, é a biografia de George Soros. Soros nasceu na Polônia, de 
família humilde, e imigrou para a Inglaterra, onde teve vários empregos subalternos antes de se transformar 
num magnata. 

14 Figura: elemento do plano discursivo que remete a um elemento do mundo natural, realizando um efeito 
referencial no discurso. Ex.: a palavra "gato" remete ao "animal gato". Tema: no discurso, são as categorias 
abstratas que ordenam os elementos do mundo natural. Exemplo: honra, glória, fortuna, sucesso. (N/ A.) 
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pesquisa realizada em 1952. Decorrido meio século, ele se pergunta - e eu também - quantas 

serão hoje? 

Um aspecto comum, todavia, permeia as definições de cultura. Em geral, todas as 

noções partilham o fato de a cultura se defmir pelos elementos que a constituem (FREITAS, 

1991). Nesse sentido, o sucesso como culto, independentemente da acepção, no mundo 

profissional, é elemento de um todo maior, a cultura ocidental, laica, globo-informatizada 

deste início de século (e também "norte-américo-deslumbrada") da sociedade do management 

e da celebridade. Em outras palavras, a noção de sucesso intrínseca ao campo da gestão é 

sancionada e legitimada pelo corpo social maior, isto é, não é fenômeno restrito às 

organizações, nem exclusividade de seus atores. O sucesso no mundo profissional é cotejado, 

alimentado e glorificado pela sociedade. 

Nesse sentido é que, sendo um traço dessa grande noção de cultura, é que se advoga 

a terminologia ''mentalidade do sucesso" em detrimento de "cultura do sucesso". É que a 

concepção de sucesso como culto traz consigo um modo de perceber e atuar no mundo. Essa 

perspectiva acompanha e se integra a outras percepções inerentes ao sujeito, ao seu contexto e 

ao seu momento histórico, que a acompanham e a ela estão conectadas. 

Desse modo pretende-se igualmente escapar das armadilhas impostas pelo conceito 

de ideologia. Ideologia é objeto de múltiplos entendimentos, debates e contradições15
• O 

termo mentalidade, por sua vez, já é consagrado por uma vertente da moderna historiografia. 

Esta facção, inaugurada com a Escola dos Anais e hoje conhecida como "História das 

Mentalidades", propõe uma verdadeira excursão histórica, arqueológica e etnográfica ao seu 

objeto, para "mostrar como as crenças e o imaginário dependem das estruturas e do 

funcionamento da sociedade e da cultura de uma época dada" (SCHMITT, 1999, p.17). 

Por mentalidades pode-se, portanto, entender "que não consistem apenas nos estratos 

antigos e persistentes dos pensamentos e dos comportamentos, mas nas crenças e nas 

imagens, nas palavras e nos gestos que encontram plenamente os seus sentidos na atualidade 

presente e bem viva das relações sociais e da ideologia de uma época" (SCHMITT, 1999, 

p.17). 

A mentalidade do sucesso é uma das formas em que se manifesta a ideologia, que 

segrega incluídos e excluídos das redes virtuais deste início de milênio. Esta nova lógica da 

segregação é entendida por Matellart e Matellart (2000) como comunicação-mundo. Pelo 

15 Para uma apresentação das variadas formas de compreensão do termo ideologia. GEUSS, Raymond. Teoria 
Crítica: Habermas e a Escola de Frankfurt. Campinas: Papirus, 1998. 



76 

conceito, pontificam eles uma análise de um novo espaço, transnacional e hierarquizado, cujas 

redes de comunicação e informação imprimem uma dinâmica integradora e, ao mesmo tempo, 

alimentam outras formas de segregação, exclusão e disparidades. 

A mentalidade assim definida pode também ser interpretada como a concepção de 

contexto encontrada em Vernant e Vidal-Naquet (1999). Com efeito, o contexto é antes de 

tudo um lócus mental, um universo de significações. Na acepção do autor, o contexto 

expressa e inter-relaciona o "conjunto de instrumentos verbais e intelectuais, categorias de 

pensamentos, tipos de raciocínios, sistemas de representações, de crenças, de valores, formas 

de sensibilidade, modalidade de ação e do agente" (VERNANT e VIDAL-NAQUET, 1999, 

p.8). 

Se Vernant e Vidal-Naquet (1999) utilizam essa acepção de contexto para demarcar 

o território em que se opera, se viabiliza e se permite a compreensão das significações da 

tragédia como gênero literário que exprime uma realidade social, estética e psicológica, não 

há o que obstrua sua transposição para a análise da mentalidade do sucesso. Como postula o 

helenista, tal como a tragédia, a mentalidade do sucesso é também um tipo particular de 

experiência humana, inscrita em condições sociais e psicológicas definidas. Uma mentalidade 

e um contexto que se realizam por meio e através da própria mentalidade do sucesso. 

Lima (2002), discorrendo sobre os conectores ou corredores isotópicos na percepção 

da realidade em Blikstein, perfaz um elo entre a noção de mentalidade e esse conceito 

semiótico. Argumenta que os corredores isotópicos criam os modelos de percepção. São os 

canais pelos quais circulam as linhas básicas de significação de uma cultura. Desse modo, as 

culturas têm traços e padrões de diferenciação e identificação que se exprimem em termos de 

valores posítivos ou negativos. Como exemplo, argumenta que a cor branca no Oriente 

designa o luto, adquirindo uma conotação negativa. Já no Ocidente é assimilada à paz, um 

atributo positivo. 

Blikstein (1999) afirma que os corredores isotópicos são indissociáveis da práxis ou 

prática social e da percepção e cognição. Em um primeiro momento, é na práxis que o homem 

não apenas conhece a realidade ao agir sobre ela, transformando-a, isto é, sendo cognocente, 

como desenvolve os mecanismos de identificação e distinção com os quais seleciona, 

discrimina e reconhece, num universo desconhecido, os elementos necessários à sua 

sobrevivência. Nesse processo ele lhes atribui os valores que vão desencadear nos corredores 

semânticos por onde fluem as isotopias ou linhas básicas de significação, que, por sua vez, 

vão balizar a percepção e a cognição ao criarem padrões ou modelos perceptivos. 
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Esses padrões ou modelos perceptivos constituem os estereótipos de percepção. Em 

última instância, é por meio deles que se vê a realidade. Blikstein (1992) alerta que o 

estereótipo, nesse sentido, é indispensável ao processo do conhecimento. Sem ele, é 

imponderável reconhecer e identificar a realidade circundante onde o homem atua. No 

entanto, alerta que, rigidamente aplicado à percepção, conduz a uma visão deformada dessa 

totalidade. Nesse sentido, a mentalidade do sucesso se confunde com urna isotopia. A partir 

dela se geram modelos ou padrões, estereótipos, que ordenam a noção do que é e do que não é 

sucesso. 

3.3 A Mentalidade do Sucesso nas Organizações Hierárquicas 

Caldas (1992, f.45) oferece pistas valiosas para o entendimento dos mecanismos da 

introjeção da noção de sucesso nas corporações hierárquicas. Partindo da noção de mobilidade 

dos executivos, entendida como "movimentação (lateral ou vertical) seguindo urna trilha 

(representada pela carreira) desses indivíduos, coloca que o fenômeno, a mobilidade como 

sinônimo de sucesso se dá sob a égide da cultura organizacional". Na mobilidade vertical, o 

sucesso se materializa na medida em que o indivíduo progride para estágios mais elevados na 

hierarquia dessas organizações e/ou na sua capacidade de se inserir em outras estruturas 

organizacionais, o que também é entendido como fator de progressão. 

Caldas advoga que o sucesso como sinônimo de mobilidade na carreira, seja lateral, 

seja vertical, é um valor construído por um conjunto de pressupostos. Sobre esse valor se 

erige parte significativa do conceito de cultura organizacional. Como valor pressuposto, o 

sucesso se insere como um dos parâmetros inconscientes e aceitos como verdades absolutas e 

naturais que contribuem para modelar a capacidade de perceber, pensar e sentir de um grupo, 

isto é, a sua cultura. Assim, o sucesso como mobilidade é comparado a respostas 

condicionadas que se tornaram a única alternativa a um estímulo. Nesse sentido, o 

entendimento do sucesso como mobilidade é mais do que algo a ser perseguido. Ao contrário, 

é objetivo a ser imitado, no sentido de ser seguido. 

Nesse universo, os livros de gerentes e empreendedores heróis têm lócus especial. Os 

livros "de gente de sucesso" bem o atestam ao se apresentarem como "mapas da mina e não 

exemplos onde espelhar-se". Caldas ressalta que o seu êxito junto ao público é acompanhado 

pela "verdadeira admiração a personalidades de sucesso". Segundo ele, "carreiras de se/f-
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made-men e de organizações de sucesso são quase veneradas, e suas palavras e relatos 

chegam a ser repetidos com fervor" (CALDAS, 1992, f67). 

À medida que a mobilidade se respalda na literatura de sucesso como "mapa da 

mina", de como "chegar Já", associa ao fenômeno um conjunto de crenças, pressupostos e 

valores que se fundem na figura do grande homem de negócios idolatrado nos livros e nas 

revistas de negócios. Sagacidade, feeling, senso crítico, capacidade de encantar e atrair 

seguidores, estabelecer relações com figuras expoentes, comandar, resolver problemas 

complexos, estar de igual para igual com figuras poderosas de outras áreas, lidar com somas 

vultosas e estar no centro de negócios com capacidade de afetar toda uma economia e a vida 

política e social de milhares de pessoas são exemplos de alguns traços dessas personagens que 

os candidatos ao sucesso na organização devem emular e procurar para alcançar o seu sucesso 

pessoal. Tudo sem, aparentemente, perder a compostura, isto é, como se todas as suas 

atividades e possíveis obstáculos fossem de fácil resolução em razão de sua determinação, o 

que permite inflar o imaginário de glamour e heroísmo que as embebe, ou seja, como 

depositários do sucesso, como heróis e por fim celebridades. 

Caldas (1992) introduz que a competição é inerente ao processo do sucesso. Na 

organização hierárquica, a competição se manifesta pela luta por patamares cada vez mais 

altos da pirâmide hierárquica. Cada degrau superior é mais rarefeito, limitando o número de 

indivíduos, de ocupantes. Na disputa por esses postos, um número superior de indivíduos com 

qualificações similares se digladiam. É nesse sentido que o autor, em uma analogia, associa 

que, para ascender, estão lançadas as bases da corrida de cavalos que determina vencedores e 

perdedores. Para CALDAS (1992, f.67, itálicos do autor), "esse é um jogo como uma corrida 

de cavalos, em que os corredores anseiam e respeitam a vitória". Essa forma de competição 

toma as feições de uma obsessão, que se manifesta como uma neurose "que chega a ser 

assustadora" (CALDAS, 1992, f.55), chegando às raias de uma religião. 

Do que se desprende da leitura do fenômeno das organizações hierárquicas de Caldas 

(1992) é a associação do sucesso à noção do "sempre mais alto". Subjacente a esse "sempre 

mais alto" está o ganho pecuniário, "o sempre mais". De fato, o "sempre mais alto" em geral 

está associado também a uma hierarquia e recompensas financeiras da organização. Com isso, 

subir na carreira é adentrar novas faixas salariais condizentes com as novas posições. O 

"sempre mais alto associa-se assim ao sempre mais". O dinheiro toma-se também uma 

medida efetiva do sucesso alcançado. Isso permite inferir que "ganhar mais" é também 

sinônimo de ser o melhor, de vencer a corrida de cavalos. Mas a idéia inerente e profunda 

desse processo é que o qualitativo só se materializa como quantitativo. Essa concepção está 
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no cerne do que Freitas (1999 apud NTCOLAT, 1990) denomina o novo individualismo. Esse 

novo individualismo corresponde a uma estratégia de acomodação identitária. Nesse sentido, 

o quantitativo, sob a égide da monetarização, da mercantilização e da acumulação, permite ao 

indivíduo, de uma forma menos abstrata, isto é, de modo mensurável e conversível, medir não 

só seu êxito pessoal, como o seu próprio valor como indivíduo, ser social e ser profissional. 

Caldas (1992) limita sua discussão de sucesso ao âmbito da cultura organizacional. 

Paradoxalmente, nesses exercícios, recorre a questões mais gerais da sociedade do 

management para entender o fenômeno. Nesse sentido, é sintomático o seu questionamento 

do sucesso como um culto da classe média. Mas o autor não desenvolve o argumento, o que 

permite referir que não estabelece a devida atenção à estreita interconexão entre o mtmdo do 

trabalho e a sociedade. Não vislumbra que, subjacente à idéia de sucesso nas organizações, 

está a idéia da mentalidade do sucesso que percorre todo o meio social. 

Assim, se a mobilidade vertical constitui sucesso no mundo das organizações 

hierárquicas, é que há um aparato na sociedade maior que alimenta esse gênero de sucesso. 

Desse modo, perseguir o sucesso não é só fomentado pela cultura organizacional. Como 

Caldas coloca, é um valor socialmente construído, mas ao contrário do que delimita, é uma 

construção que integra organização e sociedade, e não simplesmente resultante do cotidiano 

organizacional. 

Além disso, não é só a mobilidade que está em jogo, mas tudo o que ela representa. 

O sempre "mais alto" dá a medida do sucesso alcançado pelo indivíduo não só no seio 

organizacional, mas também no âmbito do corpo social. Assim, galgar os postos da hierarquia 

é, também, elevar-se aos olhos do social. O consumo de bens que traduzem esse status 

complementa e dá o estofo necessário ao reconhecimento da posição alcançada para o corpo 

social. Sempre mais alto e sempre mais confundem-se, aqui, com o parecer ter. 

A retomada da expressão de Caldas ( 1992) de que existe nesse meio urna corrida de 

cavalos implica que, mesmo quando legítimo e louvável, o sucesso não é apenas um resultado 

do trabalho pessoal diligente, sendo influenciado por fatores externos, tais como a capacidade 

de fazer-se reconhecido. Essa medida chamada reconhecimento é, portanto, algo arbitrário e 

abstrato cujo vértice residiria na capacidade de o indivíduo chamar a atenção sobre si mesmo, 

sobressair-se aos olhos de pares e superiores. O chamado ao indivíduo para construir suas 

próprias oportunidades, tão presentes nas obras de administração e gestão, implica uma leitura 

de que o êxito pessoal decorre da sua própria capacidade de fazer-se sobressair, de divulgar a 

si próprio. O sucesso, portanto, só se concretiza se alimentado pelo desenvolvimento de 
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competências profissionais diferenciadas e de alto valor no. mercado, isto é, passíveis de 

reconhecimento por um público maior. 

Assim, se a mobilidade vertical associada aos matores ganhos em dinheiro é a 

primeira instância em que o sucesso se toma aparente, ele não responde pela totalidade do 

fenômeno. Paralelamente, há a busca do reconhecimento. Caldas (1992) negligencia esse 

apelo subjacente aos livros receituários de sucesso. Em outras palavras, o apelo ao fenômeno 

da celebridade. Se, no passado, ter sucesso era chegar a ser presidente de empresa, hoje isso 

em si mesmo não é tanto um valor. Quem procura nas obras de um Lee Iacocca ou de um Jack 

Welch modelos de maneiras como chegar lá, também procura receitas para se transformar em 

grandes estrelas, admiradas por pares e subordinados. 

3.4 Novos Formatos 

Caldas (1992) analisa a mobilidade como sucesso no âmbito das estruturas 

hierárquicas. Mas hoje, paralelamente à mobilidade associada à noção do 'sempre mais alto", 

novos fenômenos são observados no mundo das organizações. Já é um· consenso entre os 

vários estudiosos que novos formatos organizacionais e novas técnicas de gestão substituem 

com maior intensidade e rapidez as estruturas burocráticas. Nesse sentido, a mobilidade como 

ascensão hierárquica e sinônimo de sucesso passa a ser umas das variáveis ou gênero do 

sucesso. 

Wood (1998, f.175) oferece um quadro sucinto, mas pertinente, das transformações 

que o momento impõe às organizações: 

Nas empresas modernas, estruturas verticalizadas estão sendo desmanchadas com a 
implementação de células de trabalho e de gerências de processos. A gestão, que 
antes se fazia por distribuição de papéis e de autoridade, hoje relaciona-se mais com 
a coordenação de alianças estratégicas, fornecedores externos e equipes temporárias. 
A autoridade e o poder tornaram-se entidades fluidas e a retórica e a sedução 
ganharam espaço. Além disso, o contrato de tempo também foi alterado. Qualquer 
arranjo hoje é temporário. Muda-se cada vez mais e em menos tempo. (WOOD, 
1998, f.l75, itálicos do autor). 

Sennet (2002) nomeia capitalismo flexível ao novo sistema que engendra esses 

formatos organizacionais. Nesse novo sistema, o mundo burocrático e os males de sua rotina 

são contestados. Em seu lugar, exigem-se trabaJhadores ágeis, abertos a mudanças constantes, 

que assumam riscos indefinidamente, e assim dependam cada vez menos das leis e 

procedimentos formais. Enfim, há a ênfase numa flexibilidade que está mudando o próprio 
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signjficado de trabalho e, conseqüentemente, a noção de carreira. Para o autor, essa mudança 

é fonte de novas ansiedades. Desconhecem-se os riscos que serão compensados, ou quais os 

caminhos seguir. A flexibilidade é apresentada como propiciadora de maior liberdade 

individual para a modulação da vida, em oposição à rigidez e ao determinismo da burocracia. 

No entanto, conclui-se que em vez de ela abolir regras, impõe verdadeiramente novos tipos de 

controles, mais dificeis de o indivíduo entender. 

Das apreciações de Sennet é possível inferir que a complexidade do mundo 

contemporâneo afigura-se como campo fértil para os novos heróis organizacionais. Ao 

prometerem receitas e fórmulas que se apregoam infalíveis para o êxito, reduzem as 

ansiedades, esboçam caminhos e conferem um sentido de segurança aos perplexos indivíduos 

sob essa nova ordem, etérea e aparentemente sem parâmetros. 

Em um universo no qual estruturas mais enxutas e achatadas diminuem as camadas 

hierárquicas, surge um novo entendimento do sucesso como progressão na carreira. Técnicas 

como gestão em grupo ou formatos como empresas em rede impõem um novo sentido aos 

sonhos de sucesso. A mobilidade horizontal tende a ser valorizada. Como bem chama a 

atenção Caldas (1992), esta se confunde com o ideal de progresso na medida em que confere 

empregabilidade, isto é, capacidade de mudança e adaptação, evolução e aquisição de 

conhecimentos para se inserir e operar em várias áreas de uma mesma organização, .em 

projetos de equipes diferentes, ou em várias organizações distintas. 

Nesse sentido, a mobilidade lateral se insere em uma outra ordem de valores que não 

os da mobilidade vertical. Nela, a relação entre "sempre mais alto" e "sempre mais" é 

rompida. Nesse sentido, a noção de progresso como a idéia de subir na carreira desvincula-se 

de sucesso, embora o "sempre mais" ainda persista como um signo indicador de vitória. 

Da convivência entre a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal, que parece 

desenhar o atual panorama do mundo das organizações, emerge outra legitimidade para o 

sucesso. O crescente esvaziamento do conteúdo e da noção de carreira do sempre mais alto 

que a adoção de novos formatos, enxutos, terceirizados e fragmentados, operacionalizam, o 

mundo organizacional preenche com urna noção da possibilidade do sucesso em si, 

desvinculado de qualquer outra concepção ou referência que não seja o eu. 

Como afirma Lasch (1983), o sucesso iguala-se ao sucesso e vincula-se à visibilidade 

e ao carisma que só podem ser definidos por si mesmos. Nesse sentido, tal como a 

celebridade, o único atributo importante do sucesso é que ele é sucesso e ninguém sabe o por 

quê. Nesse novo ideal de sucesso que não tem conteúdo, o executivo de sucesso é aquele que 
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sabiamente entende a sinergm entre a ·nova concepção de sucesso e a de celebridade, 

realizando a ponte entre um e outro e igualando o seu sucesso ao status de celebridade, 

No mundo da celebridade não se ganha pelo que se vale, mas se vale pelo que se 

ganha. Como afirma Freitas (1999, p.51) com base em Castoriades, "o sucesso desse jogo, do 

ponto de vista estritamente capitalista, não tem nenhuma função, nenhuma finalidade. A 

conexão mais estreita que deveria existir entre trabalho e/ou atividade realizada e a 

recompensa ou remuneração está rompida". Nesse sentido, não necessariamente aqueles que 

ostentam símbolos de sucesso são necessariamente vistos como um sucesso, mas o inverso 

prevalece. Afinal, a prestação é feita na medida de qualquer bolso interessado e 

suficientemente diligente para ostentar um Armani. 

Sem polemizar com Weber, afinna-se que a predestinação se laiciza. O reino dos 

céus se materializa em um confiante Jack Welch fotografado jogando golfe com o então 

presidente norte-americano Bill Clinton. Fotografia que corre mundo por meio das revistas e 

jornais dos mais variados matizes e, sobretudo, da Internet. Vira charge, motivo de riso e de 

comentários maliciosos e maldosos. Mas do fundo do coração, cada um a sua maneira, em 

particular aqueles que vivem no mundo da administração, alimenta uma inveja e um desejo ou 

fantasia de ser, ou melhor, de estar no lugar do presidente da General Electric. As dimensões 

esquecidas se fazem mais presentes e se manifestam com maior intensidade do que nunca. 

3.4.1 Velocidade 

Nessa nova ordem das corporações o sucesso se desloca para o indivíduo em si. Em 

seu artigo seminal e quase manifesto dessa nova concepção de sucesso Thê brand called You, 

Mitroff e Pauchant (1990 apud TOM PETERS) afinnam que ser o promotor da marca Você é 

o principal trabalho para se fazer sucesso. O guru conclama que o indivíduo deve se entender 

como uma marca, tal como a Nike, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Implícito no artigo está que o 

progresso pessoal é uma questão de boa comercialização do indivíduo, agora reduzido a uma 

mercadoria. As técnicas para essa venda do eu são várias, mas todaS convergem para a 

capacidade de se sobressair entre os pares, deslumbrar e encantar os "clientes existentes ou 

em potencial". A persuasão e a sedução são as armas poderosas, aliadas a altas doses de 

autoconfiança e individualismo. 

A medida do êxito dessa capacidade de venda é também dada pelo mercado. O 

sucesso é fazer-se, então, sempre em demanda. De fato, o indivíduo é chamado à condução de 
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seu próprio destino, e esse se confunde em uma adaptação constante aos imperativos do 

momento. O cenário é sempre visto como em eterno movimento. Esse é o sentido subjacente 

do alegre adotar e descartar das habilidades e capacidades apregoadas ao sabor do mercado de 

trabalho, investidas corno os quesitos imprescindíveis exigidos pelo atual mundo do trabalho. 

Tudo e todos são transformados em arquétipos, exemplos e modelos para o sucesso 

nas organizações e na agenda pessoal. Tudo e todos são instrumentalizados até o limite entre 

o bizarro e o risível. O oportunismo de plantão acasalado a uma certa inocência desesperada 

não se acanha frente o ridículo se esse lhes oferece as receitas mágicas para a vitória. 

Um exemplo pitoresco é dado por Handy (1995) ao descrever a obra de John O'Neil 

intitulada O paradoxo do sucesso. O cerne da obra seria salientar a importância do abandono 

do passado como uma necessidade para se manter em sintonia com as transformações que a 

sociedade do management impõe aos seus autores. O'Neil recorre a Ulisses e à Odisséia 

(HOMERO, 2000) para exemplificar as conseqüências nefastas desse apego ao passado. De 

acordo com Handy (1995), para O'Neil, embora Ulisses tenha sido um chefe guerreiro 

notável, o fato de ter levado 20 anos para voltar a sua pátria Ítaca corresponderia a uma 

hesitação em relação a assumir as responsabilidades do governo. Nessa linha, Ulisses seria, 

portanto, um homem que se negou a crescer. Os resultados dessa negativa seriam Ulisses 

entrado em Ítaca como maltrapilho e comandante fracassado, encontrando seu reino na mais 

profunda confusão! 

O que move O'Neil a recorrer a uma leitura canhestra da Odisséia (HOMERO, 2000) 

como um mau exemplo das conseqüências do apego ao passado é uma espécie de paranóia 

que subjaz à mentalidade do sucesso. Já é senso comum entre os autores de gestão, 

futurólogos e aspirantes a gurus e curandeiros a crença de que a sociedade do management é a 

única sociedade da velocidade16
• A velocidade se traduz no ritmo alucinante em que novas 

coisas são criadas e abandonadas, em que são transformadas ou aprimoradas. A velocidade dá 

a medida para o que é válido hoje não o ser no dia seguinte. E essa medida se traduz na 

aquisição e no abandono sem dor de idéias, valores, comportamentos, atitudes e 

posicionamentos ao sabor das últimas novidades em termos de habilidades e capacidades 

requeridas. 

Calvino (1990), refletindo sobre a economia de expressão dos contos populares, 

confere um pouco de poesia e uma analogia pertinente para o entendimento dessa noção. 

16 Em sua tese de doutorado, Wood (1998) oferece um feliz exemplo de que as pretensões de velocidade não são 
apanágio da sociedade contemporânea ao refletir sobre as transformações da industrialização e seus efeitos no 
corpo social do século XIX. 
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Nesses contos, as peripécias mais extraordinárias são narradas considerando apenas o seu 

essencial. Ocorre uma luta contra os obstáculos como se fosse uma luta contra um tempo que 

adiasse ou impedisse a realização de um desejo ou de um bem perdido. De fato, a sociedade 

do management se posiciona como a única sociedade sem tempo para o tempo. Esquece-se 

que, na história da civilização Ocidental, outras formações sociais também se entenderam 

como em movimento contínuo. A panacéia dos recursos tecnológicos e de informação "em 

tempo real" reforça essa crença na atualidade. 

As teorias da administração são o reflexo e o alimento desse sentimento de mutação 

permanente que acomete a sociedade do management. Cada amanhecer traz novas 

transformações, inovações, transmutações, criações que requerem respostas velozes, o 

abandono, enfim, do conhecimento acumulado em prol de um espírito imaginativo mais 

inclinado a concluir e a levar as idéias às últimas conseqüências. Freitas (1999, p.65) afirma 

que todas se apresentam como "[ ... ] a última resposta do saber [ ... ]". Esse posicioilamento 

levaria o tempo histórico à morte na medida em que não consagra a continuidade dos valores, 

isto é, os de ontem já não têm validade hoje e terão muito menos no amanhã. Em termos 

específicos do heró~ Freitas não nega sua perenidade como entidade. Afirma que sempre 

existirão para encarnar os valores. Mas, obedecendo à lógica de guarda-roupa de festa de 

socialites que parece acometer a sociedade do management, alerta para o fato de que o de 

hoje,"[ ... ] se não se atualizar, já não serve mais para amanhã". 

3.4.2 Excelência 

Excelência é o termo que traduz a velocidade da sociedade do management. No 

dicionário, excelência é a qualidade de excelente, primazia. Excelente, por sua vez, significa o 

que é muito bom, que excele. No verbete, exceler é estremar-se de outros, ou entre outros, ou 

acima de outros, avantajar-se, excelir (LACERDA et al., 1996). Mas se no dicionário 

excelência significa um atributo ou qualidade superior durável, a excelência da sociedade do 

management adquire novo sentido. A velocidade impõe que seja uma perseguição incansável. 

de quebra de recordes, de ascendência. Ser excelente é estar sempre à frente das evoluções 

sociais, da técnica e da tecnologia, dos novos formatos e formas de gestão. 

Na sociedade do management, a excelência é uma ironia e uma contradição. Essa 

mesma sociedade que redime o erro, sob a égide do experimento, da ousadia, e do 

conhecimento como as bases do êxito futuro, ao pontuar a excelência como um dos seus 
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vórtices, nega a possibilidade mesma da experiência do erro. A excelência como superação 

constante torna-se um valor em si e a medida de avaliação do indivíduo em termos de 

conquista pessoal. Perseguir a excelência é imiscuir-se em um universo de medo constante de 

ser superado num breve período de tempo. Ser excelente, portanto, é não ter tempo para o 

erro. Pior, o erro assinala a ausência da excelência, da capacidade de constante auto-superação 

do indivíduo. O erro iguala-se ao fracasso. 

Na sociedade do management, a noção de excelência encontrada nos dicionários 

conhece um deslocamento. De atributo do ser migra para o fazer. E é nas organizações que 

esse fazer se apresenta como um padrão sempre crescente de resultados a serem atingidos. 

Mas a experiência da excelência não se atém à esfera do trabalho. Como lhe é característica, 

na sociedade do management, a identidade pessoal e a profissional se confundem. Mas a 

excelência que advoga, que só "admite o sucesso-excelente-sempre", tomando de empréstimo 

essa expressão de Freitas, inviabiliza o indivíduo até mesmo de experimentar essa identidade 

fundida. 

A excelência apregoada está intimamente ligada às concepções de sucesso. Ser 

excelente/ser sucesso é uma das formas de escapar da segregação que a sociedade do 

management impinge aos seus atores. Ter sucesso, ser sucesso e aparentar sucesso é a 

condição de acesso aos mundos dos incluídos dessa sociedade. Nesse sentido, a excelência 

gera e causa uma ansiedade no indivíduo ao assinalar-lhe que sua identidade está sempre por 

um fio, sempre por desabar. O indivíduo transforma-se em um fantasma de si mesmo 

amaldiçoado pelo medo de tornar-se um ser sem identidade, sem auto-imagem, um ser que 

não se reconhece a si mesmo, enfim, um morto-vivo, se incapaz de sobrepujar diariamente a 

sua condição humana. A excelência requer uma capacidade e perfeição diária de superação 

que é inviável ao nível humano. Paradoxalmente, na sua desmedida grandiosidade, degrada o 

homem. Na busca da excelência de hoje que não é a de ontem, ele se reduz a um mendigo à 

cata de migalhas que alimentem a sua identidade (FREITAS, 1999). 

3.4:3 Flexibilidade 

O corolário da excelência é a flexibilidade, o termo mágico que, segundo Freitas 

(1999), habilita o homem da sociedade do management a se integrar e se mover nesse 

incessante turbilhão de transformações e novidades, enfim, transforma-se na sua condição 

básica de sobrevivência. Nas palavras da autora (FREITAS, 1999, p.65), "e é a varinha 
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mágica que renova as estruturas, os saberes, os comportament~s, as condutas, os métodos, os 

pensamentos, as visões de mundo, as representações, os conceitos ... " Parodiando Sennet 

(2002), de maneira prática, ser flexível é não deixar grudar nada, estar sempre disposto a 

descartar no dia seguinte o que serviu no dia anterior. É não constituir uma memória, mas 

estar preso apenas ao que o presente impõe. 

Nas organizações, a elegia da flexibilidade ganha contornos aberrantes, bizarros e até 

cômicos. Se a flexibilidade se erige como um dos pilares da racionalidade necessária para a 

sobrevivência num mundo em eterna transformação, a sua busca incessante não vê a 

contradição a que se impõe. Na corrida pela flexibilidade, uma irracionalidade "quase insana" 

se materializa como recursos para se atingir essa racionalidade inerente à flexibilidade. Conta 

Freitas que: 

Nessa luta alucinada, as organizações investem em qualquer método, receita, guru, 
treinamento ou práticas que lhe prometam tomar flexíveis seus "quadros" humanos. 
Semanas na selva, guerrilhas simuladas, cristais, florais, astrólogos, numerólogos, 
neurolingüistas, filósofos, zen-budismo, artes marciais, boxe, enfim, inúmeras 
práticas e pregações têm sido experimentadas para fazer com que todos se tomem 
superadaptáveis rapidamente. (FREITAS, 1999, p.66). 

Freitas ( 1999) se refere à sociedade do management como a sociedade do 

descartável, onde tudo e todos encontram sua obsolescência no dia seguinte, sejam valores, 

sejam indivíduos. É nesse sentido que se pode dizer que a sociedade do management"'e a 

sociedade de consumo se confundem. É com certo pesar que Aubert (1993) se refere a esse 

fenômeno nas organizações como "efeito Kleenex". Com efeito, o consumo humano nas 

organizações transforma todo indivíduo em material descartável tão logo desgastado pelo uso, 

envelhecido ou simplesmente não mais agradável. Assim, como os lenços de papel da marca 

Kleenex, eles são simplesmente jogados fora pelas empresas por não apresentarem mais os 

atributos desejáveis para o trabalho. Salienta Aubert (1993, p.96) que "o indivíduo não tem, 

neste sistema, nenhurri valor 'humano', ele é medido, julgado, avaliado e tratado na justa 

medida de seu rendimento imediato ou de sua sedução". 

Daí a necessidade de adaptação permanente, confusão entre o pessoal e o 

profissional, diluição dos parâmetros, ameaças de· dispensas e instabilidade erigida em sistema 

(AUBERT, 1993). Na visão de Sennet (2002), ocorre uma verdadeira corrosão do caráter, 

urna vez que valores tais como compromisso, dependência mútua e lealdade não mais vingam. 

O meio social desobriga tanto organizações como indivíduos a manter qualquer outro vínculo 

que não seja os de passagem, das relações esporádicas e da responsabilidade de si para 

consigo mesmo. 
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3.5 O Indivíduo S.A. 

A sutileza do controle das organizações contemporâneas menos hierarquizadas e 

fluidas se dá sob a forma de sucesso baseada no Indivíduo S.A. De fato, ser um Indivíduo 

S.A. é também atender aos chamados de "encarar a vida como um capital a dar retomo", "um 

projeto a realizar", a "ser o empreendedor da própria vida" ou qualquer outro mote do gênero 

propalado por essas organizações. O objetivo, explica Freitas (1999), é a criação de um 

vínculo fundado na cumplicidade e na convergência entre os interesses do indivíduo e o da 

organização, apresentando-se a organização como o único lugar possível de realização de tais 

objetivos e conquistas. O caminho do sucesso se erige, portanto, também na crença da 

condução do próprio destino. 

Wood e Paula (2002), advogam que o Indivíduo S.A. é um voraz consumidor de 

receitas, guias e fórmulas que possam conduzi-lo ao sucesso. Esse consumo é proporcional à 

sua sensação de desamparo no universo fluido dos novos formatos organizacionais. De fato, 

como argumentam os autores, esse indivíduo é presa de sensações de perigo e ansiedade que o 

levam a se referendar em experts e figuras de autoridades. Assim, seus valores e convicções 

não resultam de sua própria experiência, como, tampouco, constrói com seus próprios 

recursos maneiras de lidar com a realidade. É guiado por padrões preestabelecidos. Çom 

efeito, o Indivíduo S.A. é um ser mimético, sem espontaneidade, "[ ... ] fazendo de si mesmo 

um 'aparelho eficiente', que corresponde ao 'modelo' apresentado". Com o seu esforço 

dirigido para a imitação transformado em esforço de individuação, ele é, de fato, um 

"condenado à pseudo-individualidade", um não sujeito. (WOOD e PAULA, 2002, f.115). 

Sem identidade, sem individuação, ávida, no Indivíduo S.A., é uma eterna busca e 

demonstração de sua sintonização com as mais novas receitas de sucesso. Aquisição e 

controle são suas metas. Não almeja nem a expressão nem a emancipação. O seu 

conhecimento não resulta de uma postura crítica e de auto-análise. É, antes de tudo, fruto do 

monitoramento do impacto que causa nos outros, e dos efeitos que pode obter pelo 

gerenciamento desse impacto no olhar alheio. 

Partindo do perfil de empreendedor traçado por Mannhein na sua Sociologia do 

conhecimento IL Wood e Paula (2002) elaboram os macrotraços dessa personagem. Segundo 

os autores, o Indivíduo S.A. assume em seu trabalho e em relação a si mesmo não só as 

tarefas de realização, maximização de recursos e ultrapassagem da concorrência, típicas do 

empreendedor esboçado pelo frankfurtiano, como também introjeta em sua personalidade as 

chamadas virtudes combativas desse gênero de ator: ousadia, realismo, capacidade de analisar 
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a concorrência, antecipação constante das possibilidades futuras, recusa em satisfazer-se com 

o que quer que seja e esforço perpétuo para ultrapassar tudo. Na visão de Wood e Paula 

(2002), a adoção dessa postura se manifestaria numa realização associada à carreira, na 

percepção dos colegas como concorrentes e na instrumentalização das virtudes combativas 

como recursos para o sucesso. 

Como o empreendedor de Manhein, o Indivíduo S.A. racionaliza seus métodos de 

busca pelo sucesso, pois não admite a interferência ou o deixar a sua sorte ao destino. As 

virtudes combativas lhe permitiriam um exercício constante de adaptação às situações e a 

busca da perfeição. Para esse Indivíduo S.A., simulacro do empreendedor manheiniano, a 

·crença no sucesso se respalda na crença que em si mesmo esse sucesso é suficiente para fazê

lo seguro de si, livrá-lo da sujeição das ameaças externas, além de lhe garantir a sensação de 

que a vida e suas contingências estão sob seu controle. É nesse sentido de Wood e Paula 

(2002, f.ll2) concluem que: "[ ... ] a busca do sucesso é um poderoso organizador do 

comportamento humano, pois redesenha o senso de orientação e estabelece referenCiais que 

reconstituem a sensação de segurança e o conforto psicológico diante do mundo adverso e 

fragmentado". 

O Indivíduo S.A. é chamado a abandonar a tríade planejar, organizar e controlar, e 

adotar princípios como comprometimento, delegação, empreendedorismo. Deve ser ativo, 

adaptável, autônomo e ambicioso. Mas para gerenciar a si mesmo nesse mundo de culto à 

excelência, de obsolescência constante, ironicamente é invocado a planejar, organizar e 

gerenciar sua atuação como comprometido, excelente, empreendedor, adaptável, autônomo e 

ambicioso. 

Chamado a construir sua agenda pessoal no seio das organizações, o Indivíduo S.A. 

não só se municia de recursos que o façam competente para vencer as barreiras da excelência, 

como atende às exigências dessas organizações, que lhe indicam que uma poderosa agenda 

pessoal os pode tomar os grandes vencedores, os depositários de seus valores máximos. 

Assim, o apelo é a um grande sentido de direito, expectativa de resultados dramáticos, um 

sentimento de auto-importância ou um juízo rígido de valor próprio, um desejo de fama, 

sucesso e poder, associado à falta de empatia, sentimentos e emoções, e focado em questões 

fragmentadas e estreitas numa fé do curto prazo (PAUCHANT e MITROFF, 1992). 

A autopromoção exige, portanto, uma disciplina permanente, uma eterna vigilância 

em relação às mais subterrâneas movimentações de um universo em que nada é sólido. A 

exigência é a insensibilidade para não se apegar a nada nem a ninguém, só a ter olhos para o 

mercado. Flexibilidade e excelência são as paranóias desse indivíduo. O sucesso do mundo de 
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hoje pertence àqueles que incorporam sem dor as modas do momento. O caminho do sucesso 

é possuir todas as certificações valorizadas pelo mercado de trabalho. 

Mas ser um Indivíduo S.A. tem seus ônus. Como advoga Reich (2002), em 

consonância com Chanlat (2000), implica solidão e perda de sentido de todas as formas de 

solidariedade e sociabilidade. É a expressão mais viva da sociedade do management e sua 

ingerência nos mais íntimos rincões do indivíduo. O sucesso é um jogo de manipulações 

centralizado na luta pela vantagem pessoal, em vencer a concorrência, na qual se expressa a 

arte da intimidação e da sedução. O único objetivo do Indivíduo S.A. é fechar um negócio, 

não importa se isso signifique a destruição de quaisquer laços de fraternidade, noções de 

família ou de pertinência a grupos: 

A VENDA DE si mesmo faz exigências implacáveis na vida da pessoa, além de 
também afetar as relações pessoais. Quando a personalidade está à venda, todos os 
relacionamentos se transformam em oportunidades de negócio em potencial. [ ... ] 
Mesmo quando amigos, parentes e conhecidos casuais se tornam meios para vender 
uma imagem, todas as relações podem se tornar manchadas por motivos 
dissimulados. Em Washington, Nova York, Vale do Silício ou em qualquer outro 
centro de negócios, geralmente é dificil almoçar com um "amigo" sem se assumir 
que uma das partes está vendendo alguma coisa, ou procurando comprar. (REICH, 
2002, p.168). 

Wood e Paula (2002) concluem que essa instrumentalização do outro solapa qualquer 

iniciativa de vida autêntica do indivíduo. Ocorre um verdadeiro cisma entre ele e a realidade e 

os outros. A incerteza criativa e o sentido da natureza problemática humana lhe escapam. De 

fato, o Indivíduo S.A. parece incapaz de identificar-se com quem quer que seja, sem ver nesse 

alguém uma extensão de si próprio. Assim, vive uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que é 

incapaz de penetrar imaginativamente na vida dos outros, é consciente de sua existência 

independente. Daí sentimentos contraditórios, falta de confiança em si mesmo e uma miríade 

de emoções que reforçam o jogo manipulatório e instrumentalizador cujo objetivo único é 

vencer e ter sucesso sobre o outro e os outros. O que conta é prestígio, reconhecimento e 

influência. 

O sucesso aparece então como um fim em si mesmo. É a vitória sobre os adversários 

como única capaz de instilar no indivíduo um sentido de auto-aprovação. Segundo Lasch 

(1983, p.86), instaura-se a "aberta aceitação da necessidade de explorar e de intimidar os 

outros, em sua falta de interesse pela substância do sucesso, e pela franqueza com que 

insistem que as aparências- 'as imagens de vitória' -contam mais do que o desempenho, a 

atribuição mais do que a realização". 
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Para corroborar seu posicionamento, Lasch (1983, p.86-87) cita um autor anônimo 

que, segundo ele, deixa "implícito que o eu consiste pouco mais do que em sua 'imagem' 

refletida nos olhos dos outros". Em suma, para esse autor anônimo, o modo como o ator se vê 

reflete a imagem que se passa aos outros. Para Lasch (1983, p.87), isso é prova cabal de que 

"nada faz mais sucesso do que a aparência de sucesso". 

3.6 A Nova Bíblia 

Sintoma e conseqüência dessa nova perspectiva de sucesso é a existência .de uma 

revista no Brasil com o sugestivo e auto-evidente nome Você S.A. Lançada em 1998, tem hoje 

periodicidade mensal e sua tiragem média, em 2000, era de 300 mil exemplares. A revista é · 

voltada para o profissional pessoal fisica, e seu enfoque básico são as estratégias e 

oportunidades que podem auxiliar o desenvolvimento da carreira profissional (WOOD e 

PAULA, 2002). 

A revista tem um caráter entre o de instrumental e o de auto-ajuda para a orientação 

do dia-a-dia no trabalho. Matérias sobre o modo de se relacionar com o chefe, equipe e 

subordinados, etiqueta e gestão do patrimônio pessoal dão o tom do seu conteúdo. Mas o que 

se sobressai é a ênfase nas habilidades que devem ser aprendidas ou esquecidas e nas técnicas 

a serem empregadas para garantir que a mercadoria indivíduo esteja sempre atualizada, 

sempre em sintonia com as demandas do "mercado". Em outras palavras, que adquira as 

capacidades requisitadas para se sobressair nas gôndolas desse supermercado em que se 

transformou o trabalho e própria noção de sucesso. 

A revista Você S.A. com certeza não é a única, mas talvez seja a mais popular em 

termos de artigos em revistas não acadêmicas de negócios como rica fonte de subsídios para 

exemplificar a nova mentalidade de sucesso em gestão. O próprio caráter prático e sintético de 

suas reportagens permite identificar a presença dessa mentalidade com muita clareza. O tema 

subjacente é único: conquistar o sucesso o mais rápido possível. O veículo para uma carreira 
'\ 

fulminante até o céu empresarial é superar com êxito os obstáculos impostos por uma suposta 

nova ordem no mundo dos negócios. Chegar à constelação organizacional requer, portanto, 

atenção redobrada e absorção de tudo e de toda inovação. As técnicas devem ser 

imediatamente adotadas para manter a competitividade pessoal e, em decorrência, a da 

empresa. 
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Nas páginas de Você S. A. apreende-se que o pressuposto da igualdade de 

oportunidades continua a rir para todos. Basta aprender as modernas técnicas gerenciais, 

adotar os ensinamentos de liderança, estar sempre aprendendo e desenvolvendo, estabelecer a 

network, cuidar do marketing pessoal. Afinal, o fator humano é o recurso mais importante das 

organizações e as organizações estão sempre em busca de talentos. Que outro sentido teria 

essa procura se não o de reconhecer e valorizar o talento do fator humano? É tudo uma 

questão de "chegar primeiro" para ser o novo Jack Welch. Persiste a velha e surrada máxima 

do Ocidente, industrial, leigo e capitalista como sinônimo de competição. 

Ao elaborar os novos atributos a serem apreendidos, os artigos de Você S.A. 

identificam os existentes e não desejáveis. Ao decifrar a construção desse mecanismo, Fiorin 

( 1999) enfatiza que, para desqualificar os atributos existentes, os artigos os reelaboram 

partindo de novas categorias. O tema subjacente, todavia, é o mesmo. A aprendizagem de 

técnicas garante o bom desempenho. Ser bem-sucedido implica aprendizagem ininterrupta, o 

"discurso forte" deste início de século. 

O artigo Deixa que eu resolvo 17
, recentemente publicado na revista Você S.A., é 

exemplo típico da contribuição dos meios de divulgação para a construção e reafirmação da 

mentalidade do sucesso. Do mesmo modo, ilustra como o jogo de categorias é empregado 

para assinalar os atributos desejados e não desejados. O próprio "olho"18 já é farto mate~ial 

para análise: "Perfeccionista e altamente comprometido com suas funções, o chefe brasileiro 

tropeça na hora de passar a bola pra frente e transmitir poder a sua equipe" (MARI, 2001, 

p.20). 

O perfeccionismo e o comprometimento antes esperados das chefias são 

desqualificados pelas novas habilidades requeridas. É preciso ser um "homem do time" e 

ceder o "espaço a outros". É necessário valorizar o outro para que o trabalho seja produtivo. O 

reconhecimento traz inúmeros beneficios. O mais importante e básico é a satisfação pessoal 

com as tarefas. Esse é o motor para o envolvimento do indivíduo nas metas organizacionais. 

O envolvimento se traduz em ganho de eficácia e eficiência. Enfim, sublinha, na sua estrutura 

profunda, que é um modo de agir que substitui a supervisão direta e o controle das hierarquias 

tradicionais. 

17 
CONSULTAR ANEXO 1: DEIXA QUE EU RESOLVO 

18 Jargão jornalístico que designa "resumo jornalístico de seu conteúdo, se possível por meio infográfico" 
(MANUAL DA REDAÇÃO. São Paulo: Publifolha, 2001. p.44, verbete "Íntegra"). 
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A valorização apregoada pelo artigo é utilitária. Não é expressão autêntica do 

reconhecimento do potencial alheio. É técnica a ser aprendida para o aumento da 

produtividade. Está, portanto, ao alcance de todos. Além do artigo, bastam bons livros, alguns 

cursos, seminários e meia dúzia de palestras para ser bem-sucedido. O bônus extra é a 

admiração de subordinados e superiores pelo "humanismo" do chefe. O "negócio" é ''l'll 

build a stairway to Paradise/ With a new step every day"19
, introduzindo um pouco de 

lirismo, à custa de Ira Gershwin, para amainar a brutalidade do processo. 

Wood e Paula (2002) argumentam que essa valorização utilitária traduz-se em um 

discurso de caráter instrumental que permeia a literatura em gestão e administração. Assim, 

valores e sentimentos humanos são transformados em instrumentos úteis por meio de 

perspect.ivas· simplistas e das polarizações entre bom, certo e ''novo"; ruim, errado e "antigo". 

Outros exemplos citados pelos autores do fenômeno são títulos e olhos de matérias 

jornalísticas, publicados em revistas especializadas de gestão e administração, que ensinam 

como os colegas de MBA podem ajudar o indivíduo a encontrar um novo emprego, como a 

cooperação entre colegas pode ajudar na evolução da carreira e como as boas relações com o 

chefe podem ajudar a abrir portas. 

3. 7 Evidência Anedótica: A Trajetória Heróica de Mary Kay As h 

Nas coletâneas e autobiografias de altos executivos e empreendedores estão as 

grandes inspirações para o Indivíduo S.A. pensar seu sucesso. Nelas, negócios e vida pessoal 

se mesclam em narrativas de tons quase melodramáticos de folhetins para passar uma lição 

moralizante ao leitor. Ambição, trabalho árduo, capacidade de superar obstáculos tanto nos 

negócios como na vida pessoal constituem as bases do sucesso. A visão de sucesso apregoada 

é alicerçada na capacidade de, partindo do nada ou do quase nada, construir verdadeiros ou 

salvar da falência iminente impérios comerciais e industriais e, ao final de muito suor e 

lágrimas, colher_ milhões, e até bilhões, em dinheiro. Nessas coletâneas, o herói e a 

celebridade se confundem nos mexericos sobre os sortilégios da vida pessoa~ impregnando a 

escalada para o sucesso como riqueza e propriedade de empresas bem-sucedidas. 

Forbes: as maiores histórias do mundo dos negócios (GROSS, 1997) é exemplo 

típico dessa safra. A obra reúne a trajetória de 20 empreendedores norte-americanos na 

19 GERSHWIN, Ira. "(1'11 build a) Stairway to Paradise". In __ _, Gershwin lyrics; lyrics on several 
occasions. Londres: Omnibus Press, 1978, 1988. p.294. 
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construção de empresas bem-sucedidas, tais como a Wal-lvfar_t, a American Express ou a 

Disney. No prefácio, essas personagens são apresentadas como heróis e, nessa condição, 

comparados a estadistas, soldados ou ainda atletas. Esses atores são também apresentados 

como influenciadores "de quem somos e naquilo que somos hoje". Mas o seu desempenho 

excepcional à frente dos empreendimentos não é o único atributo para qualificá-los como 

heróis. Retomando o referencial clássico de que a função do heroísmo é antes servir à 

coletividade, os feitos desses atores são referendados pelo seu legado à sociedade. Assim, 

Mary Kay Ash é apresentada como a heroína que ofereceu à mulher norte-americana 

oportunidades de auto-estima e confiança por meio da possibilidade de ascensão no mundo de 

trabalho, sem desprezar as preocupações de mãe e dona-de-casa, em um universo cultural 

empresarial dominado por homens. Nas páginas do livro se aprende que o entusiasmo de 

Mary Kay também se traduzia nos seus produtos. Para a empreendedora, a compra de 

cosméticos poderia fazer tanto pelo ânimo das mulheres como uma ida a um restaurante 

elegante. 

O relato sobre a vida de Mary Kay e da construção de seu império, a Mary Kay 

Cosmetics, tem lances mirabolantes, dignos de uma telenovela. Mary Kay chegou tarde ao 

mundo dos negócios. Aos 45 anos, em 1963, em depressão em razão do desemprego e da 

perda do papel de mãe, abriu a empresa de vendas diretas de cosméticos em Dallas, Tex~. A 

inf'ancia, no interior daquele estado norte.,americano, também lhe tinha sido pouco auspiciosa. 

Aos sete anos, cuidava do pai inválido enquanto a mãe trabalhava para o sustento da casa. Na 

juventude, a falta de recursos a impediu de cursar a universidade. Esse sonho foi ainda mais 

postergado por um casamento aos 17 anos e três filhos. O divórcio desse primeiro marido 

acontece ao final da Segunda Guerra e durante os 1 7 anos seguintes faz às vezes de arrimo de 

família, criando os filhos sozinha. 

Durante o período do casamento, mais especificamente na década de 30, Mary Kay 

já ·tinha descoberto sua ''verdadeira vocação" como vendedora, trabalhando primeiramente 

com venda direta de produtos e, depois, já divorciada, como recrutadora e gerente de 

vendedores. Um novo casamento acontece em 1960, e o desemprego de Mary Kay infla o 

casal com os planos para a constituição da nova empresa. Mas outra tragédia se abate sobre 

ela. O marido morre subitamente de ataque cardíaco quando o capital necessário e um local 

para dar início ao empreendimento já estavam acertados. 

Entregar-se ao trabalho foi a maneira de Mary Kay responder à dor da perda do 

marido. Abriu sua empresa, que seguia uma estratégia singular. Primeiro, só recrutava 

mulheres. Segundo, baseada nas experiências profissionais anteriores da empreendedora, e ao 
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contrário da prática então corrente nas empresas de vendas diretas, as consultoras pagavam 

adiantado 50% do preço de varejo dos produtos. Assim, a empresa funcionava sem dívidas a 

cobrar. De acordo com uma declaração da própria Mary Kay, essa opção refletia a crença na 

máxima do capitalismo norte-americano de leve e pague. 

A empresa cresceu rapidamente, e das nove vendedoras iniciais saltou para 200 

pessoas em um ano. O aniversário dessa data foi marcado por uma confraternização entre os 

representantes que deu início à política de inspiração, entusiasmo e recompensas materiais 

para a motivação de vender mais. Essa política, convertida em filosofia, se baseava na crença 

de que as mulheres carecem de confiança e que cabia à organização instigá-la por meio de 

reforços positivos e reconhecimento até mesmo dos menores feitos. Nos anos seguintes, essas 

reuniões não só incluíram palestras motivadoras, como premiações para aquelas que 

cumpriam as suas metas determinadas de venda 

O apoio pessoal emocional a mulheres que não o encontravam em suas famílias é 

outra das marcas da empresa. A própria Mary Kay se encarregava de dar telefonemas para 

saber da saúde de familiares doentes e de enviar cartões manuscritos para as suas consultoras. 

Essa iniciativa atraía cada vez mais representantes, aliada a um mark-up acima dos 

usualmente encontrados em empresas de venda direta, e na possibilidade de as consultoras 

ganharem comissão sobre as vendas das mulheres que recrutassem. A empresa recompensava 

essa produtividade. Consultoras que recrutassem um determinado número de novas 

vendedoras tomavam-se diretoras de vendas e, por fim, diretoras nacionais de vendas, 

algumas com comissões que montavam a 1 milhão de dólares anuais. 

Em 1966, um novo casamento esperava Mary Kay. A empresa prosperava e a 

propaganda de boca em boca tinha amealhado consultoras em outros estados, que respondiam 

por 90% do total das vendas. Sob os auspícios da bonança, Mary Kay efetua a venda de ações 

ao público com um plano ambicioso de expansão, com a construção de centros de distribuição 

na Califórnia, Geórgia, Nova Jersey e Illinois. Esse período idílico, marcado pelo crescimento 

das vendas e pelo aumento do número de representantes durou até a primeira metade da 

décadà de 80, quando uma nova reviravolta faz cair as vendas e o valor das ações. Na Bolsa 

de Valores de Nova Iorque desde 1976, a empresa decide fechar o capital, readquirindo os 

75% das ações que não eram seus. O objetivo foi retomar o controle decisório e implementar 

um plano de expansão ambicioso para o exterior, com comissões e bônus maiores. A 

iniciativa parece ter sido compensada. Em 1994, o total mundial de consultores somava mais 

de 425 mil indivíduos em 20 países, detendo 10% do mercado de cuidados faciais e 8, 5% do 

mercado de cosméticos coloridos para o rosto dos EUA. 
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A lição de moral a tirar da experiência de Mary Kay é que seu sucesso deriva de "[ ... ] 

práticas comerciais saudáveis combinadas com tenacidade e pensamento original sobre o 

mercado, sobre a estrutura empresarial e sobre as próprias mulheres" (GROSS, 1997, p.245). 

Mary Kay é considerada uma verdadeira inovadora na medida em que "construiu uma cultura 

empresarial nova, baseada na instrução, na participação e no poder feminino" (GROSS, 1997, 

p.245). Assim, a estrutura de sua empresa seria uma fonte de inspirações, sobretudo para as 

mulheres. No próprio âmbito da empresa, prova irrefutável é que inspirou milhares de 

vendedoras a se tomarem operadoras de negócios. Mas o grande legado de Mary Kay é "Ao 

aproveitar o poder produtivo e econômico da mulher americana, ela forjou um movimento de 

liberação econômica e 'voou através do teto de vidro' duas décadas antes de essa expressão 

existir" (GROSS, 1997, p.245-246). 

Nas coletâneas elogiosas têm-se, em caráter embrionário, princípios similares que 

forjam as biografias e autobiografias dos gerentes-heróis e dos empreenderes de sucesso. 

Essas narrativas, misto de jornalismo com romances de aventuras, são também propícias para 

que os autores ofereçam aos leitores um receituário de como se conduzir, de como proceder 

para ele mesmo tomar-se um sucesso. Em quase todas, como no exemplo de Mary Kay, 

também aparecem elementos da interpretação do herói tipo John Wayne em sua face 

vitoriosa. Assim, empreendedores e superexecutivos, como heróis e heroínas, passam por 

dificuldades, mas esse quadro é amenizado nas narrativas. Há sempre alguma dor, mas essa 

dor é matizada pela capacidade superior do empreendedor-gerente-herói em mitigá-la. A 

situação, desse modo, é descredenciada. Inexistem elementos complicadores. Se eles vêm a se 

manifestar, o herói ou a heroína responde prontamente para novamente descredenciar a 

situação. Por outro lado, se esses heróis ou heroínas são engolfados por situações além de suas 

capacidades, a lição subjacente não muda. O fracasso é a abertura, o aprendizado para o 

futuro de sucesso que lhe sorri posteriormente. Em síntese, essas personagens são fadadas a 

serem heróis ou heroínas. Não há nada que lhes possa impedir o caminho do sucesso via o 

heroísmo de suas ações. São predestinados e o sabem desde sempre. 

A autobiografia de Akio Morita (1986), Made in Japan, é, nesse quesito, exemplar. 

Logo na primeira página, o fundador da Sony se descreve otimista e com confianÇa em si 

mesmo e em seu futuro, ainda que o Japão se encontrasse devastado pela II Guerra Mundial. 

A primeira parte do livro é dedicada, aliás, à atuação de Morita como militar durante a guerra. 

Nela, os episódios narrados já levam a evidenciar a sagacidade, sabedoria, senso de 

oportunidade, dedicação, entre outros predicados, que lhe possibilitaram fundar a 

multinacional japonesa. 
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O livro é também pródigo em conselhos e receitas. Assim, Morita ensina que, para 

vender seus primeiros rádios de bolso, recorreu a um estratagema. Na realidade, esses rádios 

não cabiam nos bolsos das camisas. Para vendê-los como tal, Morita mandou confeccionar 

camisas com bolsos maiores para seus vendedores. Em que pese a ética envolvida em relação 

ao consumidor, essa é uma questão que não entra no mérito de Morita. O que pesa é a argúcia 

e a astúcia com que resolveu um problema de sua empresa. Mas, como para dois pesos há 

duas medidas, esse mesmo Morita capaz de enganar o consumidor não se fez de rogado 

quando se sentiu lesado por uma empresa de chocolates que, oportunamente, no esteio do 

sucesso da empresa, registrou no Japão a marca Sony para seus produtos alimentícios. Morita 

foi aos tribunais e conseguiu a anulação da marca para os chocolates. 

3.8 Conclusões 

Lasch (1983) critica a moderna concepção de sucesso fundado no seu entendimento 

da derrocada do projeto da ética protestante. Como analisa Weber (2001), a ética protestante 

funda-se em hábitos de atividade, sobriedade, moderação e autodisciplina. O sucesso decorria 

de uma acumulação paciente e diligente em que o adiamento da gratificação era não só sua 

gratificação pessoal como uma fonte de lucros. Era a celebração do trabalho como sua própria 

recompensa. O protestante orgulhava-se de seu julgamento de caráter e probidade. 

Mather (1965) argumenta que, se o homem temente a Deus trabalhava 

diligentemente por sua vocação, também o fazia por conforto e conveniência da comunidade. 

Nesse sentido, apresentava duas vocações. A primeira é servir a Deus. A segunda é a vocação 

pessoal pela qual era reconhecida sua utilidade na comunidade. De fato, a ética protestante 

reconhece que o homem pode enriquecer por vocação, o chamamento divino, mas o 

enaltecimento pessoal era incidental com relação ao trabalho social. Como exemplo, o homem 

é chamado a não se envaidecer com a prosperidade e estar sempre atento ao fato de que, à 

perspectiva da pobreza, deveria vivenciá-la com ca~ e tranqüilidade, sem reclamar. 

De fato, a base da ética protestante associa uma concepção de sucesso a uma 

moralidade. O puritanismo enaltecia a importância do trabalho socialmente útil sem o 

desvincular o autocrescimento. Implicava autodisciplina, treinamento e cultivo dos talentos 

dados por Deus, sobretudo o da razão. O ideal de prosperidade ia além do conforto material 

para abrigar a boa saúde, a boa disposição mental, a utilidade e a satisfação de saber que se 

conseguiu a boa opinião dos outros. A virtude compensa, e o que recompensa não pode ser 



97 

medido em dinheiro. A riqueza, ou melhor, a ostentação da riqueza por meio da exibição de 

objetos que a assinalam, ainda não se impunha. "A Verdadeira recompensa da virtude é ter 

pouco do que se desculpar ou do que se arrepender, no fim da vida [ ... ]. A riqueza deve ser 

valorizada, mas principalmente por servir como uma das pré-condições necessárias ao cultivo 

moral e intelectual" (LASCH, 1983, p.82-83). 

A arte de ganhar dinheiro, e de ostentar esse ganho, como medida de sucesso é uma 

corrupção da ética protestante que se instala no século XIX, em que Deus já não mais 

representa um aspecto central na construção social. A sociedade se laiciza e, com ela, as 

preocupações com a sabedoria e a promoção de conhecimentos úteis. Essas, como as virtudes, 

atingem o apogeu em si mesmas, e sua serventia ao homem se resumia em recursos úteis para 

ganhar dinheiro. Instala-se o reino da auto-suficiência, onde toda medida é o dinheiro. A 

opinião positiva do outro não mais é associada a utilidade de alguém para o meio socia~ mas 

expressão e recurso para obter crédito no mercado e para se fazer no mercado. A própria 

sociabilidade é condenada na medida em que interfere nos negócios (LASCH, 1983). 

Ainda assim, os princípios protestantes prevaleciam. Se o trabalho e o dinheiro se 

transformam em medida de todas as coisas, as virtudes como diligência, parcimônia e 

temperança ainda pesam como a recompensa desse sucesso. Escreve Lasch: 

O espírito do autodesenvolvimento sobreviveu, sob forma aviltada, no cultó da 
"autocultura" - cuidados e treinamento adequados da mente e do corpo, nutrição da 
mente por meio de "bons livros", desenvolvimento do "caráter". A contribuição 
social da acumulação individual sobrevivia ainda, como uma tendência, na 
celebração do sucesso, e as condições sociais do capitalismo industrial primitivo, no 
qual a busca da fortuna inegavelmente aumentou o suprimento de objetos úteis, 
deram alguma substância à alegação de que "capital acumulado significa progresso". 
Ao condenar a especulação e a extravagância, ao sustentar a importância da 
diligência, ao estimular os jovens a começar de baixo e a se submeter "à disciplina 
da vida cotidiana", até mesmo os mais declarados expoentes do auto-enriquecimento 
apegaram-se à noção de que a riqueza extrai seu valor de suas contribuições para o 
bem-estar e para a felicidade das futuras gerações. (LASCH, 1983, p.84-85). 

Curiosamente, Lasch (1983) revela que a competição tinha pouca ênfase nesse 

ambiente de século XIX. Segundo ele, essa concepção media o sucesso não pelo progresso 

dos outros, "mas por um ideal abstrato de disciplina e abnegação". A competição se assimila à 

vontade de vencer com a proliferação das grandes organizações burocráticas como unidades 

de produção do sistema capitalista. Dessa feita, instaura-se uma luta em que a premissa é 

superar a geração anterior, a uma rivalidade entre indivíduos com capacidades mais ou menos 

similares. Dotados dessas qualificações aproximadamente iguais, esses indivíduos se 

embrenham ao máximo em se distinguir, dando origens à competição, para alçar a postos cada 

vez mais rarefeitos na medida em que se progride na hierarquia das organizações. 
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A máquin.a burocrática descrita por Weber (1980) perde sua essência. Embora regida 

por códigos e relações em que se privilegia o cargo e a capacidade técnica do ocupante como 

modos de ascensão em seu interior, não previu que o fator competição entre pessoas mais ou 

menos dotadas da mesma capacidade técnica resvalasse para critérios subjetivos para galgar 

os degraus hierárquicos. Nesse sentido, atrair a atenção, vender a si mesmo, muito mais que 

uma estratégia para se sobressair entre os pares transforma-se em um fim em si mesmo nesse 

início de século. 

É então na competitividade inaugurada pelas grandes organizações burocráticas que 

se encontra a raiz da contemporânea concepção de sucesso como parecer ter. Pois nessa 

competição pela mobilidade, a força de vontade, a energia, a iniciativa e a autoconfiança são 

enaltecidas. O que impera é o indivíduo desvinculado do seio social. Compete-se para se 

chegar lá, ser alguém reconhecido pelo social, pelo seu status de vencedor desvinculado de 

qualquer outro objetivo, e não ao contrário, como apregoa a ética protestante, ter o 

reconhecimento na medida de sua utilidade para o meio. 

Como assinalam Pages et ai. (1993, p.135), nesses contextos "a carreira se torna o 

investimento principal do indivíduo, o móvel principal da existência; o valor pessoal é 

reduzido à competência profissional que lhe serve de código único". Assim, sucesso, ambição 

e carreira se confundem e impregnam o indivíduo como os valores essenciais. Dessa 

associação decorre um movimento numa única direção. Vencer como sinônimo de ascensão 

na carreira se torna meta e sinônimo do homem corporativo. Sem vencer, não há 

reconhecimento, o que, em última instância, se traduz na submissão aos cânones 

organizacionais, isto é, às noções de competência assinaladas como esperadas pela 

organização. De fato, Pages et ai. (1993, p.l36) argumentam que essa "competência não se 

origina no ato do trabalho, no know-how, na relação do indivíduo com um objeto [ ... ], [mas] a 

um sistema de sinais instaurados e controlados[ ... ], sinais que simbolizam o sucesso" .. 

Diante dessas novas concepções de carreira e sucesso, as conclusões de Pages et al. 

(1993) são aterrorizadoras: 

A partir do momento em que o sucesso se toma um valor em si, as questões sobre as 
finalidades e os critérios reais deste sucesso não se colocam mais: não importa que 
vitória, contanto que se vença! Não importa o que muda, contanto que mude: A 
pergunta do ''por que" nunca é colocada, pois todos admitem que "é preciso vencer". 
A ambição constantemente encorajada embora jamais satisfeita não é vivida como 
uma contradição. Como se poderia duvidar do fato de que vencer é bom, que 
qualquer promoção é uma recompensa, já que estas crenças se enraizaram num ideal 
do Ego do indivíduo? (PAGES et ai., 1993, p.l35). 
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Embora Pages et a!. (1993) se refiram ao quadro instaurado nas organizações formais 

e burocráticas, suas palavras soam bastante atuais num contexto em que novos formatos 

organizações vêm solapando essas formas de estrutura. Mesmo em contexto distinto, o 

Indivíduo S.A. não questiona jamais o porquê da necessidade de vencer, de ser sucesso. Para 

ele também, ou mais do que nunca, o sucesso é um valor em si, independentemente de 

critérios e finalidades. 

Mais competitivo do que nunca, o Indivíduo S.A. volta-se para as suas capacidades 

de influenciar e dominar o outro como a chave do sucesso. A administração das relações 

interpessoais transforma-se em essência do autoprogresso. O capitão de indústria deu lugar ao 

homem de confiança, o perito em causar boas impressões. Dizia-se aos jovens que tinham que 

vender sua imagem para conseguir sucesso. Como fórmula de sucesso, influenciar pessoas e 

fazer amigos têm pouco a ver com parcimônia e diligência 

O Indivíduo S.A. vive em estado perpétuo de insatisfação. Essa insatisfação corrente 

se dá entre o choque do imaginário e o da realidade. Mais precisamente, está atrelada à 

questão da legitimação do sucesso por outros meios que não o trabalho em si, mas na esfera 

do sonho socialmente sancionado e da sua contrapartida pela sociedade da celebridade. De 

que modo perpetuar-se como sonho? Os olhos dos outros, ou melhor, sua elevação a 

celebridade, tende a minimizar, a acalmar as ansiedades por um lado. Por outro, pavim~nta 

novas inquietações. A principal delas é como se manter permanentemente em evidência. É 

nessa direção que se podem entender suas inquietações em relação à incapacidade de atender 

suas insatisfações. A pergunta é: como chegar a ser celebridade e perpetuar-se nessa corda 

bamba que descarta indivíduos tão rapidamente como lenços de papel Kleenex usados. 
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4 A CRISE 

Crises organizacionais são períodos de grande complexidade e transformação nas 

organizações. Por serem momentos de grande turbulência, aparecem como o cenário ideal 

para a evocação e o surgimento de heróis organizacionais. Esses heróis conduziriam seu 

"povo", isto é, a organização, à bem-aventurança dos tempos futuros. A realidade tem, 

todavia, se mostrado o contrário. Quase toda a literatura de crises, quando não recorre aos 

modelos prescritivos para se· evitar uma crise, como é o cerne da pesquisa em língua inglesa 

(Clair, Fink, Mitroff, Pauchant, Pearson, Pinsdorf), advoga a falácia do modelo heróico. 

Os estudos europeus (Fóurnier, Krimsky, Lagadec, Plough, Rosenthal) são, 

sobretudo, pródigos em abordar o tema "gestão de crises" a partir dos fatos em seu desenrolar. 

Raramente apresentam um receituário, como seus congêneres ingleses, de medidas 

preventivas e preditivas a serem tomadas antes para evitar a ocorrência ou minimizar as 

conseqüências de uma crise. O enfoque é a própria crise em si, seus desenvolvimentos e 

desdobramentos. Nessa literatura, há pouco espaço para o herói. A ênfase recai sobre as 

tentativas de entendimento do fenômeno. Se elas oferecem recursos para o uso do candidato a 

herói, esses são os elementos para reflexão sobre a situação em si e não utensílios de um 

arsenal guerreiro pronto a entrar em combate. 

À parte a distância existente entre as propostas de origem anglo-saxã e as européias, 

é certo que ambas as tendências se sustentam em casos de fracassos. Mais efetivamente, tais 

cases são empregados para explicar como os procedimentos inadequados engendrados por 

esses "heróis" agravaram ainda mais o problema. De fato, não é à toa que Pinsdorf (1987) 

ironiza a idéia da ação de um herói tipo John Wayne em tempos de crise. O herói tipo John 

Wayne retratado pela autora, que se vê mais às voltas com o descompasso de suas iniciativas 

em relação à realidade do que com o sucesso, é a tônica dos muitos percalços, por vezes 

evitáveis, que encontram as organizações em tempos de crise. 

Apresentar e refletir sobre as implicações dessa personagem para as organizaÇões em 

períodos de crise é o objetivo deste capítulo. 

A primeira parte - Crise, Calamity Business e Atos Heróicos - apresenta um breve 

quadro do estado da arte no campo de estudos de crise. A segunda seção - O Fenômeno Crise 

Organizacional - é dedicada a uma breve sinterização do fenômeno crise em geral, para uma 

organização, com ênfase na perspectiva de interação dos vários stakeholders que interagem 

com a organização nesses tempos de exceção. A terceira parte - Gestores, Crises e 
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Organizações - explica como o perfil dos gestores se mescla com o de suas organizações e 

contribui para a construção de organizações mais propensas a experiências de crise. A quarta 

parte - Calamity Business ou o Encontro de John Wayne de Pinsdorf com seu Campo de 

Batalha- expõe com mais detalhes como a mentalidade do sucesso prevalecente no mundo da 

administração, escorada numa noção de heroísmo, encontrada nessas empresas mais 

propensas à crises, é responsável pela maior incidência e agravamento das crises que essas 

organizações podem experimentar. A quinta parte- Os Jogos de John Wayne- elucida os 

principais mecanismos nos quais se escoram os gestores alinhados com um ideal de 

onipotência e supremacia, tidos como fatores de sucesso, e que alimentam o calamity 

business. A sextas parte - Organizações e Mismanagement - traça um cenário geral das 

conseqüências da ação do calamity business para as organizações como um todo. A sétima 

parte - Calamity Business, Mismanagement e Comunicações - faz um balanço geral das 

premissas e conseqüências do calamity business e do mismanagement em termos de 

comunicações da empresa em cnse com os seus vários stakeholders. As Conclusões 

apresentam uma síntese do capítulo. 

4.1 Crise, Calamity Business e Atos Heróicos 

Barton (1993) afirma que já na década de 1920, ocorreram as primeiras menções à 

importância do estudo e da prática da gestão de crises nas organizações. O precursor seria 

Edward L. Bernays, no seu livro Crystallizing public opinion, datado de 1923. No entanto, é 

somente na década de 1970, que o campo é reconhecido como área de pesquisa e atividade 

empresarial (MITROFF, 1994). No entender de Mitroff, esse caráter de novidade é o principal 

empecilho a seu entendimento e a sua aceitação na academia e nas empresas. De um ponto de 

vista objetivo, sob a perspectiva da administração, isso se traduz no fato de que ainda hoje são 

raras as organizações conscientes da importância da incorporação da gestão de crises como 

função administrativa (SANTANA, 2000). Santana revela um outro caráter, até mais 

substancial, que concorre para o pouco reconhecimento do campo. A gestão de crises é uma 

contracultura no âmbito da teorização e da prática em gestão. Representa uma mudança de 

foco ao introduzir a perspectiva da falha, do erro e, de maneira mais abrangente, do malogro e 

da derrocada, em corpos de teoria e prática obsessivamente voltados para o sucesso, isto é, 

para avanços e progressos, para ganhos em lucratividade e em produtividade, com a 

introdução contínua de novas metodologias técnico-gerenciais. 
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À revelia de todos os obstáculos, quer como campo novo, quer como área de difícil 

aceitação pelas ciências e práticas administrativas, a gestão de crises já conta com um corpo 

teórico e empírico significativo. Volume considerável de pesquisas é dedicado, por exemplo, 

ao esclarecimento da noção de crise e sua dinâmica, um dos grandes temas da área que, junto 

com os estudos sobre prevenção e mitigação de situações crises, compõem as grandes linhas 

de investigação do campo (FOURNIER, 1986; LAGADEC, 1994, 1988; MITROFF e 

KILMANN e MITROFF, 1984; MORIN, 1976; PAUCHANT e MITROFF, 1992; PEARSON 

e CLAIR, 1999; SALINAS, 1999). Para Pearson e Clair (1999) esses estudos carecem, 

todavia, de maior integração entre si, o que também concorre para o posicionamento marginal 

em relação à Administração. Paradoxalmente, no entanto, é essa aparente ausência de 

consenso que exprime a natureza de seu objeto. Crises não se deixam apreender facilmente. A 

cada enfoque, seja psicológico, seja técnico-estrutural, seja sócio-político, seja comunicativo, 

entre outros, há toda uma dimensão a ser explorada, com descobertas nem sempre 

convergentes entre si. Por outro lado, como fenômeno coletivo e, ao mesmo tempo, subjetivo, 

as crises organizacionais impõem aos estudos o trânsito entre o instrumental de múltiplas 

disciplinas nem sempre homogêneas em suas epistemologias, metodologias e aspirações. 

Num confronto, os resultados dessas pesquisas podem levar erroneamente a conclusão de que 

são inconsistentes e incoerentes. É que se desconsidera que as crises são como caleidoscópios. 

A cada perspectiva, as partículas que o compõem se arranjam em um desenho único. Nesse 

sentido, a cada olhar, as crises organizacionais se mostram em um arranjo inédito. Mas é na 

injunção desses olhares, nesse encontro de arranjos distintos que as crises se revelam não só 

como um todo completo e amalgamado, mas também evidenciam as partes, os fatores que a 

constituem. 

No Brasil, até mais que a prática, a pesquisa reflete o ostracismo a que foi relegado o 

campo. No universo compreendido em gestão, são quase nulas as iniciativas acadêmicas. 

Como exemplo, vale mencionar que só no XXIV Enanpad um primeiro artigo foi apresentado. 

Nele, Santana (2000) apresenta uma compilação de estudos existentes no estrangeiro e 

formula um modelo de administração de crises profundamente· tributário desSas concepções. 

Um segundo artigo foi apresentado na XXV edição do mesmo congresso, versando sobre um 

modelo de propagação junto aos stakeholders das crises organizacionais no tempo e no espaço 

(SALINAS, 2001). Como um todo, porém, a gestão de crise tem conhecido maior atenção e 

estudo junto a área de comunicações, em particular as Relações Públicas, cuja atenção se 

centra nos processos das relações entre empresas e seus vários interlocutores, em especial a 

mídia em tempos de exceção. Esse interesse, todavia, ainda não se converte em um corpo 
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teórico capaz de instituir o diálogo entre os vários pesquisadores. É quase regra geral ficarem 

restritos às universidades e aos centros em que são produzidos. Como prática, o estado é ainda 

mais embrionário. Apresenta-se como domínio de empresas especializadas em comunicação 

que destilam seus conhecimentos a conta gotas em congressos e simpósios de jornalistas 

empresariais e de RP, com uma finalidade que mais aparenta demonstrar a excelência de seus 

serviços do que uma contribuição para a reflexão sobre o campo. 

Fator comum a todas as iniciativas é a bibliografia predominantemente de origem 

norte-americana como referência teórica. Não obstante, a menção dos francoronicos encontra

se na bibliografia acolhida pelo universo anglo-saxão. Porém, nos estudos em língua 

portuguesa essas menções são quase inexistentes. Nesse sentido, são negligenciadas 

contribuições importantes de estudos sobre perspectivas díspares relacionadas mas não 

puramente voltadas para a questão das comunicações com o público em uma crise, tais como 

as de Kapferer (1991), da HEC Paris, e suas pesquisas sobre o problema dos rumores em 

períodos de crise, Maude Tixier (1991), da ESSEC Paris, sobre questão da taxionomia das 

crises ou Lagadec (1981, 1988, 1994) e seus estudos sobre os grandes acidentes tecnológicos. 

Pesquisas realizadas em outras partes da Europa encontram ainda menor repercussão. Esse 

parece ser o caso dos trabalhos do sueco Willian Starbuck (1983) sobre a cristalização de 

fatores de sucesso como fatores que também restringem a percepção de crises nas 

organizações. 

A influência ostensiva de estudos em língua inglesa na produção nacional em gestão 

de crises é mais um exemplo de que o Grande Irmão do Norte é o pólo disseminador de idéias 

e das práticas em gestão as quais, nós, brasileiros, absorvemos sem exaustivas reflexões. As 

manifestações de repúdio a essa hegemonia ainda são tímidas e, portanto, ainda não 

constituem um conjunto coerente e coeso de idéias que possa sugerir uma alteração 

substantiva no ensino e na prática de uma gestão de crises ideal à brasileira. Não cabe 

discorrer sobre as razões de o fenômeno crise organizacional e seu estudo serem tributários da 

língua inglesa. Em si mesmo, esse é tema para outra tese. Todavia, é válido mencionar que a 

orientação de nossas escolas de gestão e de comunicação emula, em geral, os grandes temas 

das escolas norte-americanas, por um lado. Por outro lado, a supremacia do referencial inglês 

solapou o acesso a contribuições escritas em outras línguas, isto é, o conhecimento de outras 

línguas decresce à medida que o idioma inglês domina o cenário. 

Em termos de conclusão, pode-se alegar que, subjacente ao fato de crises e seu 

estudo serem uma contra-cultura no âmbito do estudo do management, o que se traduz num 

desinteresse que beira a resistência em estudar tema, a disparidade de olhares que dificulta o 
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recorte da análise e o entender-se da área como campo novo e ainda marginal convergem para 

o Brasil em estudos ainda miméticos do que é feito no exterior. Mais perniciosamente, esses 

estudos, pela influencia da perspectiva anglo-saxã, restringem o debate com perspectivas e 

olhares diferentes apartados por outras contribuições que poderiam contribuir para uma visão 

mais ampla do fenômeno e dar início a um pensar de crises à brasileira. A perspectiva anglo

saxã é antes de tudo pragmática. Sua visão de crises está relacionada a práticas para antever, 

conter e mitigar esse gênero de eventos. Já estudos de linha européia apelam para a 

interpretação, o entendimento do fenômeno crise, suas componentes e interações, sua 

dinâmica. Enfim, muito mais do que regras de intervenção, buscam a compreensão totalizante 

do fenômeno. É da junção desses olhares que se poderia extrair um entendimento mais 

completo do fenômeno e que, em consonância com uma reflexão sobre a realidade naciona4 

que daria início a um pensamento sobre as crises nas organizações brasileiras. 

4.2 O Fenômeno Crise Organizacional 

Crises são períodos de incertezas, insegurança e grandes medos. Crises não 

distinguem tamanho, natureza nem estilo administrativo das organizações. Sobre qualquer 

organização paira a ameaça da experiência desses períodos da vida organizacional que bem 

podem ser denominados de subversivos. Nas crises, os parâmetros que pautam a ação e a 

decisão organizacionais não são mais efetivos nem eficazes (CORRADO, 1994; FOURNIER, 

1986; KILMANN e MITROFF, 1984; LAGADEC, 1981, 1988, 1994; MITROFF, 1994; 

MITROFF e PEARSON, 1993; PAUCHANT E MITROFF, 1992; ROSENTHAL, CHARLES 

e HART, 1989). O mundo se afigura de ponta-cabeça Tudo que é sólido se desmancha no ar. 

Nas crises há intromissão de padrões alheios e muitas vezes incompreensíveis para os 

decisores. Nelas, prevalece o desconhecido, para o qual não existem referenciais. A crise é, 

enfim, uma situação cujo traço principal é a fuga dos padrões e normas estabelecidos como 

desejáveis para a perpetuação e o crescimento da empresa e a instauração de outrps que são 

alheios ao seu universo. A crise pertence ao universo da exceção, da excepcionalidade, cujo 

potencial desestabilizador é bem evidenciado por Westphalen (1988, p.28), para quem "uma 

crise pode ser similar a um terremoto na escala da empresa". 

Ao mesmo tempo, as crises impõem uma urgência às respostas do corpo dos 

decisores organizacionais. O objetivo último é restabelecer uma certa "normalidade", dotar de 

sentido o que é aparentemente caótico e insólito para pautar a ação, preenchendo o vazio 
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instaurado. Em jogo está a própria sobrevivência organizacional. Nessa acepção dramática, a 

crise organizacional designa uma fase aguda de desregulamentação que a empresa atravessa 

antes de reencontrar um novo equihbrio ou desaparecer (MUCCHIELLI, 1993). Numa visão 

mais pragmática desse processo, Santana (2000) esclarece que "as crises organizacionais 

ocorrem como uma conseqüência das disfunções das culturas organizacionais das empresas, 

das crenças e dos valores de seus tomadores de decisões, e das práticas e abordagens dadas 

aos processos de comunicação tanto internos quanto externos". 

Na concepção de Mitroff, Mason e Pearson (1994) a crise ocorre quando todas as 

suposições e crenças básicas de urna organização são desafiadas. De acordo com os autores, a 

crise não contesta uma ou duas crenças críticas. Quase todas as organizações podem 

sobreviver se um ou dois de seus princípios são ameaçados. Nesse sentido, urna das funções 

básicas da gestão de crises é o constante o mapeamento e o monitoramento da adequação 

dessas suposições básicas às realidades de um meio que não é estanque. Essa tarefa implica o 

exame regular das suposições básicas sobre as quais se fundam os negócios e a instituição de 

um processo que não visa só a sua auto-identificação como, e principalmente, questiona as 

mais críticas e sagradas suposições, impregnando a organização de energia para muda-las de 

acordo com as demandas ambientais. É nesse sentido que um senso-comum da área, isto é, de 

que a boa gestão técnico-operacional de urna situação de crises não garante urna recuperação 

plena de urna crise, evidência todo seu significado e relevância. A perspectiva técnica não 

abarca a reflexão sobre as crenças fundamentais, nem a necessidade de revisá-las, o cerne de 

qualquer trabalho de recuperação de crises. 

O contraponto entre o imperativo da ação e a inexistência de parâmetros para orientar 

essas ações evidencia que crises são dinâmicas e intensas. Esses atributos se traduzem no 

entendimento das crises como urna coleção de processos cujas feições se transformam ao 

longo do tempo e do espaço (MITROFF, PEARSON e HARRINGTON, 1996; SALINAS, 

2001; SHRIVASTAVA e MITROFF, 1987). Como salienta Lagadec (1988), as crises não são 

geradas por pequenos erros táticos das organizações. Ao contrário, enraíza-se em situações 

complexas que não se deixam descrever facilmente. Embora um fato pontual, como urna 

emergência operacional, por exemplo - denominado triggering event na literatura 

especializada -, marque sua eclosão, as crises evoluem em séries de eventos que se 

multiplicam em grande velocidade e nas mais distintas direções (SALINAS, 2001). A 

emergência operacional é um acontecimento que está no âmbito do controle da empresa em 

termos de tempo de resposta, recursos e mecanismos existentes para sua mitigação. Todavia, 

ela suscita interrogações e críticas sobre o valor, a adequação e a legitimidade das decisões, 
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das ações e dos discursos sobre as condições passadas que propiciaram sua manifestação, 

sobre sua gestão presente e as implicações futuras. Esses questionamentos se traduzem quer 

em termos de implementação de processos mais eficazes para a sua detecção e prevenção, 

quer em termos de adequação da cultura organizacional para a rninimização da ocorrência de 

outros fenômenos similares. 

O imperativo para a ação em múltiplas e distintas frentes decorre do fato de crises 

serem fenômenos sociais. Crises não se restringem às paredes da diretoria. São partes de um 

fórum públicas no qual a empresa e suas ações passadas e presentes são colocadas em 

questão. São examinadas, a fundo, as implicações dessas decisões em termos políticos, 

sociais, psicológicos, econômicos, técnico-tecnológicas, ambientalistas, filosóficos, entre 

outros. A partir delas, especula-se nesses mesmos termos sobre suas decisões futuras e o 

impacto que têm no ambiente. Nada é deixado ao acaso. A emergência organizacional 

transrnuta-se plenamente em fato gerador. Em outras palavras, manifesta-se corno o evento a 

partir do qual se originam todos os questionamentos, todas as intervenções dos múltiplos e 

distintos atores sociais, cada qual emitindo mensagens de diferente interpretação e teor. De 

fato, a intensidade e o volume dos fenômenos gerados no decorrer de urna crise ameaçam a 

reputação, a continuidade e as interações com o todo interno e externo da organização. A 

entrada em cena dessas múltiplas vozes é urna ruptura do processo de interação entre a 

empresa e os múltiplos grupos que compõem a sociedade. Mais especificamente, instala um 

inquérito maciço sobre o papel da organização. Seu desempenho, suas funções e sua 

legitimidade são questionados (SALINAS, 1999; 2001). 

Crises, por outro lado, não terminam quando passam o furor e o caos do período de 

pressão e urgência das respostas. Prolongam-se no tempo e no espaço. Reinhart (1987) 

entende por duração não apenas o tempo disponível para a organização reagir à situação, mas 

o período que se inicia no momento em que o ocorre o fato que pontua a crise, durante o qual 

a organização está em evidência, incluindo os impactos dessa visibilidade no longo prazo. No 

entender de Corrado (1994, p.178), "crises são desordenadas e nem sempre acabam depressa. 

Grandes desastres, corno explosões, acidentes aéreos e outros acidentes envolvendo vidas 

humanas continuam nos tribunais, na imprensa, na memória coletiva do público e na vida dos 

envolvidos". Desse modo, toda urna situação de crise aparentemente resolvida pode ressurgir 

quando um evento qualquer novamente coloca a empresa no centro das atenções. Não é raro 

que esse "reviver" das crises ganhe contornos mais intensos do que a própria ocorrência 

original. Lagadec (1988) ilustra esse aspecto ao observar que, em 1982 e em 1983, 

especulações em rincões da Europa em torno do vazamento de dioxina de uma planta de 
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pesticidas na cidade italiana de Seveso fizeram a primeira página dos jornais, desestabilizando 

muito mais a empresa proprietária, a Hoffinann-La Roche, do que o acidente em si, na década 

de 1970. 

Como momentos excepcionais, as crises situam-se no âmbito do inédito. Todas as 

crises, assim, manifestam-se como uma ruptura mais ou menos intensa do fluxo e do conteúdo 

de comunicação estabelecido entre os atores. Comunicações, nesse sentido, não se referem 

apenas aos discursos e às narrativas elaborados pela organização para suas audiências. O 

termo engloba toda e qualquer ação, decisão e posicionamento organizacional, que, junto com 

os discursos e as narrativas propriamente ditos, informem um esclarecimento, um significado 

para os públicos. A contrapartida também é válida. Toda e qualquer reação do público é 

insumo para novas atividades comunicativas organizacionais. A cada novo desenvolvimento 

da crise, isto é, a cada novo questionamento imposto pelos stakeholders, a cada novo público 

que ingressa no debate para defender seus interesses, a empresa terá alguma coisa a mais a 

explicar ou justificar (IRVINE, 1996), e vice-versa. Westphalen apresenta alguns dos 

elementos capitais para uma caracterização mais detalhada e aprofundada do fenômeno, 

aproximando-o de uma: 

brutal cacofonia que provoca reàções em cadeia, estresse geral, multiplicação das 
intervenções (cada um com seu ponto de vista: dirigentes, especialistas, vítimas, 
comunidade, associações), uma horda midiática. Tudo parece ser colocado em 
questão; a confiabilidade na empresa tende a se derreter como uma bola de neve no 
sol. A opinião apodera-se do acontecimento, a empresa é transformada em presa 
para o público (WESTPHALEN, 1988, p.29). 

Para as organizações, nas crises há a urgência de esclarecer tudo. Da organização é 

cobrado um diagnóstico preciso, seguro e definitivo sobre o que ocorreu. É imposta a 

necessidade de um prognóstico sem erros e incertezas sobre o que vai acontecer. Impõe-se a 

demanda por explicações das estratégias que se pretende adotar. É imperativo tornar legítimos 

os veredictos em matéria de responsabilidade, culpa, indenização e reparos. É o tempo de 

anunciar e de engajar-se efetiva e solenemente no fim ou na transformação radical dos 

sistemas colocados em questão (LAGADEC, 1994). O objetivo último é miniinizar a 

ansiedade e os confrontos, atingir o consenso e fazer prevalecer a voz da organização 

(BARTON, 1993; FOURNIER, 1986; LAGADEC, 1994; SALINAS, 1999). É assegurar ao 

público que se· detêm as condições para angariar recursos e minimizar a situação no presente e 

impedir seu ressurgimento no futuro. 
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Paradoxalmente, cnses são momentos em que quase nunca a divulgação dessas 

informações é possível. Lagadec (1988) apresenta uma vívida e angustiante descrição da cena 

ao discorrer sobre uma crise gerada por um vazamento em uma planta química: 

[ ... ] desconhece-se quais exatamente os produtos que vazaram. Não se conhecem 
quais as quantidades dispersadas. Ignora-se quantas pessoas entraram em contato 
com a substância. Não se conhecem bem os seus efeitos para o homem: dispõe-se de 
normas para as situações estáveis, mas não se sabe o que é tolerável sob outras 
condições. Então, sob qual base tomar decisões imediatas? Como esperar dias ou 
semanas para que um laboratório apresente os resultados? Qual o grau de confiança 
a ser assentido a esses resultados? O que fazer com os resultados anômalos?[ ... ] [ao 
mesmo tempo, dados] dificeis de recolher e interpretar são gerados a alta velocidade. 
A situação é marcada por um irresistível efeito "bola de neve": eis sempre mais 
informações, sempre mais incertezas à medida que o acidente se desenrola 
(LAGADEC, 1988, p.22 e 24). 

Junto ao corpo administrativo, a conturbação, despertando a pressão por decisões 

instantâneas, independentes de dados e informações precisas, ganha contornos trágicos. Toda 

e qualquer decisão é marcada pela incerteza, pelo temor e, por que não dizer: pelo terror. 

Numa crise, qualquer decisão é pautada pela insegurança em relação ao seu impacto na 

condução presente e futura dos negócios. Citando Weick, Santana (2000) bem observa que as 

ações em tempos de crise estão além da total compreensão sobre a situação. Num patamar 

mais acurado, mais dramático para as organizações, isso significa, sobretudo, que é possível 

intensificar as crises antes mesmo de saber o que se está fazendo. Mesmo as organizações 

mais bem preparadas, isto é, que adotem o instrumental de gestão de crises, não escapam 

dessa sina. O diferencial dessas organizações é sua maior capacidade de antecipar os 

principais pÓblicos afetados e responder em tempo hábil menor às s~ demandas por 

responsabilidade e segurança acerca das medidas que estão sendo tomadas para conter as 

implicações do momento. Em comparação com uma empresa despreparada, é a mesma 

distinção que existe entre submergir paralisada sob a intensidade e a urgência das pressões e a 

capacidade de agir proativamente, ou seja, modelando a arquitetura do período para que tenha 

um impacto mínimo na construção do futuro. 

Crises não são, portanto, o fim das relações organizacionais com o meio, mas a 

premissa para sua condução em outras bases. Nas crises, buscam-se explicações sobre a 

natureza desse relacionamento e as conseqüências imediatas e futuras - para a organização, 

para as várias partes da comunidade envolvidas e para a relação entre elas. E mais: especula

se sobre as responsabilidades de cada envolvido, empresa, funcionários, dirigentes, sociedade, 

instituições governamentais regulatórias, vítimas, entre tantos outros. Os objetivos são uma 

reorganização dos canais e a busca de um entendimento ou sentido para eventos para os quais 
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não há mais referenciais. A dotação de um significado é a matéria-prima para a ação, para a 

correção e implementação de mecanismos de defesa e de mitigação da situação. É por essa 

razão que a literatura especializada em gestão de crises postula que as empresas que se 

posicionam contra o diálogo, isto é, fechando seus canais de interação com o meio, são vistas 

como suspeitas. Sua opção estratégica de nada responder informa, ou melhor, é lida pelos 

públicos como tendo algo a esconder. Em geral, é a responsabilidade pela própria crise. O 

"nada a declarar" soa como expressão a priori de culpa. 

Crises são paradoxais. Crises são eventos complexos, dinâmicos, marcados pelas 

vozes dissonantes e conflitantes de vários stakeholders e pela urgência e pressão da ação 

organizacional quando ainda não existe um conjunto bem definido de informações como base 

para decisões. Por outro lado, a experiência que uma organização tem delas é relativa e 

singular. É a percepção que os envolvidos têm das implicações da emergência operacional, da 

possível ameaça de ocorrência de um evento com danos potenciais e desconhecidos ou dos 

rumores sobre a existência desses possíveis fenômenos que define a ocorrência ou não de uma 

crise para a organização. 

Aspectos contingentes desempenham papel importante. A estrutura, a tecnologia e o 

ambiente são fatores interativos e determinantes na experiência de crise (GEPHART JR, 

1987). O desenho formal, com suas regras escritas, hierarquias, políticas e regulamentações, e 

o desenho informal - isto é, os comportamentos observáveis e a estrutura informal -

respondem pela maior ou menor capacidade da empresa em administrar períodos de grande 

urgência e estresse. As tecnologias trazem implícito o risco de falhas, que pode desencadear 

acidentes de grandes proporções. O ambiente, por sua vez, pode ser mais hostil ou amigável, 

em termos quer do consenso da comunidade sobre a legitimidade da organização, quer do 

número e da variedade de seus membros atuantes, isto é, concorrência, parcerias, 

fornecedores, consumidores, agências governamentais regulamentadoras, entre outros. Assim, 

para alguns, um concorrente agressivo que se instala nas proximidades constitui uma crise. 

Para outros, a crise pode ser uma notícia divulgada pela mídia na qual a empresa é 

apresentada como responsável por um incidente qualquer. Por exemplo, um recai/ de 

produtos amplamente divulgado na imprensa pode vir a ser uma crise para uma empresa que 

desejava manter esse procedimento restrito aos seus consumidores. ''Naufrágio, ato de 

terrorismo, escândalo financeiro, tentativa de tomada agressiva de controle acionário, morte 

de um presidente, catástrofe ecológica [ ... ] as crises se sucedem e não se assemelham. 

Ninguém pode pretender estar a salvo delas", afirma Westphalen (1988, p.28), enfatizando 

mais uma vez a vulnerabilidade de todos e de tudo a uma crise. 
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4.3 Gestores, Crises e Organizações 

A revelia de grande parte da produção acadêmica em organizações, pessoas e 

organizações não se constroem somente sobre a racionalidade e a conseqüente ausência de 

sentimentos e emoções. Como colocam Mitroff, Mason e Pearson (1994), os indivíduos e as 

organizações não são máquinas de pensar desprovidas de emoções. Ao contrário, configuram

se como uma composição excessivamente complexa de pensamentos e sentimentos. Entender 

as organizações perpassa, assim, melhor compreender as complexidades, barreiras, e 

disfunções emocionais dos indivíduos que lhes dão vida. E, ao mesmo tempo, entender que 

existe uma relação simétrica entre o individual e as complexidades, obstáculos e diSfunções 

organizacionais. 

Os estados mentais de executivos são afetados e afetam o ambiente de trabalho. 

Existe uma relação complexa e funcional entre estado mental individual e o das organizações. 

Mitroff, Mason e Pearson (1994) argumentam que os sentimentos, pensamentos e 

comportamentos individuais são reforçados pela cultura organizacional. Nesse sentido, as 

organizações se mantêm e se perpetuam atraindo perfis que se adequam às suas premissas 

culturais, isto é, cujos pensamentos, sentimentos e comportamentos são compatíveis aos da 

cultura existente. Desenvolve-se assim, uma relação simbiótica e co-dependente entre 

organização e indivíduos. 

Os autores designam por organizações disfuncionais aquelas comparadas a 

verdadeiros caldeirões e incubadoras dos impulsos humanos mais poderosos e destrutivos. 

Segundo eles, essas organizações nem sempre são conscientes do seu estado. Essas 

organizações se caracterizam pela negação de sua condição, embora essa possa ser visível a 

terceiras partes distanciadas. A negação funciona como um mecanismo de defesa para a 

manutenção do status quo. A confusão é outro traço característico. Por seu meio, evita-se que 

os indivíduos não assumem responsabilidades pelas suas ações nem pela manutenção do 

sistema organizacional em si. Em um plano comum, partilhado por funcionários e suas 

organizações, está o ser autocentrado. Tanto o pessoal como as organizações estão 

inteiramente voltados e absorvidos por si mesmos, negando e isentando-se das necessidades e 

dos sentimentos de outros. 

Os impactos dessas organizações disfuncionais sobre o comportamento e o 

sentimento dos indivíduos são profundos. O perfeccionismo é o mais evidente entre eles. 

Nessas organizações prevalece a busca ilimitada pela perfeição. Os indivíduos são obcecados 

pelo sentimento de não serem suficientemente bons. Nesse sentido, desenvolvem urna ilusão 
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de controle, expressa em sentimentos de onipotência e em atitudes de defesa extrema de suas 

posições e a conseqüente rejeição de outras fórmulas. A desonestidade também encontra 

campo fértil e se manifesta nos jogos de omissões, mentiras e escamoteamento de 

informações que marcam os relacionamentos entre os membros da organização. 

Perfeccionismo e desonestidade são, por sua vez, facetas da intensa competição que prevalece 

nesses meios, uma competição por recursos financeiros- remuneração, tempo e admiração, 

senão idolatria, o que traduz que, em meio a competição, paradoxalmente, prevalece a 

necessidade exacerbada de dependência do olhar do outro e de seu julgamento. Sua 

concepção do mundo, com efeito, é de que se trata de um campo de batalhas em que cada 

terreno é ganho e controlado pela força e o poder. Indivíduos condicionados nesses ambientes 

desenvolvem uma mentalidade de predador, pois a sobrevivência se assimila à única razão e 

motivação da existência. Para esses indivíduos, os que têm pouco ou nenhum poder ou 

capacidade de conduzir uma batalha simplesmente não existem. 

A experiência de crise está intimamente ligada ao grau de disfunção de uma 

organização. Organizações disfuncionais desenvolvem crenças falaciosas para negar suas 

vulnerabilidades. Mitroff, Mason e Pearson (1994) revelam que são justamente essas crenças 

falaciosas que propiciam evidências fortes e claras do grau de disfunção e dos mecanismos de 

defesa e negação de situações de crise. Quanto maior os números de crenças, mais propensas 

a crises são as organizações. De acordo com os autores, organizações disfuncionais 

correspondem a culturas organizacionais doentes. Nesse sentido não é novidade que seja 

di:ficil mudar aqueles que são, em última instância, identificados como os campeões e 

representantes máximos dessas culturas. Os comportamentos disfuncionais são reforçados 

diariamente e abertamente recompensados. Em adição, um comportamento disfuncional é pré

requisito para a inserção nesses meios e também um fator decisivo para as promoções e a 

escalada hierárquica. Mudar os indivíduos que trabalham nessas organizações perpassa 

transformar essas organizações e vice-versa. 

Os autores são enfáticos ao afirmarem que muitas das técnicas de mudanças adotadas 

por essas organizações são paliativas por não abordarem a questão da disfunção. Na sua visão, 

a introdução de trabalhos em equipe, empowerment ou motivação não somente falham em 

resolver o problema como e, principalmente, contribuem para a manutenção da disfunção. 

Essas técnicas tocariam apenas a superficie da complexidade emocional. Em muitos casos, 

sua adoção é muito mais expressão do compromisso com a continuidade disfuncional. Esses 

programas dariam apenas a ilusão de que efetivamente se está mudando mas, ao não 
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questionar as prerrogativas fundamentais da disfunção, são placebos que induzem à noção de 

mudanças. 

A noção de uma organização preparada para a eventualidade de uma crise não se 

resume ao número de manuais, regras, procedimentos ou equipamentos existentes para 

enfrentar esses períodos di:ficeis. A existência de todo esse com junto pode ser útil por ocasião 

de uma crise. Mas o que distingue uma empresa preparada e uma empresa despreparada, não é 

a qualidade desse material. É todo o trabalho previamente elaborado de prevenção e predição 

e as constantes monitorações e atualizações dessas operações. Esse trabalho perpassa 

ultrapassar as barreiras impostas pelas crenças culturais e as práticas, atitudes e sentimentos 

dos executivos em ambientes disfuncionais. Organizações que se pautam em seu tamanho 

como característica que as isentam de crise, por exemplo, podem apresentar toda a 

parafernália técnica de gestão de crises, mas suas energias estão voltada e obcecadas pela 

perseguição de poder e expansão e não para incorporação da função crise à sua estrutura 

administrativa. Os instrumentos de crise apenas projetam uma falsa ilusão de segurança. 

Assim, protegem-se de realmente entender as conseqüências de seus atos ou das falhas de 

seus atos, isto é submergem em uma situação de crises. 

As crenças falaciosas do tamanho e da excelência como as características especiais 

da organização disfuncional são as que melhor expressam as razões do seu despreparo para 

uma situação de crise. Estão intimamente ligadas a compreensão da empresa como tão 

poderosa que nada a pode abater, pois é habilmente dirigida. Sob essa falácia está uma noção 

bastante articular do conceito de crises. Para as empresas despreparadas, crises somente 

ocorrem quando uma circunstância afeta sua operacionalização, a continuidade imediata de 

suas rotinas, isto é, seus produtos, seus executivos, suas unidades fabris. Para as organizações 

preparadas, crises apresentam um aspecto mais abrangente: não é só suas rotinas que são 

afetadas, mas também seus clientes, o seu ambiente, a família de seus empregados, etc. Para 

as organizações despreparadas não há outros, ou melhor, esses tendem a ser entendidos como 

dotados de sem poder e por isso, ou não existentes ou negligenciáveis. 

Autocentradas, as empresas despreparadas tendem a ver o ambiente como uma 

prorrogação da sua estrutura operacional interna. Nesse sentido, o ambiente é fonte de 

recursos para uso em proveito da organização. Decorre daí que as demandas de uma crise a 

deixam extremamente vulnerável. Crises não existem sem que se professe a manifestação do 

meio. Se esse é tido como não existente, como entendê-lo e reponde-lhe? Daí decorre também 

que a gestão operacional de uma crise, que vise a restauração somente da continuidade do 

funcionamento processual da organização nem sempre ser a solução da crise. 
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Pauchant e Mitroff ( 1992) e Mitroff e Pauchant ( 1990) distinguem essas 

organizações disfuncionais em duas classes. Em termos gerais, eles as denominam crises

prone organizations ou "organizações com maior tendência e vulnerabilidade" para 

experimentar crises. As crises-prone organizations podem ser destrutivas ou trágicas. 

O critério de distinção entre destrutivas e trágicas é o complexo, intrincado, 

simbiótico e interdependente relacionamento entre quatro variáveis. A primeira é o caráter dos 

indivíduos que trabalham na organização, em particular aqueles que definem e estabelecem as 

normas e os padrões de funcionamento organizacional. O segundo é a cultura organizacional. 

O terceiro fator é a sua estrutura. O último fator é a estratégia organizacional (P AUCHANT e 

MITROFF, 1992). Pauchant e Mitroff enfatizam, todavia, o papel dos indivíduos em posições 

de decisão como determinante último e o mais significativo na especificação entre destrutivas 

e trágicas. 

Nesse sentido, as organizações destrutivas, em seus macro-traços, são conduzidas por 

indivíduos que professam a crença nos direitos de explorar sem limites qualquer recurso, seja 

humano, seja financeiro, seja fisico. São gestores que não admitem a possibilidade de erro, 

nem a necessidade de mudanças de suas condutas e, por decorrência, das de suas 

organizações. Na experiência de uma crise, tendem, em geral a culpar terceiros. São incapazes 

de genuína empatia com o outro e expressam pouca preocupação e interesse com ética ou 

dignidade humanas. 

Nas organizações trágicas, os gestores parcialmente entendem a necessidade de 

mudanças. Esses gestores carecem, todavia, de recursos estruturais, cognitivos e emocionais 

para conduzir as mudanças. Estão presos na armadilha da rigidez estrutural e burocrática de 

suas organizações e dos seus próprios sentimentos de tédio e ansiedade. Agarram-se 

ferozmente ao status quo. São incapazes de administrar situações de crises em razão da sua 

excessiva necessidade de sobrepujar e administrar suas crises pessoais e existenciais, tais 

como tédio, depressão, raiva e abuso do uso de drogas, entre outras. De uma maneira geral, 

despendem a maior parte de suas energias evitando confrontar sua própria ansiedade 

existencial. Pauchant e Mitroff (1992) advogam que esses indivíduos representam um 

continuum em relação aos heróis das tragédias gregas, de onde extraem sua designação: 

indivíduos trágicos. Na visão dos autores, como os heróis trágicos gregos, são capturados e 

submetidos, contra quaisquer esforços em sentido contrário, a uma teia de autodestruição. 
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4.4 Calamity Business ou o Encontro de John Wayne de Pinsdorf com seu Campo de 

Batalha 

Ironicamente, como períodos de exceção, cnses são momentos propícios para o 

aparecimento de heróis. No meio do caos instaurado, sempre há a procura por algum mocinho 

que venha redimir o meio e trazer novamente a paz e a serenidade. Em outras palavras, é 

tempo de oportunidade para os afoitos de sucesso travestido de glória. A fama aparece ao 

alcance das mãos. O ato ou atos heróicos são os meios para alcança-los. "O gerente é o 

negador de contradições: Onde houver ambigüidade e complexidade, ele trará certezas e 

receitas de sete passos, mesmo que fantasiosas. Demais para simples mortais? Certamente. 

Mas o herói não se deixa conter pelos limites humanos." (WOOD, 2002, p.96). 

Embora hoje a gestão de crises seja apanágio de equipes estruturadas e treinadas para 

enfrentar essas situações, não há nada que indique que um que um pacato burocrata possa ser 

o salvador da empresa. O status de herói está associado à concretização de ações 

excepcionais. Crises são aparentemente momentos propícios para esse gênero de intervenção. 

Em urna empresa em crise, são tornadas ações, decisões e intervenções que extrapolam o 

cotidiano das normas organizacionais com o objetivo de remete-la novamente ao seu curso de 

prosperidade. É, portanto a oportunidade perfeita para qualquer ator obscuro ver-se .em 

evidência e transformado no grande salvador, no grande herói que teve a coragem de ousar 

para mudar o destino quase fatídico que cabia à organização, ainda que as custas de negar, 

combater ou enfrentar as estruturas, a mentalidade, o organograma e toda a parafernália que 

rege a vida organizacional em tempos amenos. 

Embora ser herói em urna crise possa ser apanágio de qualquer um, é certo que 

restrições e normas dos tempos normais influenciam e restringem a ação heróica do ator 

obscuro. Crises são entendidas como próprias de gente graúda, mais competente e melhor 

preparada do que um estafeta ou escriturário. É para gerentes e para a alta administração. 

Ainda assim, nenhum deles abandona o sonho de ser o perfeito gerente-super-herói que entra 

em cena no seu belo cavalo bra.Ílco e briga com o vilão. Narcisismo à parte, o entrave com o 

bandido pode resultar na destruição de toda a cidade-organização. De fato, em geral não 

vence o vilão, mas faz bonito e sai de cena empinando o cavalo. A platéia, emocionada, 

aplaude a performance, aplaude e fala bem da fita e da impetuosidade do heróL Mas a 

verdade corrosiva é que o bandido continua em atividade e a cidade está destruída. 

Da conjunção entre o ideal do belo cavalo empinando sob os aplausos e a 

perpetuação do vilão, nasce o calamity business nas organizações disfuncionais. Raffel ( 1989) 
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denomina calamity business, ou gestão calamitosa, a Í!laptidão do gestor em enfrentar uma 

crise agravada pela sua presunção de onipotência, grandiosidade e excelência. Segundo ele, a 

gestão calamitosa se manifesta por meio de "reações perplexas e disparatadas, e não por ações 

coerentes e coordenadas; pelas intervenções improvisadas; por iniciativas sem planejamento 

ou preocupação com o futuro, sem linha diretiva" (RAFFEL, 1989, p.40). 

O calamity business retoma a problemática do "herói tipo John Wayne" para inseri-la 

em um quadro mais amplo. Esse cenário é constituído pela mentalidade que permeia o 

universo da administração. A onipotência, grandiosidade e excelência imaginadas pelo 

administrador são peculiares e próprias à manifestação da mentalidade do sucesso que 

sustenta a prática em gestão. Lagadec (1988), descreve a mentalidade do sucesso em termos 

de repúdio a qualquer gênero de reflexão que insira a possibilidade de algum tipo de 

falibilidade do administrador. Para ele, "a interrogação sobre a possibilidade em si de falhas é 

assaz estranha à cultura clássica do gestor, inteiramente voltado para o êxito e condicionado a 

pensar somente o sucesso, a planificar para o. sucesso, a não se permitir pensar 

'negativamente', a se associar aos 'ganhadores', a destacar os êxitos e negar os fracassos" 

(LAGADEC, 1988, p.l8). 

Meyers e Holusha (1986) expõem vivamente a presença da mentalidade do sucesso 

entre os administradores. Os autores relatam que muitos dos executivos com quem 

mantiveram contato evitam falar sobre fracasso, ainda que tenham experimentado o calamity 

business nas companhias em que trabalham. Meyers e Holusha destacam que, em seus 

discursos, os executivos associam o fracasso e a gestão calamitosa à intervenção de terceiros, 

isto é, de outros gestores, tais como a mídia jornalística, as agências governamentais, os 

sindicatos e outros atores sociais com interesses na empresa. Para aqueles gestores, se a 

situação de crise fosse deixada apenas . sob sua supervisão, não teria ocorrido o calamity 

business, nem o malogro em superá-la imediata e adequadamente. 

Paradoxalmente, a mentalidade do sucesso, em si mesma, pode ser matriz de crises 

organizacionais. O sucesso conquistado em tempos amenos pode gerar distorção da percepção 

que contribui para o engendramento e vulnerabilidade para a vivência de crises. Assim, um 

outro aspecto, perverso, do calamity business se apresenta. Segundo o ICM - lnstitute for 

Crases Managemenr0
, uma entidade norte-americana dedicada ao gerenciamento e 

comunicação das crises organizacionais, a maioria das crises é gerada pelas decisões 

20 JNSTITUTE FOR CRISIS MANAGEMENT. Disponível em: <http://crisisexperts.com>. Acesso em: jan. 
2002: 
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organizacionais em termos de ação ou inação. Erros atribuídos a falhas humanas operacionais 

ou desastres naturais são a minoria das crises. Outro dado revelador do ICM é que essas crises 

não podem ser consideradas surpreendentes nem repentinas. A maioria são as chamadas 

smoldering crises ou crises latentes, isto é, os administradores têm conhecimento delas antes 

que venham a público. 

Nas organizações disfuncionais, a problemática do sucesso como geratriz das crises 

encontram urna explicação nas concepções de Starbuck, Greve e Hedberg (1978). Os autores 

elucidam a questão em tomo de dois eixos. O primeiro é o que se pode chamar de 

mentalidade executiva. O outro, mais amplo, abrange a cristalização de programas em nível 

organizacional como fórmulas garantidas para perpetuação do sucesso. Os executivos devem 

a sua carreira em parte ao sucesso obtido no passado. Esse sucesso passado influencia como 

entendem na atualidade as tecnologias, os stakeholders, a defesa das metas e estratégias da 

organização como um todo. Em síntese, efetuam um deslocamento e urna distorção de 

contexto, caso não o negligenciem, ao projetar para urna situação presente, condutas bem

sucedidas do passado. 

As conseqüências dessa transposição de um sucesso no passado para urna realidade 

atemporal não poderiam ser mais críticas. Os executivos que lideraram a empresa ao sucesso 

em geral perdem contato com as habilidades relacionadas quando mudam de tarefas ou novos 

funcionários são incorporados à empresa. Também superestimam suas decisões passadas e 

sua capacidade analítica, o que os leva a subestimarem a velocidade com que a sua expertise 

tende a obsolescência. A flexibilidade e a excelência conhecem seus limites. O trabalho de 

alta gestão é ainda fragmentado em episódios breves o que leva a poucas oportunidades de 

reflexão e análise do todo que ocorre nas demais camadas organizacionais. Nessas concepções 

estão plantados os germes do calamity business. 

No caldeirão do calamity business pode-se então vislumbrar a presença de 

individualismo, um senso de invulnerabilidade e onipotência e arrogância. Essas 

manifestações se exprimem em duplo sentido. No primeiro, aquela que imputa a outros a 

ocorrência de crises, isto é, gestores bem sucedidos não cometem erros nem se deixam nas 

mãos do destino. Ao contrário, fazem o destino e controlam todas as suas variáveis. Crises, 

são assim, apanágio de empresas sem sorte e mal geridas. No segundo, frente ao inevitável da 

crise, têm a certeza de que podem controlar tudo e lidar com todos os imperativos que dela 

decorrem. A valorização do administrador como o pagador de incêndios do cotidiano é urna 

das gêneses dessa arrogância e expressão da mentalidade do sucesso que engendra o calamity 

business ou cria a própria crise. 
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Mas não é só desse ideal do cavalo branco que advém o calamify business. 

Subjacente ao calamity business está a própria necessidade de segurança no meio . 

organizacional. Com efeito, Fink (I 986) não nega que crises são um teste psicológico para os 

dirigentes. Essa ameaça está sobretudo ligada a como o indivíduo reage ao evento. Com feito, 

segundo ele, crise pode ser apreendida como uma ameaça à segurança psicológica, à posição 

ocupada na companhia, ao status, à individualidade ou mesmo à sobrevivência na empresa. 

Por outro lado, e ao mesmo tempo, sublinha o autor, crises são também oportunidades para 

demonstrar todo o potencial de realização, de conquistar metas pessoais e organizacionais, de 

receber admiração de pares e superiores e de elogios e promoções dos superiores. Enfim, são 

oportunidades para autopromoção e mobilidade na escalada organizacional. 

Ambos os elementos, combinados em proporções pouco razoáveis se auto-alimentam 

numa crise e, num efeito bola de neve, contribuem para o agravamento da situação. O ato 

heróico pode ser anulado pela necessidade de salvar a pele e o status pode ser questionado se 

incapaz de realizações para mitigar a situação da crise. Nesse looping, nada se resolve, tudo se 

complica e o calamity business impera por falta de elementos que furem esse bloqueio, 

concedendo drreção e atendendo as demandas por respostas rápidas. Os dirigentes estão 

presos na armadilha do sucesso anteriormente angariado, reagindo às questões sobre suas 

realizações e status em termos de como perpetuá-los. Ao mesmo tempo se vêm impelidos a 

agir, pelas mesmas circunstâncias que o levaram ao sucesso e ao posicionamento de dirigente 

organizacional de modo heróico, ou seja, a demonstrar a que vieram. 

4.5 Os Jogos de John Wayne 

Mitroff e Pauchant (1990) denominam jogos urna série de comportamentos dos 

indivíduos observados nas empresas disfuncionais, sejam trágicas, sejam destrutivas. Os jogos 

almejam a manutenção do sistema em que estão inseridos os indivíduos e aferrolhar a 

organização em um estágio que não permita sua evolução. De fato, sua natureza é 

contraditória. Por um lado, são dispositivos que protegem os indivíduos contra as disfunções 

organizacionais. Por outro, contribuem para a elaboração e manutenção dessas mesmas 

disfunções. 

Ao todo os autores distinguem vinte jogos. Esses jogos estão distribuídos em quatro 

categorias: Jogos de Identidade, Jogos de Controle, Proteção e Reparação, Jogos de Perfeição 

e de Direitos, Jogos de Imagem e Jogos de Energia e Vivacidade. Os autores pontificam que, 
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em muitos casos, um jogo determinado pode ser listado em ma1s de uma categoria, 

demonstrando que as categorias. se sobrepõem e um mesmo jogo responde a múltiplas 

questões e perspectivas ao mesmo tempo. 

Os jogos de Identidade referem-se a localização do indivíduo no universo de trabalho 

e na profissão. Procura responder a questões, tais como os limites e as contingências entre o 

eu indivíduo e o profissional ou o profissional e a organização. Os Jogos de Controle, 

Proteção e Reparação estão voltados ao desenvolvimento de mecanismos de poder, 

exploração controle sobre os outros, a organização e o meio, bem como a proteção do 

praticante contra aqueles que desenvolvem os mesmos jogos. Os Jogos de Perfeição e de 

Direitos referem-se sobretudo ao desenvolvimento de estratégias de relacionamento e 

aceitação pelo grupo, na qual a preocupação maior do indivíduo é a percepção do outro sobre 

si mesmo como admirável e excelente. Nos jogos de Imagem estão contidos os fatores que 

levam à construção de uma imagem propícia do jogador em relação ao grupo. Nos Jogos de 

Energia e Vivacidade estão as técnicas desenvolvidas para mitigar depressões e tédios, para 

alimentar a sensação de risco e, por conseguinte, a sensação de se estar vivo. 

Dois jogos são particularmente relacionados ao calamity business. O primeiro é o 

Jogo do Mágico ou da Ilusão. O outro é o MBA - Me Before Anyone. O Jogo da Ilusão é 

marcado pela onipotência. Deriva da crença de que, com um passe de mágica, todos. os 

problemas desaparecem É um jogo em que a ilusão prevalece em relação à realidade. Nele 

prevalece a sensação de se estar realmente no meio do turbilhão, realizando fatos 

significativos e grandes mudanças. Mas, contraditoriamente, prevalecem as mudanças 

superficiais em oposição às grandes transformações. Em termos de gestão de crise, há um 

deslocamento de questões, em nome da segurança e da salvação. As demandas substantivas 

são denegridas em prol das questões eremeras. 

O MBA está associado a comportamentos dramáticos, no limite entre o legal e o 

moral. É um jogo bastante requisitado pelas empresas, que esperam de seus executivos ou 

pessoas-chave uma performance dramática. É um jogo que conta com a cumplicidade, a 

atenção e a requisição social. É um jogo que, em si mesmo, fascina ·o meio social ávido por 

entretenimento, fortes emoções, bandidos e heróis, e que gera grande publicidade. O grande 

público não só espera esses atos dramáticos, como se encanta pela ousadia daqueles que têm 

coragem de empreendê-los De acordo com os autores, até mesmo os que os condenam se 

identificam, ainda que indiretarhente, com os atos e os jogadores. Igualmente, a grande 

publicidade em tomo dos poucos a eles associados engendra uma falsa sensação de segurança 
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do público em relação às crises. Essas seriam geradas por uma parcela muito pequena desses 

jogadores. 

Para Mitroff e Pauchant, os jogadores MBA somente se interessam por gestão de 

crises se a julgam como potencialmente danosa aos seus interesses ou se vêem nela a chance 

de beneficios, tais como aparecer como o cavaleiro branco. Uma das suas maiores motivações 

é a sua necessidade de ser percebido como o salvador da pátria. Esse jogo é perigoso em 

situações de crise porque entabula movimentos grandiosos e dramáticos que podem mais 

prejudicar, ou até mesmo destruir, a organização do que ajudá-la. 

4.6 Organizações e Mismanagement 

A força motora da transposição de passado de sucesso para um presente sem a devida 

contextualização reside nas percepções e comportamentos implícitos. Diferentemente dos 

explícitos, identificáveis e discutíveis, esses elementos implícitos são inconscientes. Fruto do 

intricado relacionamento entre homens e organização, se revelam plenamente no que Meyers 

e Holusha (1986) denominam de mismanagement ou "não gestão", em português. Se o 

ca/amity business diz respeito à ação do gestor, o mismanagement enfatiza a empresa como 

um todo, em todas as instâncias envolVidas na mitigação de um processo de crise. Calamity 

business e mismanagement estão umbilicalmente ligados. Se os homens são autores de suas 

organizações, as ações organizacionais são o reflexo de suas práticas. Onde há calamity 

business, há mismanagement. 

Starbuck, Greve e Hedberg (1978) explicam que o mismanagement deixa raízes 

quando atividades bem sucedidas, são cristalizadas em programas padrão. Nos termos de 

Pauchant e Mitroff (1992), são aquelas que cristalizam em programas a crença nas falácias da 

sua invulnerabilidade. Os programas geram atividades que emulam os bons resultados do 

passado e, de certo modo, guardam sua efetividade no decorrer do tempo. Esses programas se 

estruturam em papéis formalizados. Esses programas e papéis entabulam atividades 

consistentes entre diferentes indivíduos e no tempo. No entanto, como uma maioria de 

eventos pode ser amparada por esses programas, a organização tende a não perceber as 

pequenas mudanças no ambiente. Como as organizações doutrinam e treinam seus membros 

para desempenhar os papéis desenhados pelos programas, também falham em integrar e 

utilizar as diferenças dos recrutados em diferentes tempos e lugares. 
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Como os programas facilitam o sucesso e o sucesso expande os programas, esse 

circuito auto-alimentador negligencia recursos e encobre oportunidades, o que se traduz numa 

perda gradativa de conexão da organização com o ambiente. Os recursos de análise do meio 

são enviesados pelo circuito, pois a organização criou uma realidade paralela que escaneia o 

meio a partir das suas categorias de sucesso. 

A cristalização de programas, todavia, não é um aspecto meramente negativo. Mas 

configura-se como urna faca de dois gumes. Por um lado, habilita as organizações a agir 

automaticamente, escolhendo entre alternativas do ambiente, correndo riscos previstos, 

experimentado e construindo novas alternativas ambientais enquanto guarda urna certa 

autonomia, que é pré-requisito para o sucesso. Por outro lado, a organização se torna menos 

apta para perceber o que acontece ao derredor. Para os autores, a conseqüência é que a 

organização fantasia sobre o seu ambiente, sendo que a realidade apenas ocasionalmente e 

marginalmente interfere nessas fantasias. No cômputo, isso significa que as empresas Assim, 

raramente refletem antes de agir, acreditam fortemente na correção de seus programas e são 

demasiadamente confiantes na sua habilidade de agir autonomamente. 

Em síntese, Starbuck, Greve e Hedberg (1978) argumentam que as organizações 

tiram vantagens em desconectar-se de seu ambiente. Esse desprender dá a organização 

liberdade de exercer algum autodeterminismo, tal como escolher o ambiente com 

características desejáveis e manipular essas características em seu favor. Mas essas escolhas 

envolvem riscos. As organizações podem tentar sobreviver em ambientes inviáveis. Em 

particular, podem tentar estabilizar características de seu ambiente em padrões incompatíveis 

com suas tendências. Tais riscos são ampliados pela ausência de percepção de novo e 

diferentes eventos e de outro lado, se os percebem, o fazem erroneamente, pois estão 

desconectados da realidade. É nesse sentido que os autores advogam que o sucesso instiga 

processos nos quais a crise se nutre. 

Starbuck, Greve e Hedberg ( 1978) apresentam urna lista de características que se 

encontram nas organizações propensas a crises ou disfuncionais. Essas organizações alocam 

extrema influência aos executivos seniores, acreditam· piamente em processos formais e 

comunicações formalizadas e nos programas padronizados. São pouco complacentes, filtram 

rigorosamente suas percepções do ambiente, apresentam crenças irreais sobre o ambiente e, 

acima de tudo, calcados nesses pressupostos, excursionam imprudentemente no meio. O meio 

interno é rígido e monolítico, com cada parte se ligando a outra de forma sólida e racional. 

Subjacente, há a crença de que o ambiente muda devagar, de maneira controlável e previsíveL 

o que implica na pouca atenção dada ao monitoramento e interpretação de eventos 
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inesperados, entendidos por sua vez, como exceções excepcionais (ST ARBUCK, 1983). 

Nesse sentido, são bem administradas e as crises são atos da divina providência. 

Na sua perspectiva, complementar a dos pesquisadores suecos, Meyers e Holusha 

( 1986) aventam que o mismanagement define as tentativas de estancar as crises a partir dos 

mesmos pressupostos que, no passado garantiram o êxito organizacional. Para os autores, 

esses mesmo erros são os que também concorreram para que as falhas levassem à crises. A 

contribuição de Pearson e Clair ( 1999) para a elucidação do conceito de mismanagement está 

na sua percepção de que organizações que se crêem relativamente imunes a crises apresentam 

pouco ou nenhum preparo para ultrapassar o momento da tormenta. De acordo com Pauchant 

e Mitroff (1992), nessas empresas prevalecem fatores que reduzem a habilidade de enfrentar 

realidades complexas. Com efeito, como colocam Pearson e Clair (1999), essas corporações 

falham em perceber a dimensão do evento. O êxito das experiências passadas as impede ainda 

de detectar as possibilidades de falhas antes e depois da ocorrência que leva à crise. Nesse 

sentido, não apresentam recursos para responder ao evento e ao pós-evento segundo um 

padrão compatível com a situação. Em síntese, tendem a minimizar a gravidade de período 

para não ter que revisar seus procedimentos e enfrentar a realidade de que apresentam pontos 

vulneráveis. 

O mismanagement não· implica que a empresa sucumba à crise. Através dele é até 

possível ultrapassar o período. Os problemas de fundo permanecem todavia sem solução. A 

continuidade dos processos consagrados remete a crise à latência e suas conseqüências 

potenciais, entre as quais destaca-se o seu ressurgimento ainda mais violento e intenso, num 

futuro tomando vãs quaisquer iniciativas de novamente sufocá-la. 

Passado o turbilhão da primeira onda da crise, empresas têm dificuldades em 

repensar palavras e ações e incorporar ao seu repertório o aprendizado surgido da crise. 

Sobreviventes, sua meta é o esquecimento do passado recente e a restauração das concepções 

arraigadas de sucesso. Não há reciclagem nem reflexão sobre erros. As causas são várias. 

Pode-se listar desde o constrangimento da alta-cúpula, os erros entendidos como pessoais, a 

revelação ·de problemas potenciais ou a constatação de desavenças internas. Em síntese, todas 

as problemáticas que se referem a vulnerabilidades da empresa são entendidas como uma 

questão de aprimoramento dos mecanismos de sucesso. A perfeição é a antítese da 

fragilidade. 
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4. 7 Calamity Business, Mismanagement e Comunicações 

No epicentro de todas as crises estão as relações com os vários stakeholders que a 

excepcionalidade do período traz à tona. De fato, Meyers e Holusha (1986) postulam que a 

percepção pública em si constitui urna das nove categorias de crises que podem abater urna 

empresa. Essa crise é engendrada por qualquer fato que coloque a empresa no centro das 

atenções de urna mídia. A mídia, por sua vez contribui para construir e moldar o momento ao 

inserir nele as vozes de diferentes públicos, tais corno: os especialistas, instituições 

governamentais, entre outros. Sob essas circunstâncias, a crise se desenvolve e se apóia na 

incapacidade e na inabilidade da organização em transitar junto à imprensa. Os gestores 

desenvolvem ações defensivas, temperadas por altas doses de negação, recriminação, raiva e 

pânico. Em geral, os gestores se reúnem, discutem e preparam urna defesa. Normalmente se 

defendem com a forma habitual de argumentar com dados e explicações técnicas e jurídicas, 

senão com raiva, como se estivessem em urna briga de rua. Os gestores sucumbem ao efeito 

bola-de-neve das solicitações dos interessados, perdendo o senso de direção e coesão, 

tomando-se, portanto, ineficazes para se comunicarem com coerência e precisão junto aos 

públicos. 

Corrado (1994), Foumier (1986), lrvine (1996), Pinsdorf (1987) e Westph~len 

(1988), entendem que urna empresa só experimenta realmente urna crise quando a seqüência 

de fenômenos engendrada pelo fato detonador encontra repercussão no público externo. É a 

capacidade do gestor de responder aos medos, ansiedades, e apaziguar os ânimos, atender os 

diversos interesses e necessidades desse público com empatia que minimize os impactos da 

crise para a organização, contribuindo em muito para a mitigação desse período. 

Assim, as empresas disfuncionais tendem a interpretar os questionamentos feitos 

pelos públicos, em particular a imprensa, corno agressões e desenvolvem processos 

comunicativos destinados a fazer a defesa das suas posições. Os vários stakeholders que se 

manifestam são criticados sem pudores. A organização lhes atacará a pertinência das 

indagações, buscando e colocando em evidência aspectos negativos e pejorativos até de suas 

condutas corno meio para esvaziar-lhes as reivindicações (WESTPHALEN, 1988). Com essa 

atitude, ela procurará agentes que a isentem de responsabilidades e superdimensionará suas 

zonas de inocência (FOURNIER, 1986). 

As ações desbaratadas em termos de comunicação com os vários stakeholders são 

manifestações não só do calamity business, como permitem perceber as premissas das 

organizações disfuncionais que os engendram. De fato, suas falácias de grandiosidade e de 
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excelência, quer como estrutura subjacente quer como comportamento esperado de seus 

dirigentes, que as tomaram arrogantes em termos de interpretação dos públicos, voltam-se 

contra elas como um perverso motor que alimenta ainda mais a crise. Os modelos sobre os 

quais estruturaram suas relações com esses públicos cai como um castelo de cartas. O sucesso 

do passado se vinga fulgurantemente no fracasso do presente. 

De fato, as perspectivas das empresas disfuncionais são as de um público passivo, 

um mercado anônimo onde vendem seus produtos e extraem, sem dor, os recursos que lhes 

viabilizam as operações. Em decorrência disso, entendem os veículos de comunicação de 

massa como utilitários para a veiculação de suas mensagens. Corrado (1994), Dias (1994) e 

Pinsdorf (1987) esclarecem que esse tipo de organização é um agente que alimenta 

expectativas distorcidas em termos de sua capacidade de manipulação da mídia. Entendem-na 

sempre como um recurso para ser usado a seu favor, por meio de inserção de notícias que lhe 

são sempre positivas e de seu interesse, e não daquelas consideradas efetivamente de interesse 

jornalístico. Susskind e Field (1997, p.228) pontificam que essa prática entende a imprensa 

como um meio para veicular "[ ... ] insinuações em vez de informações, um divulgado r de 

aparências e não de conteúdo". Com isso, interesses e preocupações do público são 

negligenciadas em nome de se criar e se manter uma "boa imagem". 

Se em lugar do esclarecimento e da elucidação, que caracterizam as empresas 

preparadas para uma situação de crise, prevalecem as omissões, os "não ditos", os "sem 

comentários" ou outras negativas de interação sustentadas em premissas de que o público é 

irracional, é porque a empresa se apóia na crença da. incapacidade desse público de aprender 

das iniciativas técnicas para resolver o problema gerador. Nesse sentido, é oportuna a 

observação de Pauchant e Mitroff (1992) de que nas empresas disfuncionais prevalecem 

fatores que lhe reduzem a habilidade de enfrentar situações complexas. Presas de seus jogos 

de onipotência, essas organizações vêem. a crise se desdobrar em mais e mais episódios cada 

vez mais di:ficeis de mitigar. A cada questão não respondida surgem novas especulações e 

rumores. Por último, a empresa é antecipadamente julgada como culpada (SALINAS, 1999). 

4.8 Conclusões 

Chanlat e Bédard (1993, p.l38), advogam que os executivos vivem em um universo 

de certezas, como se fossem os donos da verdade absoluta. Essa característica, segundo os 

autores, "lhes confere um baixo nível de tolerância à contestação e ao espírito crítico". Ao 
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mesmo tempo esclarece o porquê de seu fascínio por explicações simplistas e reducionistas. 

Prova disso é a proliferação do consumo de receitas apanágios de resultados miraculosos de 

sucesso. Imersos nesse mundo de causas simplistas para efeitos espetaculares, rechaçam 

qualquer iniciativa que introduza "considerações sem utilidade imediata" ou amplie o debate. 

O teor dessas iniciativas e seus próprios agentes é rotulado pejorativamente como filosofia, 

filósofo ou coisa de poeta. O intuito é esvaziar o mérito e o valor das intervenções, 

escamoteando o debate, para a manutenção do mundo perfeito dos decisores. 

As conseqüências dessa postura antiintelectualista, na visão de Chanlat e Bédard 

(1993), são o empobrecimento do discurso sobre os problemas enfrentados pela empresa e, 

em decorrência disso, da privação ou negação de perspectivas e de soluções fecundas e 

inovadoras. Ironicamente, esse posicionamento é uma contradição. Os autores a pontuam em 

termos da oposição entre a perturbação, ou melhor, a ameaça, dos criativos e a glorificação do 

sucesso que decorre desses mesmos criativos. Em termos mais abrangentes, entre o 

conformismo que tranqüiliza e a supervalorização dos méritos da mudança, da inovação e da 

participação. 

Um argumento defendido no capítulo é que as implicações dessa percepção de um 

mundo de certezas saltam aos olhos sob a forma do calamity business em tempos de crise. A 

certeza é a primeira baixa numa situação de crise. O mesmo pode ser dito em relação a quem 

pertence à verdade. Nas crises, se há uma certeza, ela é a de que o fenômeno é complexo, 

passível de múltiplas interpretações, de muitas verdades, de acordo com a perspectiva dos que 

nela intervêm. As crises desafiam e ameaçam os valores e suposições mais profundos das 

organizações, requerendo novas abordagens para mitigar o período de exceção. 

Pauchant e Mitroff (1992) argumentam que é o lado negro do profissionalismo uma 

das principais causas das grandes crises organizacionais. Esse lado se traduz na tendência de 

um pensamento estreito que fragmenta situações complexas às mínimas partes, distorcendo a 

composição do real. Por outras vias, é também um sentido inflado de auto-importância, a 

arrogância que exibem em relação a outras perspectivas. 

Dessa feita, nas crises o fim da certeza se traduz na própria deteriorização · do 

conceito de sucesso e, conseqüentemente, da idéia de heroísmo que a alimenta. Para 

identificar e ilustrar esse quadro, foram introduzidos os conceitos de calamity business e 

mismanagement. 

O calamity business mostra a incompatibilidade entre o que é requerido do gestor em 

um período de crise e o que efetivamente ocorre em um número significativo de organizações. 
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No calamity business, as crises são agravadas pela não percepção do gestor de que as ações 

normalmente associadas ao sucesso não são válidas em períodos de crise. 

Para elucidar o calamity business, foram abordados os principais jogos praticados 

pelos gestores em períodos amenos, que se perpetuam, sem maiores reflexões, nos períodos 

de crise. Esses jogos, por sua vez, decorrem de organizações disfuncionais, isto é, daquelas 

que se entendem como imunes ou não vulneráveis aos períodos de crise. 

Como um todo, o calamity business leva ao mismanagement, que é o conjunto de 

ações conduzidas pela empresa para ultrapassar o período de crise. O mismanagement se 

caracteriza pela reprodução dos mesmos padrões que garantiram o sucesso organizacional em 

tempos de bonança. Todavia, seu efeito é drástico. Ainda que a organização sobreviva à crise, 

o mismanagement a impossibilita de aprender com os erros cometidos durante o período de 

exceção e de promover mudanças significativas que a viabilize minimizar os percalços que 

outra situação de crise pode engendrar. 

As comunicações das empresas subjugadas pelo calamity business e o 

mismanagement exemplificam as ações das empresas disfuncionais com seus principais 

públicos durante as crises. 
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5 A SINDROME DE JOHN WAYNE, UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

Com base na literatura existente no maravilhoso mundo da gestão, o fato de ver-se 

como herói a John· Wayne e as concepções de sucesso são xifópagos. Seu desenvolvimento 

acompanha e reflete a proliferação de obras sobre segredos de sucessos de personalidades da 

administração. Um marco aleatório do início dessa simbiose é o pós-Segunda Guerra Mundial 

(KENNEDY, 2000). 

Desde essa época, livros que apresentam as experiências dos homens de negócio 

bem-sucedidos tornam-se populares como exemplos e fontes de ensinamentos para aqueles 

que almejam os louros máximos no campo da administração de empresas. Os segredos do 

sucesso destilados nessas obras, atraentes a números crescentes de interessados, transformam

nos em verdadeiros heróis cujos ensinamentos devem ser apreendidos e repetidos à exaustão 

por quem alimenta o sonho de um dia ser ti:unbém herói. 

As implicações dessa relação são, todavia, profundas. Essa mentalidade do sucesso 

imprime à noção do "herói tipo John Wayne" um caráter de síndrome. Por não se inserir em 

nerihuma categoria sistematizada, a SJW jamais foi catalogada. Os sintomas são, entretanto, 

conhecidos, fato que impossibilita negar-lhe a existência. Vestígios da Síndrome de John 

Wayne (SJW) são encontrados na rotina das empresas, nos cursos de administração, nos mais 

herméticos trabalhos acadêmicos e em matérias de revistas sobre negócios compradas em 

bancas de jornais. 

Em medicina, síndrome, ou sua variante síndroma, designa o conjunto de sintomas 

que se apresentam numa doença e que a caracterizam. É também o estado mórbido marcado 

por um conjunto de sinais e sintomas, e que pode ser produzido por mais de uma causa. Por 

extensão, em sentido figurado, define o conjunto de características ou de sinais associados a 

uma condição crítica, suscetíveis de despertar reações de temor e insegurança, tais como a 

síndrome de guerra nuclear ou a síndrome da inflação galopante (LACERDA et a/., 1996)21
• 

21 No universo das sindromes, existe ainda aquelas que escapam ao âmbito da ciência médica, psiquiátrica e 
psicológica. Constituem uma categoria própria, de validade e comprovação científicas incertas. São as que, 
sem incorrer em abusos do politicamente incorreto, podem ser classificadas como "síndromes best-sellers". 
Uma rápida pesquisa nos sites de algumas das mais conhecidas livrarias da cidade de São Paulo revela que a 
"síndrome best-sellers" é uma indústria que desconhece limites imaginativos. Curiosamente se manifesta, na 
quase totalidade, na literatura que se convenciona chamar de "auto-ajuda" e em administração. A sua 
característica é florescer por um determinado período para desaparecer na seqüência, como se nunca tivesse 
existido. Um exemplo é Síndrome de Peter Pan, livro lançado em 1986 e que, no ano seguinte, já estava na 
208 ediçã9. Hoje nem consta no catálogo de alguns dos sites consultados. O público preferencial da obra é o 
feminino, ou seja, as mães, esposas e namoradas de homens na idade adulta com imaturidade emocional, ou 
seja, que apresentam um comportamento adolescente como a personagem Peter Pan, criada por J. M. Barrie. 



127 

Com alguma coerência, assim, o apelo do termo "síndrome" não contagia a literatura 

especializada em adnúnistração e negócios. A palavra campeã de menções em títulos é 

sucesso, desconsiderando os termos específicos da área, tais como organização, empresa ou 

fmanças. Apenas duas obras apresentam síndrome no título, dentre os catálogos dos sites22 

pesquisados23
• 

O reduzido emprego em títulos sugere que, em gestão, a palavra "síndrome" é 

tornada na sua acepção mais corrente, isto é, associada às doenças e disfunções. É, portanto, 

contrária às orientações do administrador, voltado inteiramente para o sucesso. Invertendo a 

perspectiva, o seu reduzido apelo comercial em administração traduz que é, em si, raiz, 

objeto, meio, razão e indício do medo maior do fracasso. Em outras palavras, da existência 

latente de um medo coletivo entre os administradores e, por conseguinte, da síndrome que os 

consome: ser vencedor a qualquer custo, ser eternamente "herói tipo John Wayne". 

Como muitos, bizarros e trágicos são os horrores e as mazelas dos homens, 

múltiplas, excêntricas e tristes são suas síndromes. Há, por exemplo, a Síndrome de 

Estocolmo, um sentimento de simpatia em relação ao(s) seqüestrador(es), por parte de 

indivíduo seqüestrado por motivos políticos. Recebeu o batismo por ter sido revelada em 

Estocolmo, capital da Suécia, quando um diplomata alemão libertado declarou simpatia pelo 

grupo terrorista Baader-Meinhoff que o seqüestrou (LACERDA et al., 1996). 

A SJW é mais urna nessa longa lista de disfunções estranhas que revelam a 

complexidade do ser humano. É, ao mesmo tempo, fato social e individual, como muitas 

síndromes, tais como a da inflação galopante e a da guerra nuclear. É estado que reflete e 

O livro mostra não só como detectar as causas e manifestações do quadro, mas também ensina as mulheres a 
auxiliarem seus homens a superá-lo! 

22 http://www.siciliano.com.br (home page da cadeia de livrarias Siciliano); http://www.fnac.com.br (home page 
da cadeia de lojas Fnac); http//www.livcultura.com.br (home page da Livraria Cultura, São Paulo); 
http://www.saraiva.coni.br (home page da cadeia de livrarias Saraiva), consultados em janeiro de 2001. 

23 Um dos livros é Síndrome do palheiro, de autoria de Eliyahu M. Goldratt. O autor é muito conhecido na área 
de operações industriais pela sua Teoria das Restrições. Nesta obra, expande o conceito da Teoria das 
Restrições para o processo de tomada de decisões em geral, como um receituário de garantia de vida plena e 
feliz apesar dos obstáculos e dificuldades que o cotidiano impõe. Isto é, apresenta fórmulas racionais para a 
superação de todos e quaisquer problemas, inclusive os afetivos, tais como os matrimoniais e os de criação 
dos filhos. "Síndrome da passividade" é o outro livro encontrado. O seu subtítulo é "o processo de 
reengenharia em recursos humanos". O tema central é a introdução de um novo conceito: Mudança Total na 
Qualidade do Comportamento - MTQC. Os autores, Dirceu Moreira e Oscar D' Ambrósio, apresentam uma 
argumentação típica do pop management embalada pelos ideais da mentalidade do sucesso. Misturam 
pseudocientificismo e auto-ajuda sob o pressuposto de que a maioria dos problemas nasce dentro de cada 
indivíduo e não são resolvidos.satisfatoriamente. A resolução parcial ocorre porque são tratadas apenas as 
conseqüências, que se manifestam exteriormente aos indivíduos. A Síndrome da Passividade é a sua 
expressão. Para chegar às origens e resolver as disfunções pessoais, os autores proclamam a adoção da 
MTQC. É a receita milagrosa para o ganho em desempenho pessoal e dos subordinados. 
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contribui para moldar um meio social e o indivíduo nele inserido. É, portanto, resultante e 

agenciadora de mais de uma das suas causas, na medida em que o social não se explica 

facilmente. O seu desvendar acontece pelos sintomas que a caracterizam. Esses sinais, por sua 

vez, são caracterizados por ela quer como fenômeno coletivo, quer como manifestação isolada 

no sujeito. 

A primeira parte deste capítulo- A Síndrome de John Wayne nas Crises: Psicologia 

do Se/f- apresenta uma análise da psicologia que assola o indivíduo acometido pela SJW em 

períodos de crise. A segunda parte - Fracasso - mostra como a vítima da SJW entende o 

fracasso. A terceira parte- Entre o Bem e o Mal- esclarece a percepção dicotomizada do 

mundo do portador de SJW e as suas conseqüências para uma situação de crise. A quarta parte 

- Inoculação Emocional - apresenta esse mecanismo de negação da realidade da vítima da 

SJW durante uma situação de crise. A quinta parte - Em tempos de bonança- aborda o perfil 

da SJW em tempos normais. A sexta parte- A Síndrome de John Wayne em Seu Meio

mostra as relações da vítima da SJW com as organizações em períodos de bonança A sétima 

parte - Homem Gato e a SJW - mostra que a vítima da SJW não é acometida pela angústia, a 

ansiedade e os temores que caracterizam grande parte dos indivíduos nas grandes 

corporações. As Conclusões propõem como a SJW encontra sua glória e ruína ao concretizar 

o sucesso. 

5.1 A Síndrome de John Wayne nas Crises: Psicologia do Self 

Como doença da alma dos homens, é o caminho lógico para conhecer a SJW 

primeiro identificar o que passa em seu íntimo. As análises psicológicas e psicanalíticas 

aplicadas ao campo de gestão oferecem rico e variado instrumental para a essa compreensão. 

O mérito de grande número dessas obras é não centrar suas análises apeQ.as na vida psíquica 

do indivíduo, mas na busca de uma ponte entre o mais íntimo do ser e o mundo em que está 

inserido24
• Nessa linha, a contribuição de Pauchant (1996) é particularmente relevante. Seu 

estudo apresenta interesse, sobretudo, por articular vida psíq"ica à gestão de crises, campo 

não só objeto desta tese como premissa para a manifestação da SJW. 

24 A coletânea Vida Psíquica e Organização, organizada por Fernando C. Prestes Motta e Maria Ester de Freitas, 
é um belo exemplo dessa vertente que busca entender as relações entre o eu mais profundo do indivíduo, isto 
é, seu psiquismo, em relação ao todo maior. A ênfase é nas relações entre psiquismo e organizações. Nesse 
exercício, contudo, não negligenciam as influências da sociedade e do corpo social tanto no estabelecimento 
do psiquismo individual quanto nas relações que este estabelece com o mundo organizacional. 
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Pauchant (1996) emprega a psicologia do self de Heinz Kohut para explicar o 

comportamento de gestores perante a ameaça ou a experiência de uma crise. Em síntese, seus 

achados sobre a psicologia profunda dessas personagens reforçam a noção de que esses atores 

se entendem não só como heróis tipo John Wayne, como e principalmente estão acometidos 

pela síndrome que a alimenta. Essas evidências estão na negação da possibilidade mesma da 

ocorrência ou da vivência da experiência de crises nas organizações em que estão inseridos, e 

nos seus anseios em rapidamente minimizar suas conseqüências para a evolução dos negócios. 

O que é nítido na psicologia desses decisores é a sua ausência de empatia em relação às 

repercussões da crise para os stakeholders. As crises são definidas apenas pelos efeitos que 

podem causar na continuidade das operações organizacionais. 

Um exemplo de Pauchant (1996) ilustra magnificamente essa incapacidade de 

apreensão da realidade do outro. De acordo com ele, a definição de crise que prevalece para 

esses gestores é a de um evento que ameaça o conjunto da empresa e requer dedicação de 

tempo e atividades da alta hierarquia empresarial. Nesse sentido, ele conta, que, para um 

executivo de uma empresa alimentícia norte-americana, a crise mais devastadora seria os 

clientes não encontrarem os produtos de sua organização nas prateleiras das lojas. O bizarro 

desse posicionamento, comenta Pauchant, é que esse executivo não desconhecia a tragédia 

vivida pela Johnson & Johnson com a morte de pessoas por envenenamento das cápsulas do 

medicamento Tylenol nos pontos-de-venda dos EUA, admitindo que seus consumidores 

corriam igual risco. 

Pauchant explica que, para Heinz Kohut, o self designa a "organização psicológica 

da experiência" ou a "estrutura psicológica da experiência". A preservação da estrutura do self 

é, portanto, uma das dimensões mais significativas da vida humana. Nas manifestações 

patológicas dessas estruturas, os indivíduos ou a defendem quando confrontados com uma 

experiência que a contradiz, ou tendem a compensar essa falta de estrutura. Como exemplo, 

Pauchant cita uma experiência típica da vítima da SJW. Segundo ele, é uma pessoa centrada 

nas idéias de perfeição e invulnerabilidade que tende a negar signos de sua · própria 

imperfeição para, assim, proteger sua estrutura psíquica, reagindo a eles por meio ·de uma 

indiferença total. 

As manifestações da SJW, sob essa perspectiva, afiguram-se como perturbações 

narcíseas. Pauchant elucida que, para Heinz Kohut, esse gênero de perturbação terri origem 

em sentimentos e experiências de futilidade ou frustração difusa em relação à vida, 

pertencentes à experiência profunda do indivíduo. Os comportamentos grandiosos e 

ostentatórios, como a hiperatividade, comumente associada pela literatura clássica ao 
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fenômeno narcísico, são redimensionados como mecamsmos de proteção da estrutura 

deficiente de um self fragmentado, desequilibrado, prejudicado e sem coesão interna. "A 

ansiedade ressentida remete então a um sentimento de 'desintegração' da estrutura psicológica 

do se/f, levando estas pessoas a proteger esta estrutura de uma 'desintegração existencial'." 

(PAUCHANT, 1996, p.160). 

Pela estrutura de inflação, Pauchant (1996) explica que o indivíduo, e, por 

conseguinte, a vítima da SJW, recorre a um mecanismo de defesa contra a experiência de 

desintegração por meio de comportamentos exagerados. Esses indivíduos, como as vítimas da 

SJW, dependem menos do ambiente urna vez que recorrem a comportamentos grandiosos, 

dramáticos e teatrais para compensar a falta de substância psíquica. O ambiente é, assim, 

instrumentalizado como reflexo de seu sentimento de perfeição e onipotência. Afinal, na SJW 

o ambiente é um meio para o "mocinho" realizar as suas proezas. Dele, ele nada apreende, a 

não ser os mecanismos que o levem a vitória contra os vilões. No seu rígido código de 

conduta de herói, o ambiente não o transforma, mas é lócus propício para a implementação de 

suas idéias e ações. Ao ambiente só cabe cobri-lo de glórias por suas vitórias contra as 

ameaças que podem advir. 

5.2 Fracasso 

A desintegração e a sua contrapartida manifesta no comportamento narcisístico de 

inflação podem ser entendidas como o medo do fracasso latente que percorre a vítima da 

síndrome da SJW. Não pensar o fracasso, mas projetar urna face sempre vencedora, 

onipotente e grandiosa, é a tentativa de ocultar de si mesmo o sentimento de desintegração do 

self. Como urna criança que se esconde atrás da cortina mas deixa os pés para fora, partindo 

do pressuposto de que se ela não vê os outros, esses não a vêm e não a podem encontrar, pelo 

comportamento narcisístico, a vítima da SJW procura ocultar o medo do fracasso, a expressão 

evidente em si mesmo do estágio de desagregação em que se encontra o seu self. 

Para Sennet (2002), a própria dicotomia entre sucesso e fracasso é urna maneira de 

evitar aceitar o fracasso. A divisão sugere que os indícios materiais de conquistas, isto é, de 

sucessos, são empregados como forma de se precaver contra sentimentos de insuficiência e 

incompetência. Esses sentimentos, todavia, existem independentemente dessas conquistas, 

pois são a expressão de algo mais profundo, "o sentimento" da vida à deriva, de não tomar o 

futuro coerente, de não realizar alguma coisa valiosa. 
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Fracasso, por outro lado, significa o reconhecimento da dependência, compromisso e 

responsabilidade em relação aos outros, uma dependência que não é contraditória à noção de 

auto-suficiência "saudável", pois pressupõe que o indivíduo é capaz de depender de outros 

quando a ocasião exige. Depender, na essência, é confiar, e isso é testado quando as coisas 

dão errado e a necessidade de ajuda se torna aguda. A confiança e a dependência exigem o 

reconhecimento da vulnerabilidade (SENNET, 2002). Portanto, o medo do fracasso também 

está intimamente ligado a uma noção de auto-suficiência doentia da vítima da SJW, que se vê 

como um herói durão e solitário e entende na dependência uma doença, uma espécie de 

parasitismo, em oposição à apologia do sucesso como uma conquista pessoal e individual. 

Nas palavras de Sennet (2002): 

Todos os jargões da nova ordem tratam a dependência como uma condição 
vergonhosa: o ataque à rígida hierarquia burocrática quer libertar estruturalmente as 
pessoas da dependência; o assumir riscos destina-se mais a estimular a auto
afirmação que a submissão ao que existe.[ ... ] A celebração por John Kotter da 
consultoria como o ápice do comportamento empresarial flexível pressupõe que o 
consultor não deve nada a ninguém (SENNET, 2002, p.l66-l67). 

O medo do fracasso que traveste a vítima da SJW, que tem na apologia do sucesso 

seu motor de funcionamento, indicia que a competição na sociedade do management nunca 

foi tão intensa como hoje. Mais precisamente, que a competição hoje elege alguns vencedores 

para uma grande maioria de perdedores. Quem precisa gerenciar sua vida para não cair na 

obscuridade adentra nesse moedor de carnes que elege uns poucos como exemplos, enquanto 

mina e drena a energia de muitos. Um exemplo aterrorizante do nível da competição de hoje 

são as kyoiku mama ou "mães educadoras", apresentadas por Freitas (1999). Segundo a 

autora, essas mães japonesas mantêm relações sexuais com seus filhos para que não desviem 

para uma paixão a energia que precisam despender no desenvolvimento escolar. Segundo 

Freitas (1999, p.22), "quando o tabu do incesto é considerado menos grave que um fraco 

desempenho escolar é porque este último [o sucesso] certamente tornou-se vital para a 

sobrevivência". 

Muito mais que formar bons competidores ou competidores aptos a serem inseridos 

no mercado de trabalho, as mães educadoras são indicadores de uma triste realidade. Não 

basta ao indivíduo ser competitivo, ele tem de ser um vencedor a qualquer custo, seja esse 

preço a realização da sua própria humanidade. Em lugar de homens, criam-se máquinas de 

sucesso. O sucesso apresenta-se como o único veículo de sobrevivência do indivíduo, o único 

parâmetro que realmente conta para a sua realização como ser. Não ser sucesso é inserir-se 
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como pária social, ou, numa metáfora, decair à casta dos intocáveis hindus que impregnam e 

contaminam com a sua sujeira tudo o que tocam. Esse é o grande tabu da vítima da SJW. 

Mirar-se nos feitos dos gerentes e empreenderes alçados à condição de expoentes da 

sociedade do management é o fio condutor dessa esperança de sair do anonimato para tomar

se um vencedor que perpassa a vítima da SJW. É um equihbrio bastante delicado. O não ser 

sucesso é a realidade de muitos, mas, ao mesmo tempo, ser sucesso apresenta-se como o 

potencial de todos. Sennet (2002) expõe que a ambição não é fator determinante para a SJW. 

De acordo com ele, a ambição pelo sucesso é inerente a todos os indivíduos nessa sociedade 

da apologia do sucesso. Como o indivíduo de Sennet (2002), a vítima da SJW distingue-se 

como vencedora pela sua capacidade de afastar o desastre, delegando a outros os imperativos 

das dificuldades. Nesse sentido, a vítima da SJW oculta, sublima e nega o fracasso nessa 

sociedade do management, da apologia do sucesso. Quer-se crer em constante estado de areté 

e de timé. Para a vítima da SJW, o sucesso está em seguir todas as regras desse meio social, 

um caminho único e individual que tenta transformar seus atos em atos heróicos, glorificados 

e cantados, fonte de inspiração para novos postulantes a vencedores. Ser vítima da SJW é ver

se e querer-se em eterno estado de kléos, ainda que sob a forma corrompida e contemporânea 

da celebridade. Aos milhares de anônimos que simplesmente não deram certo, a vítima da 

SJW reserva pouca simpatia. Para ela, a esses indivíduos faltou fibra e persistência, ou 

aplicaram os modelos de sucesso erroneamente. Enfim, para a vítima da SJW, fracasso é uma 

questão pessoal e não uma condição social de um meio que celebra poucos escolhidos e se 

sustenta sobre uma massa ardente de seres humanos que querem ser sucesso. 

Nessa nova ordem social, a noção de risco ganha novas roupagens. A vítima da SJW 

é um jogador. O risco, hoje, é deixar de agir. Pessoas passivas são perdedores natos. Na 

sociedade do management, isso se traduz na elaboração de estratégias, de planos de jogos, de 

custos e beneficios que viabilizem o indivíduo a combater sua obsolescência, isto é, tomar-se 

um ser passivo diante dos imperativos da mudança contínua. Se há um projeto da vítima da 

SJW, é não deixar seu sucesso à deriva do destino. Como o herói das telas de cinema, ela 

traça o seu caminho. Para a vítima da SJW, o que conta é estabelecer uma agenda pessoal e 

individual para evitar o fracasso, que é deixar-se mover por entre as estrutura fluidas desse 

novo meio social. Para ela, o meio é o lugar do tudo ou nada: 

Não jogar é aceitarmo-nos antecipadamente como um fracasso. A maioria das 
pessoas que entra no mercado em que o vencedor leva tudo sabe da probabilidade de 
fracasso, mas suspende esse conhecimento. Como acontece com o risco que ocorre 
em condições menos determinadas, a excitação imediata da sorte grande ajuda a 
apagar o conhecimento racional sobre a probabilidade de sucesso. Mas, mesmo que 
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alguém que entra num mercado em que o vencedor leva tudo permaneça lúcido até o 
fim, não fazer nada parece mais passividade que prudência (SENNET, 2002, p.l 06). 

Sennet resume com precisão o ambiente e o sentimento que permeia a moderna 

noção de fracasso na sociedade do management: 

O fracasso é o grande tabu moderno. A literatura popular está cheia de receitas de 
como vencer, mas em grande parte calada sobre como enfrentar o fracasso. Aceitar o 
fracasso, dar-lhe uma forma e lugar na história de nossa vida, pode ser uma obsessão 
interior nossa, mas raras vezes a discutimos com os outros. Em vez disso, buscamos 
a segurança dos clichês; é o que fazem os defensores dos pobres quando buscam 
desviar o lamento "Fracassei" com a resposta supostamente curativa ''Não, não 
fracassou; você é uma vítima". Como acontece com qualquer coisa da qual tememos 
falar abertamente, a obsessão interior e a vergonha só por isso se tomam maiores. 
Sem tratamento fica a bruta frase interior: "Eu não sou bom o bastante" (SENNET, 
2002, p.l41). 

A vítima da SJW provavelmente jamais verá a si mesma como uma vítima. Herói 

solitário, se foi vencido pelos bandidos, isso representa uma condição intermediária, uma 

contingência do percurso do herói, que pode ser ultrapassada adotando-se novas ações e 

recursos, mais apropriados para o combate ao mal. De posse desse novo arsenal, ele esvazia a 

complexidade de qualquer situação, pois os novos instrumentos lhe dão as ferramentas 

necessárias para mitigá-lo. Para a vítima da SJW, nada é impossível, nem a mais intrincada 

realidade. 

Por outro lado, não há como negar que, nessas experiências, "eu não sou bom o 

bastante" ecoa em seu íntimo como corolário da sua experiência de fragmentação do self, 

sobretudo em tempos de crise. Nessas situações excepcionais, as imposições do meio são 

maiores do que aquelas que um indivíduo embalado em concepções heróicas como os 

mocinhos das fitas de John Wayne, solitário e único, pode resolver. Daí a vítima da SJW 

desenvolver ações disparatadas, descoordenadas do restante da organização. Sua ação 

alicerça-se numa visão fragmentada do todo e alimenta seu ideário de que somente a sua 

intervenção pontual é o suficiente para mitigar o período. 

Em resumo, a vítima da SJW se vê como um ser solitário, isto é, à parte das relações 

sociais, capaz de enfrentar toda e qualquer situação, por mais complexa que seja. Filho dessa 

sociedade individualista do management, que negligencia a co-dependência e homenageia os 

fatos heróicos sob a forma de celebridade e fama. 
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5.3 Entre o Bem e o Mal 

Se há algo intrínseco Síndrome de John Wayne é a dicotomização do mundo entre o 

bem e o mal. De fato, não existiria o herói cowboy John Wayne sem um vilão a ser vencido. O 

mocinho ou o bem se concretiza no confronto com o vilão. Sem ele, o mocinho é apenas mais 

um daqueles sujeitos pacatos que não querem saber de briga, isto é, é um ninguém entre 

ninguém. Os motivos do mocinho para combater o vilão são pessoais, é alguma coisa feita ao 

nível pessoal que o exorta a agir. A vítima da SJW, embora transpire ações do gênero "tudo 

pelo social" em tempos de crise - e é isso que a platéia espera de um mocinho -, na verdade é 

movida por aspirações egoístas. O plano social é utilizado por ela para legitimar suas ações 

individualistas. Ela é um verdadeiro narciso, na medida que usa o ambiente e o que é por ele 

sancionado na busca da concretização do seu eu individual. 

Aplicada à experiência de crise, essa visão dicotômica encontra na psicologia do se/f 

uma explicação. Como coloca Pauchant: 

Considerando que uma pessoa que sofre de uma estrutura psicológica fragmentada 
espera daqueles que a cercam que preencham uma função existencial para sua 
própria estrutura do se/f, do mesmo modo as direções das empresas trágicas 
atribuem ao seu ambiente o mesmo papel. Assim, os altos executivos têm tendência 
a estabelecer uma dicotomia entre os "bons ambientes" e os "ambientes satânicos". 
Sua experiência do mundo é muito mais fragmentada entre as ''boas" empresas e as 
''más", entre os grupos de interesse que sustentam a empresa e os que a ameaçam, 
etc. Em particular, estes executivos percebem a mídia como os "maus", os que 
divulgam as más notícias da empresa, os que denunciam a queda de qualidade, os 
que se devem evitar ou manipular (PAUCHANT, 1996, p.l72-173). 

Heróis e vilões aparecem na citação de Pauchant (1996) em toda a sua força de inter

relação. Nas situações de crise, cabe ao mocinho, a vítima da SJW, neutralizar as forças 

desses vilões. Ser sucumbido pelo ato de vilania das mídias, em particular, é experimentar um 

fracasso de ordem diferente do estabelecido para os tempos normais, em proporções 

estratosféricas e em duas vertentes. A primeira é a constatação da derrocada do mito do 

mocinho. O vilão é mais forte. A segunda é a constatação de que o mundo dicotômico não 

obedece às regras do roteiro heróico que a vítima da SJW traça para si mesma. A realidade 

subverte a "ordem natural do mundo do herói tipo John Wayne". O vilão nem sempre é 

vencido, e a empresa faz a primeira página dos jornais em uma situação de crise. Boquiaberta, 

a vítima da SJW constata que, nas crises, a ordem não segue o roteiro estipulado, o vilão 

. também tem uma vida própria, uma autonomia que não o deixa enredar-se em tramas 

previamente moldadas. A realidade desses períodos de exceção é muito mais complexa do 

que acredita o mundo pasteurizado de John Wayne. 



135 

E há também que se considerar que ser bandido é relativo. Se se é vilão para a vítima 

de SJW, aos olhos de milhares de leitores, das vítimas de uma crise, esse vilão pode se 

afigurar como mocinho em luta contra urna empresa vilã, que faz o mal para o ambiente e 

para os que a rodeiam. A noção de herói e bandido é relativa. Cabe ao olho do observador o 

referencial. Mas esse raciocínio parece demasiado complexo para a vítima SJW. Para ela, a 

organização é a medida de seus atos, isto é, está imbuída da incapacidade de apreender a 

realidade do outro. Se a organização está sob o fogo cruzado dos satânicos homens da mídia, 

é porque estes não reconhecem sua excelência, sua grandiosidade e, por conseguinte, a 

grandiosidade dos homens que a fazem, seus heróis tipo John Wayne A vítima da SJW entra 

em estado de choque pela realidade circundante e antagônica. 

Rejeitar a eventualidade mesma de crises é outro fenômeno intrínseco à "Síndrome 

de John Wayne" e que a psicologia do se/f aplicada à gestão de crises procura explicar. Pela 

psicologia do se/f, as crises aparecem como negativas e ameaçadoras para a estrutura de 

experiência, portanto as vítimas da SJW tendem a negar a sua possibilidade de ocorrência. O 

mecanismo de defesa posto em ação é contrapor a noção de experiência de crises à de 

empresa excelente e de gestores mais excelentes ainda. Nesse sentido, a experiência de crises 

seria uma prerrogativa das empresas mal administradas e dos maus gestores. E as empresas 

excelentes prescindiriam integrar a função crise às demais funções administrativas, por se~em 

simplesmente perfeitas, excelentes e regidas por atores ainda mais perfeitos e excelentes. 

Embalada nessa crença, a vítima da SJW acredita que nada de ruim acontece, pois há a 

perfeição e as crises são apenas incômodos passageiros, mitigados com uma ação proativa 

contra aqueles que a pontuam para a organização. Afinal, o bem sempre vence o mal, ainda 

que com alguma dificuldade. A organização em si jamais é o pólo engendrador das crises. 

Treinados para o sucesso, para obterem sucesso e serem sucesso, os acometidos pela 

Síndrome de John Wayne experimentam sucessivos estágios emocionais diante de uma crise, 

pois são indivíduos preparados e voltados para a crença da eterna prosperidade dos tempos. 

As crises são, para eles, situações de desafio ao seu heroísmo, que a sua capacidade 

comprovada de sucesso em épocas de ventura é recurso suficiente para reverter a situação. É 

certo que as crises requerem alguns ajustes para mitigação, mas nada que venha a questionar 

profundamente um passado glorioso. As mesmas receitas que garantiram o êxito nos bons 

tempos são suficientes para sobrepujar o momento. 

No entanto, as crises impõem uma outra realidade. A vítima da SJJW, nessas 

ocasiões, experimenta a frustração e o sentimento de devastação ao perceber que o que é 

válido para períodos de bonança não se aplica aí. Mitroff, Mason e Pearson (1994) comparam 
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as suas reações às de um doente em estágio terminal. Primeiramente, há a negação da situação 

e a crença arraigada de que tudo vai desaparecer por si mesmo e a normalidade logo será 

restaurada. Diante da evidência da impossibilidade de reversão da situação, experimenta-se a 

raiva do porquê isso ocorre. Em seguida, embora a negação e a raiva não cessem por 

completo, vem a depressão. Esse estado é o pior e o mais duradouro de todos. A vítima da 

SJW sucumbe às suas próprias prerrogativas em tempos de crise. Descobre sua limitação e 

insuficiência. A sua percepção de si mesma como dotada de valores e qualidades superiores se 

degenera em sentimentos de impotência, insignificância e malogro. 

5.4 Inoculação Emocional 

Um dos mais potentes mecanismos em funcionamento para a construção da SJW em 

tempos de crise é a inoculação emocional. Billings, Milburn e Schaalman (1980) descrevem 

esse conceito, inicialmente proposto por Janis e Mann, como a busca de informações que 

reduzam o estresse perante o conhecimento prévio do advento de urna situação adversa. O 

tempo desempenha aí papel importante, pois, com quanto mais antecedência o evento 

negativo for conhecido, maiores serão as possibilidades de buscar e encontrar informações 

adequadas para mitigá-lo ou reduzir o seu impacto. 

Para os autores, essa noção original permite evidenciar dois modos pelos quais o 

conhecimento antecipado produz a inoculação. O primeiro é por meio da busca de resultados 

positivos adicionais. Nesse processo, se o evento negativo é esperado, há tempo para imaginar 

também os beneficios que pode acarretar. O exemplo dos autores, comum à mentalidade da 

vítima da SJW que exibe pouca ou nenhuma empatia pelo outro, é a possibilidade de a 

organização entender o período de exceção como um meio para se livrar de empregados 

indesejáveis. O segundo é a mudança dos valores atrelados às conseqüências. A demissão de 

funcionários do primeiro exemplo passaria a ser vivenciada pelos gestores não como urna 

fonte de insatisfação, mas como um dissabor temporário diretamente ligado a urna unidade 

específica e não à companhia como um todo. Para a vítima da SJW, isso se traduz como um 

daqueles pequenos incômodos que a sua trajetória heróica impõe na luta contra os vilões. De 

sua lavra, Billings, Milbum e Schaalman (1980) agregam um terceiro mecanismo subjacente à 

inoculação emocional. E a capacidade do decisor de alterar sua percepção da probabilidade de 

conseqüências adicionais de urna situação de crise. De fato, na essência da vítima da SJW 

reside a ilusão da capacidade exacerbada das suas ações, da sua habilidade, eficácia e 
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excelência individuais, que se desdobra em uma percepção benéfica e desvirtuada dessas 

situações. A vítima da SJW nega a seriedade da situação em decorrência das ações de valor e 

qualidade superiores que engendra para sobrepujá-la. Os cenários críticos são tidos como 

superáveis pelos seus atos heróicos. As conseqüências desses períodos sempre trazem em seu 

bojo realidades que atestam a superioridade e a vitória das ações heróicas empreendidas pela 

vítima da SJW. 

A inoculação emocional expressa toda a capacidade de racionalização implícita na 

SJW. A vítima da SJW acredita que detém sempre todo e qualquer controle. Como detentora 

de um enredo claro, a vítima acredita na sua capacidade de antever os eventos. Pela 

inoculação emocional, ela adota medidas para mitigar situações de crise que preservem seu 

senso de onipotência e grandiosidade. Se a crise é iminente, seus superdotes também o são, 

para usufruir dela vantagens pessoais e organizacionais. O '1aire face", a busca de soluções 

para ultrapassar o período dificil, é minimizado pela crença de que basta reagir positivamente, 

aproveitando as oportunidades inerentes, a partir de sua formulação como herói que a tudo 

vence sem macular seus pressupostos de vitória e êxito. A crise em si não tem nada a dizer e 

não se aprende com ela, basta agir de modo racional e objetivo. Para a vítima da SJW a crise é 

um elemento estranho que, em termos organizacionais e sua ação, significa a necessidade de 

proteger a boa imagem da organização, isto é salvar a donzela em perigo. O plano operacional 

e interno da empresa é o único vislumbrado pela vítima da SJW. Isso significa que mitigar 

uma crise é, antes de tudo, assegurar que as operações continuem intactas ou sejam 

rapidamente restabelecidas. A única coisa a fazer é lançar programas para a rápida resolução 

técnica e financeira do problema. 

A inoculação emocional está intimamente ligada ao que Pauchant e Mitroff (1992) 

denominam bounded emotionality. O conceito, segundo os autores, é uma extensão da idéia 

de bounded rationality de March e Simon. A bounded rationality descreve a limitação básica 

humana em apreender cognitivamente as várias faces de uma questão. Como extensão da 

bounded rationality, a bounded emotionality é o seu contrapeso, como uma profunda falha da 

capacidade emocional dos indivíduos em posição de liderança nas organizações. Em outras 

palavras, é uma limitação em sua habilidade de reconhecer situações carregadas por extremo 

conflito, ansiedade e incerteza. Para a vítima da SJW, essas circunstâncias carregadas de 

tensões são um paradoxo com o qual ele não sabe lidar. Para ela, não existem conflitos nem 

oposições. Só o certo e o errado. O mundo é exato e à sua medida de bem e de mal. Ela gosta 

de se entender como um ator racional, cujas soluções de problemas obedecem a uma lógica 

desprovida de interferências psicológicas e emocionais. Para a vítima da SJW, isso representa 
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negar a capacidade de ouvir e atender as múltiplas vozes que se fazem presentes nas crises. 

Ela é incapaz de empatia com o meio e com os vários clamores dos stakeholders que se 

manifestam por ocasião desses períodos de exceção. Esses são entendidos como fatores que 

atrapalham as atividades de sobrepujamento da crises e não atores legítimos cujas demandas 

devem ser consideradas para a boa mitigação dessas situações limites. As vozes dissonantes 

são um empecilho para a vítima da SJW, que, acima de tudo, quer estar no controle da 

situação, qualquer que seja ela. Nesse sentido, o seu discurso é pleno de objetividade e 

simplicidade técnica, que muitas vezes escapa ao entendimento de seus interlocutores e 

contribui para o agravamento da situação. Em síntese, para lidar com a complexidade e 

ambigüidade, a vítima da SJW reduz tudo a uma lógica de receituário de sete passos técnicos, 

tecnológicos e jurídicos, permeado por ações salvacionistas da continuidade administrativa e 

operacional da sua organização. A vítima da SJW exclui as vozes dissonantes. 

Por meio da bounded emotionaly, a vítima da SJW procura não só proteger a sua 

identidade, como também preservar sua identidade profissional e, em decorrência, a da 

organização como um todo. Admitir emocionalmente que a organização possa incorrer em 

uma crise é admitir que a empresa não é tão perfeita ou tão excelente como o professado. 

Mais, se a empresa não é excelente é porque os seus gestores não são tão bons profissionais 

como fazem crer. Para a vítima da SJW essa é uma reflexão que está além da sua percepção 

de mundo. O mundo de John Wayne mantém-se estruturado na crença no enredo da luta do 

bem contra o mal e na certeza da vitória do mocinho, na incapacidade de admitir seus próprios 

limites. A crise subverte essa noção, questionando o final feliz. 

5.5 Em Tempos de Bonança 

A vítima da SJW é um indivíduo S.A. sem angústias, temores e nem em busca de 

receitas salvacionistas. De fato, ela sabe que é predestinada a vencer sempre. A vítima 

apresenta um irresistível aspecto narcisista que acompanha a sociedade em que está inserida. 

De fato, Lasch (1983) coloca que personalidades narcisistas usualmente se sobressaem em 

organizações, chegando a posições proeminentes. Muitos de seus traços não só são 

incentivados, mas também apresentados como modelos de sucesso nessas instituições. Assim, 

essas organizações dão ao narcisista a aprovação que ele necessita para validar sua auto

estima, ao mesmo tempo em que estimulam seus traços de caráter que impliquem a 

manipulação das relações interpessoais ou a formação de ligações pessoais profundas, por 
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exemplo. Nessa mesma via, a naturalidade com que controla as impressões sociais afigura-se 

útil e bem-vinda nessas organizações que privilegiam a visibilidade, o ímpeto e um registro de 

vitórias. À medida que se adentra a era do 'jogo executivo do sucesso", ele encontra o seu 

lugar. 

Lasch (1983) sustenta seu argumento apresentando as conclusões de uma pesquisa de 

Michael Maccoby (1976) junto a 250 administradores de doze companhias. Sobre os 

resultados da pesquisa, Lasch escreve que, não isento de certa simpatia, Maccoby apresenta o 

novo líder corporativo como uma pessoa que: 

[ ... ] Deseja "ser conhecido como vencedor e seu mais profundo temor é ser rotulado 
como perdedor". Em vez de opor-se a uma tarefa material ou a um problema que 
exige solução, ele opõe-se aos outros, por uma ''necessidade de ter as coisas sobre 
controle". Conforme é apresentado em um recente livro para administradores, o 
sucesso hoje em dia não significa "somente subir de posto", mas "passar à frente de 
outros". (LASCH, 1983, p.69-70). 

A vítima da SJW, como o novo executivo, pueril e brincalhão, deseja, segundo 

Maccoby (1976, p.107), manter a ilusão de que possui opções sem limites. Ela apresenta 

pouca capacidade de manter "intimidade e compromissos sociais". Imita as personagens de 

John Wayne na tela de cinema. Como essas personagens, está sempre de passagem, sem fixar

se a lugar algum. É quase sempre um forasteiro que resolve uma pendência e segue seu 

caminho. Sob esse aspecto, sente pouca lealdade até mesmo para com a empresa para a qual 

trabalha, embora nas crises organizacionais seja o primeiro a sair em sua defesa, ainda que 

para preservar sua identidade como um bom herói tipo John Wayne que defende as vítimas 

das malvadezas do vilão. Como exemplo, Maccoby se refere a um executivo que experimenta 

o poder "como não ser pressionado pela empresa". Em sua escalada hierárquica, esse homem 

cultiva clientes poderosos e tenta utilizá-los contra sua própria empresa: "Você precisa de um 

grande cliente, de acordo com os seus cálculos, que esteja sempre em apuros e que exija 

mudanças na empresa. Deste modo, você automaticamente adquire poder junto à empresa, 

bem como junto ao cliente. Gosto de deixar minhas opções em aberto". (MACCOBY, 1976, 

p.l 07). Outro exemplo de Maccoby é um professor de administração. Para esse professor: 

A excessiva identificação com a empresa produz uma corporação com enorme poder 
sobre as carreiras e destinos daqueles que acreditam nela verdadeiramente. Quanto 
maior a empresa, mais importante acredita ele que seja, para os executivos, 
administrar suas carreiras em termos de suas próprias ... livres escolhas e de manter 
o mais amplo conjunto possível de opções. (MACCOBY, 1976, p.I07). 

A vítima da SJW, como narcisista, vai de encontro a concepções de outros trabalhos 

que enfatizam que o indivíduo abdica de parcela de si mesmo para se inserir nas organizações. 
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Caldas (1992) apresenta, sob a perspectiva das organizações hierárquicas e da ânsia pelo 

poder nesses contextos, que o indivíduo anula uma parcela considerável de sua autonomia e 

liberdade, sob a forma de valores e crenças, para concretizar seus desejos de poder. Indo mais 

além e a um nível mais profundo, Pages et al. (1993) afirmam que não há apenas a perda da 

autonomia, mas sim uma verdadeira perda de identidade. Handy (1987) corrobora essas 

colocações ao enfatizar a normalidade dessa perda de identidade como uma regra do jogo 

organizacional, que se manifesta no cotidiano das organizações quando os indivíduos são 

chamados à discussão de casos cujo mérito não os convence, a priorizar rituais que 

reconhecem ser charadas, a ser encantadores com os que desprezam, a parecer violentos 

quando sentem simpatia e a agir com confiança quando não convencidos. 

No entendimento de Pages et al. (1993), endossado por Caldas (1992), essa relação 

apresenta uma incompatibilidade entre as pretensões do indivíduo e a imposição da 

sublimação de sua identidade que a organização coloca como necessária para que ele atinja 

seus fins. Nesse sentido, desenvolver-se-ia uma relação doentia entre indivíduo e organização. 

Pages et al. (1993) desenvolvem essa noção por meio de uma analogia. A organização seria 

uma droga alucinógena que provoca vício e alívio no indivíduo. Nesse sentido, o indivíduo 

ama e odeia a organização. Para Pages et al. (1993), a organização-droga afirma-se no 

processo de a organização tornar-se fonte de amor e identificação, ao mesmo tempo em que 

alimenta a angústia ao transformar o indivíduo em seu total dependente. Essa dependência, 

motora da angústia, se dá pelo fato da abdicação da sua integridade e, por conseqüência, da 

mutação da sua noção de identidade. É nesse sentido que Caldas ( 1992) afirma que a 

transação entre indivíduo e organização funciona por meio do par ambivalente entre prazer e 

angústia. 

Na caracterização entre indivíduo e organização-droga, o que se ressalta é uma 

relação assimétrica, na qual a organização absorve o indivíduo. Para a personalidade 

narcisista e da vítima da SJW, embora não se descarte a dependência da organização no que 

se refere à sua valorização pessoal e individual, esta se dá sobre relações mais equilibradas 

onde reside uma verdadeira troca de interesses. Como mencionado, a organização oferece a 

valorização desejada pelo narcisista e para a vítima da SJW ao mesmo tempo em que encoraja 

traços e atributos de seu caráter que lhe são úteis. São esses mesmos traços de caráter, por 

outro lado, que o impedem de estabelecer uma dependência da sua identidade em relação à 

organização na medida em que, como apresenta a pesquisa de Maccoby (1976), ele se sente 

pouco compromissado com as relações pessoais e com a lealdade à organização. Ao 

privilegiar a ilusão das opções sem limites, ele se manifesta mais como um negociador do que 
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como um ente submisso à fonte de prazer e de dor da organização. Sua identidade, nesse 

sentido, não está em jogo, como faz acreditar Pages et al. (1993). A vítima da SJW é sempre 

um vencedor, um vitorioso individualista, não importando o meio em que está inserida. 

A vítima da SJW é um manipulador. Segundo Maccoby (1976) ao manipulador 

faltam convicções, embora seja aberto a novas idéias. Ele negocia com tudo e com todos, 

embora não aprove os princípios daqueles com quem negocia. Ele procura usar a empresa 

para os seus próprios fins, com medo de que, de outro modo, seja totalmente "emasculado 

pela corporação" (MACCOBY, 1976, p.l15). Ele evita a intimidade, preferindo a "atmosfera 

excitante, sensual [ ... ] onde secretárias adoráveis, de minissaias, constantemente flertam com 

ele". (MACCOBY, 1976, p.162). 

Como conclui Lasch (1983, p.71) das idéias de Maccoby, "em todas as suas relações 

pessoais, o 'manipulador' depende da admiração ou do temor que inspira em outras pessoas, 

para certificar-se de suas credenciais como um 'vencedor"'. 

Jennings (1976), indo ainda mais longe e se aproximando do que hoje convém 

chamar de homem pós-moderno, professa que a principal característica do indivíduo é a sua 

postura antiorganizacional. O seu progresso na organização não se dá por meios de 

comprometimento ou adesão à droga-organização. São suas habilidades, as mesmas 

encontradas na vítima da SJW, de convencer seus pares de que é um vencedor que respondem 

pelo seu êxito. O que vale é manter vivo o kléos de que ele se acha merecedor. Para tanto, 

recorre ao controle e à manipulação dos movimentos dos outros, entendidos como jogadores 

com um mesmo objetivo: o sucesso. Assim, quanto maiores as informações e as habilidades 

em apreender a personalidade e a característica dos outros, melhor poderá utilizá-las em seu 

proveito. Como na vítima da SJW, se nesse manipulador há fraquezas e erros, são convertidos 

em recursos a explorar para o controle e afirmação da supremacia. Como afirma Freitas 

(1999, p.64), "quando superar é tudo o que importa, o modo como se obteve a medalha pode 

não fazer diferença no curto prazo ou enquanto se está no pódio". 

Se a SJW em tempos de bonança perpassa o narcisismo e a manipulação, uma coisa é 

certa: ela não existiria se não existissem condições ambientais para o seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, não há como isolar o ser do seu mundo social ou da sociedade que o acolhe. Se 

a vítima apresenta uma estrutura interior com fortes componentes narcísicas e manipuladoras, 

é porque há na sociedade do management um espaço para a sua manifestação. O mesmo 

movimento pode ser invertido: se há espaço para o narciso e a manipulação que a SJW 

professa, é porque essa sociedade do management a acolhe e a integra, quando não lhe 

propicia um status qualificado como desejável e invejáve~ sob os auspícios do pseudo-herói e 
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das celebridades, indicando uma relação complexa e de dependência mútua entre indivíduo e 

sociedade. 

A sociedade do management, a sociedade da celebridade por excelência, é também a 

sociedade narcísica em que o mal de narciso e da manipulação, sob as vestes de uma 

Síndrome de Herói tipo John Wayne, é louvado, apreciado e estimulado. Narcísica e 

manipuladora, a vítima da SJW encontra nessa sociedade o seu status privilegiado em 

detrimento de formas saudáveis de desenvolvimento do indivíduo. Na sociedade do 

management, a pressão para ser sucesso e ter sucesso se reveste de forma imperialista e expõe 

concomitantemente a sua chaga: o medo do fracasso. Dito de outra forma, a pressão dessa 

sociedade é por não haver fracasso, o que leva o indivíduo a negá-lo e a evitar todas as formas 

em que ele possa se manifestar. Nesse sentido, ser sucesso é condição básica para a inserção 

do indivíduo no quadro social. Ser herói tipo John Wayne e portar a SJW é a condição natural 

de se alcançar a glória e o renome que esse meio social louva e ratifica. 

5.6 A Síndrome de John Wayne em Seu Meio 

A cultura do sucesso, e a sua manifestação sob a SJW, encontram no momento 

presente um cenário propício para seu desenvolvimento. As mudanças observadas neste 

começo de século refletem, melhor talvez do que em outras épocas, uma máxima das ciências 

sociais de que a sociedade está sempre em desenvolvimento, sendo sempre um projeto em si, 

jamais inacabado. As criações humanas são marcadas pela incerteza em relação ao que está 

sendo criado, isto é, nem sempre se sabe tudo o que está sendo criado, embora a sua criação e 

seus efeitos colaterais aparecem posteriormente como coerentes As mudanças são fruto das 

interações humanas e das condições sociais existentes, inscrevendo-se nas relações cotidianas, 

nas novas significações, novas perspectivas, novas formas de pensar, novas formas de 

. relações que, embora expressas em efeitos pontuais observáveis ou influências, não se 

reduzem a eles, sendo um moto contínuo (FREITAS, 1997). 

A sociedade do management é a sociedade, portanto, da velocidade. A mudança é a 

sua única constante. Para os indivíduos, a perseguição do sucesso a qualquer custo toma-se 

vital, e se confunde com a adoção veloz de posturas sempre inovadoras. Para permanecerem 

no mercado de trabalho, isto é, para estarem aptos a vender a si mesmos, os indivíduos se 

tomam dependentes do sucesso e, portanto, do trabalho. O pressuposto é que estejam sempre 

dotados dos atributos que o meio valoriza naquele momento e, assim, os reconheça como 
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excelentes. A vítima da SJW compreende esses imperativos e, alicerçada nos seus anseios de 

vitória e celebridade, não titubeia em realizar os jogos de John Wayne, os jogos do mágico ou 

da ilusão e do MBA, descritos no capítulo 4 - A CRlSE, para se fazer sempre em evidência, 

ter sempre reconhecimento entre os seus pares. Tudo é feito em nome de preservar um kúdos, 

uma timé e uma areté que, mesmo desvirtuadas de seu sentido original, são, ainda assim, 

condição para o heroísmo celebrado, o kléos. 

Esse perpétuo estado de mudança impossibilita o desenvolvimento de compromissos 

a longo prazo. Nesse ambiente, a vítima da SJW está bem à vontade em sua face de 

manipuladora, pois o fenômeno implica projetar urna identidade que não seja suficientemente 

aderente nem demasiadamente firme. Essa identidade reflete a dança de valores que 

acompanham as transformações: ora esses valores se desvalorizam, ora se dilatam. Em outras 

palavras, está em sintonia com o projeto da vítima da SJW e da sua elegia de não se apegar a 

nada nem a ninguém, apenas ao seu código individual de conduta, um código em que urna 

espécie de justiça recompensa os seus feitos comç> atos heróicos e pune aqueles que não 

reconhecem as virtudes de seus atos. 

Sennet (2002) advoga que essa sociedade corroeu o caráter do indivíduo. A SJW é, 

nesse sentido, a expressão de um herói sem nenhum caráter. Para Sennet (2002, p.l 0), o 

caráter é o valor atribuído aos desejos do indivíduo e às relações com os outros, ist~ é, 

depende de suas relações com o mundo. Ele distingue o termo "caráter" de "personalidade" ao 

entendê-lo como mais abrangente e não só como os "sentimentos que podem apostemar por 

dentro, sem que ninguém veja". 

O termo caráter concentra-se sobretudo no aspecto a longo prazo de nossa 
experiência emocional. É expresso pela lealdade e o compromisso mútuo, pela busca 
de metas a longo prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em troca de um fim 
futuro. Da confusão de sentimentos em que todos estamos em algum momento em 
particular, procuramos salvar e manter alguns; esses sentimentos sustentáveis 
servirão a nossos caracteres. Caráter são os traços pessoais a que damos valor em 
nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem. (SENNET, 2002, 
p.lO). 

Sennet (2002) evidencia a dificuldade de estabelecer o que tem valor duradouro 

numa sociedade cujo centro é o imediatismo. Nesse sentido, há o comprometimento das metas 

a longo prazo num ambiente que valoriza o curto prazo. O autor questiona o sentido da 

lealdade e dos compromissos para com instituições que vivem em eterna mutação, se 

desfazendo ou se reprojetando. Enfim, evidencia a falta de coerência das vidas atuais. Nessa 

nova sociedade, a sociedade do management em seus novos formatos organizacionais, da 

elegia da flexibilidade e da excelência, um único conjunto de qualificações, sinônimo para 
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fazer carreira, já não é valorizado. O indivíduo deve esperar trocar várias vezes de aptidão ao 

longo da vida. Os empregos estão sendo substituídos por projetos, pela terceirização com 

contratos a curto prazo e pelo chamado trabalho temporário, como os de um consultor. De 

modo geral, há uma crença de que o rápido retorno implica mudança institucional. A 

obsolescência é sua regra numa sociedade que exige mudança constante como sinônimo de 

evolução e de ganhos maiores. Os apanágios que garantiram o sucesso ontem não são os 

mesmos de hoje. O imperativo da mudança impele que outras formas sejam adquiridas, 

usadas e posteriormente descartadas. 

Para a vítima da SJW, o sucesso, nesse sentido,. desvincula-se do acúmulo da 

experiência pessoal e transfere-se para a habilidade de estruturar e manter uma rede de 

contatos. Nesse universo não há âncoras que permitam a mensuração e a constatação de que o 

indivíduo está realizando um bom trabalho. O indivíduo está constantemente em teste, mas 

desconhece a posição em que está. Mudança, oportunidade e novidade são as palavras-chaves. 

O imediatismo mina a experiência vivida como base da construção do sucesso pessoal. A 

rede, ou o olhar do outro, é a nova perspectiva de mensuração do sucesso. O gesto heróico da 

vítima da SJW é, assim, datado e realizado à medida da capacidade de impressionar o outro. 

A vítima da SJW está sempre em busca de novos vilões, de novas batalhas, de novos desafios 

que lhe permitam estar sempre em evidência, sempre aprovada pelo olhar do outro. E nessa 

busca, sabe que o gesto de agora, será esquecido no dia seguinte. Daí sua busca frenética, 

sempre, de mais atos de heroísmo, independentemente se o de hoje contraria o de amanhã. O 

que conta é o feito louvado. Ser alçado à condição de celebridade é realizar todo dia uma nova 

façanha. 

5. 7 Homem Gato e a SJW 

Freitas (1997, f.85) argumenta que ''uma espécie de esquizofrenia" domina as 

organizações atuais. Essa patologia é sobretudo observada nos altos escalões da empresa. Sua 

gênese está na relação dicotômica e contraditória do par "excelência" e "superação". Para a 

autora, a excelência é um valor em si, a ser perseguido infinitamente, já que a "superação" é 

sua sina. Na sociedade do management, a velocidade das mudanças constantes implica a 

busca frenética de uma competitividade excelente para fugir da ameaça constante de ser 

superado, ultrapassado e, conseqüentemente, descartado do mundo do trabalho. É uma 
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condição de sobrevivência. Para Freitas (1997, f86) a corrida pela excelência com o objetivo 

de negar ou adiar a "superação" é "o culto e o pânico da exaustão próxima e inevitável". 

Para atender esse projeto, o homem se transforma, na figura de Freitas (1997), no 

"homem-gato". Esse indivíduo de "mil vidas" e "fôlegos", na alegoria da autora, é aquele que 

se desdobra em mil frentes para obter um conhecimento sempre mais fragmentário e em 

volume cada vez maior, cujo destino é ser descartado tão logo adquirido. A ansiedade é sua 

característica permanente, pois deve estar sempre à frente, adiantando-se às mudanças, já que, 

na sua patologia, o que importa é ser e agir rápido. Nesse mundo, a vítima da Síndrome de 

John Wayne, que a nada se apega a não ser a si mesmo e aos seus interesses, está bem à 

vontade. Se a condição para o sucesso é desdobrar-se em mil frentes, ela alegremente se 

curvará aos imperativos do aderir-descartar-aderir, desde que esse fenômeno lhe propicie 

realizar atos heróicos por meio dos quais se alce à celebridade. Enfim, o que lhe importa é a 

vantagem pessoal que essa dança pode lhe propiciar. Assim, com sede de celebridade, 

procurará a em cada frente impingir um ato heróico, que a leve à glória e à fama. 

Nesse sentido, a vítima da SJW é a face sem angústias do ''homem-gato", apontado 

por Freitas (1997). Como o "homem-gato", ciente de que tudo é perene, está sempre 

descartando algo, não tem memória. É só presente. Para o "homem-gato", o fenômeno 

significa adotar um modo de funcionar ideaL cujas características são flexibilidade, intera9ão 

globaL auto-suficiência e sedução, e a adoção desses atributos não significa garantia de 

adequação permanente. O "homem-gato" convive com a insegurança e a ameaça constantes 

de que essa condição se perca. O sucesso jamais é garantido. As regras do jogo estão sempre 

mudando. Assim, ao contrário do "homem-gato", que professa um medo do futuro, um medo 

de que ele mesmo venha a ser superado se não perseguir e personificar a excelência, a vítima 

da SJW acredita na sua condição de "excelência sempre". Como não se apega a nada, tem 

uma fé inabalável em sua performance: Uma performance marcada pela grandiosidade e 

onipotência, pela certeza da vitória sempre. A vítima da SJW, afinal, sempre é o mocinho de 

seus filmes. 

Uma rápida análise da colocação de Freitas (1997) permite distinguir uma idéia de 

sucesso que acomete a vítima da SJW. Essa noção implica buscar o sucesso, ter sucesso e ser 

sucesso como condição necessária para não ser condenado à danação dos excluídos, isto é, 

dos fracassados. É a super:ficie que exalta adotar as técnicas. Uma arte inerente a toda vítima 

da SJW, adepta, sem discussões, da flexibilidade e da excelência. Nesse sentido, como o bem

sucedido de hoje, a vítima da SJW cultiva estar entre os vencedores - adotar suas técnicas é 

estar ao lado de quem as forjou com sucesso -, faz-se acompanhar de outros homens de 
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sucesso e, assim, também se insere nesse clube. Concomitantemente, em doses homeopáticas, 

humilha aqueles que vai deixando para traz. Esses são só perdedores, os fracassados com os 

quais não quer se identificar. 

O gerenciamento do corpo, da mente e das atividades profissionais é o meio que o 

"homem-gato" emprega para estar sempre em vantagem nessa corrida maluca. O indivíduo 

está sempre adotando e descartando modelos de condutas, na tentativa de se fazerem notar 

nesse mundo que valoriza o sucesso e culpa os que fracassam, os que não são nem excelentes, 

nem flexíveis. Nas palavras de Enriquez (2000, p.29): "A estrutura estratégica [ ... ] exige de 

todos esses homens que sejam 'estratégicos, 'guerreiros, 'ganhadores', 'esportivos'; numa 

palavra, aqueles que ternos chamado de matadores cool". Para a vítima da SJW, é nos jogos 

de sedução que, corno o manipulador aventado por Maccoby (1976), ela gerencia todas as 

suas interações com o mundo. Sem culpas, manipula não só a si mesma para adequar-se a 

toda e qualquer situação em nome do sucesso sempre, como a todos ao seu redor. Para ela, ser 

um matador cool é inerente à sua condição de herói que sempre vence ao final. Nela não 

existe a angústia, e o fracasso é negado até à exaustão. O indivíduo vítima da SJW professa a 

crença de que é um predestinado a ser sempre um campeão, a ser sempre um incluído. 

Pauchant e Mitroff (1992) observam que as características do indivíduo com o se/f 

inflacionado são ainda aquelas requeridas pelas organizações. De fato, do homem-gato, a 

vítima da SJW extrai a idéia de que só sobrevive se cultivar as fantasias de sucesso ilimitado, 

grandiosidade, auto-importância e exagero em relação aos seus talentos e suas realizações. As 

situações são vividas como pequenos empecilhos por esse indivíduo, cuja predeterminação a 

ser sempre o heró~ a ser sempre o vencedor, lhe garantem a resolução sem prejuízos para si 

mesmo ou para a organização em que está inserido. A vítima sempre apresenta urna imagem 

positiva, forte, agressiva, de alguém seguro de si, que não necessita dos outros, que segue 

seguro o seu caminho. É um ser aparentemente sem incertezas e perforrnático. Para ele não 

existe passado nem futuro, só o dia de hoje, no qual ele está sempre muito bem. 

A falta de empatia em geral que professa a vítima da SJW manifesta-se na ausência 

de reconhecimento do outro. O outro só existe como medida das suas realizações, isto é, para 

conferir-lhe o status de vencedor ao ser salvo pelas suas ações edificantes quando em 

dificuldades. Por outro lado, são a atenção e o reconhecimento que o outro lhe confere que o 

apaziguam do seu maior temor, maior até que o do fracasso das suas ações: o de pertencer ao 

clube dos não reconhecidos. A vítima da SJW tem urna enorme necessidade de ser 

reconhecida corno pertencente ao time dos vencedores. Então, o único medo real da vítima da 

SJW é a perda desse olhar de admiração do outro, a perda do brilho pessoal, da obscuridade, 
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que não leva nem ao heroísmo nem à celebridade. A vítima da SJW quer areté, timé, kúdos e 

kléos permanentes. 

5.8 Conclusões 

"Sucesso" é variante de "renome". A "fama" é sua expressão nas sociedades em que 

até a cultura é industrializada. A fama ou renome a que a vítima da SJW aspira associa honra, 

glória e nobreza. A SJW se concretiza ao realizar uma dupla operação. Segundo Coelho 

(1999, p.lOl), "em um primeiro momento, retira o indivíduo da sua condição anônima, 

singularizando-o em meio à massa de indivíduos iguais. Essa possibilidade de se distinguir, 

contudo, não se esgota em si mesma, permitindo, se bem utilizada, a obtenção de privilégios". 

Para a autora, esses privilégios são tanto de ordem material, tais como a posse de 

uma mansão, quanto de reconhecimento, traduzidos em preferências e privilégios de 

atendimento em serviços ou convites para eventos só acessíveis a poucos. Um exemplo desse 

último é o convite para assistir ao desfile das escolas de samba do carnaval carioca no 

camarote de uma grande cervejaria. 

Assim, na vítima da SJW, ''parecer ser" e ''parecer ter" se confundem para assinalar

lhe sua celebridade, para tomá-lo ainda mais relevante e importante aos olhos do outro. A 

vítima sabe que, nessa sociedade movida pelo desejo de sucesso, os privilégios carregam-se 

de valores que mitificam o proprietário e os usam sem proveito. Nas palavras de Eco: 

[ ... ] numa sociedade industrial, os chamados 'símbolos de status' conseguem 
indiscutivelmente identificar-se com o próprio status: atingir um status quer dizer 
possuir um certo tipo de carro, um certo tipo de televisor, um certo tipo de casa com 
um certo tipo de piscina; mas, ao mesmo tempo, cada um dos elementos possuídos -
carro, geladeira, casa, televisor -, toma-se símbolo tangível da situação no seu 
conjunto. O objeto é a situação social e, ao mesmo tempo, o seu signo: 
conseqüentemente, não constitui apenas um fim concreto perseguível, mas o 
símbolo ritual, a imagem mítica em que se condensam aspirações e desejos. É a 
projeção do que queremos ser. Em outros termos: no objeto, visto inicialmente como 
manifestação da própria personalidade, anula-se a personalidade (ECO, 1970, p.242-
243, itálicos do autor). 

O portador da SJW conhece a glória e a ruína na concreção de seu objetivó. Anula 

sua individuação ao ascender ao universo onde todos têm sucesso e são bem-sucedidos. O 

cowboy solitário, que tudo resolve sem muita dor, passa a compor as fileiras dos Jack Welch, 

sendo mais um dentre aqueles com casa no Taiti, apartamento em Paris, iate em Angra dos 

Reis e um Porsche na garagem. 
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6 O DISClJRSO 

O ser humano cria a si mesmo e ao mundo que o rodeia pela palavra. Fiorin (1999), 

no capítulo "In principio erat uerbum" do livro As astúcias da enunciação, relata, com graça e 

eloqüência, como ocorre, pela palavra, a criação do mundo e do homem na tradição judaico

cristã. O autor explica que a linguagem surge como poder criador. É ela que dá sentido e 

ordem ao mundo ao nomear. Dar nome ao que modela, como Deus faz nos seis dias em que 

constrói o universo, corresponde ao ato de criar. 

A linguagem é o sopro divino que infla Adão e lhe confere a imagem e semelhança 

de Deus. Expulso do Paraíso e adentrado no mundo da cultura, Adão passa a ser um "ser 

cindido", afirma Fiorin. O autor explica que a cisão se revela no fato de a ordem da linguagem 

tomar-se distinta da ordem do mundo. Para ele, a "cisão leva ao fato de que todo discurso se 

constrói numa relação polêmica, é constitutivamente heterogêneo, trabalha não sobre a 

realidade mesma, mas sobre outros discursos" (FIORIN, 1999, p.l5), como mostram os que 

se dedicam à análise do discurso de linha francesa. 

Fiorin apresenta uma definição didática entre discurso e fala: 

O discurso são as combinações de elementos lingüísticos (frases ou conjuntos 
constituídos de muitas frases), usadas pelos falantes com o propósito de exprimir 
seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, de agir 
sobre o mundo. A fala é a exteriorização psico-físico-fisiológica do discurso. Ela é 
rigorosamente individual, pois é sempre um eu quem toma a palavra e realiza o ato 
de exteriorizar o discurso. ( ... ] A fala, em si mesma, não sofre qualquer 
determinação social, pois ela é a simples exteriorização do discurso. E o ato 
concreto, momentâneo e individual de manifestação da linguagem (FIORIN, 2000, 
p.ll-12, itálicos do autor). 

Embora os analistas do discurso de linha francesa muitas vezes empreguem o 

pensamento bakhtiniano nas suas elaborações, a linha teórica que norteia esse trabalho tem 

como fundamento especificamente a análise do discurso como proposta por Bakhtin. Essa 

análise não se atém, todavia, ao universo da língua e da linguagem. De fato, Bakhtin entende 

a comunicação como o princípio da própria vida e fundamento de toda cultura humana. É no 

princípio do dialogismo como constitutivo da linguagem e como condição do sentido que o 

autor sustenta as suas colocações sobre o discurso, que, para ele, corresponde à própria 

existência humana em seu desenrolar, uma verdadeira condição filosófica: 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: interrogar, 
escutar, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa todo e com toda 
a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, 
com as suas ações. Ele se põe todo na palavra, e esta palavra entra no tecido 



149 

dialógico da existência humana, no simpósio universal (CLARK e HOLQUlST, 
1998, p. 13 apud BAKHTIN, 1929). 

Dessa feita, compreensão da vida e compreensão dos fatores que tomam possível o 

diálogo se confundem. A noção de diálogo em Bakhtin não se fiXa na idéia de conversação 

entre indivíduos isolados. Ao contrário, reveste-se de ampla complexidade, e atravessa os 

mais variados planos de expressão, seja o texto escrito, seja a interação entre os sujeitos com a 

sociedade, seja a própria interação entre os indivíduos de uma mesma comunidade lingüística. 

De fato, em Bakhtin, um dos grandes temas é a compreensão da maneira como são moldadas 

e possíveis as condições de trocas entre os indivíduos, entre o leitor e o autor, entre o ser e o 

coletivo, entre os indivíduos no cotidiano, trocas essas que não se exaurem nesses 

intercâmbios específicos e pontuais. 

Para falar de Bakhtin, ou melhor, apresentar as noções básicas para o entendimento 

dos principais conceitos desse pensador, este capítulo está estruturado em seis partes. A 

primeira parte - A Translingüística - apresenta essa disciplina, desenvolvida por Bakhtin, 

como o ponto de referência para a apresentação do enunciado ou do discurso, e da noção de 

dialogismo, as noções seminais na concepção de seu pensamento. Na parte dois - A 

Linguagem e o Universo dos Signos - é apresentada a concepção bakhtiniana de que a 

ideologia é inerente à construção da linguagem, e essa perpassa e advém da vida em 

sociedade, isto é, da sociedade como uma comunidade comunicativa. Na parte três- A Teoria 

do Enunciado Verbal- estão expostas as condições para que ocorra o enunciado, a verdadeira 

unidade da comunicação entre os seres humanos no universo bakhtiniano. Essa parte está 

subdivida em três outras: Locutor, ouvinte e completude do enunciado; O não verbal do 

enunciado- a entonação e juízos de valor; e O não verbal do enunciado li: horizonte espaço

temporal, tema e significação. A parte quatro- O Dialogismo- trata desse tema no âmbito da 

obra de Bakhtin. As Conclusões resumem as principais idéias do capítulo. 

6.1 A Translingüística 

De acordo com os seus estudiosos, Bakhtin é um pensador sempre em evolução. A 

teoria do enunciado, conhece assim duas formulações: uma realizada nos anos 20; outra, em 

seus escritos de trinta anos depois, ao final dos anos 50. Todorov (1981) argumenta que entre 

essas duas concepções não há diferenças maiores. To da via, não há como notar que essas 

diferenças impactuam e remetem a um exercício intelectual complexo àqueles que se dispõem 
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ao estudo de sua obra. As primeiras concepções têm como quadro de referência a sociologia, e 

a ênfase recai sobre os aspectos não verbais, exteriores, que corresponderiam ao presumido do 

enunciado. Nesse sentido, a parte lingüística é um elemento que, sem a sua justa parte 

extraverbal, não constitui um enunciado. 

Nas elaborações dos anos 50, a referência é a translingüística. Essa nova disciplina, 

criada por Bakhtin, tem como objeto o discurso. O discurso é a linguagem na sua totalidade 

concreta e viva, a linguagem como fenômeno concreto e real. Assim, o discurso equipara-se e 

é representado pelo enunciado. 

A translingüística é uma reação ao objetivismo abstrato, em particular ao 

estruturalismo saussuriano, e ao subjetivismo idealista. Para o primeiro, a língua é um sistema 

autônomo e abstrato de normas, uma forma gramatical abstrata, que independe da atividade 

do indivíduo. Ele a recebe da sua comunidade lingüística como um fato já constituído. 

Qualquer mudança nesse sistema ultrapassa a consciência individual. A língua paira acima 

desse indivíduo e das relações sociais. Já o subjetivismo idealista evoca o indivíduo como 

construtor da fonte da língua. Ele é o organizador primário dos atos da fala Assim, a relação 

entre língua e sociedade é inexistente. É esse entendimento que leva Crestani (200 I) a 

concluir que a receptividade do discurso é um espelho, isto é, mera reapresentação do que é 

dito. O discurso se transforma na elaboração de um falante a-histórico e a-social. Bakhtin 

denomina esse processo de compreensão passiva. 

Com a translingüística, Bakhtin pretende demonstrar que o enunciado, isto é, o 

discurso, não é subjetivo no sentido de uma criação de um self autônomo e a-social, 

infinitamente invariável pela forma lingüística e impróprio ao conhecimento. Ao contrário, o 

enunciado é produto da interação entre a língua e o contexto em que ocorre, contexto esse que 

pertence à história e às situações sociais estritas. De fato, as entidades da translingüística são 

diferentes da lingüística. O enunciado não apresenta a mesma natureza das outras unidades da 

lingüística, mas é uma instância superior a elas. A lingüística é um ponto de partida do 

enunciado, um meio, a matéria para a edificação do enunciado. Com a translingüística, 

Bakhtin introduz a noção basilar do seu pensamento, o dialogismo. O dialogismo figura como 

o princípio da constituição da linguagem e a condição do sentido do discurso (BARROS, 

1997). Para Bakhtin, o enunciado pertence a um universo de relações inteiramente outras

dialógicas -, não mais da língua como fluxo verbal ou canal verbal, mas da torrente da 

comunicação verbal que caracteriza o homem. 

São essas características do enunciado como discurso que levam Barros ( 1997) a 

afirmar que ele é um produto da criação ideológica, com tudo o que está subentendido: 
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contexto histórico, social, cultural, etc. Nesse sentido, não existe fora da sociedade, só nela e 

para ela. Além disso, não pode ser reduzido à sua materialidade lingüística, o empirismo 

objetivo, ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o interpretam, o 

empirismo subjetivo. 

Barbosa (2001, f.27 apud BAKHTIN, 1999, p.22) acrescenta que, com a 

translingüística e o enunciado, o núcleo da realidade da língua "não reside na conformidade à 

norma da forma utilizada mas na nova significação que essa forma adquire no contexto". 

Essa nova significação é estabelecida numa relação viva da consciência lingüística 

do falante e do ouvinte com a linguagem e não numa relação abstrata com um sistema de 

normas, pois, de acordo com Bakhtin (2002, p.95, itálicos do autor) "[ ... ] não são palavras o 

que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes 

ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivenciar'. 

6.2 A Linguagem e o Universo dos Signos 

Se a vida é dialogo, a vida é o encontro das diferenças, e o diálogo é a comunicação 

de diferenças simultâneas. E, dialogicamente, sem perder de vista a simultaneidade ·das 

diferenças, mas o seu encontro e interação, como é a própria vida, as questões que percorrem 

o trabalho de Bakhtin são, sobretudo, como encontrar o elo entre uma linguagem de 

significados fixos e as necessidades de seus usuários, que precisam de significados variados 

para atender os diferentes contextos da vida, como a exigência de estabilidade, própria das 

sociedades históricas, como as exigências de adaptar-se às novas condições; como um texto 

pode ser o mesmo e, ao mesmo tempo, tão diferente se inserido em outro contexto; e como o 

eu pode ser único se comporta tantas outras coisas compartilhadas com os outros. 

Assim, em Bakhtin, o indivíduo não é um ser que nasce como uma entidade 

biológica abstrata. Ao contrário, vem a um mundo socialmente organizado, o que pressupõe 

entendê-lo como um portador de relações sociais heterogêneas. É criado e criador pela 

linguagem, ser que reflete e refrata a realidade em que está inserido, pois tem índice social de 

valoL O sujeito, portanto, não é a fonte de tudo. Antes, está em constante transformação, na 

mesma medida em que se transformam os fios ideológicos que o tecem. 

Dessa concepção deriva que a linguagem não é e nem pode ser um dado monolítico. 

É um dever ser, em consonância com a evolução da vida social. Esse devir da linguagem se 
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concretiza nas comunicações SOCiaiS que os homens mantêm com seus semelhantes. A 

linguagem evolui com a evolução do meio social em comunicação. Assim, em Bakhtin a 

linguagem é a concepção de sujeitos concretos em realidades histórico-sociais específicas, o 

que o leva a considerá-la como uma realidade móvel, sempre aberta à pluralidade da vida 

humana. A palavra, que é o signo ideológico por excelência, exprime com exatidão esses 

movimentos da vida social: 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 
trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 
palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 
mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda 
não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A 
palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de 
mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, 
que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 
palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais eiemeras das 
mudanças sociais (BAKHTIN, 2002, p.41). 

O signo em Bakhtin não é uma entidade etérea. É dotado de materialidade. Nesse 

sentido, é um fenômeno do mundo exterior. Para Bakhtin, sua encarnação pode ser como som, 

como massa fisica, como cor, como movimento do corpo, entre outros. Assim, o signo é 

dotado de uma realidade objetiva que permite o seu estudo de forma metodologicamente 

unitária e objetiva. Na experiência exterior estão presentes, portanto, todos os signos e seus 

efeitos, sejam as ações, sejam as reações, sejam os novos signos que ele engendra no seio 

social. 

As implicações dessa materialidade do signo são profundas. A criação da consciência 

só se materializa e se afirma como encarnação material em signos. Só se torna consciência se 

impregnada de conteúdo semiótico (ideológico). Assim, a compreensão, como discurso 

interior, somente se manifesta por meio de material semiótico. A compreensão de um signo só 

ocorre mediante sua aproximação de outros signos conhecidos. Ocorre um verdadeiro 

encadeamento ideológico que decorre do deslocamento de um signo para outro de forma 

única e contínua. É o que Bakhtin entende por um elo semiótico de um signo a outro e, 

portanto, formador de uma cadeia ininterrupta de ordem material e corporificada em signos. 

Para Bakhtin (2002), essa cadeia liga as consciências individuais. Nesse sentido é o 

material particular dos homens, cuja especificidade é situar-se no meio social, sendo o meio 

de sua comunicação por excelência. Disso deriva que a consciência adquire sua forma e 

existência somente em relação aos signos de um seio social no intercurso de suas relações 

com outros indivíduos: 
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Os signos são o alimento da consc1enc1a individual, a matéria de seu 
desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da consciência é a 
lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social. Se 
privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. A 
imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único abrigo. Fora desse 
material, há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, 
desprovido do sentido que os signos lhe conferem (BAKHTIN, 2002, p.35-36). 

Com efeito, em Bakhtin o universo ideológico e o universo cultural, que se 

confundem, são uma criação humana histórica e social. Isso não pressupõe uma dicotomia da 

criação da consciência do individuo no meio. Ao contrário, ele é o criador e a criatura da 

realidade semiótica. É o ponto de interseção entre uma consciência individual e um mundo 

cultural. A linguagem, nesse processo, é a substância com que ele viabiliza o fenômeno social 

da interação verbal. Como conclui Crestani (200 1, f. li), "inserir a criação da consciência 

individual no mundo da criação cultural permite estabelecer que sem signos não há produto 

do espírito". 

De fato, para Bakhtin (2002, p.31, itálicos do autor), todo signo é saturado de 

valores, portanto, ideológico. "Sem signos não existe ideologia." Um signo é tudo o que é 

ideológico na medida em que tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo, ou seja, reflete e refrata uma outra realidade. Signos e sistema 

social estão indissocialmente ligados. Os sistemas semióticos exprimem índices de valores e, 

por conseguinte, são também modelados por eles: 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 
refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de 
um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação 
ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio 
do ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. 
Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é 
ideológico possui um valor semiótico. (BAKHTIN, 2002, p.32, itálicos do autor). 

O umverso ideológico como universo cultural implica ainda uma pluralidade de 

referências que estão no domínio do signo. Assim, coexistem, numa mesma formação socia~ 

formações ideológicas específicas às quais o signo responde, tais como a religiosa, a 

científica, a jurídica. Cada uma delas dispõe de uma função e de um modo próprio de 

orientação para o real, e o refrata à sua maneira. O que faz notar Bakhtin é que essa 

diversidade, tida como superestrutura, inter-relaciona-se permanentemente com uma ideologia 

do cotidiano. De fato, ele argumenta que: 

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da arte e da religião 
cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano; exercem por sua vez sobre esta, em 
retorno, uma forte influência e dão assim normalmente o tom a essa ideologia. Mas, 
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ao mesmo tempo, esses produtos ideológicos constituídos conservam 
constantemente um elo orgânico vivo com a ideologia do cotidiano; alimentam-se de 
sua seiva, pois, fora dela, morrem [ ... ] (BAKHTIN, 2002, p.ll9). 

Barros (1997) nota que, com essas características, a linguagem e a língua, lugar dos 

signos por excelência, não são ideologicamente neutras, mas· complexas. Nos discursos em 

que sem manifestam, instalam-se choques e contradições, pois nos signos confrontam-se 

índices de valores contraditórios. Todorov (1981), por sua vez, argumenta que a ideologia em 

Bakhtin é o conjunto dos reflexos e das refrações da realidade social e natural que o cérebro 

humano exprime e fixa pela palavra, pelo desenho, pelo gráfico ou qualquer outra forma 

semiótica. Estendendo essa concepção, Crestani (2001) propõe que o termo ideologia em 

Bakhtin se encontra nos índices sociais de valores sobre os quais repousam as construções 

discursivas acerca da realidade: 

Assim, em seus textos, a palavra ideologia refere-se à realidade semiótica, ao 
universo de signos e não ao entendimento reduzido e mecaniscista de ideologia que 
a vê como falsa consciência. Por esse último entendimento, há uma verdade que esta 
'oculta' e que precisa ser trazida à tona. Para o Círculo de Bakhtin, no entanto, não 
se tem acesso a uma verdade final, ou a uma realidade estática, proporcionada pela 
'correta' visão do mundo. O que se tem é acesso aos discursos sobre a realidade, que 
a constroem de acordo com os índices sociais de valores que os falantes vivendo em 
sociedade, têm dessas realidades. (CRESTANI, 2001, f.12). 

6.3 A Teoria do Enunciado Verbal 

6.3.1 Locutor, ouvinte e completude do enunciado 

Se o diálogo é a interação entre opostos e, por extensão, a dinâmica da vida, a 

enunciação é o princípio em que todas essas oposições se encontram e são compreendidas. 

Mas para existir enunciado como forma de comunicação verbal são necessários, em princípio, 

um locutor e um ouvinte que partilhem os mesmos desígnios sociais: 

Os signos só podem aparecer em um te"eno interindividual. Ainda assim, trata-se 
de um terreno que não pode ser chamado de ''natural" no sentido usual da palavra: 
não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se 
constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 
organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de 
signos pode constituir-se (BAKHTIN, 2002, p.35, itálicos do autor). 

Nesse sentido, Barbosa (2001) conclui que: 
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O enunciado é a unidade real da comunicação dialógica, totalmente diferente da 
palavra e da sentença que representam a unidade das relações meramente 
lingüísticas. Para estabelecer essa diferença entre enunciação (comunicação 
discursiva) e palavra (unidade de língua). Bakhtin diz que palavras e sentenças 
estabelecem relações entre signos, enquanto os enunciados relacionam falantes em 
contexto[ ... ] (BARBOSA, 2001, f.30). 

Dessa feita, o enunciado sempre é uma relação produzida entre pessoas, entre 

falantes, sem necessariamente exigir que haja a sua presença fisica, mas sempre pressupondo 

a existência desses seres. Isto é, que exista uma interarão, entendida muito mais do que como 

a compressão mútua das palavras trocadas. 

Para Bakhtin, o enunciado é a realidade da comunicação verbal como instância 

social. "A essência da verdadeira linguagem é o acontecimento social que consiste em uma 

interação verbal e no qual se encontram concretizados um ou mais enunciados" (TODOROV, 

1981, p.288). É na vastidão dos tipos de enunciado que se elaboram os diferentes tipos de 

comunicação social presentes em um meio social. Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin 

(2000) se refere a ele como a unidade real da comunicação verbal. É por meio de enunciados 

que se aprende a língua materna. 

Essa aprendizagem se dá por meio dos enunciados concretos que se ouvem e se 

reproduzem na comunicação verbal, entre e com os indivíduos de quem se está rodeado. 

Dessa feita, a assimilação da língua ocorre somente nas formas assumidas pelo enunciado e 

juntamente com essas formas. "Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados" 

(BAKHTIN, 2000, p.302). Portanto, a existência da fala é condicionada pela realidade 

concreta dos enunciados de um indivíduo. O discurso se molda à forma do enunciado de um 

locutor e não existe fora dessa realidade. No enunciado (oral ou escrito), portanto, a língua se 

efetiva de modo concreto e único. 

Todo enunciado carrega um conteúdo, um sentido. Mas esse sentido não é único. A 

cada circunstância, de acordo com o contexto, um mesmo enunciado adquire um sentido 

diferente e de acordo com as novas condições circunstanciais e contextuais. São respostas, 

réplicas a situações e a eventos totalmente diferentes. Nesse âmbito, que privilegia as 

expressões concretas dos indivíduos em contextos sociais específicos, a linguagem, que só é 

apreendida em razão da sua orientação a um outro, assume sob a forma de palavra as mais 

distintas significações em função do sentido do enunciando. É assim que, em Marxismo e 

Filosofia da Linguagem, Bakhtin (2002) afirma que as palavras, nesse processo interacionista, 

não têm sentido fixo, mas são "multiacentuadas", pois as palavras são sempre as palavras de 
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um ser humano para outro ou leitor, presença individual ou tmagem de uma escuta 

imaginária. 

Os enunciados são atividades individuais e, assun, marcadas por seu conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. Há uma intencionalidade do locutor, um intuito 

discursivo que se manifesta como uma totalidade enunciativa. Dessa feita, como afirma 

Bakhtin (2000, p.300, itálicos do autor), "em qualquer enunciado, [ ... ] captamos, 

compreendemos, sentimos o intuito discursivo ou o querer-dizer do locutor que determina o 

todo do enunciado: sua amplitude, suas fronteiras". 

O querer-dizer do locutor é percebido nas palavras e na ordenação do texto, e se 

realiza na forma como o discurso se apresenta. Mas essa intencionalidade do locutor não é 

gratuita. Um enunciado somente se realiza na existência de ouvinte: 

Toda expressão lingüística de uma impressão do mundo exterior, seja imediata, seja 
depois de muita elaboração nas profundezas da nossa consciência para tomar uma 
forma mais sólida, mais lógica, mais consistente é sempre orientada a um outro, ao 
ouvinte, mesmo se esse é fisicamente ausente. {TODOROV, 1981, p.288). 

De fato, um enunciado guarda dependência do tipo de ouvinte, isto é, é orientado 

socialmente. A orientação social pode, portanto, ser entendida, como a relação com a posição 

hierárquica e social do ouvinte. Essa orientação social, que pode ser de classe, de profissão, de 

função, é uma das forças vivas e constituintes que, ao mesmo tempo em que organizam o 

contexto do enunciado, a situação, determinam sua forma estilística e sua estrutura gramatical. 

Somente nessa orientação social se reflete o ouvinte. Fora dela nenhum ato de comunicação se 

desenvolve ou pode se desenvolver (TODOROV, 1981). Assim, o estilo e as escolhas lexicais 

e gramaticais dependem de como o locutor percebe e compreende seu destinatário e presume 

sua resposta Essa orientação social se apresenta também de forma não verbal, isto é, pelo 

gestual, tal como a mímica, pela postura adotada pelo emissor. 

Com efeito, a orientação social é uma das formas vivas e constitutivas do contexto do 

enunciado. Determina sua forma estilística e sua estrutura gramatical. Além disso, manifesta

se fisicamente pela escolha dos gestos e posturas considerados apropriados pelo locutor- o 

movimento das mãos, a pose. 

Estendendo-se nessa concepção, Fiorin (2002) enfatiza que a finalidade de qualquer 

ato de comunicação é persuadir quem está sendo comunicado. Nesse sentido, declara que o 

ato de comunicação é um jogo complexo de manipulações para fazer crer naquilo que é 

transmitido. Procedimentos argumentativos são os recursos empregados para que o 

enunciatário admita como válido o sentido produzido. De fato, em Bakhtin, o enunciado é 
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elaborado em relação à eventual resposta do outro, motivo mesmo de sua elaboração. 

Voltando-se para o outro, a elaboração leva em conta o perfil do seu destinatário, o seu grau 

de informação da situação, seus conhecimentos da área, suas opiniões, convicções, simpatias 

ou antipatias. 

Mas esse jogo persuasivo não significa que o ouvinte da comunicação seja um ser 

passivo. Bakhtin enfatiza essa questão ao afirmar que o esperado pelo locutor não é uma 

reprodução do seu pensamento pelo outro. Suas expectativas são as de urna resposta, uma 

objeção, uma concordância, uma execução ou uma adesão. Nesse sentido, compreensão e 

resposta caminham juntas para captar o querer dizer do locutor. De fato, toda compreensão 

carrega em si um embrião de resposta. A compreensão é um processo ativo cujo significado é 

orientar-se em relação a uma enunciação, encontrando seu lugar adequado no contexto: 

A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 
corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais 
numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. 
Assim, cada um dos elementos significativos isoláveis de uma enunciação e a 
enunciação toda são transferidos nas nossas mentes para um outro contexto, ativo e 
responsivo. A compreensão é uma fórmula de diálogo; ela está para a enunciação 
assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra 
do locutor uma contrapalavra (BAKHTIN, 2002, p.l32, itálicos do autor). 

Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin retoma e amplia as relações entre 

compreensão e resposta. Para Bakhtin, há sempre uma compreensão responsiva ativa que gera 

urna resposta no locutor. Nesse sentido, a compreensão responsiva ativa é urna fase preliminar 

e preparatória da resposta. Em Bakhtin (2000, p.290, itálicos do autor): "[ ... ] o ouvinte que 

recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota simultaneamente, para 

com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou 

parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc.". 

A atitude responsiva ativa resulta da compreensão do enunciado como pertinente a 

uma situação concreta de comunicação social. Nesse sentido, o conteúdo de um enunciado 

dado pelo conjunto de palavras, frases e orações, como um significado dicionarizado abstrato, 

só se materializa como enunciado completo se, além de urna expressão individual do falante, 

suscitar esse entendimento mais amplo do ouvinte, que estabelece com ele uma dinâmica de 

compreensão além da decodificação, e estabelecer relações com os ditos e os presumíveis, 

preparando-se para uma resposta à enunciação. 

Essa postura do ouvinte ocorre durante todo o processo do discurso, e ao cabo leva à 

inversão de papéis entre locutor e ouvinte, isto é, ao dialogo por meio de uma atitude 

responsiva viva. Mas a relação responsiva viva não se resume à comunicação interface. De 
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fato, pode ocorrer uma compreensão respons1va retardada. Por meio dela Bakhtin deixa 

entrever que em algum período o que foi compreendido de modo ativo encontra somente ecos 

nos discursos subseqüentes ou nos comportamentos do ouvinte. Este é, segundo Bakhtin, a 

dinâmica, em geral, dos gêneros secundários de comunicação verbal, para o discurso lido ou 

escrito. Bakhtin enfatiza que em qualquer réplica existe sempre um acabamento específico 

que expressa a posição do locutor à qual corresponde uma posição responsiva. 

A atitude responsiva ativa sinaliza urna das fronteiras do enunciado. Desse modo, 

qualquer enunciado tem um início e um fim absolutos marcados pela alternância dos sujeitos 

falantes. Nos diálogos, onde há a interação face a face, o fim de um enunciado é marcado pela 

passagem do ouvinte a interlocutor e do interlocutor a ouvinte, ao ceder a vez às respostas dos 

outros. Essas respostas, ou réplicas que são, por sua vez, também enunciados, podem ser da 

ordem de urna compreensão responsiva muda ou de um ato resposta fundado numa 

compreensão. Assim, constituem o início de outros enunciados. Em termos gerais, antes do 

início de um enunciado específico de um locutor, há o enunciado dos outros e, após seu fim, 

há o enunciado réplica dos outros. Desse modo, Bakhtin conclui que cada enunciado é um elo 

numa cadeia de vários outros, no âmbito de um meio social determinado e partilhado pelos 

falantes: 

Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas 
uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida 
cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.). Mas essa comunicação 
verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um momento na evolução contínua, 
em todas as direções, de um grupo social determinado (BAKHTIN, 2002, p.l23, 
itálicos do autor). 

Uma segunda fronteira do enunciado está no seu acabamento, isto é, na sua 

totalidade. Em decorrência, o critério significativo do acabamento é a possibilidade da adoção 

de urna atitude responsiva em relação a ele. À totalidade acabada do enunciado estão ligados 

três fatores de ordem intrínseca a ele: o tratamento exaustivo do objeto de sentido, o intuito do 

locutor e as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento. O tratamento exaustivo 

corresponde àquilo tudo que o locutor pretendia dizer, ao volume ou à extensão aproximada 

de todo o discurso, isto é, circunscreve o intuito definido pelo falante. Esse intuito determina a 

seleção, as fronteiras e o tipo de tratamento exaustivo do objeto, tendo em vista as condições 

reais da comunicação verbal e dos enunciados que lhe antecederam: 

O intuito, o elemento subjetivo do enunciado, entra em combinação com o objeto do 
sentido - objetivo - para formar uma unidade indissolúvel, que ele limita, vincula à 
situação concreta (única) da comunicação verbal, marcada pelas circunstâncias 
individuais, pelos parceiros individualizados e suas intervenções anteriores: seus 
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enunciados. É por isso que os parceiros diretamente implicados numa comunicação, 
conhecedores da situação e dos enunciados anteriores, captam com facilidade e 
prontidão o intuito discursivo, o querer-dizer do locutor, e, às primeiras palavras do 
discurso, percebem o todo de um enunciado em processo de desenvolvimento 
(BAKHTIN, 2000, p.300-301, itálicos do autor). 

O gênero do discurso é uma forma padrão e relativamente estável de estruturação do 

enunciado que é escolhida em função, sobretudo, do tipo do ouvinte, da realidade da 

comunicação verbal e da temática, o objeto do sentido. Ao gênero escolhido é adaptado o 

intuito discursivo do locutor, sem que se perca a sua individualidade e subjetividade. Assim, a 

uma interação familiar, entre esposa e marido, por exemplo, corresponderá um gênero 

totalmente diverso do de uma interação na caserna, entre soldado e seu superior hierárquico: 

Toda situação da vida cotidiana possui um auditório cuja organização é bem precisa 
e, assim, dispõe de um repertório específico de pequenos gêneros apropriados. Em 
cada caso, o gênero se adapta ao trilho que a comunicação social parece ter traçado 
para ele e, com isso, ele representa o reflexo ideológico do tipo, da estrutura, do 
objeto e da constituição própria em relação à comunicação social {TODOROV, 
1981, p.291). 

É em razão da existência dos gêneros que Bakhtin postula que o enunciado não é 

uma combinação livre das formas da língua. O gênero modela a fala, e há tanta diversidade de 

gêneros quantas forem as circunstâncias, a posição social e o relacionamento entre os falantes. 

Como exemplos, Bakhtin nomeia o estilo elevado oficial e deferente, e o estilo familiar, que 

obedece a uma hierarquia de familiaridade e de intimidade. 

Assim, todo enunciado é concebido em função do ouvinte, à sua compreensão e à sua 

resposta. É nesse sentido que Bakhtin afirma que "toda comunicação, toda interação verbal se 

realiza sob a forma de troca de enunciados, isto é, à dimensão de um diálogo" (TODOROV, 

1981, p.292). A enunciação pode manifestar-se tanto num texto impresso quanto no discurso 

interior, pois a palavra dirige-se a um interlocutor, sendo, portanto, o produto da interação do 

locutor e do ouvinte. A enunciação é sempre um diálogo, na forma mais ampla da palavra, ou 

seja, uma interação verbal que pode, inclusive, assumir a forma de um livro - um ato de fala 

impresso -, mas sempre como parte de um processo maior, o processo social. 

Esmiuçando o acabamento do enunciado, Clark e Holquist (1998) advogam que sua 

finalização é sempre parcial e atende às prerrogativas do momento, isto é, está subordinada ao 

processo da interação verbal que estabelece o momento da troca de réplicas entre os falantes. 

Por tratamento exaustivo, associam o esgotamento semântico do tema, que no seu entender é 

todo de sobre um objeto que é possível expressar em uma em uma única proferição. Em 

relação à atitude responsiva, eles acrescentam que é imbuída de juízos de valor como 
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sinalizadora da completude do enunciado. De acordo com eles, o ouvinte, imbuído de juízo de 

valor que forma do intento do locutor, mensura se um enunciado foi completado ou não. 

Esse elemento individual e subjetivo não raro provoca enganos em relação à 

determinação do plano elocutivo do outro. Por outro lado, esses juízos também se baseiam em 

critérios objetivos para determinar o acabamento. Essa objetividade é dada pelo 

conhecimento, como comungante de uma mesma língua, de que as situações elocutivas estão 

contidas em certos padrões, os gêneros do discurso, e que se desenvolvem em trocas verbais 

que refletem tais padrões. Os autores ainda remarcam que Bakhtin não cataloga os gêneros em 

formas precisas. Ao contrário, na visão dos autores, Bakhtin, atendendo ao princípio de que o 

significado é dado pelo contexto e esse é ilimitado, ao que denomina heteroglossia, se exime 

da elaboração de seu catálogo normativo. Na voz dos autores, ''para Bakhtin, uma rigorosa 

poética dos gêneros locutivos teria grosso modo o mesmo status odioso que um catálogo 

normativo de símbolos oníricos para Freud" (CLARK e HOLQUIST, 1998, p.239, itálicos do 

autor). 

6.3.2 O não verbal do enunciado- a entonação e juízos de valor 

Um enunciado compõe-se de uma parte dita, verbal, e uma parte não dita. A parte 

dita, percebida ou expressa por meio das palavras, corresponde a uma instância, mas não ao 

todo do enunciado. O enunciado remete a condições e sustentações extraverbais para se 

concretizar. Não se restringe só à relação entre interlocutores que comungam a mesma língua. 

Para haver enunciado e, portanto, uma interação entre as vozes verbais, é preciso considerar 

essa parte extraverbal com seus três elementos. O primeiro é o horizonte espaço-temporal do 

evento, comum aos interlocutores. O segundo é o objeto ou tema- do que se fala-, e que 

deve ser comum e do conhecimento e compreensão dos interlocutores. O terceiro é a posição 

dos interlocutores vis-à-vis do evento, a avaliação. Esses atributos correspondem à situação. 

No cômputo, apreende-se o que está presumido, o não dito, mas que significa, junto com o 

dito. Tomado em si mesmo, somente como expressão verbal e sem uma parte extraverbal, 

inexprimível, o enunciado pouco ou nada diz. Não há situação, nem auditório possível. 

Para Bakhtin, todo enunciado, toda e qualquer forma de pensamento, inexiste sem a 

esfera da entonação, expressão sonora dos juízos de valor. A entonação interliga a situação ao 

ouvinte. A entonação é fundamental, está na linha de frente na construção de qualquer 
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enunciado. Assim, a mudança de contexto, de uma dada situação específica, também afeta a 

entonação do enunciado. 

A situação e o ouvinte determinam a entonação. O conteúdo de enunciado e seu tom 

emocional-valorativo são o seu valor confirmado para o falante e para o pensador. Assim, 

qualquer experiência, qualquer pensar, é afirmar-se como forma emocional-evolutiva. A 

entonação se expressa, ou melhor se adere, como afirma Bakhtin, aos elementos semânticos, 

verbais, dando ao enunciado sua singularidade, seu caráter de existência única. Nesse sentido, 

o tom emocional-volitivo orienta e afirma o semântico na experiência. 

De fato, para Bakhtin, o enunciado é produto da situação complexa em que surge, 

não apenas atribuível ao locutor ou à presença de interlocutores. A situação é a realização 

efetiva, na vida concreta, de uma realidade de comunicação verbal. A situação, junto com o 

ouvinte, confere ao enunciado uma forma específica de expressão verbal e não verbal. Forma 

é o termo a que Bakhtin se refere à entonação, à escolha de palavras e à sua disposição no 

enunciado. Na forma, a situação implica a seleção gramatical, sintática e lexical, assim como 

os gestos e postura do locutor frente ao ouvinte, bem como o tom, a entonação ou os juízos de 

valores que percorrem o enunciado e são compatíveis ao ouvinte e à situação de comunicação 

específica. 

No todo do enunciado, porém, o eu só se realiza no coletivo. O campo do discurs~ é, 

portanto, o da interação social, não existindo independentemente da situação da relação em si 

(BRAIT, 1999). O julgamento de valor implícito é extraído do cotidiano, onde as palavras 

adquirem o ''valor" que carregam. Segundo Brait: 

As avaliações presumidas, pressupostas, são avaliações sociais básicas que derivam 
de um grupo social dado, de uma comunidade, e por essa razão, não necessitam de 
uma formulação verbal especial. Um julgamento de valor é fato condicionado pela 
existência de uma dada comunidade e se torna alguma coisa tida como certa e não 
submetida à discussão. Ao contrário, sempre que um julgamento de valor é 
justificado, pode-se estar certo que ele já se tornou duvidoso (BRAIT, 1999, p.20). 

Clark e Holquist (1998, p.228) enfatizam a importância dos valores ao compará-los a 

"[ ... ] virtualmente a carne da carne das proferições". Os autores também alertam para o fato 

de que quando um juízo de valor tem de ser explicado ou racionalizado, deixando de ser 

pressuposto e presumido, automático, é que sua base no seio social já começou a esboroar-se. 

A expressividade que, em alguns textos, Bakhtin denomina entonação é a mais pura expressão 

dos valores em um enunciado. A entonação perfàz a ponte entre o dito e o não dito no âmbito 

do enunciado. Em relação ao outro, pontua claramente a sua presença, criando, na analogia de 
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Clark e Holquist (1998, p.228), "[ ... ]uma espécie de retrato em som do destinatário a quem o 

locutor imagina estar ela sendo dirigida". 

É com base nesse entendimento de Bakhtin que Clark e Holquist (1998) apresentam 

uma interpretação particular e radical de enunciado e do discurso. O enunciado não refletiria 

meramente uma situação. Ele seria a situação. Com isso, os autores enfatizam que o 

enunciado não reflete o extraverbal como um "espelho reflete um objeto". É ativo e 

produtivo. Nessa condição, "resolve uma situação", seja levando-a a uma conclusão avaliativa 

ou estendendo a ação para o futuro. 

Para Bakhtin, como a fala é modulada pelo gênero discursivo, revelando formas e 

palavras particularmente escolhidas dentro de um todo enunciativo, a palavra que entra para a 

enunciação é uma unidade cultural. 

Dessa forma, as características de emotividade, avaliação, expressividade não 

pertencem propriamente, por si sós, à palavra enquanto unidade de língua, vão se constituindo 

pelo uso ativo da palavra no processo concreto do enunciado. Assim, a entonação é 

importante como meio que permite expandir a capacidade das palavras dicionarizadas de 

atender, de sempre se adequar, a cada nova e irrepetitível situação. 

Nesse sentido, Bakhtin esclarece: 

Os significados neutros (de dicionário) das palavras da língua assegura o seu caráter 
e intercompreensão de todos que a falam, porém, o uso das palavras na comunicação 
discursiva sempre depende de um contexto particular. Por isso se pode dizer que 
qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como palavra neutra da 
língua, que não pertence a nada; como palavra alheia, cheia de ecos, dos enunciado 
de outros, que pertence a outras pessoas; e finalmente, como minha palavra, porque, 
posto que eu a uso em uma situação determinada e com uma intenção discursiva 
determinada, a palavra está compenetrada de minha expressividade. Nos últimos 
aspectos a palavra possui expressividade, porém esta, não pertence à palavra mesma: 
nasce em ponto de contato da palavra com a situação real, que se realiza em um 
enunciado individual (BARBOSA, 2001, f.35 apud BAK.HflN, 1985, p.278). 

Para Clark e Holquist (1998, p.239), a componente avaliativa da fala é, todavia, a 

única liberdade possível que se tem na fala ao determinar o aspecto expressivo de uma 

enunciação: 

Os fonemas e a sintaxe têm em comum com os gêneros locutivos uma tendência a 
limitar a liberdade dos locutores individuais. Não só as palavras e as sentenças 
"estão sempre ali", mas o mesmo se dá com as formas para as suas combinações em 
elocuções. No entanto, os gêneros locutivos, as unidades de comunicação, são ainda 
assim muito menos normativos e impositivos do que as formas gramaticais, as 
unidades de linguagem, que não permitem nenhum jogo (CLARK e HOLQUIST, 
1998, p.239). 
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O próprio emissor do enunciado seleciona a sua fala, os recursos gramaticais e 

lingüísticos e sua entonação não só em relação ao objeto de seu enunciado, mas também em 

relação aos outros enunciados com que polemiza: 

A expressividade de um enunciado nunca pode ser compreendida e explicada até o 
fim se se levar em conta somente o teor do objeto de sentido. A expressividade de 
um enunciado é sempre, em menor ou maior grau, uma resposta, em outras palavras: 
manifesta não só sua própria relação com o objeto do enunciado, mas também a 
relação do locutor com os enunciados do outro. (BAKHTIN, 2000, p.317, itálicos do 
autor). 

Assim é que, para Bakhtin, o tom não é só marcado pelo conteúdo do enunciado ou 

pela individualidade do locutor, mas pela atitude desse locutor em relação ao ouvinte, com os 

outros enunciados, numa espécie de atitude em sua posição social, em sua importância. Para 

Barbosa (200 1 ), "é a força valorativa manifestada através do enunciado e de seu recurso 

entonativo [o que faz esse trânsito social]. A entonação é o elo mediador entre o discurso 

verbal e o contexto extraverbal": 

A entonação sempre está na fronteira do verbal com o não verbal, do dito com o não 
dito. Na entonação, o discurso entra diretamente em contato com vida. E é na 
entonação sobretudo que o falante entra em contato com o interlocutor ou 
interlocutores: a entonação é social por excelência. Ela é especialmente sensível a 
todas as vibrações da atmosfera social que envolve o falante (BARBOSA, 2001, f.19 
apud BAKHTIN, 1976, p.l2). 

De fato, todo enunciado é expressão de um juízo de valor, de emoções. Um 

enunciado se define por seus aspectos expressivos em relação ao seu objeto. Barbosa (2001) 

explica que esse contato entre existência e enunciado suscita do falante uma atitude emotiva e 

valorativa para relacionar-se com o objeto do seu discurso, por meio do recurso da entonação. 

A entonação expressiva é percebida na expressão oral, e é constitutiva do enunciado. Essa 

expressividade está presente nas escolhas lexicais, gramaticais e composicionais que lhe 

compõem o aspecto verbal. O estilo individual do enunciado, por conseguinte, se define pelos 

seus aspectos expressivos, isto é, pela relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto de 

seu discurso. Nesse sentido, há um paradoxo no que se refere à entonação. Se o enunciado se 

constrói pela fala e a entonação perpassa a fala, isto é, dá o tom à palavra escolhida, ela, a 

entonação, só existe dentro do enunciado como um todo, e fora do sistema de língua, nas 

unidades de língua. 
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6.3.3 O não verbal do enunciado 11: horizonte espaço-temporal, tema e significação 

O horizonte espaço-temporal corresponde à partilha ou à vivência de um mesmo 

evento pelos interlocutores. Sem essa dimensão, criada por eles, e sem uma posição frente à 

frente a ela, qualquer palavra é ininteligível, desprovida de sentido. O horizonte espaço

temporal remete ao entorno, à circunstância fisica fixada em um tempo definido em que 

ocorre o enunciado. 

Bakhtin denomina tema ao significado como unicidade completa que garante a 

unicidade do enunciado. O terna é único, irreprodutível e transitório. Terna e horizonte 

espaço-temporal se entrecruzam, pois o significado de um enunciado depende do momento 

exato da proferição e de nenhum outro. Assim, um enunciado apresenta urna acepção 

diferente a cada vez que é proferido, e, por conseguinte, um terna diferente, que depende da 

situação particular em que é expresso, da qual é parte. O terna é tributário da situação 

histórica que o engendrou. E é único, pois é resultado do encontro da significação com o 

contexto de enunciação, igualmente único. 

Num terna convivem duas instâncias, numa relação quase dialética. Por um lado, é 

produto de urna situação de vida real. Por outro, recorre às categorias lingüísticas 

convencionais, tais como a sintaxe, a gramática e o léxico para a sua construção. 

No léxico, na gramática e na sintaxe reside a significação. Assim, é a parte reiterável, 

idêntica e reiterável de um enunciado, em todas as suas repetições. Segundo Bakhtin, a 

significação não significa nada, mas possui urna potencialidade, urna possibilidade de 

significado em um terna concreto. 

A relação entre terna e significado é também a base do entendimento. De acordo com 

Clark e Holquist, o entendimento ocorre, sobretudo, no âmbito do tema que, em última 

instância, é a atividade de um signo vivo que responde a um signo vivo: 

Entender o que diz outra pessoa significa orientar-se com respeito a essa proferição 
[ ... ] Todo verdadeiro entendimento é dialógico em sua natureza. Ele é para a 
enunciação o que uma fala do diálogo é para a fala seguinte[ ... ]. Portanto, não há 
razão para afirmar que o significado pertence à palavra como tal. Em essência, ele 
pertence a uma palavra em sua posição entre locutores[ ... ] ele não está na palavra ou 
na alma do locutor ou na alma do ouvinte. O significado é o efeito da interação 
entre o falante e o ouvinte produzido por via material de um complexo particular de 
som (CLARK e HOLQUIST, 1998, p.251, itálicos do autor). 

O tema, como profere Dias ( 1997), coincide com o contexto, que é a própria 

enunciação. Nesse sentido, afirma que essa potencialidade, essa possibilidade da palavra, 

reside na sua mobilidade específica como forma lingüística, pois a forma é a dotação da 
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palavra de uma orientação por um contexto e situação precisos. Reside no próprio conceito de 

signo como mobilidade específica, isto é, como variável e flexível, e não uma identidade fixa 

como sinal. Assim, a enunciação permite o trânsito do sinal ao signo, numa identidade 

dialética que vai da sua estabilidade de significação, que lhe permite o reconhecimento como 

o mesmo em diferentes situações de enunciação, à mobilidade que adquire em relação à 

especificidade da situação enunciada: 

A enunciação para Bakhtin é a orientação da palavra por uma situação de mundo, 
mas essa orientação é devido ao próprio caráter do signo lingüístico, e não pelo fato 
de existir alguns índices na linguagem que nos permitem localizar o enunciado em 
relação a uma situação de mundo {DIAS, 1997, p.111 ). 

Assim, na vida real, o processo de significação se forma por meio da apreciação 

social à medida que esta faz a escolha e indica a direção social de uma determinada palavra, 

isto é, o valor que ela está tendo num determinado momento histórico. As mudanças sociais 

ou as mudanças de significação só se realizam por meio da apreciação social, que funciona 

como uma reavaliação da palavra, deslocando-a de um contexto para outro. Como declara 

Barbosa, 

Evidentemente o processo de significação não acontece quando tomamos a palavra 
enquanto tal e tentamos substituí-la por outra equivalente, mas quando 
compreensivamente abordamos essa palavra enquanto tema e significação do 
conteúdo objetivo, acompanhada por um acento apreciativo determinado 
(BARBOSA, 2001, f.61). 

Para clarificar o valor apreciativo, Bakhtin recorre a um exemplo retirado de 

Dostoiévski. Seis operários numa discussão repetem a mesma palavra com entonações 

diferentes e, portanto, com significados diferentes. Se a mesma palavra fosse apresentada 

desconectada de seus contextos específicos, ela pareceria ser o mesmo termo repetido seis 

vezes. Dessa feita, a significação não está na palavra tomada em si mesma, isto é, na palavra 

dicionarizada. "A significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva". Não 

está na alma de quem fala ou de quem recebe a comunicação. Ao contrário, "é o efeito da 

interação do locutor e do receptor produzido através do material de um determinado 

complexo sonoro" (BAKHTIN, 2002, p.l32). 

A entonação, portanto, adquire um caráter de particular importância para o tema. Não 

é a significação da palavra que se efetiva, mas os temas puros e distintos que se materializam 

em cada enunciado. Todo discurso carrega sempre uma tonalidade interior, porém perpassada 
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pela tonalidade exterior de onde o falante está situado. Portanto, não há como separar a 

significação da apreciação, pois uma depende da outra. 

O poder da entonação para criar significações que são situacionalmente particulares 
lembra a tese de Bakhtin segundo a qual os valores determinam a consciência. A 
linguagem é apenas a forma mais complexa e ao mesmo tempo a mais paradigmática 
em que o jogo de valores é expresso em atividade humana [ ... ] (CLARK e 
HOLQUIST, 1998, p.251) 

De fato, para Bakhtin não existe palavra sem acento entonativo, do que decorre que 

em cada enunciado coexistem valor e significado. Nesse sentido, Bakhtin rejeita tanto a 

existência de uma denotação, que indica uma referência, como a de uma conotação, que 

implica uma atitude. A razão está no corte que essas duas noções implicam para o 

entendimento e a compreensão de um tema-enunciado. Para Bakhtin, o significado referencial 

é indissociável do avaliativo. Daí o pensador russo postular que qualquer mudança no 

significado é, antes de tudo, uma reavaliação. 

6.4 O Dialogismo 

Como afirma Fiorin, não existem, depois de Adão, objetos que não foram nomeados, 

nem palavras que não foram proferidas. Para Bakhtin, essa referência mística e mítica serve 

para exemplificar o seu princípio do dialogismo. Intencionalmente ou não, cada discurso entra 

em diálogo com os discursos anteriores sobre o mesmo objeto. Um locutor qualquer nunca é o 

primeiro a falar dele, nem será o último. Dessa feita, entra em contato com os discursos que 

lhe sucederão, e que ele pressente e cujas reações prevê. A voz individual não se pode fazer 

entender sem se integrar ao coro das outras vozes. De acordo com Todorov, (1981) essa 

concepção dialógica exprime uma interpretação de cultura para Bakhtin. A cultura é composta 

pelos discursos incrustados na memória coletiva, os lugares-comuns e os estereótipos como as 

palavras excepcionais. Discursos esses em que cada sujeito é obrigado a se situar: 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata
se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os meus caminhos até 
o objeto, em todas as direções, o discurso de outrem e não pode deixar de participar, 
com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a 
primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão 
podia realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso 
alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é 
possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela se afastar 
(BAKHTIN, 1988, p.88). 
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Uma primeira instância do dialogismo refere-se à própria noção do enunciado como 

integrante de um diálogo com outros enunciados na comunicação verbal e interação entre 

falantes. Nesse sentido, um enunciado nunca é indiferente e nem auto-suficiente em relação 

àqueles que o precedem e o devem seguir, ecoando e prenhe de lembranças desses outros 

enunciados aos quais se vincula num contexto específico de comunicação verbal. Um 

enunciado é, portanto, pleno de reações-respostas a outros enunciados. 

Como advoga Bakhtin, os enunciados conhecem-se e refletem-se uns aos outros, 

sendo esse atributo o que lhes determina o caráter. De fato, um enunciado é sempre uma 

complementação, uma refutação, uma confirmação de outros enunciados, o que pressupõe o 

conhecimento dos demais enunciados. Desse modo, um enunciado pressupõe uma posição 

definida que se relaciona com as outras posições dos demais enunciados numa esfera 

específica da comunicação verbal relativa a uma questão, a um problema. Nesse sentido, um 

enunciado também adentra e repercute os aspectos valorativos do enunciado do outro, isto é, 

sua visão de mundo, a tendência, o ponto de vista ou a opinião. 

Na sua condição de reação-resposta a outros enunciados em diálogo, um enunciado 

deixa antever um segundo sentido de dialogismo. Desse modo, um enunciado apresenta dupla 

expressão. Por um lado exprime a sua própria. Por outro, a do enunciado que acolhe. O 

enunciado é, portanto, polifonia e citatividade. Para Brait (1999), a polifonia se apresenta 

como variações de um tema em muitas e diferentes vozes, produzindo um ''polivocalismo, um 

heterovocalismo" que se traduz na introdução direta de outros enunciados em um enunciado 

específico ou de palavras e orações isoladas desses outros enunciados, que assumem a 

condição de enunciados completos. Nesses casos, afirma Bakhtin, ocorrem duas formulações 

distintas. A primeira é a conservação da alteridade da palavra ou do enunciado completo no 

âmbito do enunciado que os retoma. A outra é a sua modificação para ajustar-se ao intento do 

locutor, assumindo ares de ironia, indignação, admiração, entre outros. A paráfrase do 

enunciado do outro ou a sua referência como opiniões do parceiro discursivo são outras 

formas dessa citatividade e dialogismo: 

O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para o discurso do 
outro acerca desse objeto. A mais leve alusão ao enunciado do outro confere à fala 
um aspecto dialógico que nenhum tema constituído puramente pelo objeto poderia 
conferir-lhe. A relação com a palavra do outro difere radicalmente por princípio da 
relação com o objeto, mas sempre acompanha esta última (BAKHTIN, 2000, p.320). 

Na acepção de Barbosa (2001), o termo "dialógico" não apenas é um instrumento 

formal ou uma estratégia para resolução de conflitos entre falantes. Citando Bakhtin, afirma 
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6.5 Conclusões 

Na concepção de discurso, para o umverso de Bakhtin, tem-se que tudo está 

intrinsecamente ligado, e um afeta o outro e vice-versa: a fala, as condições de comunicação, 

as estruturas sociais, o conteúdo, a expressividade, a objetividade externa. Todo esse 

conjunto, por sua vez, se insere no quadro da semiótica: "[ ... ] tudo que ocorre no organismo 

pode tornar-se material para a expressão da atividade psíquica, posto que tudo pode adquirir 

um valor semiótico, tudo pode tornar-se expressivo" (BAKHTIN, 2002, p.52, itálicos do 

autor). 

Assim, como bem coloca Barbosa: 

[ ... ] nesse diálogo vivo, alimentado pelo entrecruzamento de valores, coexistem 
idéias que se encontram, pontos de vistas que se separam, intenções e avaliações 
diferenciadas, criadas sob o olhar do eu e do outro. Não apenas como visões 
representativas do mundo das idéias, mas como sinais concretos da existência, que 
caminha sempre num movimento incessante, tenso e inconcluso. Percebe-se, então, 
que todo esforço para apreender a palavra do outro, escutar o seu mais íntimo 
sentido e acolhê-la como nossa já na familiaridade das nossas intenções e avaliações, 
não deve conter a perspectiva de um mundo humano previsível, estável e 
absolutamente fechado em que a chave para abri-lo seja uma concepção de 
linguagem única e homogênea. Ao contrário, para dar conta de toda essa vastidão, 
será preciso uma concepção de linguagem, capaz de operar com a heterogeneidade e 
a diversidade da vida (BARBOSA, 2001, f37). 

É nesse quadro que Bakhtin insere sua orientação dialógica: 

"As relações dialógicas [ ... ] devem personificar-se na linguagem, tornar-se 

enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que 

entre eles possam surgir relações dialógicas". (BAKHTIN, 1997, p.183). 

A palavra, portanto, não é única, não existe apenas nos dicionários e em frases e 

orações semanticamente herméticas. No cotidiano, coexistem línguas e linguagens diferentes 

que falam palavras diferentes em contextos diferentes. Para que se ''torne signo no sentido 

bakhtiniano da palavra, para que signifique, é preciso que se oriente para o exterior, que esteja 

embebida de contexto, intenção, orientação apreciativa, isto é, é preciso que mergulhe no 

diálogo das linguagens" (TEZZA, 1988, p.51 ). 

Dessa feita, a palavra também não é expressão autônoma do indivíduo, ser social por 

natureza e, portanto, ser de comunicação. Segundo Fiorin (2000), o indivíduo elabora os seus 

discursos a partir desse aprendizado lingüístico assimilado. Por conseguinte, a consciência é 

formada pelo conjunto de discursos interiorizados ao longo da sua existência. Nesse sentido, a 

determinada perspectiva de mundo determina o que pensar. A formação discursiva, por sua 
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vez, estabelece o que dizer. A realidade caracteriza-se, portanto, como manifestação das 

idéias pensadas pela forma do discurso. 
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7 UM MUNDO QUÍMICO 

O planeta VIVe a era química. Essa afirmação pode ser comprovada tanto pelo 

indivíduo que observa atentamente o cotidiano que o rodeia como pelo cientista que analisa a 

evolução das relações sociais. 

O dia-a-dia é permeado por plásticos, náilons e poliésteres, presentes nas 

vestimentas, nos estofados, nos carpetes e nos utensílios domésticos, entre tantas outras 

comodidades e necessidades da vida contemporânea. O verniz dos automóveis e dos móveis é 

também um invento químico. Na alimentação, os químicos se fazem presentes nas comidas e 

nas bebidas artificialmente enriquecidas com vitaminas sintéticas, produzidas a partir de uma 

agricultura movida por pesticidas sintéticos e de uma criação animal engordada com 

nutrientes químicos igualmente sintéticos. 

Os produtos de limpeza são outro exemplo da presença química no cotidiano. O 

mesmo ocorre com os remédios. Em outro extremo, as tinturas que recobrem as paredes das 

casas e edificios, e mesmo muitas das matérias-primas usadas no setor de construção, recebem 

tratamento químico. Sem a química, não haveria ainda pastas de dentes, sabonetes, perfumes, 

enfim, artigos de toucador que tanto incentivam a vaidade feminina e agradam aos homens. A 

própria concepção do corpo ideal é hoje um derivado da química: lado a lado com. os 

anabolizantes, milhares de tratamentos cosméticos e cirúrgicos à base de recursos químicos, 

tais como a mesoterapia, prometem a perfeição corporal. O silicone é, assim, a máxima 

ingerência da química na estética contemporânea. 

Considerados todos os seus segmentos, a estrutura da indústria química consiste, de 

modo genérico, nos fabricantes de produtos químicos industriais, produtos farmacêuticos, 

produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, defensivos agrícolas, adubos e 

fertilizantes, tintas e vernizes, produtos de limpeza e fibras artificiais e sintéticas. No passado, 

indústrias independentes, como a do refino do petróleo, por exemplo, eram confundidas com a 

indústria química propriamente dita, enquanto segmentos tipicamente químicos, como os de 

resinas termoplásticas e de borracha sintética, não eram considerados como pertencentes a 

essa indústria. 

No caso brasileiro, a classificação do que venham a ser produtos químicos ganha 

contornos mais precisos com a Divisão 24, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com o apoio da Associação Brasileira da Indústria Química e 

de Produtos Derivados (Abiquim), que emprega critérios adotados pela ONU na Revisão no 3 
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da International Standard Industry Classification (ISIC). A Divisão 24 insere-se na 

Classificação Nacional de Atividades. Econômicas (CNAE) e promove o enquadramento de 

todos os produtos químicos nessa nova classificação. 

De acordo com a CNAE e a Divisão 24, pertencem à indústria química os segmentos 

de produtos químicos inorgânicos, produtos químicos orgânicos, resinas e elastômeros, fibras, 

fios, cabos e filamentos contínuos, artificiais e sintéticos; a fabricação de produtos 

farmacêuticos, de defensivos agríc<:>las, de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins, de 

sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria, de produtos e preparados 

diversos. 

São exemplos de produtos qumncos inorgânicos o cloro, os intermediários de 

fertilizantes e os gases industriais. Entre os produtos químicos orgânicos, destacam-se os 

petroquímicos básicos e os intermediários de resinas e fibras. Resinas termoplásticas e 

termofixas, bem como os elastômeros, ilustram os produtos do segmento de resinas e 

elastômeros. As fibras, fios, cabos e filamentos contínuos subdividem-se, por sua vez, em 

sintéticos e artificiais. Entre os produtos farmacêuticos, há os para consumo humano e os de 

uso veterinário, itens para emprego hospitalar e odontológico. O segmento de defensivos 

agrícolas abrange inseticidas, fungicidas e herbicidas, entre outros. 

A fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de petfumaria 

compreende sabões, sabonetes e detergentes sintéticos, produtos de limpeza e polimento, e de 

perfumaria e cosméticos. O segmento de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 

agrupa, além dos produtos que lhe dão o nome, os impermeabilizantes e os solventes. Sob a 

rubrica "produtos e preparados químicos diversos" estão todos os produtos químicos não 

especificados ou indexados pela classificação, além dos adesivos e seladores, explosivos, 

aditivos de uso industrial e chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos para 

fotografia25
• 

O objetivo deste capítulo é apresentar a indústria química e as implicações que os 

seus acidentes ampliados do passado, em particular o ocorrido na cidade indiana de Bhopal, 

têm para o presente. As conseqüências desses acidentes culminaram, no âmbito mundial, com 

a adoção do programa Atuação Responsável®. Este constitui-se de uma série de diretrizes e 

padrões, cujo objetivo é reverter a percepção negativa dessa indústria em razão das grandes 

crises ocorridas. A primeira parte do capítulo- Uma Indústria Integrada- traça um esboço da 

25 A Abiquim, com algumas exceções, limita-se ao acompanhamento estatístico do segmento de produtos 
químicos de uso industrial. Consultar ANEXO 3: ABIQUIM. 
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indústria química em geral. A segunda parte- Um Mundo de Crises- apresenta o conceito de 

crises por acidentes ampliados, e argumenta que os mais graves entre eles ocorrem em países 

em industrialização. A terceira parte - Bhopal - apresenta o acidente ocorrido nessa cidade 

indiana, considerado o mais grave de toda a história da indústria química. A quarta parte -

Programa Atuação Responsável® - apresenta as principais características desse programa. A 

parte cinco - O Atuação Responsável® e a Comunicação - mostra, de maneira bastante 

resumida, os principais mecanismos de comunicação com os stakeholders previstos no 

programa. A parte seis - Preparação e Atendimento a Emergências - descreve brevemente as 

principais diretrizes previstas pelo Atuação Responsável® para a atuação em emergências, isto 

é, em situações de triggering events ou fatos geradores, ocorrências a partir das quais se 

desenvolvem as crises. As Conclusões são uma síntese do capítulo. 

7.1 Uma Indústria Integrada 

A influência da indústria química é tamanha que não faltam cientistas para conferir

lhe o status de "profunda transformadora das relações dos seres humanos com o mundo 

natural" (DEMAJOROVIC, 2000, f.81). Esse é o caso, citado por Demajorovic, de Ronie

Richele Garcia Johnson. Em sua tese de doutoramento pela Universidade de Michigan, com o 

título Exporting and importing environmentalism: industry and the transnational 

dissemination of ideology from the United States to Brazil and Mexico, defendida em 1998, o 

pesquisador afirma que "o mundo atual é marcado pela dependência dos indivíduos para com 

produtos químicos sintéticos. Essa dependência caracteriza-se pelo lugar dominante que 

ocupam na economia e no dia-a-dia". 

A indústria química é um potentado econômico. Segundo a Abiquirn (2000), no 

período de 1990 a 1998, o faturamento mundial do setor era da ordem US$ 2,5 bilhões. Essa 

cifra indica que cerca de 1 0% do comércio mundial em valor era oriundo das transações de 

produtos do setor químico. Em termos de produtos, corresponde à comercialização de 

aproximadamente 1 00 mil itens distintos. A cada ano, soma-se a esse total de mil a 2 mil 

novos produtos (VALLE, 2000). De acordo com Demajorovic (2000 apud EMDEN et al., 

1996), com base no Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes, boa parte desses 

produtos é fabricada em pequena escala e utilizada como insumos para outras indústrias 

químicas. De acordo com a OECD, Organization for Economic Cooperation and 
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DevelopmenP6
, somente 1.388 produtos são fabricados em larga escala, isto é, apresentam 

uma produção de mais de 1 O mil toneladas ao ano. Esses últimos produtos representam 90% a 

95% da produção mundial do setor. 

A palavra-chave do setor é, então, inovação. Mas essa inovação não se restringe 

apenas à inundação dos mercados, a cada ano, com novos produtos e suas aplicações. Está 

presente sobretudo na evolução e revolução dos processos produtivos. É em razão desses dois 

fatores que o setor é denominado "indústria baseada em ciência". Nele, ciência, pesquisa e 

tecnologia desempenham papéis fundamentais. De fato, as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, alicerçadas nas ciências desenvolvidas nas universidades e outras 

instituições, confundem-se com a própria história e evolução dessa indústria. 

A singularidade da indústria química não se restringe ao grande volume de bens que 

coloca no mercado a cada ano ou às inovações tecnológicas que vão fomentar novos 

processos produtivos. É também um conglomerado no qual um produto é usualmente matéria

prima para outros bens do setor. O uso de diversos produtos como insumos ou matérias

primas confere à industria química a característica de "altamente integrada". 

Grosso modo, o setor divide-se em indústria petroquímica e de produtos químicos 

finos ou especialidades. Essa divisão espelha também a heterogeneidade do tamanho das 

empresas do setor. Nele, gigantescos complexos industriais convivem com milhares de 

pequenos fabricantes. Os custos vultosos para financiar as operações ou para as atividades de 

pesquisa determinam, todavia, que as grandes empresas multinacionais são as que 

efetivamente lideram e ditam as regras do setor no nível mundial. 

O segmento petroquímico caracteriza-se pelo uso da nafta ou do gás natural, dois 

derivados do petróleo, como matérias-primas para seus produtos, em geral de uso industrial, 

que alimentam as especialidades. No entanto, muitos produtos desse segmento, como o 

polietileno, podem ser obtidos também a partir de outros recursos, como o carvão, no caso da 

África do Sul, ou o álcool, no Brasil. 

O setor petroquímico tem como característica o alto custo de produção e um número 

relativamente estável de produtos. Requer investimentos vultosos em equipamentos e em sua 

operação. Nesse sentido, somente as grandes empresas são viáveis. Os ganhos em escala 

propiciam as vantagens competitivas necessárias. Nesse setor, predomina o desenvolvimento 

de processos tecnológicos em detrimento de novos bens e produtos. De fato, as inovações 

26 OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ehs>. Acesso em: dez. 2000. 
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tecnológicas propiciam ganhos de produtividade que contribuem para a redução de seus 

custos elevados. 

O lançamento de novos produtos é a principal característica dos produtores de 

química fina. De fato, é esse setor que responde em sua maioria pelo crescimento anual das 

taxas de novos bens que adentram o mercado. Nele, muito mais do que os ganhos em escala, 

há investimentos maciços nas áreas de pesquisa e de desenvolvimento (P&D) que viabilizam 

as inovações em bens ao consumidor final e os insumos para outras empresas do setor 

químico. O setor de química fina está localizado ao final da cadeia produtiva. São exemplos 

as indústrias farmacêuticas, de produtos de limpeza e artigos de perfumaria e cosméticos, 

entre outras. 

7.2 Um Mundo de Crises 

As indústrias, apesar de todos os esforços em contrário, são ainda malvistas em todo 

o mundo. São consideradas poluidoras e de elevado risco para a preservação do meio 

ambiente, para a segurança dos trabalhadores e para as comunidades onde estão instaladas. 

Essa visão negativa decorre sobretudo das grandes crises que protagonizaram e ainda 

protagonizam, ao redor do globo. O crescimento da indústria química nas últimas décadas, 

i com os avanços tecnológicos, responde em parte pela amplitude dessas crises e pelo risco de 

sua ocorrência. Ao ampliarem imensuravelmente as suas capacidades de produção, 

armazenagem e transporte, também agigantaram os problemas de manuseio de produtos 

j tóxicos, seu gerenciamento e distribuição. Como relata Demajorovic (2000), nos petroleiros 

/ do pós-guerra, a capacidade de transporte era de 40 mil toneladas. Hoje é da ordem de mais de 

500 mil toneladas. 

Denominadas acidentes ampliados, as grandes crises do setor químico são marcadas 

pelo grande número de óbitos. Mas a principal característica dos acidentes ampliados é o seu 

potencial de gravidade e extensão. De fato, seus efeitos podem ser de grande magnitude 

espacial e temporal. Em termos espaciais, eles têm o potencial de afetar bairros, cidades e até 

países. Em termos temporais, as suas conseqüências podem afetar toda uma geração por danos 

a órgãos específicos e, sobretudo, ultrapassá-la, comprometendo as futuras gerações pela 

teratogênese ou pela mutagênese, entre outras disfunções genéticas. 

As crises por acidentes ampliados têm origem em eventos agudos que envolvem uma 

ou mais substâncias perigosas à saúde humana e ao bem-estar ambiental. Esses eventos são 
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denominados triggering events ou fatos detonadores, na literatura de gestão de crises. No 

Brasil, pela convenção da Abiquim (2000), esses acontecimentos pontuais recebem o nome de 

situações de emergência. São exemplos desses eventos as explosões, incêndios e emissões, 

individualmente ou combinados, na produção, armazenagem e nos transportes desses 

materiais. Grande parte desses acidentes ocorreram e ocorrem em indústrias químicas de base, 

de primeira e de segundo geração, isto é, naquelas que fabricam insumos para outras 

indústrias. A razão é a natureza do seu próprio processo produtivo e do tipo de produto 

gerado. 

Para Shrivastava (1987), outra característica desses acidentes como crise é a ameaça 

às estruturas sociais envolvidas, decorrentes do conjunto de eventos e ações subseqüentes à 

sua ocorrência fisica e pontual, isto é, do seu triggering event ou situação de emergência. 

Engendradas por grupos e organizações com interesses divergentes e conflitantes em relação a 

seus efeitos, essas ações e eventos ulteriores se combinam de forma desordenada e conflitante, 

de modo imprevisíve~ com potencial para comprometer a ordem econômica, socia~ cultural e 

política local. Em smtese, acidentes ampliados assumem o caráter de crises ao envolverem 

múltiplos e conflitantes stakeholders em sistemas complexos de eventos interdependentes. 

A partir da década de 70, acidentes ampliados de conseqüências mais graves ocorrem 

sobretudos em países em industrialização. A razão é a maciça migração de investimentos do 

setor químico para aquelas nações, sobretudo da Ásia e América Latina. Antes desse período, 

os acidentes ocorriam sobretudo nos países industrializados, que concentram o maior número 

de unidades produtivas. De acordo com Demajorovic (2000), uma pesquisa que compila os 

piores acidentes entre os anos de 1945 a 1991 mostra que, das 295 ocorrências do período, 

234, ou 79% delas, ocorreram em países do primeiro mundo, desconsiderados os dados da ex

URSS. Apenas 61 deles, ou 21%, ocorreram em países em industrialização. Todavia, as 

conseqüências para estes últimos foram mais negativas. Somaram 6.547 óbitos· contra os 

3.549 dos países industrializados. Segundo Demajorovic, esse quadro é ainda mais 

desfavorável para os países emergentes quando a ele se contrapõe o número de óbitos por 

acidente no país. Nesse cenário, as primeiras posições do ranking são ocupadas pela Índia, 

Brasil, México e Argentina. 

Há três razões pelas quais os mais graves acidentes ocorrem hoje em países em 

industrialização. A primeira delas é uma legislação mais flexível e um menor controle social 

naqueles países. A segunda é a urbanização caótica desses mesmos países. E a terceira é a 

falta de uma ação mais policialesca em relação à indústria química, como há nos seus países 

de origem, isto é, no primeiro mundo. De fato, em razão da ocorrência desses acidentes, tal 
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como a explosão de um reator da empresa Hoffman-La Rache na cidade italiana de Seveso, 

em 1976, que liberou uma nuvem de dioxinas que obrigou a evacuação de 736 pessoas em 

uma área de 95 hectares, e que até 1981 interditava uma área de 35 hectares, com um custo 

econômico para a região de cerca de 600 milhões de francos (LAGADEC, 1981 ), os 

movimentos sociais nos países desenvolvidos conseguem do Estado uma maior supervisão e o 

cerceamento das ações do setor químico. Como decorrência, essas empresas transferem seus 

complexos de produtos mais perigosos para os países em desenvolvimento, onde imperativos 

de rápida industrialização e de desenvolvimento se traduzem em legislações mais flexíveis e 

em um Estado mais benevolente, e até compromissado com a instalação e a operacionazilação 

dessas indústrias. Um exemplo é a produção e o consumo de asbestos, uma fibra mineral 

cancerígena empregada na composição de diversos produtos e na construção civil. A partir da 

década de 1970, os países industrializados restringiram a industrialização e o uso desse 

produto. Concomitantemente, sua importação e fabricação aumentaram nos países latino

americanos e asiáticos. (DEMAJOROVIC, 2000). 

Para as indústrias químicas, esse cenário dos países em desenvolvimento, bastante 

favorável, também representa uma redução significativa dos custos com políticas de 

segurança e meio ambiente em relação às exigências dos países industrializados. 

A industrialização acelerada dos países em desenvolvimento é acompanhada de um 

grande e desordenado processo de urbanização. Com políticas e investimentos maciços na 

industrialização, sem um contraponto para as zonas rurais, os países em desenvolvimento 

encorajam a migração de grandes contingentes rurais para as áreas urbanas. Os novos pólos 

industriais acenam com possibilidades de trabalho para essa população negligenciada, e isso 

gera conglomerados urbanos caóticos Uma das principais decorrências desse processo de 

urbanização é a proliferação de residências de baixa renda ou de favelas nas proximidades dos 

complexos industriais com alto potencial de crises. Essas comunidades, mal instaladas no 

entorno das empresas, também desconheciam os riscos a que estavam sujeitas 

(SHRIV ASTA V A, 1987). Um fator complicador no caso da ocorrência de acidentes maiores 

nessas vizinhanças são as políticas nacionais de industrialização, que também negligenciam as 

necessidades dessas novas camadas urbanas. As conseqüências são centros com condições 

mínimas ou inexistentes de infra-estrutura, tais como saneamento básico, transportes, 

educação, hospitais, policiamento e outros recursos de atendimento à saúde e à segurança. 

Nesse cenário, não constitui surpresa que as crises mais graves ocorram em países 

em desenvolvimento. Aliás, a mais grave crise ocorreu precisamente nesse contexto. O 

acidente na cidade indiana de Bhopal é um marco e um divisor de águas para a indústria 
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química. Protagonizado por urna unidade da multinacional Union Carbide, na madrugada de 3 

de dezembro de 1984, o acidente matou de 2.500 a 20 mil pessoas, segundo as estatísticas 

utilizadas. Foi provocado pelo vazamento de uma mistura com 41 mil toneladas do gás 

isocianato de metila, empregado na fabricação de pesticidas. Ao todo, cerca de 200 mil 

pessoas correram em pânico pela noite, tentando escapar da nuvem mortal que se formara 

com os gases vazados da fábrica. Pela sua magnitude e implicações, o acidente de Bhopal 

merece uma análise mais acurada. 

7.3 Bhopal 

A crise de Bhopal, com certeza, não foi a única protagonizada pela indústria química 

nas décadas de 70 e 80. Estudos da Agência de Proteção do Meio Ambiente dos EUA indicam 

que ocorreram 6.928 acidentes de distintos graus de gravidade naquele país, no período entre 

1980 e 1985. Isso perfaz uma média de cinco acidentes por dia Por sua vez, duas semanas 

antes da ocorrência de Bhopal, a Cidade do México também foi palco de uma grande tragédia. 

Um volume até hoje ignorado de gás de petróleo liqüefeito explodiu nos tanques da empresa 

de petróleo estatal Pemex. A conseqüência desse acidente foi a morte de cerca de mil pessoas 

e um número à beira de milhares de desabrigados. Após o acidente na cidade indiana, em 

novembro de 1986, um incêndio nos depósitos da empresa Sandoz, na cidade de Basiléia, na 

Suíça, às margens do rio Reno, afetou o abastecimento de água dos países banhados por 

aquele rio com a contaminação por agentes tóxicos. Grande mortandade de peixes e animais 

que se serviam de suas águas foi observada, o que implicou a constatação, por cientistas, do 

comprometimento do ecossistema da região por um número indeterminado de anos. Além 

disso, a fumaça tóxica exalada do incêndio se expandiu para a França e a Alemanha, 

transformando o evento em um fenômeno internacional (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

As ocorrências em Basiléia e os dados norte-americanos indicam que as crises por 

acidentes ampliados não são apanágio de países em industrialização. Mas as conjunturas 

apresentadas por esses últimos, como visto no item anterior, respondem pela sua grande 

repercussão e gravidade. Todos esses acidentes foram amplamente midiatizados, o que 

contribuiu para agravar ainda mais as crises. A mídia, de acordo com Shrivastava: 

Ela modela a percepção e a resposta dos públicos às crises. Porém, apesar de seus 
enormes recursos, a cobertura midiática de crises é normalmente fragmentada e 
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equívoca e freqüentemente carente de dados objetivos. Isso é resultado tanto da 
tentativa dos públicos tomarem o controle das comunicações como de uma genuína 
falta de informações sobre as causas da crise. Essa cobertura parcial e distorcida dá 
origem a mitos, alarmes falsos e uma percepção dos danos engrandecida. 
(SHRIVASTAVA, 1987, p.24) 

A ocorrência de Bhopal foi amplamente midiatizada. Ganhou repercussão mundial. 

Como conseqüência, os assuntos que a mídia trouxe ao público e o modo como os abordou 

contribuiu para a mudança dos valores de toda uma indústria. No cômputo, todo o setor 

químico foi colocado em questão, sob os mais variados ângulos. Bhopal e a atuação da Union 

Carbide assumiram, assim, ares de caso exemplar. De fato, após Bhopal, a Union Carbide é 

chamada a repensar sua atuação em todo o mundo. Governos e nações em que está 

estabelecida impõem-lhe controles mais rigorosos, assim como para todas as demais empresas 

químicas instaladas em seus territórios. Os efeitos de Bhopal também se fizeram sentir numa 

necessidade de mudança drástica de estratégias e ações quer da própria Union Carbide, quer 

dos outros atores químicos. A Union Carbide, até então considerada a 273 maior organização 

norte-americana e a 373 maior empresa química do mundo, é obrigada a se desfazer de certas 

unidades para continuar operando, além de enfrentar um takeover dos mais intensos da 

indústria química. Do legado de Bhopal, há ainda uma queda acentuada do valor de suas 

ações. De US$ 48 por ação antes da ocorrência, despenca para US$ 32% no pós-acidente. Nos 

meses que se seguiram ao acidente, essas mesmas ações vão variar entre US$ 30 e US$ 40, 

até atingirem um patamar estável deUS$ 52 no final de agosto de 1985. Seja como for, com 

Bhopal, o prestígio e a saúde financeira da Union Carbide estavam definitivamente 

comprometidos, e isso resvalava para toda a indústria química. 

Em 1994, o faturamento da Union Carbide era da ordem deUS$ 12, 5 milhões. A 

empresa operava em cerca de 40 países. O número de suas unidades industriais em todo 

mundo era da ordem de 1.200 fábricas e escritórios, e ela empregava aproximadamente 100 

mil pessoas. Sua produção, na área química, era bastante variada. Fabricava petroquímicos, 

gases industriais, metais, produtos à base de carbono, produtos de consumo e especialidades, 

além de prestar serviços tecnológicos. Sua congênere na Índia, a UCIL, era uma expressão 

reduzida de sua grandiosidade. Era a 21 a maior companhia indiana, com rendimento da ordem 

de US$ 170 milhões. O número de empregados montava a 1 O mil, alocados em cinco 

divisões: produção de baterias; carbono, metais e gases; plásticos e químicos; produtos navais 

e produtos para a agricultura. Esta última era estabelecida em Bhopal, com vendas de 

aproximadamente US$ 173 milhões em 1983. 
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Em razão da elevada competição do setor químico mundial, a empresa, como um 

todo, estava passando por uma forte crise. Sua performance vinha despencando no mercado e, 

em 1984, o lucro de suas ações após os impostos era cerca de 60% do das suas principais 

rivais, como Dow Chemical, Monsanto e Du Pont. Para reverter esse quadro, a empresa 

estava desenvolvendo uma estratégia de desinvestimento em cerca de três dezenas de 

unidades e produtos de risco. Os recursos eram realocados para os segmentos de gases 

industriais, produtos de consumo, serviços de tecnologia e produtos especializados, 

considerados de maior potencial lucrativo. 

A crise da matriz contribuiu para o acidente e a crise que lhe sucedeu em Bhopal. A 

operação na Índia não era lucrativa, e a matriz acenava para a UCIL como forte candidata a 

desinvestimentos, caso não mostrasse resultados. Por ocasião do acidente, a fábrica operava 

com apenas 30 a 40% de sua capacidade e estava sob pressão para cortar custos e reduzir as 

perdas. Para aliviar as pressões da matriz, e em meio a uma conjuntura altamente competitiva 

no mercado de pesticidas na Índia, a UCIL procurava crescentes ganhos em escala. 

Insatisfeitos com esse grau de pressão e as constantes ameaças de desativação da fábrica, 

muitos dos altos executivos e funcionários especializados da UCIL deixaram a empresa. Em 

seu lugar foram contratados outros, que careciam de experiência na indústria quúnica e seus 

requisitos de segurança e emergência. Ainda em resposta às pressões da matriz, a UCIL 

também promoveu cortes de pessoal, o que contribuiu para a queda do moral que impregnava 

a empresa e que se traduziu numa redução, numa quase negligência, da observação das 

normas de procedimentos seguros. 

Como conseqüência dessa política de pessoal, segundo Pauchant e Mitroff (1992), 

em suas atividades diárias, nem os executivos nem os empregados tinham conhecimento do 

potencial de perigo do gás isocianato de metila. Em termos operacionais, isso se traduzia em 

seu armazenamento inadequado, suscetível à entrada de impurezas, e na inexistência de 

planos adequados de emergência para mitigar as possíveis reações que essas impurezas 

poderiam acarretar se combinadas com o gás no tanque. Essa mesma ignorância sobre a 

periculosidade do isocianato de metila e das suas condições de armazenagem era partilhada 

pela população que se localizava no entorno da fábrica, formada basicamente por favelas de 

imigrantes atraídos pela possibilidade de empregos trazidos pela industrialização crescente da 

cidade. A vizinhança acreditava que a usina fabricava remédio para plantas, sendo a sua 

atividade benéfica. Inexistia nessa população, como em toda a Índia, um mínimo 

conhecimento dos riscos das indústrias químicas. Além disso, não havia no país grupos 
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ambientalistas fortes, populares e bem organizados, encarregados de monitorar e de denunciar 

as atividades poluidoras e perigosas dessas fábricas. 

A política industrial da Índia, responsável pela migração em massa de indivíduos da 

zona rural para atender aos apelos da industrialização dos centros urbanos, também contribuiu 

para o acidente sob outra vertente. As prerrogativas da rápida industrialização do país 

traduziam-se em um governo relutante em adotar controles rígidos de segurança e poluição. 

As multas aos poluidores eram simbólicas, da ordem dos US$ 40. Em compensação, o 

governo possuía alta tecnologia para o monitoramento dessas empresas em termos de 

proteção ao meio ambiente, mas não a colocava em prática devido aos altos custos de 

operacionalização. Além da questão dos custos operacionais, o seu orçamento e o número de 

funcionários encarregados do setor também eram baixos. O seu orçamento era da ordem de 

US$ 650 mil e, em 1982-1983, contava com apenas 150 funcionários, dos quais 25 eram 

cientistas (SHRIV AST A V A, 1987). 

Nesse cenário, o vazamento da mistura com o isocianato de metila apresentou-se 

como uma surpresa de madrugada. Tanto as autoridades como os gerentes da fábrica foram 

pegos desprevenidos. Ninguém sabia que gás tinha vazado ou como lidar com a situação de 

emergência. De fato, no tanque em que se originou o vazamento, ocorreu uma reação química 

complexa, que envolveu água, outros produtos contaminantes e impurezas. Um número. de 

produtos intermediários foram lançados no ar junto com o isocianato de metila, tomando 

impossível o conhecimento da sua exata composição e conseqüências para a vida humana 

pelos cientistas. Essa complexidade se traduziu em perda de eficiência de procedimentos de 

emergência, preparada somente para lidar com gás em sua forma pura A UCIL mostrou-se 

incapaz de oferecer informações precisas às várias equipes encarregadas dos procedimentos 

de contenção do acidente que se formaram. Nunca antes ocorrera um acidente de tal 

magnitude e além do entendimento científico. 

Logo após o acidente, uma série de medidas e erros também contribuiu para o grande 

número de vítimas. O alarme de emergência para a vizinhança, em um primeiro instante 

acionado, foi desligado. A polícia e o exército, imediatamente convocados, tentavam evacuar 

as áreas adjacentes à empresa, mas suas atividades eram muito vagarosas. Nos hospitais, o 

número de vítimas estava acima da capacidade de atendimento. O desconhecimento da 

natureza da contaminação também prejudicava as medidas médicas, que eram paliativas. 

Tratavam-se sobretudo os sintomas, tais como olhos lacrimegantes, sensação geral de mal

estar, problemas gastrointestinais e respiratórios. Nesse contexto, antes que a semana 

terminasse, cerca de 3 mil pessoas tinham morrido. Outras 30 mil estavam feridas ou 
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apresentaram disfunções pulmonares permanentes. Além disso, o vento continuou a carregar 

os gases por muito tempo depois do vazamento. Com isso, pode-se afirmar com certeza que o 

número real de vítimas do acidente é até hoje desconhecido. 

A economia da região sofreu forte abalo. A agricultura foi fortemente comprometida. 

De 48 espécies vegetais examinadas após o acidente, 38 exibiam contaminação em algum 

grau. Corno sintomas, apresentaram queimaduras, descoloramento e secaram. Além disso, 

instalados nas proximidades da fábrica, estabelecimentos comerciais, escritórios 

governamentais, escolas e universidades, entre outros, fecharam. Com isso, as perdas 

econômicas atingiram cifras entre US$ 8 milhões e US$ 65 milhões. Só o fechamento da 

fábrica da Union Carbide eliminou 650 empregos diretos. Esse fato, devido a sua importância 

para a economia da cidade, eliminou aproximadamente de US$ 25 milhões em impostos, o 

que contribuiu ainda mais para a decadência dos serviços oferecidos aos cidadãos de Bhopal. 

Em termos de empregos indiretos, foram erradicados 1.500 postos. Além disso, temendo um 

novo acidente, cerca de 400 mil pessoas deixaram a cidade (SHRIV AST A V A, 1987). 

Como conseqüência do acidente, a vida familiar em Bhopal foi alterada. Mulheres, 

viúvas e crianças sem preparo para a vida fora do lar foram forçadas a ingressar no mercado 

de trabalho e a administrar financeiramente a família. As finanças familiares, expressas no 

trabalho não doméstico e fora do lar, nessa cultura, sempre estiveram a cargo dos homens. 

Com a sua perda, essas vítimas experimentaram urna mudança drástica em seu estilo de vida. 

Algumas foram lançadas à condição de mendicantes. Outras se viram obrigadas a agregar-se a 

novas unidades familiares. Órfãos e viúvas passaram a residir com parentes e amigos. Sob 

essas circunstâncias, as famílias hospedeiras freqüentemente eram inaptas, em termos 

financeiros e econômicos, para atender às necessidades dos novos membros, sobretudo se 

necessitassem de tratamento médico. Corno solução, não raro repassavam aos novos 

agregados os ônus financeiros de seus cuidados médicos e da sua sobrevivência. Por outro 

lado, nessa sociedade em que crianças e mulheres são discriminadas por castas, sexo e idade, 

esses sobreviventes que careciam de habilidade para administrar as questões financeiras eram 

presas fáceis de agiotas e outras personagens ernprestadoras de dinheiro a juros exorbitantes. 

À parte a mortandade de indivíduos e as conseqüências fisicas de longo prazo aos 

expostos aos gases, toda urna sorte de problemas psicológicos e emocionais acometeu as 

vítimas do acidente. Insônia, pesadelos, ansiedade, perda da libido, sentimento de culpa foram 

observados. Nas famtlias, observou-se o aumento da violência e a perda de habilidades de 

aprendizado nas crianças. As prerrogativas da cultura indiana agravaram também as reações 

emocionais e psicológicas das vítimas. Para muitos, o acidente foi obra e punição dos deuses. 
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Para outros, foi uma maldição para as famílias em decorrência do comportamento de um seu 

membro específico. Ainda para terceiros, o acidente teve um caráter de fatalidade. Qualquer 

que seja a crença professada, as vítimas desenvolveram estados de letargia e inação. Nesse 

sentido, muitas delas, ainda com capacidade fisica para continuar levando a vida, 

simplesmente perderam a motivação para tanto. 

As conseqüências emocionais e psicológicas foram maiOres nas mulheres e nas 

crianças sobreviventes. Uma larga margem de mulheres apresentou disfunções ginecológicas. 

Nas imediações mais atingidas pelo acidente, um estudo mostra que mulheres em idade 

reprodutiva apresentaram disfunções no ciclo menstrual. Das mulheres em fase de 

aleitamento, 50 % apresentaram problemas de amamentação. De 2. 700 mulheres grávidas, 

400 abortaram e outras 52 tiveram nascimentos prematuros. Do número de crianças que 

sobreviveram ao parto, 132 o fizeram por curto período de tempo e 30 nasceram com má 

formação (SHRIV ASTA V A, 1987). De fato, de acordo com Shrivastava, as mulheres foram 

as que mais sofreram em conseqüência do acidente. A cultura indiana contribuiu para 

aumentar a sua dor: 

Esses problemas causaram traumas consideráveis e estigmatização considerável nas 
mulheres em relação às suas famílias. Na ausência de aconselhamento apropriado, 
muita mulheres temiam perder sua capacidade produtiva. Elas tinham medo de 
relatar a sua dor ou serem tratadas porque não queriam que seus maridos e parentes 
suspeitassem que não estavam aptas a ter crianças. As responsabilidades sociais das 
mulheres exacerbavam seus danos fisicos. Essas mulheres, tipicamente, dedicavam 
quatro a seis horas preparando comida em fogões alimentados por madeiras ou 
carvão (chulllas), em cozinhas esfumaçadas e pouco ventiladas. Como resultado, 
continuavam a inalar fumaça, deteriorando ainda mais os danos aos pulmões. A 
fumaça também irritava seus olhos já danificados. (SHRIVASTAVA, 1987, p.74, 
itálico do autor). 

Como epílogo do acidente, desenvolve-se uma batalha judicial que perdura até hoje. 

Em um primeiro turno, os acionistas processaram a empresa. O volume total desses processos 

variava entre US$ 350 milhões a US$ 4 bilhões. As vítimas também processaram o governo 

indiano, e o governo, por sua vez, para manter, sua legitimidade, processou a Union Carbide 

nos EUA. No entanto, a questão ainda não está fechada. Em fevereiro de 1996, a revista 

Occupational Hazards anunciava, em nota anônima, que um consórcio de 25 grupos 

ambientalistas internacionais, dentre eles o Friends of Earth, estavam pressionando o 

promotor público do estado norte-americano de Nova Iorque a sancionar a Union Carbide, 

baseado em uma lei estadual que suspende os direitos para as empresas causadoras de danos 

fisicos e psicológicos. O movimento é um desdobramento de uma ação movida pelo consórcio 

na Índia, exigindo a condenação da empresa por homicídio. 
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Bhopal fez a primeira página de vários jornais em todo o mundo. Esteve na capa do 

New York Times por duas semanas. Na Índia, a mídia foi bastante agressiva. Crítica e 

acusatória, a mídia indiana questionou a organização em termos das conseqüências éticas, 

morais e sociais do acidente. Enfatizaram-se os conflitos e contradições das ações 

reparatórias, bem como a atuação pusilânime do governo indiano. Nos EUA, por sua vez, a 

tônica recaiu em questões técnicas e legais. Nos meios de comunicação, a grande preocupação 

era a possibilidade de ocorrências similares e questões gerais de poluição ambiental nos EUA. 

Predominava um tom menos crítico à empresa. De modo geral, todavia, a percepção da Union 

Carbide como responsável não era questionada. 

Essa difusão pela mídia alimentou os debates em tomo da ação da Union Carbide em 

todo o mundo e da segurança das complexas tecnologias da indústria química como um todo. 

Grupos organizados, como os ambientalistas, passam a pressionar os governo e o setor 

químico por maior transparência e acesso às informações sobre suas atividades. Os governos 

recrudescem ainda mais suas medidas para a ação do setor, com a criação de agências 

reguladoras. Em síntese, as conseqüências dos perigos do setor, reveladas pelo acidente de 

Bhopal, se manifestam em legislações mais rigorosas para o setor químico em todo o mundo e 

em uma ação ambiental cada vez mais vigilante, poderosa e influente na determinação dos 

caminhos dessa indústria. Em termos gerais, nas palavras de Shrivastava (1987, p.72), "a 

cidade, a nação e todo o mundo em desenvolvimento apresentou um grande prejuízo em 

potencial de negócios porque o acidente prejudicou a imagem do setor". 

Nesse novo contexto, mais alerta e vigilante em relação às suas operações, as 

empresas químicas são obrigadas a mudar seu discurso. Até os anos 80, sua estratégia era 

apresentarem-se mais como benéficas do que custosas para as comunidades. Após Bhopal, a 

ênfase recai em campanhas educativas sobre os produtos e seus riscos. O objetivo é mostrar 

que esses produtos são seguros e contribuem para a melhoria da qualidade de vida, e que as 

fábricas químicas poderiam ser boas vizinhas. Esses discursos se consolidam na 

implementação do programa Atuação Responsável®, de alcance mundial, onde a variável 

socioambiental também aparece como uma componente da estratégia das empresas para a 

garantia de lucratividade e participação no mercado. De acordo com Demajorovic (2000, 

f.I26), "para os grandes atores-chaves do setor químico e petroquímico mundial, tomava-se 

evidente que apenas evitando acidentes e a péssima publicidade decorrente de tais eventos 

seria possível interromper o avanço da legislação e a maior intervenção dos órgãos ambientais 

no setor". 
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7.4 Programa Atuação Responsável® 

Em decorrência de crises significativas ocorridas nas empresas em passado recente e 

ainda hoje, que ganham grande repercussão na núdia, o setor é percebido negativamente por 

uma grande variedade de stakeholders. Essa visão é alimentada pelo fato de muitas das 

questões relativas às possibilidades de novas crises não estarem resolvidas. A indústria 

química é associada a "[ ... ] um dos setores mais problemáticos com relação aos impactos 

socioambientais. Há uma grande variedade de problemas relacionados à sua atuação, 

incluindo a contaminação de recursos naturais e a geração de riscos para seus trabalhadores e 

para a comunidade" (DEMAJOROVIC, 2000, f.l6). É nesse cenário que surge o Atuação 

Responsável®, como um recurso que articula e integra países em desenvolvimento e países 

desenvolvidos, em resposta e uma estratégia para melhorar a opinião pública sobre o setor. 

Para Demajorovic (2000): 

Concretamente, o programa Atuação Responsável® constitui uma campanha de 
relações públicas integrada, uma vez que favoreceu a aproximação e a cooperação 
entre os competidores. Mas, acima de tudo, o programa é a defesa de uma ideologia 
que procura eliminar as contradições inerentes ao desenvolvimento do setor. 
Ressaltando a importância da responsabilidade empresarial, divulga a idéia de que 
apenas as empresas que incorporarem a abordagem de prevenção à poluição, calcada 
na preocupação com a qualidade ambiental, com a saúde ocupacional e co~ a 
segurança industrial conseguirão sobreviver no novo contexto" (DEMAJOROVIC, 
2000, p.136). 

Em linhas gerais, o objetivo do programa Atuação Responsável® é demonstrar que os 

produtos e as operações do setor são seguros, e essa segurança extrapola para o meio 

ambiente. Em outro plano, o que o programa explícita é que existe boa vontade da indústria 

em congregar esforços para produzir cada vez mais com maior segurança. Assim, de modo 

amplo, o Atuação Responsável® propõe-se a ser um instrumento eficaz para o direcionamento 

do gerenciamento ambienta~ com a crescente segurança das instalações, dos processos e dos 

produtos, e da preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores, além da proteção do meio 

ambiente. Um exemplo é a ação desenvolvida pela BASF Mundia~ que almeja reduzir em 

40% a poluição de suas fábricas em todo o mundo (BASF, 2002). 

De acordo com a Abiquim (2000), o Atuação Responsável® responde a uma 

necessidade e uma vontade observada pelas empresas químicas em um ganho crescente de 

legitimidade, independentemente da legislação existente. Como afirma Valle (2000), o 

programa tem um enfoque proativo e de antecipação à própria legislação. Nesse sentido, para 

ele, "o fato de não existirem leis ambientais específicas nos países em que se instalam essas 
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unidades, ou de serem os padrões locais menos rigorosos, não extme essas unidades de 

obedecerem às normas mais exigentes, a nível mundial, utilizadas por suas matrizes ou co

irmãs" (VALLE, 2000, p.12). 

Criado no Canadá pela Canadian Chemical Producers Association (CCPA) na 

década de 1980, sob a rubrica Responsible Care Program, o programa Atuação 

Responsável®, nome que assume no Brasil, está hoje presente em mais de 40 países, cobrindo 

cerca de 87% da produção química mundial, e possui um duplo papel. O primeiro, já 

mencionado, é auxiliar o resgate dessa percepção negativa da indústria em todo o mundo. De 

acordo com o site da Abiquirn27
, pelo Atuação Responsável® os rótulos de poluidora e 

mortífera que acompanham a indústria, em razão dos inúmeros acidentes com grandes 

números de vítimas, deveriam ser substituídos pelo diálogo com as comunidades e a opinião 

pública em geral, restaurando a credibilidade da indústria junto aos diversos stakeholders. De 

acordo com Demajorovic (2000, f.127), o fato de o código ser de aplicabilidade mundial 

também decorre da "[ ... ] interdependência inerente ao setor. Independentemente de sua 

localização, os acidentes químicos em indústrias extrapolam as unidades produtivas 

diretamente envolvidas repercutindo negativamente em todas as empresas do setor". 

O segundo papel é incentivar a adoção, pelas unidades fabris das empresas químicas 

a ele filiadas, de medidas de melhoria contínua para minimizar os problemas socioambientais. 

A sua implementação ocorre de modo flexível nas empresas, atendendo às necessidades e 

limites de cada uma, sem a perda da essência de um programa mundial de uma indústria 

global. Nesse sentido, apresenta-se, como chama a atenção Demajorovic (2000, f.129), "como 

uma nova forma das indústrias químicas conduzirem seus negócios, baseada em 

compromissos éticos das empresas com a sociedade. Como afirmam seus representantes, não 

se trata propriamente de um programa, mas sim de uma mudança cultural na forma como a 

indústria realiza seus negócios". Essas prerrogativas da indústria química são endossadas por 

um dos entrevistados: 

E isso é fruto do trabalho que a própria indústria química fazia no passado, dessa 
não-transparência... que agora vem mudando radicalmente. Mas é a questão da 
imagem associada à área química, porque, claro, nós impactamos o meio ambiente. 
Não podemos dizer que a gente não impacta, isso não seria verdade. Só que 
trabalhamos cada vez mais com gerenciamento e tecnologia para impactar cada vez 
menos o meio ambiente [ ... ]. Tem coisa para melhorar? Tem muita coisa para 
melhorar, mas ao mesmo tempo também precisamos buscar a evolução disso. Não 
dá para criticar a indústria química por ser uma indústria química, não podemos 
viver sem ela. Podemos e devemos tentar conviver harmoniosamente. E como fazer 

27 ABlQUIM. Site Oficial. Disponível em: <http://abiquim.org.br>. Acesso em: 2000. 
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isso? É a sociedade junta, organizada, trabalhando nessa linha. (A Outra Empresa 
Alemã). 

Embora o programa esteja em vigor desde 1992 no Brasil somente a partir de 1998 a 

adesão ao Atuação Responsável® tomou-se obrigatória para todos os associados da Abiquim, 

que congrega as principais empresas químicas no país. Em 2000, o número de empresas 

afiliadas era de 130 organizações, reunindo aproximadamente 250 complexos industriais nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. O faturamento 

dessas empresas nesse período era da ordem de US$ 16 milhões, empregando mais de 50 mil 

trabalhadores. Desse número, aproximadamente 35% são empresas pequenas, com menos de 

R$ 30 milhões de faturamento anual. As empresas médias correspondem a 31% das 

associadas, com um faturamento entre R$ 30 e 100 milhões. Já as empresas grandes, com 

mais de R$ 100 milhões de faturamento, representam 34% das associadas. 

Desde a sua implantação no país, a estrutura do programa Atuação Responsável® 

vem sendo constituída gradualmente dentro da associação e das empresas, num trabalho 

mútuo de ajustes internos dos programas privados de cada uma delas. Com efeito, o Atuação 

Responsável® no país não é mera transposição das diretrizes canadenses, mas obedece à 

realidade das empresas químicas brasileiras. Em alguns casos, algumas dessas empresas já 

contavam com estruturas de prevenção e controle de poluição ambiental, cabendo ao Atuação 

Responsável® complementar, ou melhor, direcionar esses esforços individuais. Para dar 

suporte ao desenvolvimento do Atuação Responsável® nas empresas químicas nacionais, a 

Abiquim elabora e publica guias técnicos, promove eventos e cursos para conscientização e 

treinamento, além de outras atividades complementares. A Abiquim orgulha-se de que seu 

programa seja o mais bem estruturado da América do Sul. 

O Atuação Responsável® no Brasil é erigido em tomo de seis elementos. Nos 

Princípios Diretivos estão as declarações de propósitos que estabelecem os preceitos que 

devem nortear as ações empresariais. Para a implementação efetiva dos princípios diretivos, a 

Abiquim elaborou os Códigos Gerenciais. Os códigos também determinam os padrões de 

desempenho a serem alcançados. Os códigos são seis, abrigando todas as etapas dos processos 

de fabricação dos produtos químicos. O primeiro código é o de Segurança de Processos, que 

garante que não ocorram acidentes nas instalações das indústrias, procura determinar as fontes 

de riscos e atuar na prevenção desses problemas em potencial. 

O segundo Código Gerencial refere-se à saúde e segurança do trabalhador. O 

objetivo é a garantia de condições de trabalho adequadas dentro das empresas. O terceiro 
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código versa sobre a proteção ambiental. A meta é o gerenciamento da forma mais eficiente 

possível dos processos de produção para reduzir a geração de efluentes, emissões e resíduos. 

Transporte e Distribuição é o quarto código. Nele, estão contidas as normas para otimizar 

todas as etapas de distribuição de produtos químicos com vistas a reduzir os riscos potenciais 

de manuseio e transporte de produtos danosos e ou perigosos ao ambiente, além da melhoria 

no teor das respostas a eventuais acidentes. 

Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a emergências é o quinto 

código. Visa a manutenção de canais de comunicação das empresas com suas comunidades 

interna (trabalhadores) e externa (vizinhos), bem como a determinação da atuação das 

empresas nas possíveis emergências que venham a ocorrer nas suas instalações. Por fim, há o 

Código de Gerenciamento do Produto, que faz com que as questões vinculadas à saúde, à 

segurança e ao meio ambiente sejam consideradas em todas as fases de desenvolvimento: 

produção, manuseio, utilização e descarte de produtos químicos. 

O terceiro elemento em que se estrutura o Atuação Responsável® são as Comissões 

de Lideranças Empresariais. As comissões são foros de debates e de troca de experiências 

entre profissionais e dirigentes de empresas para a coordenação das atividades conjuntas 

ligadas ao Atuação Responsável®, tanto no âmbito da Abiquim como nas regiões de 

concentração de empresas químicas em todo o Brasil. Já os Conselhos Comunitários 

Consultivos, o quarto elemento, respondem ao compromisso de atender às preocupações das 

comunidades vizinhas às fábricas e do público em geral. É a fórmula encontrada para estreitar 

o diálogo entre a indústria química e seus potenciais interessados. Dele, participam membros 

representativos da comunidade e integrantes da indústria. 

A Avaliação de Progresso é outro elemento aventado pelo Programa de Atuação 

Responsável®. Corresponde ao acompanhamento permanente e estruturado de todas as 

atividades previstas pelos Códigos Gerenciais. A avaliação é, na realidade, uma auto

avaliação. Cada empresa envia para a Abiquim um documento em que relata as medidas 

adotadas e confere pontuações pelo seu desempenho. Por último, está a Difusão para a Cadeia 

Produtiva. O objetivo é integrar toda a cadeia produtiva da indústria química, transmitindo a 

seus clientes e fornecedores os valores e as práticas ligados ao Atuação Responsável®. Esse 

último item recebe o nome de "Programa de Parcerias", pois é mantido com transportadores e 

distribuidores de produtos químicos e com processadores de resíduos químicos. 

Em que pese a transparência apregoada pelo Programa Atuação Responsável®, 

Dernajorovic (2000) atenta para o fato de que sua estratégia se mostra pouco eficaz. De 
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acordo com ele, dois pontos respondem por essa al'isência de limpidez no Brasil. O primeiro é 

a relutância das empresas em disponibilizarem informações detalhadas e quantitativas sobre o 

desempenho socioambiental de suas unidades fabris nas avaliações. Essa resistência é ainda 

maior no que diz respeito a acidentes e índices de poluição. Há também que se considerar que 

nem sempre as empresas dispõem dos dados necessários de forma sistematizada. 

Um outro aspecto crítico da Avaliação é o fato de as próprias empresas repassarem 

seus indicadores de performance para a Abiquim. Nesse sentido, a avaliação é uma auto

avaliação que nem sempre condiz com a realidade dessas organizações. Nem sempre as 

práticas relatadas refletem com exatidão a qualidade e a exatidão de desempenhos 

recomendados pelo Programa Atuação Responsável®. Para mmumzar as distorções, está 

sendo implantado o projeto Verificar. Nele, indivíduos com interesse no desempenho da 

empresa, mas não pertencente à sua estrutura, em geral membros da comunidade em que a 

empresa está inserida, são chamados a examinar os indicadores apresentados pela empresa. 

Nas palavras do representante da Abiquim28
: 

O primeiro processo de auto-avaliação é avaliar a si próprio. Agora, cuidado. Porque 
quando venho verificar isso ... por exemplo, quem se auto-avalia? Cada código tem 
um coordenador. Então, no fundo, como é uma ação[ ... ] o cara se avalia e informa: 
"é, nós estamos assim e tal" para o gerente e tudo está bem. Agora, quando vamos 
verificar e verificar com a comunidade ... Porque quem vai verificar a empresa são 
outras entidades da indústria química e a própria comunidade junto. Não é que .. : iria 
assim: a comunidade vem junto e começa "oooh, [ ... ].É a comunidade que fala isso. 
É bem diferente de qualquer outra coisa. Porque a comunidade é um instrumento 
importante e a gente espera que ela vá avaliar[ ... ] que tem compromisso. 

O outro fator apontado por Demajorovic (2000) refere-se ao fato de instituições 

governamentais e não governamentais ligadas à questão do controle e preservação do meio 

ambiente, tais como o Ministério Público pela sua procuradoria do meio ambiente, bem como 

os sindicatos e organizações não governamentais ambientalistas, estarem excluídas do 

processo de implantação do programa. De fato, como alega o entrevistado da Abiquim em 

relação à participação de ambientalistas nos Conselhos Comunitários Consultivos, onde a 

comunidade discute os problemas da relação com a empresa: "É, a situação dos ambientalistas 

é diferente. Se aí [ ... ] achar que se pode contribuir, ser representada eventualmente por um 

ambientalista, tudo bem, mas se não servir, então não". 

Demajorovic (2000) faz notar que as diversidades entre ambientalistas e a proposta 

das indústrias químicas brasileiras com o Atuação Responsável® são muitas vezes 

28 Consultar entrevista concedida à autora em mar. 2003, no ANEXO 5: ENTREVISTA COM A ABIQUIM. 
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irreconciliáveis. Com efeito, a mator transparência dessa indústria não é suficiente para 

apaziguar objetivos distintos. Como exemplo, relata que, para alguns grupos ambientais, há a 

exigência da desativação da produção de alguns produtos à base de cloro, a erradicação do 

uso de mercúrio em vários processos produtivos ou a redução ou eliminação da formulação do 

benzeno, todas matérias de grande relevância para a indústria. 

Apesar das restrições e imperfeições que são observadas na implementàção do 

Atuação Responsável® no Brasil, é fato que, com a sua adoção, as empresas químicas 

nacionais almejam estar em sintonia com um movimento mundial da indústria. Nesse sentido, 

o Atuação Responsável® não é apenas um componente estratégico. Seu mérito maior é a 

garantia de maior lucratividade e participação no mercado mundial, cada vez mais exigente de 

empresas "limpas" e responsáveis socialmente. Nesse sentido, evitar acidentes e a péssima 

publicidade que deles decorrem, torna-se uma necessidade de sobrevivência e um recurso para 

reverter a má percepção da indústria junto à opinião publica. Com o Atuação Responsável® 

tem-se o passaporte para demonstrar ao setor químico mundial que a indústria química 

brasileira está comprometida com uma responsabilidade socioambiental, com a diminuição de 

riscos aos trabalhadores e às comunidades, gerando produtos seguros, sendo, enfim, uma 

indústria ética e socialmente responsável. 

7.5 O Atuação Responsável® e a Comunicação 

Em que pesem todos os elementos do Atuação Responsável® no Brasil, estabelecer o 

diálogo com os públicos-alvos é tarefa básica. Esse diálogo é previsto na sua própria 

estrutura, ainda em seus Princípios Diretivos. Aí se estabelece que deve ser mantido, com as 

partes interessadas, um processo contínuo de diálogos sobre assuntos ligados à saúde 

ocupacional, à segurança e ao meio ambiente. Igualmente, entre as empresas propala-se a 

formação de fóruns nos quais elas possam apresentar suas próprias visões e trocar 

experiências sobre a implementação do processo. Com efeito, os Princípios Diretivos 

determinam que as associadas estabeleçam mecanismos para: 

).> a ouvir as preocupações da comunidade sobre seus produtos e suas operações, e 

responder a elas; 

).> transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade 

informações adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio 
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ambiente de seus produtos e operações, e recomendar medidas de proteção e de 

emergência; 

;;.. orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e o público 

para que transportem, armazenem, usem, reciclem e descartem os seus produtos 

com segurança29
• 

Para efetivamente realizar a comunicação com os stakeholders externos, o Atuação 

Responsável® se respalda em dois dos seus elementos. O primeiro é o Código Gerencial de 

"Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a Emergências". O código, uma 

relação padronizada de atividades sugeridas, visa a comunicação permanente entre as 

empresas e seus diversos públicos. O código é dividido em duas partes distintas. Uma diz 

respeito às práticas de preparação e atendimento de emergências. A outra enfatiza práticas de 

diálogo com a comunidade, e subdivide-se em diálogo com a comunidade interna, 

funcionários, e comunidade externa, entendida como o entorno da fábrica. Inicialmente, o 

diálogo com as comunidades externas era limitado à preparação para o atendimento de 

emergências. Hoje, as indústrias promovem o que chamam de prática de ''Porta Abertas", isto 

é, o acesso à visitação de qualquer interessado em conhecer a empresa. Em algumas empresas 

o "Portas Abertas" ocorre em dias festivos, preestabelecido. Em outras, é uma prática 

incorporada ao cotidiano da empresa. De acordo com os dados do Relatório Atuação 

Responsável® (ABIQUIM, 2002), o número de visitas em programas de fábrica subiu de 765, 

em 2000, para 1228 em 2001. Já o número total de visitantes foi de 66.696 nesse último ano. 

Por práticas gerenciais, o código entende o conjunto de normas que servem para 

direcionar, prover recursos, estabelecer prioridades e definir responsabilidades, criando uma 

atmosfera apropriada para a implementação do Programa Atuação Responsável® nas 

empresas. De fato, o código se apresenta rigoroso na definição das atividades. Sua estrutura é 

bem definida em padrões e procura estabelecer um paralelismo nas atividades definidas em 

relação às comunidades internas e externas. 

Como principal aspecto, almeja ser um guia para a definição de uma política formal 

de comunicação que envolva os altos dirigentes, os demais executivos e o restante da empresa 

como um todo. Assim, estabelece metas e objetivos, atuando como o sustentáculo de planos 

detalhados, que devem ser desenvolvidos pelas empresas, considerados pertinentes às 

necessidades de discussão com as comunidades internas e externas. Os temas abordados são 

29 ABIQUIM. Atuação Responsável® 2002. Disponível em: 
<http://www.abiquim.org.br/2002/atua_resp.shtml>. Acesso em: 2003. 
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questões relacionadas às instalações fabris, operações industriais, segurança, saúde e meio 

ambiente. 

O que chama a atenção no Código é a extrema preocupação com o impacto e a 

repercussão nos públicos-alvos para uma fábrica específica de situações emergenciais 

ocorridas em outras instalações similares. Nesse contexto, além de apregoar a manutenção de 

um sistema de avaliação de influência dessas ocorrências para a população instalada no 

entorno da fábrica, estabelece a implementação de um sistema que permita consultas sobre 

dúvidas, preocupações e sugestões referentes às instalações, produtos e operações das 

comunidades internas e externas. Prevê também a formação de comunicadores para falar aos 

públicos interno e externo, informado-os sobre questões de segurança, saúde ocupacional e 

meio ambiente. Em relação aos públicos externos, esse diálogo perpassa também informações 

e orientações aos órgãos governamentais, à imprensa e outras áreas de negócios sobre o 

programa de preparação de emergências e os possíveis riscos associados às operações e 

produtos da empresa. Outra finalidade do código é preparar essas comunidades adjacentes à 

fábrica para a atuação em eventuais situações de emergências que venham a ocorrer nas 

instalações da indústria. O código estabelece ainda que todas essas atividades devem ser 

acompanhadas de mecanismos de avaliação e aprimoramento contínuos. 

O outro elemento de comunicação com os stakeholders previsto pelo Atuação 

Responsável® é o Conselho Comunitário Consultivo. Em 2001, foi constatada a existência de 

234 Conselhos Comunitários Consultivos. Os Conselhos Comunitários Consultivos 

promovem reuniões entre representantes da indústria e os membros da comunidade adjacente 

à fábrica, realizadas periodicamente. Nele, as comunidades expõem as suas mais variadas 

preocupações sobre o funcionamento e os riscos da fábrica. Em alguns Conselhos, há até a 

publicação de jornais comunitários, onde são reproduzidas notícias referentes à ação da 

empresa no âmbito do Atuação Responsável®. De acordo com a Abiquim, "é pelo conselho 

comunitário que se estabelece a relação entre as empresas e a comunidade [ ... ] o raio de ação 

determina a área de influência. Não podemos atender qualquer pessoa em qualquer lugar do 

pais, só a comunidade que pode ser afetada localmente." 

Assim, o objetivo dos Conselhos se manifesta na busca de soluções efetivas para 

problemas levantados sobre a atuação das indústrias químicas nas localidades onde estão 

instaladas. As questões levantadas pelas comunidades são as mais variadas. Podem ser desde 

uma reclamação sobre um mau cheiro exalado por uma usina, barulho, até questões de 

segurança das instalações em decorrência de um incidente ocorrido com um funcionário 
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morador da comunidade. De acordo com o entrevistado da Abiquim30
, "se a comunidade 

reclama, aparece [ ... ]. Não é incêndio, não é nada. É qualquer coisa mais geral, que a 

comunidade reclama. À medida que se coloca a informação à disposição da comunidade, a 

tendência é a comunidade [ ... ] quanto mais souber, se preocupar menos ... ". Indiferentemente 

da magnitude das reclamações, é fato que elas aumentaram de 162, em 2000, para 213 em 

2001. De acordo com os dados da própria Abiquim, esse aumento resulta do crescimento do 

número de empresas que responderam às informações solicitadas pelo Atuação Responsável®. 

Ao todo, as 112 empresas que compõem o programa apresentaram as informações solicitadas, 

contra as 92 da sua edição em 2001. 

Os representantes da empresa nesses Conselhos são em geral elementos-chaves da 

organização. O envolvimento de executivos de alto escalão tem como objetivo comprovar e 

legitimar as decisões e os próprios Conselhos Comunitários: "(Envolver a alta gerência) É 

obrigatório. Não é que seja importante se envolver, é obrigatório. Dizer importante é 

politicamente correto, na verdade é obrigatório mesmo. O gerente da área de recursos 

humanos, o gerente de meio ambiente. [ ... ] procura demonstrar que o compromisso não é 

simplesmente com a empresa em que trabalha"28
• 

Em síntese, os Conselhos Consultivos Comunitários são a fórmula encontrada pelas 

indústrias químicas para o ganho de confiança e credibilidade na sua atuação junto à 

população adjacente a suas fábricas, no âmbito do seu esforço de reverter a percepção 

negativa que a acompanha como insalubre e produtora de bens de elevado risco para o meio 

ambiente: 

Quando nós íamos nos bairros sempre tinha alguém: "Ah, indústria química, todo 
esse barulho e esse cheiro ... " Sempre tem alguém que reclama. Mas nós tivemos 
muitas e as e muitas pessoas que compreenderam o relacionamento que queremos 
ter com eles: somos indústria química, mas sempre falamos a verdade e estamos 
abertos. Melhoramos bastante a imagem da empresa, por fazer sempre essas 
reuniões com a comunidade e passamos a fazer um simulado anual (Empresa Meu 
Santo). 

7.6 Preparação e Atendimento a Emergências 

Na acepção do Código de Diálogo com a Comunidade e Preparação a Emergências 

( 1997), uma emergência é qualquer situação que requeira atenção e ações corretivas. São 

eventos provocados por acidentes ou incidentes. O conceito de acidente refere-se aos 

3° Consultar entrevista concedida à autora em mar. 2003, no ANEXO 5: ENTREVISTA COM A ABIQUIM. 
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fenômenos súbitos e não planejados que causem danos ou ferimentos às pessoas ou 

danifiquem instalações, edificios, materiais ou o meio ambiente. Um incidente, por sua vez, é 

um acontecimento não planejado ou uma série de circunstâncias que envolvem normalmente a 

falha de equipamentos e erro humano, resultando em conseqüências indesejáveis. Se essas 

conseqüências forem consideradas sérias, tem-se um acidente. Em síntese, a emergência é a 

mãe das crises. É a partir delas que se desenvolvem os fenômenos observados no capítulo 4 -

A CRISE e que definem as crises organizacionais. Nesse sentido, as emergências 

corresponderiam aos triggering events, ou fatos detonadores, os elementos que pontuam uma 

crise para a organização. 

Para as situações de emergência, a ênfase do código recai na recomendação da 

preparação de planos detalhados de prevenção e mitigação desses eventos. Esses planos 

devem ser elaborados por uma equipe previamente designada pela empresa. O seu teor 

privilegia o levantamento de todos os riscos existentes e o conjunto de ações para rapidamente 

sobrepujá-los, caso se concretizem em emergências. No nível interno, treinamentos colocam 

em prática a adequação desses planos, reformulando-os ou aperfeiçoando-os conforme os 

resultados obtidos. Nesses planejamentos também devem ser inclusos mecanismos de 

coordenação e de comunicação com autoridades, tais como a polícia civil e o corpo de 

bombeiros, os hospitais e atendimentos médicos de emergência, entre outras entidades 

normalmente encontradas na mitigação de uma grande emergência. Em algumas empresas, o 

envolvimento dessas várias entidades é denominado de Rede Integrada. Nas redes integradas, 

é comum que outras empresas do setor químico implantadas na região também se juntem na 

prestação de auxílio durante as situações excepcionais que possam acometer uma empresa 

específica. No ano de 2001 foram praticados 805 simulados internos, um número bastante 

superior aos 574 ocorridos em 2000 (ABIQillM, 2002). 

Como a emergência pode extrapolar os muros da empresa, uma prática fortemente 

recomendada é o envolvimento da comunidade local na elaboração dos planejamentos de 

emergências. Essas atividades ganham corpo na prática de simulações que envolvem a 

comunidade externa e a Rede Integrada. Nesse caso, também, almeja-se um realismo máximo 

das situações prováveis de emergência. Em 2001, foram praticados 343 desses simulados, um 

número similar aos de 2000 (ABIQillM, 2002). Outra forma de difusão das práticas de 

emergência é ir a campo, onde se localiza a comunidade: "é, mas as escolas são um local[ ... ] 
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principalmente as empresas mais grandes vão dar uma aula na escola, explicar o que ela faz, 

seus procedimentos ... "31
• 

Em síntese, as principais diretrizes e recomendações do Código para Preparação e 

Atendimento a Emergências são: 

};> Realizar uma avaliação periódica dos riscos aos funcionários e à comunidade que 

possam resultar em acidentes; 

};> Elaborar um plano escrito e atualizado que estabeleça os responsáveis e os 

procedimentos desde o momento de alerta até o pós-emergência; 

};> Realizar treinamento em comunicação para os envolvidos operac1ona1s e 

administrativos que tenham responsabilidade no atendimento a emergências; 

};> Realizar treinamentos para situações de emergência, inclusive simulados de 

forma a testar a operacionalidade do plano e identificar problemas para as devidas 

correções. Esses treinamentos podem ser internos ou envolver a comunidade e as 

demais instâncias e entidades, tais como o Corpo de Bombeiros, resgate e Polícia 

Civil, envolvidas numa situação de emergência ampla; 

};> Uniformizar as informações relevantes repassadas aos envolvidos, na empresa e 

na comunidade, no planejamento e no atendimento a emergências; 

};>- Promover visitas às instalações onde possam ocorrer situações de emergêt~.cia 

para que os envolvidos da empresa e da comunidade no planejamento possam se 

manter atualizados; 

};> Integrar o plano para atendimento de emergências com a comunidade local e com 

as demais empresas do setor químico da região. Se o plano comunitário não 

existir, é da alçada da empresa criá-lo; 

};> Manter intercâmbio de informações e experiências com outras empresas sobre o 

planejamento e atendimento a emergências, treinamentos, simulados e 

gerenciamento de acidentes. 

É pertinente realçar que, em termos de número de eventos emergenciais reais que 

extrapolam os limites da fábrica, excluídos os acidentes de transportes, ocorreu um 

crescimento em 2002 em relação a 2001. Ao todo, somaram 12 ocorrências, contra apenas três 

do ano anterior. Em 2003, pelo menos uma situação de emergência já integra as estatísticas. É 

o caso da unidade da Basfna cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Na noite de 14 

de maio de 2003, um vazamento de gás da fábrica atingiu a comunidade adjacente de Vila 

31 Consultar entrevista concedida à autora em mar. 2003, no ANEXO 5: ENTREVISTA COM A ABIQUIM 
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Paulista. As vítimas apresentaram dor de cabeça e irritações nos olhos. De acordo com a 

empresa o vazamento ocorreu durante o descarregamento de um caminhão-tanque na unidade 

de dispersões plásticas32
. A BASF Guaratinguetá, aliás, tem sido alvo de outra denúncia. Em 

setembro de 2003, o Sindicato dos Químicos de Guaratinguetá encaminhou ao Ministério 

Público uma peritagem demonstrando a existência de várias áreas insalubres e setores 

perigosos dentro da fábrica. Para o Sindicato, aliás, essas irregularidades não eram surpresa. 

Há muito a entidade vinha alertando os trabalhadores da fábrica sobre sua existência33
• 

Ironicamente, no programa Avaliar de 2002 essa empresa foi considerada uma das melhores 

de toda a indústria química nacional, com nota 4, 4 numa escala de 1 a 5 (BASF, 2002). 

7.7 Conclusões 

Em razão das grandes crises por acidentes ampliados, das quais Bhopal é o exemplo 

de maior extensão e repercussão, o setor químico procura adotar medidas que minimizem esse 

gênero de ocorrência. Nesse sentido, o programa Atuação Responsável®, de amplitude 

mundial, é adotado como parâmetro para a atuação no setor com o objetivo de mudar sua 

percepção negativa, como poluidora e geradora de graves situações. O programa oferece em 

seus Códigos, diretrizes que também visam aprimorar a operacionalização da indústria. No 

Código de Diálogo com a Comunidade e Preparação de Emergências estão concentradas as 

grandes linhas que devem nortear as relações com os públicos na prevenção e mitigação 

dessas situações, os triggering events, situações com potencial de geração das grandes crises 

desse segmento. 

32 BANO VALE, TV. Vazamento de gás da BASF atinge moradores. Disponível em: 
<http//www.cultural460.eom.br/noticia.phd?id=2395>. Acesso em: jun. 2003. 

33 CIDADES DO V ALE. Perito contratado pelo sindicato encontra irregularidades na peritagem da BASF. 
Disponível em: <http//www.cidadesdovale.com.br/notícias/redirect.asp?id=2879>. Acesso em: set. 2003. 
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8 A PESQUISA 

O objetivo da pesquisa é ilustrar e detectar a presença de indícios da SJW, a partir do 

material teórico apresentado no discurso das empresas do setor químico. Aventa-se que essas 

empresas apresentam um discurso que reflete a face heróica ~e_John Wa)rne por meio dos 
. \ ' 

padrões, diretrizes e práticas assinaladas para o atendimento a emergências do Código de 

Diálogo com a Comunidade e Atendimento a Emergências. 

Para atingir esse objetivo, a pesquisa selecionou o tema formação de porta-vozes e 

relações com públicos hostis, em particular a imprensa em situações de emergência ou de 

crises. A hipótese é que é no confronto com a imprensa, com seu potencial de ampliar é 

modelar uma situação· de crise, que se manifestam ou não várias das premissas e das 

características que compõem o discurso do herói ·tipo John Wayne das empresas, matlzados 

pelas prerrogativas das diretrizes de atendimento a emergências do programa Atuação 

Responsável®. 

A pesquisa, emmentemente qualitativa, tem teor exploratório. A coleta de dados 
I • 

realizou-se por meio de entrevistas abertas, ·nas quais os entrevistados podiam falar livremente 

sobre o tema e seus- correlatos, tais co'mo gestão de crises, relações com a comunidade ou 

realização de simulados de emergências. A observação do ambiente organizacional e do perfil 

dos atores entrevistado~ complementa a coleta de dados. 

A apresentação da pesquisa está divida em sete partes. A primeira parte - Definição 

da Amostra - relata os critérios de seleção das empresas entrevistadas. A segunda parte -

Seleção dos Entrevistados- aponta quais os atores da amostra escolhida foram efetivamente 

entrevistados para a pesquisa. A terceira parte - Considerações Sobre a Apresentação dos 

Resultados - apresenta os critérios de apresentação dos resultados da pesquisa. A quarta parte 

-As Empresas- oferece um breve histórico das empresas entrevistadas e de seus principais 

produtos. A quinta parte - Situações de Entrevista - é um pequeno exercício de trabalho de 

campo que procura contextualizar o perfil do entrevistado, o local e as condições em que as 

entrevistas se realizaram. A sexta parte - Trechos Selecionados - apresenta trechos das 

entrevistas considerados reveladores para o objetivo da -pesquisa. A Discussão propõem-se a 

discutir os achados da entre.vista sob a perspectiva do discurso e da mentalidade tipo Jo~ 

Wayne. 
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A área de comunicação como função comunicações pressupõe uma comunicação 

integrada, eficaz, que promova a integração e o envolvimento de todos os stakeholders, 

internos ou externos, para o êxito das atividades organizacionais. É a mediadora e a 

administradora dos "relacionamentos institucionais da empresa, com seu público interno e 

externo, segundo princípios operacionais e éticos de aplicação global e adequados ao contexto 

socioeconôrnico de cada situação e ao contexto de atuação de cada organização" (FRANÇA, 

1997, p.8-9). 

8.3 Considerações Sobre a Apresentação dos Resultados 

A apresentação dos resultados se desdobra em duas etapas. Na primeira, há a 

caracterização das empresas entrevistadas, seu histórico e seus produtos. Na segunda, são 

contempladas as entrevistas em si. A apresentação das entrevistas_é realizada em duas fase~: 

A pririleira etapa compõe-=se da situação de entrevista. Nela, são esboçados quadros 

narrativos que procuram retratar o local e o ambiente onde ~ entrevistas foram conduzidas, 

bem como a atitude dos entrevistados em relação às entrevistas. Nesse momento, privilegiou

se também o perfil dos entrevistados como instrumento que permeia, dialoga e interpenetra o 

discurso enunciado ou a fala, inserindo-se no princípio bakhtiniano de uma conversação 

dialógica tanto em relação à investigadora quanto em relação à concepção de sujeitos 

concretos em realidades histórico-sociais específicas. Nesse sentido, a compreensão da 

situação de pesquisa professa que os enunciados e seus terrui.s foram construídos a partir da 

situação vivida do seu contexto social de produção, que também engloba aspectos dos lugares 

sociais dos atores envolvidos. 

A segunda etapa aborda as entrevistas em si. Elas tiveram duração entre uma hora e 

meia a duas horas e meia. Com a autorização dos entrevistados, todas foram gravadas. 

Posteriormente, realizou-se a transcrição das fitas. Tendo como parâmetro o objetivo 

proposto, foram compilados os dados referentes ao tema em estudo e selecionados trechos das 

entrevistas que exprimem o ponto de vista dos entrevistados sobre o assunto. 
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8.4 As Empresas 

8.4.1 Sem Mácula 

A Empresa sem Mácula tem lá suas nódoas. Não é tão pura quanto quer parecer ser. 

Embora seu programa de comunicações externas e internas tenha feito história, alçando-a à 

condição de pioneira na década de 80, quando as demais empresas químicas ainda relutavam 

em partilhar informações com seus stakeholders, sobretudo a imprensa, um certo ranço em 

relação à mídia ainda imperava. Surpreendente é que o programa, transformado em livro que 

virou best-seller e que hoje se encontra esgotado, foi adotado por inúmeras escolas de 

Relações Públicas e até Jornalismo sem que esse traço se transformasse em polêmica e se 

revertesse para a empresa de forma negativa. Do mesmo modo, o programa transformou-se 

em modelo para muitas organizações das mais variadas áreas. 

Não é possível traçar hoje as razões pelas quais essa nódoa não transbordou em 

debates acirrados à época em que o programa foi lançado como livro. Uma das possibilidades, 

bastante plausível, é de que o programa foi mais divulgado e utilizado nas áreas de Relações 

Públicas e de Jornalismo Empresarial, que ainda, atualmente, têm suas diferenças com a 

chamada grande imprensa. Mas ela ainda está lá, no livro, em todas as letras, contrariando a 

filosofia e a missão do programa em relação ao trato com os veículos de informação. Refere

se às relações da empresa com a imprensa num contexto de crise em que a organização era 

acusada de causar graves problemas ambientais: 

Durante este período, reportagens apontando a empresa como responsável estavam 

sendo diariamente publicadas na imprensa de ****. Por sorte, aliada à incompetência da 

imprensa, com exceção de uma pequena matéria publicada no Jornal da Tarde em setembro 

de 1987 e duas outras no Estado de S. Paulo, emjulho do mesmo ano, o fato não repercutiu. 

O Programa, um esforço de 187 páginas sob a forma de livro, em que a empresa se 

esmera em se mostrar transparente e acessível aos seus stakeholders, se desmorona ao aplicar 

a pecha de incompetência a um dos seus principais interlocutores, a quem, supostamente, 

devota grande parte da sua energia. Essa não é, todavia, sua única nódoa. De acordo com um 

ex-funcionário, a Empresa sem Mácula tem um armário, guardado como um cofre de banco 

suíço, em que são armazenados casos com potencial explosivo para a mídia sobre a empresa. 

Se as declarações do ex-funcionário são verdadeiras ou não, é certo que a Empresa 

sem Mácula as nega veementemente. No caso das impensadas linhas do livro, as evidências 
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não permitem contestação. Mas a Empresa sem Mácula procura não fazer alarde e aborda a 

questão como um pequeno deslize de um passado que já fez história e acabou. Afinal, da 

versão em livro do programa aos dias de hoje, muita coisa mudou na empresa. Até os autores 

do programa já não mais trabalham nela. O programa, por sua vez, foi atualizado para 

responder a novas demandas. 

A Empresa sem Mácula é um potentado químico. No primeiro semestre de 2001, 

faturou US$ 900 milhões, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Em 2001, suas exportações somaram o equivalente a US$ 72 milhões, 

correspondendo a 16% do faturado. Ao todo, somam 11 os portfólios de seus produtos, 

atendendo às mais diversas indústrias. A empresa se faz presente no setor moveleiro, de 

construção, de beleza, alimentar, têxtil, farmacêutico, automotivo, agroquímico, eletrônico, 

industrial e de consumer care, entre outros. 

De origem francesa, teve sua primeira fábrica implantada no Brasil em 1921. Hoje é 

urna holding, e suas empresas têm fábricas e complexos industriais concentrados no Estado de 

São Paulo, nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Jacareí e Paulínia. Em 

Paulínia localiza-se também o seu centro de Pesquisa e Desenvolvimento em ingredientes 

alimentares, papel, pintura e material de construção, silicones e home, personal care e 

ingredientes industriais, além de um laboratório de borracha de sílica. Nos últimos cinco anos, 

acompanhando as mudanças estratégicas e a reorganização da matriz, vem recebendo 

investimentos da ordem de US$ 700 milhões para a alavancagem de seus negócios não só no 

Brasil como na América Latina em geral. 

A empresa teve um crescimento relativamente rápido e ascendente no Brasil, 

pontuado por aquisições, fusões ejoint-ventures. Não decorreu urna década entre a instalação 

da fábrica pioneira em Santo André, onde produzia cloreto de etila, éter e ácido acético, urna 

experiência posterior à produção de lança-perfume no início dos anos 20, e a implementação 

da sua primeira atividade no setor têxtil para produzir fio de acetato de celulose, oferecendo 

fios artificiais, quando todo o mercado girava em tomo dos fios naturais, principalmente o 

algodão. Essa velocidade e esse interesse em se implantar no país não foram barrados nem 

pela Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, o conflito estimulou a plantação de cana para a 

produção de álcool, para atender o complexo de Santo André. 

Ao final do conflito, a empresa diversifica sua atividade. Instala, em São José dos 

Campos (SP), uma unidade para produzir raiom visco se, que começa a operar em 1949. Nesse 

mesmo ano, a empresa inicia a fabricação de penicilina cristalizada. A partir de 1955, lança os 

fios sintéticos. O primeiro foi a poliamida (náilon), usado inicialmente na confecção de meias 
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e maiôs. Posteriormente, o náilon teve outras aplicações, dentro e fora do setor têxtil, como na 

produção de pneus. Em 1956, a empresa inicia a implantação da Unidade Química de 

Paulínia, hoje um conjunto industrial com três dezenas de fabricações diferentes, como os 

grandes intermediários químicos (fenol e derivados) intermediários têxteis, látex, solventes, 

sílicas, entre outros. 

Nos anos 60, investe fortemente em variadas frentes do setor têxtil, empenhada em 

difundir o uso dos fios e fibras sintéticos, como o poliéster, lançado em 1961, e o acrílico, em 

1968. Essa década viu nascer, também, em 1961, a Estação Agrícola Experimental, uma área 

de 60 hectares, onde realiza pesquisas e ensaios com defensivos agrícolas. Em 1966, instala

se no Nordeste, no município de Cabo de Santo Agostinho, próximo a Recife, em 

Pernambuco, com uma fábrica para a produção de poliéster. Em 1969, em Paulínia, surge uma 

nova empresa da holding, para ampliar as suas atividades veterinárias, inaugurada em 1948. 

Nos anos 70, em uma associação com outra empresa química, foi criada uma unidade 

para produzir todas as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento de seu setor têxtil. Em 

1977, começava a produção de silicone, um material sofisticado, de alta tecnologia, e em 

1979, foi lançado o filme de poliéster, utilizado tanto na embalagem de alimentos como em 

cabos teleronicos. 

Em 1984, instala-se na Bahia, e compra uma empresa de produção de fios têxte~ e 

fio tapete, em São Bernardo do Campo (SP). Em 1985, ocorreu a aquisição de uma empresa 

de defensivos agrícolas, atividade reforçada em 1986 com a compra da divisão de defensivos 

agrícolas de outra multinacional. No início de 1989, começa a operar, no conjunto industrial 

de Paulínia (SP) uma nova fábrica de bisfenol, e cria a unidade de negócios Ingredientes 

Alimentares. 

É também na década de 80 que a empresa assume uma nova postura no país. De 

empresa fechada e desconhecida do grande público, transforma-se em uma organização de 

"portas abertas", adotando um Plano de Comunicação Social. Como decorrência disso, 

implanta o DVC - Departamento de Valorização do Consumidor - em todas as áreas de 

atuação e cria a figura do ombudsman. 

8.4.2 A Alemã 

A Empresa Alemã é centenária no Brasil. Mais precisamente, tem 1 07 anos de 

Brasil. Foi a terceira filial da empresa mãe, aberta antes da nos Estados Unidos. Atualmente 
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conta com 2. 700 funcionários e um faturamento, em 1999, da ordem de US$ 900 milhões. A 

empresa se define como do ramo químico-farmacêutico. De fato, alguns dos seus produtos 

farmacêuticos são bastante populares no país. Hoje oferece produtos para a saúde humana e 

animal, como medicamentos, defensivos agrícolas e sementes, produtos químicos para uso 

nas indústrias de alimentos, cosméticos, couro, têxtil, de papel e celulose, tintas e vernizes, 

higiene pessoal e tratamento de águas, entre outros. No ramo de polímeros, oferece uma 

variada gama de itens para uso nas mais diversas indústrias. 

A Empresa Alemã desembarcou no Rio de Janeiro em 1896, com a criação de uma 

firma representante dos produtos da matriz. Mas, em 1911, cria seu primeiro escritório de 

representação comercial próprio. Em 1921 passa a produzir medicamentos, e em 1925 

introduz a produção de corantes. O período da Segunda Guerra Mundial não lhe é propício. 

De fato, em 1937 foi vendida a um grupo de capital brasileiro e "nacionalizada", sendo 

operada por interventores militares. Somente após a guerra e alguns anos para se restabelecer 

novamente no mercado mundial, a matriz volta a investir no Brasil. Em 1956, adquire uma 

antiga fábrica de ácidos, instalada em um terreno na Baixada Fluminense (RJ). É o início de 

um plano ambicioso de instalar no local um parque fabril que se consolida nas próximas 

décadas. Em 1958, o parque é inaugurado com quatro fábricas: anilinas, produtos químicos 

intermediários, derivados de cromo e defensivos agrícolas. Naquele mesmo ano, a empresa 

chega à cidade de São Paulo, para onde transfere sua sede administrativa em 1973. 

Os anos 90 são marcados por várias atividades. Compras e joint-ventures com outras 

empresas ampliam os produtos oferecidos, e sua participação no mercado nacional e no 

Mercosul. A empresa se diz hoje líder brasileira e mundial no ramo de polímeros. Para 

conquistar essa posição no Brasil, no ano de 1997 adquiriu uma companhia de polímeros na 

Bahia. Na cidade de São Paulo, em 1999, foi inaugurada uma nova fábrica de produtos 

farmacêuticos, com investimentos na ordem de US$ 25 milhões, que trouxeram para o Brasil 

modernas tecnologias e equipamentos, atendendo exigências internacionais de "Boas Práticas 

de Produção" (GMP) e com capacidade para abastecer todo o Mercosul. Atualmente, projeta 

um grande parque industrial no Rio Grande do Sul. 

8.4.3 A Brasileira 

A brasileira não tem uma longa história para contar. Foi criada em 1937, para a 

produção e a comercialização de seda artificial, o raiom. Naquele mesmo ano, também 
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entraram em atividades suas unidades produtoras de ácido sulfiírico, ácido nítrico, sulfato de 

sódio, éter e nitrocelulose. A brasileira pertence a um dos maiores grupos nacionais, que é 

também o maior complexo industrial privado da América do Sul. Mas se a brasileira tem um 

histórico pífio, seus números fazem jus à grandiosidade do grupo a que pertence. Localizada 

hoje na periferia da cidade de São Paulo, orgulha-se de sua modernização. A empresa se 

apresenta como a mais moderna fábrica de nitrocelulose do mundo, com capacidade de 

produção de 18 mil toneladas/ano para os mercados interno e externo. A nitrocelulose é usada 

na produção de tintas gráficas, vernizes e lacas de madeira e cromo, tintas automobilísticas e 

cosméticos. 

Outro motivo de orgulho da empresa é ser a única fabricante sul-americana de ácido 

fluorídrico. Com uma produção de 20 mil toneladas/anos, declara-se a líder imbatível no 

mercado nacional, detendo 80% de participação. O ácido fluorídrico entra na produção de 

gases refrigerantes, defensivos agrícolas, detergentes, teflon, purificação de minérios e 

enriquecimento de urânio. Conta também com duas unidades de ácido sulfúrico e óleum. O 

ácido sulfiírico é destinado ao consumo interno do próprio grupo à qual pertence. E usado na 

produção de celulose, álcool etílico, sulfato de alumínio, tratamento de minérios, produtos 

farmacêuticos e fibras têxteis, entre outros. Já o óleum é usado na fabricação de ácido 

fluorídrico e de nitrocelulose da própria empresa, defensores agrícolas, explosivos, corante.s e 

detergentes. A brasileira conta ainda com três minas de minério bruto de fluorita em Santa 

Catarina. A fluorita é usada na indústria metalúrgica, cerâmica e em diversas indústrias 

químicas. Entre os seus clientes estão gigantes como a Acesita, a BASF e Cia. Suzano de 

Papéis. 

8.4.4 A Meu Santo 

A Meu Santo é uma empresa centenária. Comemorou seus 100 anos de atividades em 

novembro de 2001, Mas só está presente no Brasil há 50 anos. Fundada em 1901, em St. 

Louis, Missouri (EUA), onde está sua sede até hoje, a Meu Santo é uma empresa de ponta no 

desenvolvimento de produtos para o setor agrícola. A empresa é uma freqüentadora assídua 

dos jornais. É que vive às turras com ambientalistas em razão de uma das suas principais 

atividades. É a principal pesquisadora e fornecedora de produtos agrícolas transgênicos. 

Com cerca de 14 mil funcionários em países de todos os continentes, a Meu Santo 

faturou US$ 5,5 bilhões em 2000. Grande parte dos seus recursos vão para pesquisas nas áreas 
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de biotecnologia e de reprodução molecular, e em genômica. Em biotecnologia, a empresa já 

investiu, nos últimos cinco anos, cerca de US$ 4 bilhões, em todo o mundo, no 

desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, resistentes a insetos e tolerantes a 

herbicidas. 

A Meu Santo chegou ao Brasil nos anos 50, quando suas matérias-primas começaram 

a ser comercializadas no país. Em 1963, instalou seu escritório de vendas em São Paulo. Na 

década seguinte, iniciou uma série de investimentos na área química, que culminaram com a 

inauguração da primeira fábrica em 1976, em São José dos Campos (SP) que emprega hoje 

365 pessoas. Recentemente, essa unidade recebeu investimentos da ordem de US$ 17,5 

milhões para a sua ampliação. Essa fábrica é um dos mais avançados complexos industriais da 

empresa fora dos Estados Unidos e, desde 1984, concentra toda a produção dos principais 

herbicida da empresa para abastecer o mercado brasileiro. 

Em 1985, a Meu Santo iniciou-se nos negócios farmacêuticos e, na seqüência, em 

1989, passou a fabricar produtos na área de alimentos. A sua posição como fornecedora de 

insumos para a área agrícola consolidou-se ainda mais com seu ingresso na área de pesquisa e 

beneficiamento de sementes de soja, milho, sorgo e girassol, a partir de 1996. O 

fortalecimento paralelo das duas atividades principais - química e agrícola - levou, em 1997, 

a uma divisão dos negócios da holding Meu Santo em duas empresas distintas: uma dedicada 

à agricultura, à farmacêutica e à biotecnologia; e outra, que passou a agregar todos os 

negócios da área química. 

A Meu Santo do Brasil emprega 1.800 pessoas e apresenta vendas anuais da ordem 

de US$ 600 milhões. Em 2000, o seu faturamento com a produção e comercialização da linha 

de herbicidas e sementes convencionais de milho e sorgo foi de cerca de US$ 500 milhões. A 

empresa tem unidades de operações de sementes em Andirá (PR), Ipuã (SP), Itaí (SP), 

Morrinhos (GO), Santa Helena de Goiás (GO), Não-Me-Toque (RS), Paracatu (MG), 

Cachoeira Dourada (MG) e Sorriso (MT). 

Atualmente, a Meu Santo está investindo cerca de US$ 800 milhões no Brasil. O 

objetivo é adequar sua estrutura à crescente demanda do setor agrícola brasileiro. Os recursos 

estão direcionados principalmente para dois projetos fundamentais, nas unidades de Camaçari 

(BA) e de Uberlândia (MG). 

A unidade de Camaçari é a primeira fábrica de matérias-primas para herbicidas da 

Meu Santo no hemisfério sul e a maior unidade da empresa fora dos EUA Com investimentos 

de cerca de US$ 550 milhões deve suprir as demandas do mercado interno brasileiro, de 

países da América Latina e, no futuro, da Europa e da Ásia. Atualmente a sua produção é 
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destinada para as unidades em São José dos Campos (SP), Zarate (Argentina) e Antuérpia 

(Bélgica), que antes recebiam matérias-primas dos Estados Unidos. Com essa fábrica, a Meu 

Santo espera deixar de importar US$ 150 milhões em matéria-prima e gerar a mesma cifra em 

exportações. 

Em Uberlândia (MG) foi inaugurado, em maio de 2001, o Centro de Pesquisas e 

Produção de Sementes. A unidade recebeu investimentos de US$ 40 milhões e tem 

capacidade de processamento de 45 mil toneladas anuais de sementes. Seu principal 

diferencial é um Laboratório de Biotecnologia que, inicialmente, empregará técnicas de 

mapeamento genético de milho e sorgo, para aperfeiçoar o processo de identificação de 

características de produtividade e qualidade desejáveis. O complexo conta com um centro 

avançado de pesquisas que inclui quatro laboratórios: melhoramento convenciona~ 

marcadores moleculares, fitopatologia e melhoramento não-convencional. 

8.4.5 A Outra Alemã 

A Outra Alemã é uma das maiores indústrias químicas do mundo. E talvez, também 

uma das mais antigas, foi fundada em 1865. Tem presença em cerca de 170 países e produz 

cerca de oito mil itens, de químicos até produtos para agricultura e nutrição. Na América· do 

Sul possui unidades produtivas e de negócios na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Paraguai, Peru e Venezuela. 

Os seus números impressionam. São cerca de 11 O mil clientes em todo o mundo. Do 

seu pessoal, cerca de 92 mil funcionários, aproximadamente I O mil trabalham com pesquisa, 

aplicações técnicas e desenvolvimento de novas tecnologias. Em 2002, a Outra Alemã 

alcançou vendas de aproximadamente 32 bilhões de euros (cerca de 34 bilhões de dólares). Na 

América do Sul registrou vendas totais de I, 7 bilhão de euros. Desse total, 960,4 milhões de 

euros representam vendas totais das empresas das suas unidades do Brasil. 

A empresa está no Brasil há 90 anos. Seu primeiro escritório no Brasil foi 

estabelecido em 1911, no Rio de Janeiro. Em 1959, inaugurou as primeiras unidades de 

produtos químicos em Guaratinguetá, estado de São Paulo, hoje o maior complexo químico da 

América do Sul. Ao todo, a empresa conta oito centros produtivos: São Bernardo do Campo 

(SP), Mauá (SP), São José dos Campos (SP), Guaratinguetá (SP), Santa Cruz (RJ), Camaçari 

(BA), Jaboatão (PE) e Resende (RJ). Além disso, a Outra Alemã mantém uma estação 
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experimental agrícola em Santo Antônio da Posse, interior de São Paulo e um Centro de 

Pesquisas Agronômicas em Iracemápolis. 

A sua linha de produtos é bastante diversificada. A empresa fabrica corantes, tintas e 

vernizes (tintas imobiliárias, industrial, automotiva e repintura), dispersões, pigmentos, 

auxiliares, vitaminas, produtos para agricultura, tintas de impressão, pré-misturas vitamínicas, 

plásticos de engenharia, sistemas de poliuretano e poliestireno. 

Recentemente, a Outra Alemã inaugurou um Centro de Produção Agro no seu 

complexo de Guaratinguetá. O Centro de Produção Agro é uma das duas maiores unidades de 

síntese de defensivos agrícolas da empresa no mundo. Com a nova unidade, a Outra Alemã 

também amplia a sua participação na rede mundial de produção de defensivos agrícolas, uma 

vez que 90% da sua produção deverão ser exportados para a América Latina, América do 

Norte, União Européia e Ásia. 

Outra área em que a empresa vem atuando com sucesso é a de e-commerce. Em 

2002, suas vendas via e-commerce foram de R$ 247 milhões, o equivalente a 15% do total das 

vendas da empresa. Para 2003, estima-se sejam comercializados assim R$ 600 milhões, e em 

2005 a perspectiva é de que 50% das transações da Outra Alemã na América do Sul sejam 

feitas on line. Entre as unidades da empresa em que o e-commerce mais se desenvolveu 

encontra-se a de termoplásticos, que, sozinha, foi responsável por aproximadamente 30% das 

vendas on line da empresa no ano de 2002. No mesmo ano, o produto mais vendido foi o 

poliestireno expansível indicado para o isolamento térmico de edificações, substituição de 

aterros em áreas de solo inconsistente e para embalagens. Cerca de 70% desse produto foi 

comercializado via e-commerce. 

A meta para 2003 é que pelo menos 50% das vendas de Plásticos seja via e

commerce. Hoje, 20% dos clientes ativos de Plásticos já realizam alguma compra on fine, e a 

meta é que chegue a 40%. Outras duas unidades em que as vendas on line também estão 

bastante desenvolvidas são Químicos Intermediários e Pigmentos, cujas vendas via e

commerce são, respectivamente 80% e 45%. 
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8.5 Situações de Entrevista 

8.5.1 Uma entrevista na Empresa sem Mácula 

A sede administrativa da Empresa sem Mácula transpira a intenção da empresa de 

construir uma percepção de si mesma como elegante e refinada. É como se quisesse se 

distanciar de seus esteticamente feios parques industriais, com seus milhares de tubos 

encadeados, cercas de arame e alertas de perigo ou entrada proibida, exalando grandes 

quantidades de vapor d'água que podem assustar os não iniciados no universo dessa indústria. 

O burburinho e o entra-e-sai de funcionários uniformizados portando equipamentos de 

segurança são substituídos por urna recepção em tons pastéis, com prestativas e bonitas 

recepcionistas. Para identificar a empresa, apenas um grande logo prateado atrás do balcão 

das 'recepcionistas. As paredes são nuas, nenhum pôster nem referência a produtos ou fábricas 

da companhia. Nem mesmo háfolders para quem aguarda ser atendido. 

A sede administrativa da Empresa sem Mácula está localizada em um luxuoso centro 

empresarial. Escadas rolantes e quedas-d'água, e o passeio por um shopping center com 

comércio sofisticado, levam à sede. No centro empresarial, tudo é grandioso, imaculado, 

faiscante de luzes e vitrines cuja estética chama ao consumo de artigos de luxo. Da cafeteria à 

farmácia, tudo é disposto para atrair, encantar e fascinar o passante. A Empresa sem Mácula 

sabe que o magnetismo do centro, por urna simbiose inconsciente, se reverte em seu 

beneficio. Quem chega à Empresa sem Mácula já está deslumbrado. A ela cabe simplesmente 

completar essa sedução, apresentando-se como integrada e parte desse sofisticado micro

universo. 

A recepção da Empresa sem Mácula é um lugar de passagem. Ninguém espera cinco 

minutos para ser atendido. Eficiência e rapidez, respeito para com o tempo do outro, são as 

mensagens subjacentes a esse atendimento veloz. Após ser anunciada, também experimento 

essa eficácia. Nem bem me recosto em urna das poltronas, e logo o entrevistado sai por urna 

das portas laterais ao balcão das recepcionistas para me receber. É um dos principais 

responsáveis pela área de comunicações da empresa, e logo me encaminha para a saleta onde 

concede a entrevista. 

Acompanho o entrevistado, passando pela mesma porta de que ele sam. É um 

corredor. De um lado, divisórias altas em tons claros não me permitem ver quem ali trabalha 

ou que trabalho é feito. Do outro, pequenas portas contíguas estão fechadas. O entrevistado 
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abre uma delas, e entro em uma saleta espartana. O mobiliário constitui-se de uma mesa de 

reuniões retangular de madeira envernizada e cadeiras de encostos. As paredes também são 

nuas, pintadas de cor clara, e não há janelas. Sento-me à sua frente, e começamos a entrevista. 

É bem articulado, fala claramente, e os tons da sua fala são sempre contidos e pausados, com 

melodia e ritmo, transmitindo segurança e tranqüilidade. Movimenta-se com calma. Mãos 

apoiadas na mesa demarcam a sua territorialidade. Parece relaxado. Face sempre sorridente, 

expressando boa vontade. Ao longo de todo o encontro, fará uso de técnicas de comunicação 

interpessoal, tais como falar meu nome a cada ponto que deseja enfatizar e olhar-me nos 

olhos. Somente ao final do encontro, disfarça alguma irritação, persistentemente olhando no 

relógio de pulso, o que atribuo ao fato de a entrevista ter se prolongado além do período de 

tempo calculado34
• 

8.5.2 Uma entrevista na Empresa Alemã 

Com mais de 100 anos no país, a empresa parece que se tropicalizou, pelo menos no 

que se refere à flexibilidade de horários. Longe da pontualidade e rigidez estereotipada dos 

alemães, aguardo mais de meia hora além do horário combinado para a entrevista no saguão 

da sua sede administrativa. O saguão é bastante amplo e claro, ensolarado. O sol entra por 

uma parede de vidro que fica atrás do balcão da recepção. Seria ainda um local mais claro se 

persianas estrategicamente colocadas nessa parede não estivem parcialmente fechadas, 

filtrando a luz solar. Há uma certa grandiosidade e solenidade no saguão que ultrapassa suas 

dimensões métricas e seu pé direito bastante alto. Dois conjuntos de estofados em couro 

negro, perfazendo dois ambientes que simulam salas de estar, localizados estrategicamente ao 

lado e em frente do balcão de recepção, o que permite a vigilância das recepcionistas sobre as 

pessoas que aguardam atendimentos, contribuem para compor esse cenário de seriedade. 

Entre o mobiliário, há espaços grandes de circulação. Ironicamente, quatro vasos com grandes 

palmeiras estão localizados em cada canto do recinto retangular. Parecem deslocados no meio 

dessa austeridade grandiosa. Aparentam uma triste e malsucedida tentativa de amenizar a 

formalidade do ambiente, ao introduzir um pouco de jovialidade. Por outro lado, parecem 

também assinalar o compromisso da empresa com as coisas brasileiras. 

34 Consultar o ANEXO 6: ENTREVISTA COM A EMPRESA SEM MÁCULA. 
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Não sou a única a aguardar no saguão. Há várias pessoas, que chegaram mesmo 

antes de mim e já demonstram sinais de cansaço e irritação com a espera. Deixo algumas 

delas com as suas ruminações contra a morosidade do atendimento da empresa, quando sou 

chamada e autorizada pelas recepcionistas, que me dão um crachá eletrônico, depois de 

verificar exaustivamente minha identidade, a subir ao décimo andar, onde se localiza a área de 

comunicações e os escritórios dos executivos principais da companhia. No andar, uma nova 

surpresa. Não há recepção. Apenas uma porta de vidro hermeticamente fechada dá acesso ao 

interior dos escritórios. Tento passar meu crachá com tarja magnética no dispositivo colado a 

parede que supostamente a abriria, sem sucesso. Meio irritada e desorientada com o 

empecilho, penso em voltar à recepção, no saguão, e perguntar como fazer para ter acesso. 

Por sorte, um grupo de pessoas chega ao andar e entro com elas. 

Mas chegar até o entrevistado exige muitas perguntas sobre o caminho até a sua sala. 

Não poupo nem a senhora responsável pela copa. Por sorte, as divisórias do andar são baixas 

e as pessoas são amáveis. Algumas indicações depois, deparo-me com sua sala, ao fim de um 

corredor. É uma sala clara, com uma parede de vidro, e persianas semicerradas impedem que 

o sol adentre por uma das paredes, que é de vidro. A paisagem que se descortina dessa parede

janela é uma imagem do Brasil Vê-se um rio poluído, favelas e casebres e, ao longe, 

elegantes prédios que podem ser comerciais ou residenciais. Essa visão encanta o 

entrevistado. Ele a considera a síntese do país. Não me admiro com o fato. O entrevistado é 

alemão, e, como para muitos estrangeiros, o contraste brasileiro tem um tom de mágica, de 

alquimia única. Encontro-o me aguardando na porta de sua sala e ganho um forte e seguro 

aperto de mão. 

Embora estrangeiro, o entrevistado fala um português quase fluente, mas bastante 

carregado no sotaque. Quando desconhece um termo em português, o diz em inglês. É um 

sujeito sorridente, bem-humorado e aparentemente dinâmico. Sua sala reflete seu caráter. Em 

cima de sua mesa, há vários papéis em pilhas mais ou menos organizados. Na parede atrás de 

sua mesa e na sua oposta, há pôsteres de telas famosas com o nome do museu estrangeiro 

onde se encontram em destaque. No computador de última geração, ao lado de sua mesa, em 

um suporte específico, ele me exibe, com orgulho, as últimas notícias postadas por sua equipe 

no site da empresa. É uma matéria sobre uma doação ao fome zero. É perceptível que ele se 

realiza com o seu trabalho, pois, como comenta, é cheio de desafios. Dinâmico, está sempre 

em movimento: do computador vai à sua poltrona giratória, que durante toda entrevista 

balança levemente. Seu corpo também exibe bastante movimento. Ora relaxa na poltrona, ora 

se curva sobre mim para enfatizar um ou outro ponto da sua fala. Todos esses movimentos 
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sempre acompanhados de muito gestual com os braços e as mãos. Sua fala é espontânea e 

segura, não mede os termos. Se um palavrão esclarece o que tem de dizer, simplesmente o 

diz. É uma fala rica, cheia de mudanças de ritmo e de melodia à medida em que se empolga 

com o que diz. Uma ou outra vez interrompe a entrevista para atender a um telefonema ou 

alguém à sua porta. Olha-me sempre de frente, nos olhos. Oferece água e café, tenta me fazer 

sentir à vontade e demonstra interesse na minha pesquisa. 

O entrevistado se entusiasma quando fala em crises. Seus olhos brilham. Crises, para 

ele, não são apenas sinônimos de dor de cabeça e muita confusão. São também períodos de 

grandes oportunidades. Sem esconder certo orgulho, relata que um caso ocorrido com um 

medicamento foi tão bem gerenciado que rendeu urna matéria elogiosa em urna das mais 

populares revistas de gestão e administração no país: 

E uma crise também é uma chance. Acho importante isso, aprendi com os cases 
maiores que eu tive. Consegui tomar a crise uma propaganda para nós. [ ... ] Por 
exemplo, nós tivemos um tipo de problema (com) a embalagem. [ ... ]Então se você 
pegasse uma dose pensando que estava tomando 1 O, estaria tomando 20, na verdade. 
Se você tomasse duas doses, estaria ingerindo 40 gramas, estaria chegando a um 
nível meio crítico. E nós tínhamos 130 mil embalagens dessa no mercado ... E aí a 
gente tinha de fazer um recall muito rápido. No mesmo dia conseguimos pegar 80% 
do lote dos distribuidores, mas o 20% restante já estava nas farmácias. Então 
tivemos de fazer uma grande campanha de anúncios, um grande recai/. Fizemos 
anúncios específicos no mesmo dia, em 24 horas, e recebemos o resto da mercadoria 
de volta em menos de uma semana. Não aconteceu problema nenhum. E foi tudo 
feito de uma maneira tranqüila e bem transparente. No final eu tive uma entrevista 
com a revista Exame sobre isso. Eles tinham colocado o caso como exemplar ... 
(EMPRESA ALEMÃ) 

Ao final da entrevista, ele demonstra urna certa decepção pelo fato de eu não me 

interessar em saber o porquê de um alemão ser o chefe da área de comunicações no Brasil. De 

fato, isso não me ocorrera. Então, polidamente, deixo-o contar a sua história. 

Acabo me interessando em saber como ele contorna os problemas com a língua numa 

interação com jornalistas e outros stakeholders. Seu êxito, afirma, deve-se ao fato de estar 

cercado de bons profissionais, na medida em que escreve português com relativa dificuldade. 

Na interação com os jornalistas, acredita que choca um pouco num primeiro momento com o 

seu nome, "que é dificil para o brasileiro pronunciar". No gera~ a sua experiência lhe diz que 

goza de credibilidade junto a mídia. Argumenta que a imprensa brasileira o leva muito a sério. 

E com certo orgulho até de distância e disparidade de nacionalidades, sustentado em 

pressupostos e estereotipo da excelência econômico, cultural e societária alemã dos últimos 

trinta anos, pondera que talvez pelo fato de ser alemão tenha um bônus de credibilidade em 

relação ao público brasileiro. 
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Por outro lado, confessa que nas interações com os jornalistas presta muita atenção 

para saber se é entendido, pois acha que fala de vez em quando muito enrolado. Todavia, 

minimiza o fato ao pontificar que as técnicas de comunicação, de como se comunicar, como 

fazer, são as mesmas em qualquer lugar, embora professe que o domínio do idioma seja o 

mais importante ingrediente para a sua atividade. Por fim, uma confissão: "De vez em quando 

você inventa um pouquinho, mas na maioria das vezes você ou copia ou mistura".35 

8.5.3 Uma Entrevista à Brasileira 

Quem nunca entrou numa indústria química se assusta e pode guardar um bom receio 

durante a visita. Pelo mesmo, esse é o caso da Brasileira. Passados os procedimentos de praxe 

da recepção, como identificação, recebimento de cartão de visitante, comunicação da chegada 

ao entrevistado, o visitante é convidado/obrigado a assistir a um vídeo de 3 minutos sobre 

normas e procedimentos de segurança da empresa. O vídeo é um bom convite à idéia de sair 

correndo da empresa e tentar fazer a entrevista por telefone. Nele, um locutor com voz de 

anunciante de chegadas e partidas de vôos de aeroporto apresenta o equipamento de segurança 

que todos os visitantes devem carregar e diz como utilizá-lo em caso de fuga de gases. São 

passadas ainda, nesses casos, instruções de lugares para onde correr, por meio da orientação 

das diversas birutas instaladas na fábrica, e de como localizar as áreas seguras. Fica-se 

sabendo que, em caso de vazamento, toca-se urna sirene para dar início ao processo de 

evacuação da área afetada e alertar as pessoas para o uso de seus dispositivos de segurança. 

Engulo em seco. 

Terminada a pequena demonstração de terror, recebo de urna gentil recepcionista 

meu dispositivo e orientações para ir ao encontro do entrevistado. Ele está em prédio bastante 

distante da recepção, e tenho que percorrer urna boa extensão à pé até ~á. Respiro fundo. Mal 

começo a trajetória e sou invadida por outra onde de mal-estar. Uma placa informando que a 

fábrica estava a 32 dias sem acidentes me deixa apreensiva. Embora saiba que um acidente 

nesse gênero de fábrica signifique urna torção no pé de algum funcionário mais descuidado 

até um pequeno corte durante a manipulação de alguma ferramenta, nada me garante que não 

seja algo mais grave, como aquela simulação de vazamento de gás apresentada no vídeo. 

35 -Consultar o ANEXO 7: ENTREVISTA COM A EMPRESA ALEMA. 



213 

Aperto o passo e tento não olhar para os lados, onde a fábrica, como uma gigantesca aranha 

branca de tubos de metal pintados de branco, exala vapor d'água continuamente. 

Chego quase sem fõlego, e com a boca seca, ao prédio da administração. O caminho 

até o edificio é lúgubre. A calçada que me leva até meu destino é ladeada pelo estacionamento 

dos funcionários, meio sombreado por árvores melancólicas, sina do inverno, que ora 

escondem, ora revelam a fábrica aranha. No prédio da administração, aguardo para ser 

atendida. É um local despojado, com apenas algumas poltronas, urna mesinha de centro e 

revistas especializadas no setor. Não há recepcionistas. Urna porta acionada por cartão 

magnético dá acesso ao interior. O entra e sai de pessoas é constante. 

Aguardo alguns minutos, e um jovem sorridente vem ao meu encontro para me 

conduzir ao entrevistado. Para chegar até ele, atravesso a fábrica, subo urna escada e me 

deparo com urna sala pequena, coalhada de papéis e gráficos. O entrevistado é responsável 

pela área de segurança na empresa e também pela implementação do Código de Atendimento 

a Emergências. Sua fala é lenta, desconfiada. Seus movimentos também são reticentes. Sem 

pudores, confessa que me concedeu a entrevista porque se interessou pelo roteiro que eu havia 

previamente enviado por e-mail, enfatizando a questão dos porta-vozes que ele afirma ser um 

problema na empresa36
• Ele confessa que a Brasileira tem problemas para falar com a 

imprensa, precisa de treinamento, sobretudo, para a interação com esse público hostil numa 

situação de emergência: 

Tenho a impressão, hoje, de uma maneira geral, que a última coisa que um diretor de 
empresa vai fazer é se expor. Apesar de existir esse tipo de interesse hoje, a última 
coisa que ele vai fazer é se expor ... Talvez ele faça isso de uma outra maneira, de 
uma forma indireta ... ou até use o apoio jurídico. Quer dizer, o departamento 
jurídico orienta nesse tipo de coisa, a nível de informação ... então eu não sei. Por 
isso que falei, a tratativa desse assunto hoje está muito diversificada entre as 
empresas. Tem empresas que realmente se preparam para isso, mas é uma 
preparação que está muito mais voltada... não para o diálogo com a imprensa, 
especificamente, mas sim a nível de controle da ocorrência em si. Hoje, apesar de 
existir um código referenciado para isso, nessa área de diálogo com a comunidade, 
muito poucas empresas estão direcionando o foco para a imprensa. O foco está mais 
voltado para a comunidade, para o entorno, para a questão social, para as inter
relações de planos de emergência. (A BRASILEIRA}. 

8.5.4 Uma entrevista na Empresa Meu Santo 

A visita a unidades quumcas parece seguir um roteiro. Após a conferência de 

identidades e crachás, sempre há um vídeo relatando só riscos e perigos da fábrica, os 

36 Consultar o ANEXO 8: ENTREVISTA COM A EMPRESA BRASILEIRA. 
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equipamentos que devem ser usados em caso de emergência e como proceder. Na 

verborrágica, há ainda uma novidade. Sou obrigada a responder a um questionário sobre o 

conteúdo do vídeo antes de receber meus equipamentos de segurança. Para meu alento, esse 

equipamento consiste apenas de um capacete e óculos especiais. 

O local onde se encontra o entrevistado é longe da recepção. Na verdade, a empresa 

Meu Santo está localizada em um complexo químico que abriga várias indústrias. Como o 

caminho é tortuoso, me perco várias vezes, apesar da diligente recepcionista ter me dado um 

mapa detalhado do trajeto a fazer. Por puro acaso ou sorte, muito mais do que pelo mapa, 

adentro uma sala adjacente ao local em que me aguarda o entrevistado. Nessa sala, pessoas 

simpáticas me guiam pela mão até o ponto de encontro. De modo gera~ sem seu auxílio, 

jamais chegaria ao destino, uma vez que na porta que dá acesso à sala não consta nenhuma 

identificação. 

O entrevistado é um gerente operacional responsável pela implementação do Código 

de Segurança e Atendimento a Emergências da empresa. Ele também acumula as funções de 

representante da empresa nos Conselhos Consultivos e Comunitários. Falante, empolgado, 

está sempre em movimento. Professa uma crença irrestrita de que é no relacionamento que a 

empresa desenvolveu ao longo dos anos com a comunidade que reside a confiança da 

vizinhança na credibilidade da palavra da fábrica: "O grande treinamento que nós temos ~ o 

relacionamento com a comunidade, o grau de confiança que nós temos: comunidade-empresa, 

empresa-comunidade. Isso é o carro-chefe que nós temos, é falar e ser acreditado e vice-

versa". 

A Meu Santo, relata ele, teve muito trabalho para conquistar a confiança da 

comunidade. De modo geral, sua credibilidade, em um primeiro momento, foi abalada por 

uma experiência pioneira de contato com a comunidade. Esse plano inicial teria sido mal 

elaborado e repassado de modo insensível às necessidades da comunidade, o que se 

manifestou em temores e receios da vizinhança em relação às atividades da fábrica. De acordo 

com o entrevistado, nem os funcionários estavam preparados para falar com a comunidade: 

"As pessoas de dentro da empresa também eram despreparadas e começaram a responder. 

Teve, um bate-boca e a imagem ficou prejudicada". 

Foi preciso realizar um segundo plano e adotar uma nova abordagem de 

comunicação para instaurar a confiança do no entorno. Nesse novo planejamento está presente 

também o treinamento e a participação da comunidade para as situações de emergência: 

E começamos com o replanejamento, um processo de recuperação da imagem. 
Naquela época nós tínhamos algo em tomo de 3 mil habitantes, muitos moradores 
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não trabalhavam aqui na Meu Santo, nossa imagem tinha problemas. Aí nós 
estabelecemos um objetivo: fazer um plano para reconquistar a confiança dos 
moradores, manter um bom relacionamento e conquistar a aceitação da comunidade. 
E para isso nós desenvolvemos um treinamento[ ... ] primeiro: ganhar credibilidade, 
depois conquistar a confiança das pessoas e ao mesmo tempo treinar a comunidade 
para o caso de uma emergência. [ ... ] se você tem uma emergência, você não vai 
simular para você, você vai simular para aquelas pessoas. Se você aprende a nadar, 
não esquece mais, se você orienta aquelas pessoas, dá informações a elas, essas 
informações serão usadas quando forem necessárias. Então, tínhamos esses objetivos 
a serem cumpridos. (MEU SANTO). 

O entrevistado não para em sua cadeira. Senta, levanta, procura documentos na sua 

mesa e gesticula bastante para ilustrar seus pontos de vista. Por vezes, interrompe a entrevista 

para atender ao celular ou para cumprimentar algum colega que, por ventura, apareça em seu 

cubículo. Na Meu Santo, aparentemente não há salas para gerentes. O cubículo do 

entrevistado fica em um vasto salão, repartido em vários outros cubículos. Aparentemente, a 

lógica dos cubículos é reunir, sob um mesmo local, funcionários com especializações 

sinérgicas e complementares. 

Boa vontade caracteriza o entrevistado. Seus gestos e suas palavras são carregados de 

energia e vigor. É um dínamo ou uma metralhadora em termos de palavras. Está sempre 

emendando um assunto no outro. E faz questão de que tudo o que fala seja comprovado por 

documentos em papel, sob a forma de gráficos, jornal interno da empresa, folders ou 

apresentações no computador. Papéis são o que não faltam em sua mesa. São pilhas e pilhas 

que se acumulam lado a lado em sua mesa, numa ordem que beira o caos. Por vezes, até o 

entrevistado se perde nesse emaranhado e tem dificuldades em encontrar o material que deseja 

me passar. 

Ele é também responsável pelas comunicações internas da empresa e, com orgulho, 

conta que está à espera de sua aprovação uma tiragem do jornal interno dedicada a um 

exercício simulado que reuniu mais de 2.000 pessoas na fábrica, entre funcionários, entidades 

governamentais encarregadas do auxílio e do combate da emergência, outras empresas que 

mantêm com ela acordos de auxílio para esses casos e a comunidade, 

Nesse exercício, além das demonstrações de atendimento de emergência da empresa, 

estruturado como uma peça de teatro com direito a voluntários que fizeram o papel de vítimas 

para os atendimentos médicos, foram passadas também aos membros da comunidade que a 

ele assistiram noções de segurança no trânsito, no manuseio de instalações elétricas nas 

residências e precauções contra os riscos do excesso de exposição ao sol na praia. De modo 

geral, a comunidade não participou do exercício de emergência em si. Ao contrário, fez as 
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vezes de platéia e, ao seu fmal, ganhou brindes e lanches. Enfim, no seu entender, o exercício 

simulado foi mais do que a demonstração da excelência da empresa no combate a 

emergências, sobretudo uma lição de cidadania para todos os participantes37
• 

8.5.5 Uma entrevista com A Outra Alemã 

O grande compromisso e preocupação d' A Outra Alemã é com a verdade. Numa 

torrente de palavras, quase sem respirar, a entrevistada expõe os pontos de vista da empresa 

sobre o assunto: 

Sabe o que é, Adriana, nós temos compromisso com a verdade. Isso é muito 
complicado. Nós, A Outra Alemã, temos compromisso com a verdade. O que a 
gente fala, toma-se público, toma-se verdade. Se o sindicato fala... ele não tem 
compromisso com a verdade. Ele pode até falar a verdade - veja bem, não estou 
criticando o sindicato -, mas ele não tem esse compromisso. Assim, se a empresa 
fala alguma coisa hoje, ela deve sustentar até o fim. Ou então, em algum momento, 
admitir que aquilo que ela falou não é verdade. E isso vai custar a imagem dela, 
entendeu? Então isso envolve dinheiro, ética ... reputação. A empresa não vai falar 
alguma coisa que o jornalista queira: "Não, mas não é isso? O sindicato falou ... " Ela 
tem de manter sua posição até decidir mudá-la posteriormente, por causa de sua 
investigação. E o que vemos é que cada vez mais a empresa, nós somos cobrados 
por essa transparência, mas o mesmo não acontece dos outros lados. Eles dizem 
coisas a partir de boatos, e como é que fica isso? (A OUTRA ALEMÃ). 

A entrevistada, da área de Comunicação Social da empresa, é dinâmica, bem 

articulada e aprecia discursos longos. Na entrevista, nem é preciso fazer muitas perguntas. No 

geral, apenas indico o tema e a entrevistada me bombardeia com reflexões, pontos de vista e 

exemplos. Outra preocupação da entrevistada é com a formação e atuação dos porta-vozes. 

Ela me informa que, para cada situação, a empresa conta com diferentes porta-vozes. Nesse 

sentido, em um pequeno incidente fora da fábrica, as equipes de atendimento a emergências 

são treinadas e acionadas para falar em nome da empresa. Em casos mais graves, os 

executivos é que são chamados a falar pela empresa. Para ilustrar esse ponto, ela relata uma 

ocorrência com incêndio ocorrida em uma das unidades da empresa: 

E quando acontece um incidente ou um acidente dentro da fábrica - como foi em 
2000, um incêndio seguido de uma explosão numa fábrica de tintas para sistemas 
gráficos, tintas para impressão. Nessa época nós tivemos uma crise, porque envolveu 
uma explosão dentro da fábrica com a morte de um funcionário e tivemos feridos. 
Nesse caso o porta-voz foi o diretor do site. Numa outra instância o Meio Ambiente 
também acabou agindo como porta-voz. Então os porta-vozes da empresa são 

37 
Consultar o ANEXO 9: ENTREVISTA MEU SANTO. 
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definidos de acordo com a classificação que nós fazemos da ocorrência, do que é 
considerado incidente, acidente e crise. (A OUTRA ALEMÃ). 

Contatar e marcar uma entrevista com "A Outra Alemã" foi uma tarefa tão simples 

que até me surpreendeu. Peguei no website da empresa o telefone da entrevistada, liguei e 

expus os objetivos da pesquisa. Ao contrário da enorme resistência que encontrei junto aos 

outros pesquisados, que se revelou em uma troca intensa de telefonemas, e-mails requerendo 

mais detalhes dos meus objetivos, além do envio do projeto de tese, ela se entusiasmou com a 

idéia e não apresentou nenhuma restrição para falar. A única grande dificuldade foi marcar a 

data da entrevista. A entrevistada é extremamente ocupada e, em razão das suas funções, 

algumas surgidas de última hora, a entrevista foi marcada e remarcada várias vezes. 

O prédio onde trabalha a entrevistada é a sede administrativa da empresa. Longe de 

exibir as características de um conglomerado químico, com suas tubulações, tanques de 

armazenagem de produtos químicos ou torres de emissão de resíduos, a sede é um conjunto de 

prédios dispostos aos moldes de um centro industrial. Há vários prédios, e a lógica que 

domina a distnbuição dos funcionários em cada um é a unidade de negócios que nele está 

instalada. Para chegar até aquele em que está a entrevistada, além das identificações de praxe 

na portaria, onde ganho um crachá e a recepcionista confere se estou sendo realmente 

esperada, subo uma escada grandiosa que dá para uma área comum também aparatosa É em 

tomo dessa área, onde há até uma cafeteria e um banco, que se distribuem os prédios. Noto 

que essa área comum, além de bastante ampla, é também aberta e uma insistente corrente de 

ar permeia o ambiente, tomando-o um lugar frio. Como é proibido fumar no interior dos 

prédios, a área faz também às vezes de fumódromo oficial. É freqüente encontrar funcionários 

dando suas tragadinhas em pontos estrategicamente escolhidos para comportar cinzeiros. Com 

isso, o vai e vem nessa área é intenso. Do café na cafeteria a um bom cigarro, a área também 

desempenha o papel de ponto de socialização dos funcionários da empresa. 

O andar do prédio em que está a entrevistada é portentoso. O lobby, ainda que 

pequeno, faz a alegria dos apreciadores de arte. Nas suas paredes predominam quadros de 

pintores famosos. Há· mármore cobrindo o chão e, de modo geral, passa a impressão de um 

ambiente requintado e pomposo. O lobby contrasta com a sala onde se encontra a 

entrevistada. Nela, tudo é despojado. Predominam as divisórias de compensado, perfazendo 

várias baias e cubículos, e os móveis típicos de um escritório moderno: cadeiras giratórias de 

estofado azul com altura ajustável, fáceis de transportar, mesas de madeira compensada com 

muitas gavetas e arquivos de metal, entre outras comodidades para o exercício do trabalho. A 

atividade no local é intensa. Telefones tocam sem parar, e as pessoas estão sempre em 
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movimento, falando umas com as outras. A entrevistada me recebe em seu cubículo, onde 

predominam pilhas de papéis e um computador. A entrevista em si, no entanto, ocorre numa 

das saletas de reuniões adjacente, isto é, num cubículo onde há apenas uma mesa oval e as 

famosas cadeiras azuis38
• 

8.6 Trechos Selecionados 

A comunicação das crises obedece a uma hierarquia, isto é, à diversidade dos 

públicos que são envolvidos no evento que engendra a crise, o seu fato gerador ou a situação 

-------------de emergência é que determina a amplitude e o teor das atividades comunicativas: 

Se a crise é localizada em determinado site e não se propaga, então avisamos os 
empregados daquele site. Se a crise se propaga, avisa-se os empregados na medida 
em que eles demandam informação. A gente procura chegar antes que a notícia 
venha de fora. Todo mundo sabe que a notícia virá, então é melhor que a empresa ... 
e até porque qualquer empregado de uma empresa pode ser um porta-voz 
involuntário. Você chega em casa e aí a sua esposa, sua mãe ou seu vizinho: 'Ei, 
você não trabalha lá? O que aconteceu?'. E você: 'Hein?' (SEM MÁCULA). 

Primeiro você pede uma análise da situação, então aí você já sabe com os públicos 
com os quais está lidando .... Se tem uma crise aqui é uma coisa. Se ela sai daqui do 
Brasil e vai para a Alemanha, onde está a maioria dos acionistas da empresa, ela vira 
outra coisa. Então cada situação é uma, exige flexibilidade, análise e sangue-frio. 
(EMPRESA ALEMÃ). 

A gente conceitua muito bem o que é uma crise, o que é um incidente e o que são 
considerados ''maiores acidentes". É aquilo que deixa de ser um incidente e causa 
algum dano externo, para a comunidade... Muitas vezes um incidente, como o 
vazamento que tivemos em G ... Tecnicamente ele é um incidente, não causou danos. 
Mas como tem o fator perceptivo de dano pela comunidade, ele passa a ser um 
major incident, como nós chamamos. É um incidente com cheiro, algo que 
incomoda a população. Quer dizer, não tem nada de grave, mas enfim ... somos os 
responsáveis. Então o ponto perceptivo é estudado também. Incomodou, então passa 
a ser considerado um major, um acidente maior. Saiu da esfera interna, da nossa 
"casa", e passou a incomodar o outro. Então nesse momento a gente classifica: o que 
é um incidente para A Outra Alemã?, o que é um major incident? O que é uma 
crise? e por aí vai. E dentro dessa classificação, de acordo com cada uma, nós temos 
o porta-voz. (A OUTRA ALEMÃ) 

Para as empresas com área de comunicações, o tema crises e sua gestão, mais 

especificamente seus mecanismos de prevenção, deve ser uma preocupação e um processo 

que faz parte do cotidiano de todos os funcionários: 

38 
Consultar o ANEXO 10: ENTREVISTA COM A OUTRA ALEMÃ. 
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A área de comunicações de crises da empresa é uma área que existe seguramente há 
mais de uma década. Ela tem mecanismos formais de processos de gerenciamento de 
crises. Esses processos fazem parte do dia-a-dia, não da área de comunicação, mas 
do dia-a-dia dos empregados da empresa. (SEM MÁCULA). 

Acho que crisis management não é só preparar times para tocar uma situação de 
crise, mas para fazer um trabalho constante dentro da empresa, preparando os 
funcionários, entendendo que o funcionário é o primeiro porta-voz de uma empresa 
e não apenas a diretoria. (EMPRESA ALEMÃ). 

Outra característica da área de comunicação e dos setores operacionais do Código de 

Atendimento a Emergências é a política de formação de vozes múltiplas para o atendimento à 

imprensa em tempos de exceção. O teor do fato gerador é que determina a seleção do porta

voz mais adequado: 

Se você fabrica plásticos de engenharia, não vai receber um treinamento para quem 
fabrica "espetos". A gente procura colocar um case que tenha a ver com aquilo que 
se produz naquele site. (SEM MÁCULA). . 

Temos fábricas em São Paulo, temos fábricas na baixada fluminense ... e eu tenho 
que ter pessoas lá aptas, ou mais ou menos aptas, para agir de maneira certa numa 
situação dessas. Então significa que as equipes não podem ter medo de imprensa, 
não pode ter aquela coisa: "Deixa a imprensa de fora, porque qualquer coisa que falo 
com a imprensa vai contra mim". Tenho outras pessoas que são p<)rta-vozes 
específicos de cada área: tenho um especializado na área médica, tenho um 
advogado, um específico para meio ambiente. Eles falam por assunto, prefiro que 
seja assim ... Eu tenho pessoas especialistas das áreas que falam, não eu. Acho que o 
relações-públicas deve ser especialista, uma pessoa que tenha mais credibilidade. 
Então o diretor de fábrica tem mais credibilidade para falar de assuntos relacionados 
à fábrica que eu, nesse caso. Assim como o gerente de uma área deve falar quando o 
assunto está ligado à sua área, acho que deve ser ele. Temos aqui na empresa hoje 
umas vinte pessoas bem treinadas para falar com a imprensa. Não significa que eles 
sejam ótimos porta-vozes, mas eles sabem falar. E se acontecer alguma coisa, nós 
sabemos em cada uma das áreas quais os times de crise que se formarão 
automaticamente. (EMPRESA ALEMÃ) .. 

Primeiro, conhecimento técnico do assunto. Se a pessoa não souber, ela não pode 
falar. Conhecimento de como, internamente, as pessoas estão gerenciando aquela 
emergência. E também conhecimento da emergência. Aí você conhece o assunto, 
para falar e não falar coisas assim ... indevidas. Quando você fala algo que não devia, 
não tem como puxar a palavra e trazê-la de volta. Então você tem de ... esse é o 
aspecto principal que se deve fazer. O segundo aspecto é a questão da pessoa, não 
tenha dúvidas de que isso importa. Eu posso saber muito, conhecer muito, mas se de 
certa forma estou envolvido com a emergência, eu não estou com a tranqüilidade 
para falar. [ ... ] É ali que se decide: quem é a pessoa que vai falar. Vão decidir em 
cima de conhecimento técnico, conhecimento de emergência e pela tranqüilidade 
que a pessoa tem para falar. Porém, essas pessoas, todas elas, receberam um certo 
grau de instrução para falar sobre o assunto. (MEU SANTO). 

No caso de um acidente de transporte, os técnicos vão lá e aí é aquele treino[ ... ]. E 
esses caras, quanto mais treinados estiverem, melhor vão saber falar tecnicamente ... 
Eles têm de saber traduzir o que é técnico, porque muitas vezes não é nada. Mas aí 
cai um produto químico na fazenda de um cara, mata as galinhas ... Para a empresa, o 
produto não apresentou nenhum perigo toxicológico, mas para a comunidade é 
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muito diferente, entende? Agora, claro que o técnico não vai trabalhar nessa área de 
public relations, aí nós é que estamos envolvidas. Mas nesse primeiro momento, 
nesse primeiro impacto é ele. Então ele deve estar preparado, saber o que falar, 
como falar, saber o ponto perceptivo, precisa saber trabalhar esse lado. Muitas 
vezes, falando tecnicamente, você provoca antipatia no outro. A pessoa envolvida 
acaba se sentindo ignorada pela empresa. E o fato da empresa estar lá ... o técnico 
então precisa olhar o lado da empresa e olhar também esse lado. [ ... ] Agora, se 
temos um acidente numa rodovia, a equipe é acionada e vai lá atender essa 
emergência. A equipe deve estar preparada tecnicamente para atender a emergência 
e para servir de porta-voz da empresa. Porque no local da emergência é ela que 
representa A Outra Alemã, e precisa saber passar isso para um jornalista, para a 
comunidade, para um órgão público. Então, além de fazer o trabalho técnico, a 
equipe precisa fazer esse trabalho num primeiro momento, quando ela chega ao local 
do acidente. (A OUTRA ALEMÃ). 

Nas empresas pesquisadas, os treinamentos para relações com a mídia em tempos de 

exceção, embora divirjam em seu teor, são uma prática corrente: 

Ou seja, nós treinamos, nós formamos formadores, e também reciclamos esses 
formadores. Ou seja, se a área de comunicação saísse amanhã da empresa, por 
exemplo ... não tem mais área de comunicação. Mas nós temos certeza de que todos 
estão formados. Óbvio que depois alguém vai ter de continuar essa reciclagem. Tem 
gente nova chegando, tem gente que muda, tem gente que muda de área; portanto, os 
insumos podem ser outros ... os objetivos de mercado, os produtos fabricados podem 
ser outros. Mas sem dúvida alguma, a área de comunicação não está sozinha. Acho 
que esse é um diferencial interessante, ver como a Sem Mácula gerencia as crises. 
(SEM MÁCULA). 

Nem todos são treinados todo o ano, mas acho que a cada dois, três anos no máximo, 
a pessoa deve passar por um treinamento. E aqui, como existe uma rotatividade 
relativamente grande de altos executivos, que vêm de vários lugares do mundo -
Canadá, Alemanha, França ... - e ficam aqui uns três ou quatro anos, temos de 
treiná-los sempre. Sempre tem treinamento. (EMPRESA ALEMÃ). 

Não trouxemos nenhum curso de grande expressão ou especialista para treinar essas 
pessoas, o trabalho que nós fazemos é baseado nas orientações que recebemos do 
pessoal de relacionamento com a imprensa que está em São Paulo, de acordo com o 
que recebemos da C, e de acordo com nossas normas de segurança. Agora, 
procuramos sempre ampliar isso aí. Para preparar essas pessoas, eu diria que ... não 
sei se todos, mas eu diria que 70% ou mais das pessoas que estão no gerenciamento 
de emergência passaram por algum treinamento que fizemos. Fizemos alguns 
simulados internos em que colocamos repórteres, radialistas, alguém de fora, para 
fazer perguntas. (MEU SANTO). 

Nas empresas onde a responsabilidade da comunicação de crises recai sobre a área de 

comunicação, verifica-se que sua atuação não se restringe apenas ao processo comunicativo 

em tais circunstâncias. Ao contrário, abraçam todos os fatores preventivos e preditivos que 

podem determinar essas ocorrências: 

Na área de comunicação nós provemos treinamento de gerenciamento de crise para 
todos os negócios e plataformas da empresa, ao mesmo tempo que nós temos de 
assegurar que todos os processos existentes de gerenciamento de crise estejam 
preenchidos, ou seja, você tem fichas de produtos, você tem uma série de processos 
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que não são só da comunicação, são do gerenciamento de crise. Isto é, controle de 
produtos que você recebe, transporta, manuseia, envia ... como fazer para evitar 
problemas, essas coisa. [ ... ] Exige um treinamento muito forte, exige uma 
especialização muito forte. Exige uma equipe de consultores afinada, exige uma 
análise de riscos de cada negócio que deve estar pronta. Nessa análise de risco deve 
haver uma análise de cada produto fabricado, cada insumo importado e transportado. 
Transportes no Brasil, você sabe, com as carências de nossas ferrovias e estradas, 
vide o acidente desta semana ... Então eu diria para você que é um trabalho que exige 
muita energia. Mas faz parte da prevenção, né? (SEM MÁCULA) . 

Hoje, em muitos casos, exige que se leve a sério assuntos que não parecem ser crise, 
exige que se leve a sério trabalho para antecipar a crise. Senão quando a crise vem, 
ela já está lá, e você só pode reagir .. . crise é uma coisa que se você trabalha 
normalmente toreendo para que não aconteça .. . você tem de trabalhar 
preventivamente, para evitar ao máximo a crise. Então fazemos pesquisas internas 
com as pessoas, usamos instrumentos de comunicação interna, checldist de auto
avaliação, tudo para ver onde você está, ver os pontos fracos, tentar descobrir e 
evitar as crises. (EMPRESA ALEMÃ). 

A receptividade desses treinamentos é ambí~ e varia de empresa para empresa: 

(Os treinados vêem) Com muita simpatia. Como jornalista, e eu chamo você de 
jornalista também, você sabe da atração que é a... quando você tem alguma 
oportunidade para uma entrevista. Naturalmente vai depender muito de 
personalidade, de momento e de preparo. Todos os nossos gerentes de negócios 
sofreram, e sofrem, uma reciclagem ou um aprendizado, .se ainda não o tiveram, para 
que eles possam, numa eventualidade, ser os porta-vozes em uma detenninada 
situação. (SEM MÁCULA). 

Bem, existem pessoas que têm medo da imprensa, então você tem de trabalhar esse 
lado delas primeiro, fazê-las perder esse medo, porque nessa área elas acabarão 
tendo de lidar com a imprensa. Tem pessoas que pensam: "Ah, não precisamos 
disso, nunca tivemos isso, nunca aconteceu nada ... ". Mas um dia pode acontecer, e 
você não sabe quando. Então ... você nunca tem todo mundo totalmente preparado, 
100%. Mas eu prefiro ter todos pelo menos 80% preparados que todos 20% 
preparados. (EMPRESA ALEMÃ). 

E as pessoas gostam, elas gostam. E tenho certeza de que quem não participou 
gostaria de estar participando. Mas nós ampliamos o treinamento, nós o ampliamos 
para abranger todo o nível de média gerência. Evidentemente ampliamos e até 
damos a oportunidade para que eles assumam o comando daquele setor específico. 
(MEU SANTO). 

As empresas também apresentam projetos próprios de gestão de cnses como um 

todo. Não são meras reprodutoras do arsenal desenvolvido no exterior, mas a partir deles 

desenvolvem projetos locais que atendem às suas necessidades: 

Na Sem Mácula, essa adequação é feita por empresas parceiras contratadas: elas 
climatizaram, tropicalizaram o gerenciamento de crises global porque as 
características do Brasil são diferentes das de um país europeu ... a própria imprensa, 
o relacionamento com os empregados, a legislação trabalhista ... Não dá para você 
chegar e falar: Tó, aqui está o treinamento de crises da China, vamos mandá-lo para 
o Brasil" e vice-versa. Então isso tudo foi estudado, climatizado, adaptado e a gente 
trabalha com cenários. (SEM MÁCULA). 
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Nós temos um sistema mundial de reporting de crises eletrônico. Já está tudo 
estabelecido, os times, quem faz o quê ... Mas, na hora H, quando a coisa explode, 
muitas vezes eu não tenho tempo de levar o arquivo numa pasta e ler: numa crise do 
tipo x, veja o parágrafo 13 e 15 ... Você precisa agir. O que você pode fazer é ler o 
arquivo de vez em quando e ter a coisa em mente como funciona, como deveria ser. 
Porque na hora H você precisa agir, não dá tempo para começar a estudar o manual. 
Então temos de estar cientes das diretrizes, só que acho que nem sempre elas 
funcionam para todos os casos. Se existe crise ou potencial de crise, nós temos de 
trabalhar. Assim, num caso de potencial de crise, nos reunimos e um faz o papel do 
diabo, outro do concorrente que quer se aproveitar do caso e assim vai. Colocamos 
no papel todas as possíveis pergúntas críticas e sacanas e tentamos responder a elas. 
Essa é a situação ideal, quando estamos preparados para a crise que pode nem vir a 
acontecer. (EMPRESA ALEMÃ). . 

Mas de onde saiu isso? De onde veio esse treinamento? Bom, eu fiz um treino nos 
Estados Unidos, direcionado a situações de emergência, e participei de alguns 
seminários ... na época era[ ... ] da M .. Então nós temos muitas informações de lá. 
Começamos a desenvolver. (MEU SANTO). 

Claro, as premissas, as diretrizes são globais. Até esse plano que te falei, da América 
do Sul, ele é fruto do plano de crises global. Cada país deve adaptar o plano a sua 
realidade. (A OUTRA ALEMÃ). 

Para as áreas de comunicação e os gerentes operacionais que ativam o Código de 

Atendimento a Emergências, a gerência de crises é uma realização de equipe treinada para 

esse fim ou para coordenar a ação de outros atores envolvidos na mitigação do evento. Nesse 

sentido, as relações com a imprensa são um aspecto desse trabalho maior: 

Na realidade, nós temos nossa área de comunicação, nós temos a área de responsible 
care na empresa, ou seja, nós temos a área que cuida especificamente da aplicação e 
do acompanhamento dessa atividade. E essas são as primeiras áreas a ser 
mobilizadas ... Nós temos um plantão ininterrupto, 24 horas por dia, na França, que 
deve imediatamente ser avisado e aí se disparam uma série de alarmes. Ao mesmo 
tempo, as pessoas que dispararam esses alarmes em qualquer si te, em qualquer parte 
do mundo, sabem exatamente o que fazer, para que número ligar, onde está o 
alarme. Quer dizer, é um processo muito bem desenhado. Deve ter sido muito 
exaustivo chegar até ele. Eu já o encontrei pronto, mas ele é extremamente eficaz. 
Você encontra nos sites locais onde você tem telefones, faxes, a lista de produtos 
fabricados, lá você pode saber para que eles servem, o que acontece se inalados, 
ingeridos, se derrubados, se explodem ou não, enfim ... Existe toda uma metodologia 
que é muito, muito rigorosa. Muito rigorosa. Então a prevenção é muito forte, 
porque prevenção é a palavra nova. (SEM MÁCULA). • 

A empresa não vai administrar a emergência externa, ela vai suportar, dar apoio, dar 
condições técnicas para que todo o gerenciamento emergencial possa ser feito de 
modo seguro e preventivo. Mas a responsabilidade desse processo fica com a Defesa 
Civil, a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros. E é para isso que nós treinamos, 
fazemos esses simulados de emergência. Aí você tem lá fora, você começa a ter lá 
fora uma situação de emergência. Então a gente começa a sinalizar e dar 
informações para certas pessoas: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar ... nós temos alguns canais em que a gente tem de falar direto. Primeiro, você 
tem de falar com a Rede Integrada de Emergência, que por sinal, é uma das únicas 
no Brasil e funciona muito bem. É uma rede muito grande, você tem um sistema de 
comunicação de emergência onde se pede ajuda mútua. É coordenada tecnicamente 
pelo Corpo de Bombeiros, que pede ajuda a outras empresas e você participa ... É 
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como se fosse um plano de auxílio mútuo. Bom, estabelecido um sistema externo 
como esse, você começa a ter- aí vem com o seu trabalho- mídia, a própria 
comunidade, funcionários, parentes de funcionários, pessoas telefonando ... aí você 
tem todo esse processo, então tem de ter um plano. Aí começa o processo, então[ ... ] 
Bem, na verdade é o seguinte: nós temos o gerente da unidade ... cada unidade 
produtiva tem uma gerência. Esse gerente participa da sala de gerenciamento de 
crise, o GAE, que é coordenada pelo gerente-geral. Então o gerente-geral vai sempre 
estar coordenando o esquema. (MEU SANTO). 

Em comum com os gerentes que respondem pelo Código de Atendimento a 

Emergências, os gerentes de comunicação entendem que o bom relacionamento com a 

comunidade adjacente à fábrica aplaina possíveis conflitos e questionamentos que emergem 

de uma situação de crise. Subjacente a essa política está a constatação de que são esses 

públicos os primeiros afetados por uma situação de emergência que extrapole os muros das 

fábricas. As diretrizes desse relacionamento são as dadas pelo Código de Diálogo com a 

Comunidade e Atendimento a Emergências. 

Uma das coisas que fazemos é nos relacionar com a comunidade onde estamos. Isso 
é extremamente importante, porque é nesse dia-a-dia que você consegue criar um 
vínculo. E quando você tem um vínculo ... nós temos 84 anos no Brasil, 60 anos em 
Paulínia. Então prefeitos, vizinhos ... você conhece a comunidade, a comunidade te 
conhece. É um relacionamento de muito tempo, habitantes dessa comunidade 
trabalham na empresa e vice-versa, quer dizer, trabalhadores da empresa vão à 
comunidade ... Então são vínculos que você cria ao longo do tempo. Esses vínculos 
ajudam muito nos momentos onde há um potencial crise. (SEM MÁCULA). 

Temos em todas as fábricas ou em sites ... Em geral de site para site ... E tem um 
grupo em cada fábrica que é responsável pelo assunto da comunicação do seu setor. 
Sempre, sempre, sempre. Então já começa que você tem de fazer pesquisas com a 
unidade, para ver o que eles acham da empresa. Faz parte do código. Então aí já 
começa nosso trabalho. Também temos ensaios de crise, ensaios de problemas ... A 
gente treina isso. Bem, nós fazemos nossas pesquisas com as comunidades de nossos 
programas sociais, o que permite um contato direto- isso mais nas fábricas onde já 
estamos bem inseridos na comunidade. Se você tem uma fábrica nova, bem limpinha 
a quatro quilômetros uma da outra, aí a gente já não se envolve tanto. Agora, quando 
é uma fábrica que emite cheiro ruim próxima das casas, temos de envolver a 
comunidade, não tem jeito. Aí você tem alguns instrumentos para agir, no caso 
criamos um programa social chamado "A Alemã vai à comunidade", foi um dos 
primeiros no gênero no Brasil, criado onze anos atrás. Nele a gente procurava a 
comunidade para saber se havia algum problema no diálogo, na comunicação, saber 
se havia algo errado. Então foi um instrumento muito válido, porque permite um 
contato muito bom com a população. (EMPRESA ALEMÃ). 

Nós temos uma interligação muito grande com a comunidade, visto que ... quando a 
Brasileira foi fundada ... a Brasileira não tinha mais nada próximo a ela. E ao longo 
dos anos ela acabou tendo umas seis mil, dez mil pessoas trabalhando lá. Muita 
gente vinha até do Nordeste. Então acabou gerando uma comunidade vizinha 
formada por ex-funcionários da própria companhia ... Ou são funcionários ou são 
filhos de ex-funcionários, funcionários [ ... ] O primeiro Portas Abertas que fizemos 
foi só com funcionários e família, com a planta já em funcionamento. Chamamos 
todos, mostramos e foi uma experiência ótima. A gente via a vontade dos familiares 
em conhecer o local de trabalho. Foi uma coisa bastante interessante para a 
companhia e para todos os funcionários. Depois que passamos dessa fase, 
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ampliamos o programa para atender o pessoal da comunidade. Então normalmente 
quando você tem aniversário de fundação, no final do ano ... dentro das atividades 
está inclusa uma visita à companhia. Nessa visita a gente abre para todos por meio 
de um processo de inscrição e aí você tem a oportunidade de até identificar o que as 
pessoas acharam da companhia. A Brasileira é uma companhia muito antiga, foi 
fundada em 1935. Logicamente passou por diversas fases de desenvolvimento nesse 
tempo. A imagem da companhia vem associada a períodos bastante antigos. Então é 
interessante, nós tivemos funcionários que trabalharam aqui por 35 anos aparecendo 
aqui. Quando tivemos o Portas Abertas apareceu uma funcionária, senhora de idade, 
carregada pelas duas filhas. Ela fez questão de visitar a companhia para ver como a 
companhia estava. Eu tenho até escutado comentários da comunidade: "E a 
Brasileira, continua funcionando?". Esse tipo de comentário para gente é bastante 
interessante. Mostra que as pessoas têm acompanhado a companhia mas não têm 
percebido as alterações por que ela tem passado. (A BRASILEIRA). 

Nós cuidamos desse processo, fazemos umas visitas open house, portas abertas, e 
trazemos imprensa, radialistas, pessoal do jornal, trazemos pessoas de diversas 
entidades para virem conhecer a fábrica, perguntarem o que quiserem perguntar. 
Sempre tem um bate-papo com o gerente, com um supervisor, com os operadores ... 
Isso facilita a resposta das perguntas que podem vir num momento de crise. (MEU 
SANTO). 

A comunicação é que é responsável por ele. Dentro do código de atuação 
responsável, nós somos os responsáveis pelo diálogo. Tanto que sábado agora vai ter 
o Portas Abertas ... Esse código de diálogo com a comunidade é muito interessante, é 
você trabalhar mesmo com a comunidade, reunir a comunidade. Então no relatório 
tem: temos estabelecidos oito conselhos consultivos onde temos planta - não me 
lembro exatamente agora se são oito. (A OUTRA ALEMÃ). 

Nas empresas, em consonância com o previsto para o código de diálogo em qu<? os 

procedimentos de emergência, a ênfase reside nos simulados de situações de crise como 

mecanismos de prevenção dessas situações excepcionais. 

Normalmente fazemos simulados com a comunidade a nível de preparação para 
emergências. Fazemos parte também de um plano de auxílio mútuo, onde estão 
envolvidos os bombeiros, a Defesa Civil, mais outras duas empresas que também 
fazem parte do plano. (A BRASILEIRA). 

Os Simulados acontecem uma vez por ano[ ... ] significa parar todos os que moram 
em volta. Então você fecha as ruas, chama os bombeiros, a polícia local é envolvida, 
os rádios são envolvidos etc., etc., etc. Um dos problemas é fazer isso de maneira 
séria, cronometrar no relógio o tempo que os bombeiros levam para chegar, quanto 
tempo a polícia leva para chegar, quanto tempo você leva para fechar as ruas de 
acesso, quanto tempo você leva para evacuar todo um raio de 100 metros ... Quando 
as pessoas sabem que é só um ensaio elas levam menos a sério, então estamos 
fazendo cada vez mais um esforço para parecer que não é ensaio. Isso pode gerar um 
pânico na população, então temos de controlar bem com o rádio, usando um 
caminhão com alto-falante. O importante é tomar o mais real possível. (EMPRESA 
ALEMÃ). 

E para isso nós desenvolvemos um treinamento[ ... ] primeiro: ganhar credibilidade, 
depois conquistar a confiança das pessoas e ao mesmo tempo treinar a comunidade 
para o caso de uma emergência. [ ... ] se você tem uma emergência, você não vai 
simular para você, você vai simular para aquelas pessoas. Se você aprende a nadar, 
não esquece mais, se você orienta aquelas pessoas, dá informações a elas, essas 
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informações serão usadas quando forem necessárias. Então tínhamos esses objetivos 
a serem cumpridos. (MEU SANTO). 

Mas que diálogo? De que maneira? Não é acontecer um acidente e ir lá falar disso. É 
reunir semestralmente essa comunidade, é fazer simulados com a comunidade, 
envolvê-la em nossa atuação local. (A OUTRA ALEMÃ). 

As ocorrências de emergência, em geral, são atribuídas a falhas ou ignorância 

humana dos mecanismos de predição e prevenção: 

Eu já ... a questão de um grande acidente ... eu já não sei, não. Não sei se teria toda 
essa magnitude. Logicamente existem empresas com outros produtos químicos com 
mesmo nível de potencial. Mas o nível de controle que existe hoje é muito diferente 
do nível de controle que existia naquela época. Acho que o desafio aí é você ter um 
sistema de gestão de segurança muito bem definido entre as empresas e com a 
responsabilidade desde a alta administração ... Você não tem nenhuma dessas 
grandes empresas que você citou, em que os diretores não dêem o maior apoio à 
segurança. E aí eu diria assim, como foco a nível de segurança ... não estou falando 
nem em ocorrências nesse nível... Hoje, por exemplo, você tem foco que até a nível 
de potencial de acidente, no caso da Brasileira, está nas pessoas, em olhar o 
comportamento das pessoas. Boa parte dos acidentes, das ocorrências está no 
comportamento das pessoas. E isso pode ocorrer não só dentro da indústria química 
como também fora da indústria química. Eu cito dois exemplos para esclarecer essa 
questão: às vezes a gente vai dar treinamentos externos sobre os nossos produtos, 
sobre os riscos dos nossos produtos. E dentro do treinamento... "Ah, mas esse 
produto é perigoso" Espera aí, é perigoso, mas se você seguir as nossas 
recomendações, que são relativamente simples, você mantém ele totalmente sob 
controle. "E o que não é perigoso hoje em dia?" Eu diria que dificilmente ... Ah, você 
tem o caso do vazamento de um tanque de oxigênio. Aí ia acontecer o quê? Tem 
risco o oxigênio? Sim, mas quem sabe disso? Normalmente as pessoas pensam: "Ah, 
é só oxigênio ... ". E aí se esquecem do perigo, do rigor necessário. Uma vez 
trouxeram um guincho contaminado com graxa para retirar um tanque com 
vazamento. O oxigênio puro, como um agente tremendamente oxidante, causou uma 
explosão e matou três pessoas. (A BRASILEIRA). 

Nas empresas em que as relações emergenciais estão a cargo de gerentes 

administrativos e operacionais, há uma crença quase irrestrita na infalibilidade dos sistemas 

de segurança: 

Todos os sistemas de emergência são testados, você tem o controle de tudo. Os 
operadores são os primeiros a tomar uma atitude de prevenção, por menor que 
pareça a ameaça, ele tem autonomia de parar todo o processo. Nós já paramos a 
linha de produção por quinze, vinte dias, por uma ocorrência que, dentro de uma 
análise investigativa, nos levou a considerar um novo sistema de proteção. Então a 
fábrica ficou' vinte dias parada até que nós instalássemos esse novo sistema de 
segurança. Eu diria que existem outros exemplos dentro da companhia com relação a 
isso. Por isso, eu diria que temos uma comunidade que está muito direcionada para 
esse processo de segurança, com um nível de comprometimento... total. Depois 
dessa ocorrência encontrei um ambiente altamente favorável, em todos os aspectos, 
para a implementação de sistemas de segurança. E isso foi feito ao longo dos anos, 
não só como investimentos em instalações, mas principalmente pelo 
comprometimento das pessoas. (A BRASILEIRA). 



226 

Se nas empresas em geral inexiste a dimensão do campeão das cnses, do herói 

salvador, há, contudo, na visão dos responsáveis uma percepção positiva da sua atividade para 

o restante da empresa: 

8. 7 Discussão 

Então, eu diria para você que as pessoas que se especializaram e são treinadas, o 
pessoal de responsible care, o pessoal de comunicação, todos são muito bem vistos. 
São vistos com confiança. Nós devemos ser aqueles mais bem preparados, que 
podem eventualmente substituir alguém - não tecnicamente, porque não 
conhecemos as características de um dado produto, mas sabemos exatamente o que 
perguntar, sabemos as perguntas que vêm ou que virão. E assim conseguimos 
preparar as pessoas. Então, existe uma confiança. (SEM MÁCULA). 

Acho que nunca vi isso de alguém virar herói por ir lá na frente falar com a 
imprensa. Aqui não tem isso, tenho a impressão de que todos os colegas ficam 
felizes quando vêem alguém da resolver o problema numa boa. Acho que ele até vira 
um pequeno herói, mas depois de algum tempo acaba esquecido. Ninguém fica se 
achando a estrelinha não. A única coisa que, de acordo com minha experiência, 
como eu te disse, foi se perguntar se aquilo era necessário, depois deu tudo certo ... 
Crises tem umas que você resolve I 00% da maneira mais positiva possível, outras 
você tenta evitar I 00% de desastres ou decide ficar com 50% de desastres. Mas o 
tempo fez com que a diretoria e os executivos passassem a confiar no que faço, 
apostam em mim, levam a sério o que falo. Então eu acabo dirigindo muita coisa 
nesses momentos, quando me tomo um todo-poderoso, mas no dia-a-dia aqui na 
empresa tenho bem menos poder. Então, tem aqueles momentos em que os diretores 
acabam fazendo tudo o que quero, claro que aí você acaba se sentindo importante. 
Só que com o tempo isso vira rotina, aí você esquece isso. (EMPRESA ALEMÃ). 

Como propõe Bakhtin, qualquer discurso é a união entre um enunciado, um falante e 

um ouvinte. A sua orientação não só está voltada para o ouvinte, como leva em conta o 

contexto e a especificidade da orientação social. Essa orientação, ideológica por natureza, 

também se imiscui na palavra do falante, no seu querer dizer. Nesse entendimento, parece 

existir uma clivagem de sentido da questão crise e do processo de comunicação com os 

públicos que contrapõe os atores responsáveis pela implementação do código de relações com 

a comunidade aos atores em que esse discurso ocorre por meio da área de comunicações 

efetivada. 

O que se observa é uma nítida discrepância de orientações em relação aos públicos

alvos, de acordo com o ator a quem a tarefa é atribuída. Os gestores responsáveis pela 

implementação do Código de Diálogo com a Comunidade e Atendimento a Emergências em 

geral são técnicos da empresa. Nesse sentido, seu discurso reflete sua condição ao se aterem 

estritamente às recomendações previstas pelo Código. Pode-se dizer que seu entendimento 

das diretrizes do Código é mais centralizado em tomo das questões que possam interferir no 
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cotidiano da unidade fabril em que atuam. Nesse sentido, esses atores não divisam as 

implicações de uma situação de crise ou de emergência como uma ocorrência em sua unidade 

que pode resvalar para uma percepção negativa da empresa como um todo, isto é, que reflita 

na percepção de todas as fábricas que formam a empresa, por públicos que extrapolem a 

comunidade constituída ao seu redor. 

Em termos de situações de emergência, o discurso desses gestores enfatiza as 

comunicações técnicas com as entidades e órgãos governamentais e municipais, tais como a 

defesa civil, o corpo de bombeiros e os atendimentos médicos de emergência. No âmago do 

seu discurso está a idéia de que uma excelência técnica é suficiente para a mitigação do 

evento, sendo secundárias as relações com a mídia. Aliás, para esses gestores, a mídia é um 

público secundário. Analisando seus discursos, percebe-se que são pouco conscientes da 

capacidade da mídia em ampliar e modelar o evento para os mais distintos públicos e, 

portanto, contribuir para o comprometimento da imagem da organização como um todo. Ao 

contrário, o íntimo de seu discurso deixa transparecer que a ação da imprensa pode ser 

controlada. A palavra dos porta-voz é suficiente para o esclarecimento da situação. 

Da perspectiva desses atores, os outros públicos que não a comunidade do entorno da 

fábrica são passivos e não manifestam suas opiniões e pontos de vista por meio da imprensa. 

Com efeito, a preocupação desses atores é com o modo como o entorno vai reagir à situação. 

Todo esforço é concentrado em ressegurar a essas populações vizinhas a percepção de 

empresa credível e responsável, ágil na mitigação das ocorrências e, portanto, confiável. 

Desse modo, são despreparados para responder às questões que outros gêneros de público 

possam trazer à tona por meio da imprensa. Vislumbres da SJW são, assim, encontrados no 

discurso desses gestores. A ênfase na excelência técnica equipara-se ao ideal da vítima da 

SJW de supervalorizar sua capacidade de ação e superar qualquer tipo de cenário. Do mesmo 

modo que a vítima da SJW, eles possuem pouca ou nenhuma empatia por públicos que 

questionem e não reflitam diretamente a sua imagem de campeões na superação de situações 

excepcionais. A crença na excelência técnica também corresponde às convicções da vítima da 

SJW de estar sempre no controle. Dessa feita, infere-se que, pelo seu discurso, essas empresas 

e esse gestores são presas fáceis do ca/amity business e do mismanegement em face de um 

intenso escrutínio midiático por ocasião de um acidente ampliado. 

Os representantes da área de comunicação social apresentam um discurso bastante 

diferenciado. De fato, em sua palavra revela-se maior sensibilidade em relação às 

repercussões que um evento emergencial pode ter para vários públicos. O seu entendimento 

de comunicação dessas situações perpassa uma compreensão mais ampla do papel que a mídia 
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pode representar para o agravamento de uma situação de crise. Nesse contexto, seu discurso 

enfatiza a transparência no atendimento das solicitações da mídia como recurso para se fazer 

ouvir e ser ouvidos pelos vários stakeholders que se manifestem ou tomem conhecimento do 

ocorrido por meio da imprensa. 

O discurso dessa área não prevê públicos passivos. Ao contrário, suas atuações 

comunicativas visam minimizar possíveis repercussões negativas da empresa como um todo 

junto aos mais variados públicos, manifestem-se eles por meio da mídia ou por outros canais, 

tal como por meio de reclamações ou solicitações feitas diretamente à área de comunicação 

social. Essas atuações comunicativas são elaboradas de acordo com o teor do evento e o perfil 

do público que almejam alcançar. Do mesmo modo que os gerentes, selecionam os porta

vozes em relação ao teor do evento e da sua especialização para falar do assunto. Porém, ao 

contrário dos primeiros, esses atores são treinados pela área para demonstrar empatia com 

qualquer tipo de público. Assim, qualquer ocorrência pontual numa unidade da empresa é 

pensada não apenas em termos de seu impacto para a vizinhança, mas como um 

acontecimento que ecoa globalmente na imagem da empresa. 

O discurso da área de comunicações é, com certeza, mais independente do que 

aquele que é traçado pelas normas do Código de Diálogo com a Comunidade e Atendimento a 

Emergências. Não negligencia a importância das comunicações com o entorno em situa~ões 

de emergência, mas o seu contexto sócio-histórico confere à sua palavra uma ideologia de 

outra ordem. De fato, onde essa área é estruturada, no exercício diário de suas atividades, 

partindo de princípios universais de comunicação aplicáveis a todas as áreas empresariais, dá 

consistência à política de relacionamentos da empresa em todos os níveis. Nesse sentido, o 

discurso do Código perpassa o seu discurso, porém as atnbuições da área são mais amplas do 

que as previstas por ele. Em outras palavras, nas suas atividades diárias essa área engendra 

processos comunicacionais não só com o entorno da unidade fabril, mas também com os 

funcionários, acionistas, governo, empresas parceiras, mercados e ONGs, entre outros 

stakeholders. 

Assim, no discurso dos comunicadores, a ênfase não recai nas comunicações técnicas 

nem na resolução técnica da ocorrência. O atendimento técnico é entendido como parte 

fundamental, mas que por si mesma não atende a todas as necessidades de mitigação da 

emergência. É preciso que haja uma interação entre atendimento técnico e comunicações para 

a eficácia da rnitigação da situação excepcional. Em jogo, sempre está a percepção das suas 

conseqüências para a imagem da organização. 
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Como os atores envolvidos na comunicação privilegiam os múltiplos públicos que 

possam ser afetados por uma emergência, desenvolvem um discurso cuja tônica é a 

responsabilidade da empresa. Esse se manifesta como a empresa se assumindo enquanto 

autora voluntária ou involuntária da ocorrência. Esse discurso se desenvolve para um acento 

de obrigação social, manifesto num dever da empresa de sanar ou minimizar os incômodos 

causados pelo incidente. Pela responsabilidade e obrigação social, a empresa se posiciona 

como, se não infalível, ao menos infatigável na perseguição dos quesitos de atender a todos 

com qualidades e atributos de qualidade sempre crescente. Em outras palavras, desenvolve 

um discurso de empresa cidadã, respeitável e responsável. 

As ingerências da área e seu discurso de responsabilidade e obrigação social dão às 

situações de crise o colorido de narrativas heróicas, como a narrativa de John Wayne em seus 

filmes. Correspondem à face sorridente e sempre vencedora do herói. O relato do entrevistado 

da Empresa Alemã é um bom exemplo. Ao descrever como sobrepujou a emergência 

engendrada pelo acondicionamento de quantidades erradas de um medicamento, o 

entrevistado se aproxima do esquema traçado por Platão e Fiorin (2000) para as narrativas do 

herói. Na manipulação, no caso um evento cometido pela própria empresa, o 

acondicionamento de quantidades erradas de medicamento, impele a mesma empresa a agir. 

Na fase da competência, ela toma ciência concreta do que ocorreu e se prepara para adentrar 

as situações com os recursos necessários, como a reparadora ou minimizadora dos prejuízos, 

ou seja, acumula informações sobre a ocorrência e traça planos de ação para mitigá-la. Na 

performance, ela sai a campo para resolver o problema, isto é, realiza o reca/1 do 

medicamento nas farmácias, e na sanção colhe os louros de seu bom desempenho, que, no 

caso da Empresa Alemã, se materializou numa matéria elogiosa da revista Exame. 

Em termos comunicativos, não necessariamente em tempos de emergência, tanto os 

profissionais de comunicação quanto os gerentes dão grande valor às relações com a 

vizinhança das fábricas. Essa prática está prevista pelos princípios diretivos do programa 

Atuação Responsável® por meio do seu elemento Conselhos Consultivos Comunitários e por 

meio das normas de diálogo com as comunidades externas do Código de Diálogo com a 

Comunidade e Atendimento Externo. No discurso sobre essa prática, o presumido é que o 

conhecimento das instalações, operações e produtos da empresa aplaca ansiedades e temores 

da comunidade sobre a periculosidade e os riscos inerentes à sua atividade. Em tempos de 

crise, esse conhecimento se traduziria em bônus de credibilidade para a empresa e seus 

esforços de mitigação da situação. Por outro lado, e como aspecto complementar à questão da 

credibilidade, o discurso oculto é o de que, por meio dos contatos com a comunidade, esses 
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atores e suas empresas desempenham um papel não só de propaladores de uma empresa 

preocupada em minimizar potenciais efeitos nocivos de suas ações para a comunidade, tal 

como atendendo a reclamações sobre o cheiro e o barulho originários dessas instalações, 

como o de empresa integrada às necessidades dessa comunidade, auxiliando-a a resolver 

problemas imediatos e carências. 

De acordo com a Abiquim39
, nessa interação, muitas vezes essas empresas fazem o 

papel de um Estado paralelo ou um recurso para se chegar ao Estado quando esse se encontra 

ausente. Assim, não é raro a comunidade ver na empresa um elemento forte para ser sua 

porta-voz e com capacidade de influir no poder municipal para que melhoramentos como 

saneamento básico, iluminação, implantação de escolas cheguem a essas comunidades. Disso 

pode-se inferir que a empresa ganha prestígio junto à comunidade, transformando-se, de um 

modo quase paternalista, de um agente potencialmente de risco em heroína da comunidade e 

em benfeitora, o que mascara o utilitarismo envolvido nessas iniciativas. 

Aceitas essas relações, não se questionam as implicações de suas atividades e 

tampouco as relações contraditórias entre capital e trabalho existentes, pois, muitas vezes, o 

entorno é formado por trabalhadores da empresa e seus familiares. Nesse sentido, não existe 

um diálogo real ou um espaço público de debates entre empresa e entorno. Mas uma 

transmissão, pode-se dizer, até ideológica, de empresa cidadã. O papel e a razão de ser da 

empresa são subtraídos dos debates, e estes tendem para discussões secundárias que enfocam 

pontos de melhorias da vida cotidiana. 

Em termos gerais, o discurso e as atividades dessas empresas ambicionam isentá-las 

de serem vistas como verdadeiros barris de pólvora que podem explodir a qualquer momento. 

Bhopal, Sandoz e Seveso não são realidades tão distantes no tempo. Por meio da ação e do 

discurso, as empresas professam que a grande maioria da comunidade acredita que as 

empresas são extremamente seguras e interessadas no desenvolvimento da comunidade. Uma 

leitura mais atenta desses enunciados, no entanto, leva a inferir que as comunidades não têm 

real noção do perigo implícito nesse tipo de indústria, e às empresas pouco importa e é até 

benéfica essa crença. É certo que, nas relações com a comunidade, elas não se isentam de se 

apresentar como um risco, mas esse risco é apresentado como normal a qualquer atividade, e 

não implica necessariamente grandes danos. Na realidade, passa-se a idéia de que todos os 

riscos são controláveis e os prejuízos não vão recair sobre a comunidade de modo intenso ou 

drástico. A face sorridente de John Wayne está assegurada. 

39 Consultar entrevista concedida à autora em mar. 2003, no ANEXO 5: ENTREVISTA COM A ABIQUIM. 
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De fato, como afirma Demajorovic (2000 apud MAZUREK, 1999), o 

desconhecimento científico e técnico da comunidade a impede de avaliar corretamente os 

dados fornecidos pela empresa. Desse modo, a empresa evita controvérsias e serve-se de uma 

nova estratégia para assegurar seus interesses. Por outro lado, a seleção dessas mesmas 

informações por parte das empresas muitas vezes se traduz em vácuos de informação, isto é, 

na omissão de dados relevantes para uma avaliação, pela comunidade, dos riscos e perigos 

reais inerentes a essas instalações fabris. (JACOBI, 1994). A transparência apregoada por 

essas empresas afigura-se, assim, uma questão de interesses, um elemento discursivo da 

empresa boa vizinha ou cidadã, e não uma prática legítima e real. 

Além da atuação nos Conselhos Comunitários, essa apresentação como empresas 

seguras e em consonância com a comunidade é também performatizada pela prática do dia de 

Portas Abertas, uma quase instituição entre as empresas consultadas. No dia de Portas 

Abertas, a comunidade, a imprensa, as autoridades civis, familiares de trabalhadores são 

convidados a uma visita guiada, em geral pelos próprios trabalhadores, à fábrica. É um dia 

festivo, em que os visitantes recebem noções sobre o funcionamento e os produtos 

produzidos. É enfatizada a importância da fábrica e dos produtos não só para o 

desenvolvimento econômico da região, como para a melhoria da qualidade de vida do 

cidadão. Entre as lições e a distribuição gratuita de brindes e lanches, brincadeiras educativas 

sobre os beneficios dos produtos complementam a parte idílica da visita. 

A convicção na eficiência e eficácia dos simulados deve ser analisada com 

parcimônia. Se são apresentados como meios de estreitar laços com a comunidade, isso ocorre 

de modo indireto, e, como mostra uma análise mais profunda do discurso, são feitos para 

reforçar a noção de que a empresa detém o controle sobre as conseqüências de todas as 

eventuais possibilidades de eventos nefastos. A mensagem é forte: a empresa toma conta e se 

preocupa com a comunidade. É uma empresa em que se pode confiar, por ser segura e 

responsável. No caso de uma emergência, detém todos os instrumentos para mitigar a 

situação. Como John Wayne, está sempre preparada para qualquer situação. Não importa o 

cenário, a empresa heróica sempre estará presente para proteger os pobres e oprimidos. 

Os simulados carregam uma certa falácia de segurança. Realizados nos moldes de 

experimentos laboratoriais, isto é, como situações ideais em que se conhece de antemão a 

sorte de emergência que se vai combater, distanciam-se do que realmente pode ocorrer na 

realidade. Quarantelli ( 1988) sublinha quatro pontos nevrálgicos desconsiderados por esses 

planos. O primeiro é o princípio de que a simulação é uma reconstituição em menor escala do 

que ocorreria na realidade. O exemplo do autor é o número de feridos numa emergência. Nos 
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simulados, serviços médicos de urgência especificados enviam os respectivos feridos a 

determinados hospitais. Há o controle de entrada e de movimento em tais sistemas. Em 

compensação, em um acidente real, uma das primeiras ocorrências é a perda de controle dos 

sistemas de entradas. Não é raro que os feridos sejam encaminhados por colegas ou vão 

sozinhos aos hospitais. Ocorre em seguida a perda de controle dentro do sistema: nem sempre 

os hospitais credenciados são aqueles que recebem os feridos. Assim, se o simulado pode ter 

alguma eficácia para acontecimentos no interior da fábrica, ela se perde se o acidente 

extrapolar seus portões de entrada e recair sobre a comunidade. 

Outro ponto aventado por Quarantelli ( 1988) é a necessidade de fazer funcionar o 

sistema muito mais do que realizar proezas pontuais. Em situações simuladas, a rapidez é 

importante, mas em urna situação concreta de envergadura, essa rapidez se torna menos 

imprescindível do que não sobrecarregar determinados serviços. Assim, é mais importante ter 

urna boa distribuição dos pacientes do que levá-los rapidamente ao hospital. Disso decorre 

ainda que os feridos mais leves cheguem ao hospital antes que os feridos graves. 

Outro erro grave das simulações, apontado por Quarantelli (1988), é pensar que a 

população, os responsáveis e empregados não podem fazer grande coisa em urna situação 

emergencial. Que é só coisa para os preparados pelo simulado e pela equipe. Em urna palavra, 

que seriam inteiramente dependentes da intervenção dos especialistas. Esse princípio se 

baseia na crença de que a população entraria em estado de choque ou, em termos de 

organização, que os empregados se preocupariam tanto com as suas famílias que 

abandonariam seus postos de trabalho. Na maioria dos casos, argumenta, os indivíduos 

realmente têm medo, mas estão à altura da situação. As primeiras iniciativas são feitas pelas 

pessoas no local da ocorrência. Em relação ao abandono de posto, por sua vez, advoga que 

não só os funcionários permanecem em seus postos e procuram realizar bem o seu trabalho, 

como aqueles que estavam ausentes vão ao local do sinistro para retomar suas funções. 

O último ponto avet?-tado refere-se à comunicação entre empresa e público. De 

acordo com ele, quando um acidente grave ocorre, as empresas são em geral pegas de 

surpresas. Seus sistemas de comunicação direta com o público se saturam rapidamente. E 

ainda há a questão da natureza dessa relação. Os públicos têm urna idéia própria sobre as 

pessoas com quem falar. Nem sempre elas são as previstas no planejamento da urgência ou no 

simulado. Esse problema se agrava ainda mais quando a empresa descobre que um número 

não pensado de públicos se envolve diretamente na situação. Enfim, que os públicos 

esperados não são apenas aqueles engajados na simulação, mas urna gama variada de outros 
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grupos, junta-se ao processo de mitigação, o que se traduz numa complexidade de relações 

inter e intra-organizacionais. 

O autor conclui que bons simulados não correspondem diretamente a uma boa gestão 

da realidade concreta. Há sempre a intervenção do não previsível, seja em seu desdobramento, 

seja no fato de os indivíduos seguirem ou não, isto é, no seu comportamento, o que foi 

apreendido em uma situação real. É nesse sentido que ele advoga que os simulados sejam 

vistos como mapas e não substitutos da capacidade de reflexão para mitigar situações 

concretas. Os simulados devem servir para treinar o indivíduo a enfrentar o inesperado, a se 

serVir de sua imaginação e de sua criatividade, pois esses são os verdadeiros recursos 

necessários em caso de urgências. 

Como conclusão, pode-se afirmar que, se no plano da superficie as empresas deixam 

apreender que o calamity business é hoje uma realidade distante, no plano profundo a SJW se 

faz presente. Indícios da SJW se manifestam na crença exacerbada nos processos de 

simulação como suficientes para mitigar de modo quase indolor situações de emergência e 

crises reais que ultrapassem as fronteiras da organização. Dentre os responsáveis pela 

aplicação do Código de Relacionamento, a proximidade com as comunidades por si só 

garantiria a total e irrestrita confiança nas capacidades e habilidades da empresa. A empresa 

se projeta como a guardiã e a amiga das comunidades, uma entidade segura cujos riscos são 

totalmente controlados. A mensagem é de que o mundo é controlável e a organização adota a 

abordagem e a metodologia corretas. Dessa feita, a empresa é o bem que sempre triunfa sobre 

o mal. Esse posicionamento quase salvacionista é tranqüilizador, sobretudo porque nos 

discursos das organizações evidencia-se que a comunidade desconhece realmente a totalidade 

dos riscos a que está exposta. 
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9 CONCLUSÕES 

As conclusões são um ponto. Mas não necessariamente o final da trajetória de um 

trabalho. Muito do que foi lido, anotado e refletido permanece em notas esparsas, anotadas em 

pedaços de papel, à espera de futuros desenvolvimentos em mais pesquisas. Discussões 

paralelas conhecem o mesmo destino. O trabalho intelectual nunca acaba. Apresentar as 

conclusões é, então, não apenas um exercício de concisão do que foi exposto ao longo da 

jornada de realização de uma tese. É incluir também as idéias que derivaram da sua feitura. 

Nesse sentido, as conclusões deste trabalho estão dividas em três partes. A primeira parte

Síntese - retoma bastante resumidamente as principais idéias contidas na tese. A segunda 

parte - Idéias para Pesquisas Futuras - apresenta algumas idéias que surgiram ao longo da 

jornada e podem se desdobrar em futuros estudos. A terceira parte - Discussões Paralelas -

apresenta uma discussão breve, alicer2ada no pensamento de Gutierrez, a partir do 

pensamento de Habermas, sobre -os-novos formatos organizacionais como fontes da maior 

autenticidade e liberdade do homem. A tônica é que, frente à existência da vítima da SJW, 

esse projeto é ainda uma utopia. 

9.1 Síntese 

Pinsdorf (1987) faz uso de metáforas para caracterizar a ação do administrador, 

particularmente durante crises organizacionais. Ele é, antes de tudo, um soldado, isto é, um 

dentre milhares de outros indivíduos anônimos e sem rosto contratados pelas organizações, 

todos os dias, em todas as partes do mundo. Paradoxalmente, o soldado é também uma figura 

mitificada pelo cinema norte-americano. Em seus diversos filmes de guerra, John Wayne 

transmite esse ideário. O soldado John Wayne, como o cowboy John Wayne, é expressão 

máxima de bravura, coragem, honra, camaradagem, bondade, patriotismo, obediência às leis e 

busca da legitimidade. 

A Guerra do Vietnã é o cenário escolhido por Pinsdorf para situar o seu herói tipo 

John Wayne. A escolha não é aleatória. Não é preciso recorrer à literatura especializada para 

inferir o porquê dessa opção. São muitos os filmes que apresentam com clareza exemplar as 

razões. A intervenção no Vietnã é uma das grandes e ainda abertas chagas da sociedade norte-
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americana40
. É talvez o maior exemplo e expressão de fracasso coletivo de uma sociedade que 

só sabe vencer, só quer vencer e vive para vencer. Vencer, mais uma variante do sucesso. 

O "soldado organizacional" conhece, nos filmes sobre o Vietnã, o primeiro traço de 

individualidade e também de anonimato. Como mais um dentre muitos, é anônimo. É apenas 

outro aspirante em potencial a vítima dos sádicos vietcongues. Em contraste, conhece a 

individuação nos atos de bravura que pratica. Essas ações são únicas, tais como salvar uma 

criança em meio ao tiroteio ou carregar o amigo ferido selva adentro, para que não morra ou 

seja capturado pelos inimigos. 

As metáforas de Pinsdorf (1987) transcendem a problemática da gestão de crises. 

Sutil, a autora deixa ler nas entrelinhas que o soldado organizacional está até mesmo 

despreparado para a rotina da vida nas organizações. Não são instruídos sobre os percalços 

que enfrentará no dia a dia. Seja, por exemplo, o chefe autoritário que o massacra ou é 

especialista em assédio moral, para adotar a terminologia da moda; seja o superior que o 

instrumentaliza e manipula, como um peão em jogo de xadrez, para servir a propósitos 

pessoais. 

Pinsdort: ao mencionar o recrutamento feito por astuciosos fuzileiros navais, também 

desvela outra dimensão implícita no universo organizacional. A astúcia, isto é, a reputação da 

empresa no tecido social, faz as vezes de Casanova ou D. Juan. A fala macia do renome 

organizacional seduz, e, pelas promessas implícitas que configuram qualquer sedução, o 

candidato também se deixa seduzir. 

O discurso da sedução é o da reafirmação de fantasias de sucesso e grandeza. É o 

apelo à possibilidade de carreira, acesso a bens materiais e prestígio junto aos grupos de 

referência (Freitas, 1997). No sentido profundo, é o aceno à concreção dos desejos de ser bem 

sucedido. A condição é introjetar na sua personalidade o 'jeitão" "durão", calado, "de bom 

coração", eficiente e eficaz em todas as suas ações. E, não importando o tipo de adversidade, 

ser capaz de sobrepujar situações limítrofes sem perder o autocontrole. 

Na sociedade do management, em que tudo se gerencia, esse indivíduo é convidado a 

organizar até a própria vida nos moldes das organização para conquistar o seu mais alto ideal: 

ser sucesso e aparentar sucesso. Nesse sentido, vende a própria imagem, como se sua 

identidade fosse uma mercadoria com um valor de mercado. Usa e descarta alegremente as 

imposições do meio se essas são o caminho para atingir o sucesso que lhe é tão caro, sem 

40 Na minha última estada em Nova York, em 1999, fui a uma grande livraria procurar as obras do general Giap, 
um dos artífices da vitoriosa estratégia guerrilheira adotada pelos vietcongues. Se não fosse pela intervenção 
de um renomado professor de história da Universidade Colúmbia, teria sido enxotada da loja. 
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estabelecer com eles um verdadeiro compromisso. Para esse indivíduo, o que conta é uma 

necessidade neurótica de afirmar seu sucesso pelos olhos do outros, e, para garantir esse 

reconhecimento e admiração, desenvolve uma verdadeira sindrome, a Síndrome de John 

Wayne. Nela, suas ações são equiparadas a atos heróicos, a serem festejados e admirados. A 

vítima da SJW transpira onipotência, grandeza e infalibilidade, e, em seus sonhos de sucesso, 

almeja a ser celebridade, reconhecida por todos pela excelência de sua atuação. Flexibilidade, 

velocidade e excelência são para a vítima de SJW contingências para atingir seu objetivo 

último: ser sucesso e ter sucesso a qualquer preço. 

Nos seus sonhos de grandeza, sucesso e celebridade, para a vítima da SJW, qualquer 

situação, por mais complexa que seja, é despojada de seu caráter de dificuldades. Para a 

vítima da SJ\Y, todos os cenários de extrema dificuldade são facilmente superáveis. Na sua 

visão dicotômica do mundo, tais contextos se inserem numa luta do bem contra o mal, e a 

vítima da SJW, como o bem, sempre vence o mal. O importante é transmitir determinação, 

correr riscos, não recuar diante de perigos, agir arrojada e decididamente, ainda que a situação 

aconselhe prudência. Nas situações de crise, esse modelo é, todavia, fadado ao fracasso. O 

individualismo da vítima da SJW se traveste da negação e ausência de empatia para as várias 

vozes que se levantam nessas situações excepcionais. Para a vítima da SJW, isso corresponde 

a adentrar o mundo do calamity business e do mismanagement, em que o que é imprescindível 

restaurar é a continuidade das operações organizacionais. 

Por meio do calamity business são desenvolvidas ações disparatadas, alicerçadas em 

prerrogativas que garantiram o sucesso em tempos de bonança. No calamity business estão, 

com toda a força, os sentimentos de invulnerabilidade, onipotência e arrogância que 

caracterizam o herói, a vítima da SJW. Porém, seu resultado é o inverso do que almeja. Ao 

negligenciar as várias vozes que se manifestam numa crise, entendendo-as como vilãs que 

dificultam a retomada das operações organizacionais, engendram novos questionamentos, 

num efeito bola-de-neve que agrava ainda mais a situação de crise. Essa ausência de empatia 

com o público não é ao acaso. Insere-se no quadro do mismanagement, estruturas 

organizacionais que se cristalizam sob os feitos de êxitos passados. Calamity business e 

mismanagement se auto-alimentam para projetar um quadro em que o gestor superavalia sua 

capacidade de sobrepujar momentos de crise, por mais virulenta e complexa que possa 

apresentar-se. Afinal, ele é o durão, o solitário, o justiceiro que nada nem ninguém pode deter 

em sua luta do bem contra o mal. 
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9.2 Idéias para Pesquisas Futuras 

Embora a bibliografia de crises analisada faça referências à relevância do público 

interno de uma organização na superação de uma crise, são raros os estudos a ele 

exclusivamente dedicados. A exceção é Mucchielli (1993). Em sua obra, esse pesquisador 

privilegia a determinação dos aspectos psicológicos e cognitivos que contribuem para moldar 

o comportamento desses stakeho/ders em uma crise. A função gestão e comunicação de crises 

em Mucchielli (1993) refere-se, assim, ao conjunto de iniciativas da alta gestão para mitigar 

as repercussões negativas da crise no trabalho, dentre as quais a perda de motivação. A análise 

perpassa a influência da cultura organizacional nas múltiplas variáveis que devem ser 

consideradas e alteradas pelo administrador, entre as quais se insere o entendimento do 

conceito de comunicação interna, para que esta, em tempos de crise, atinja os objetivos 

propostos. 

Na sua pesquiSa, Mucchielli (1993) desconsidera que o público interno de uma 

organização, hoje, não se compõe apenas dos empregados, gerências e cúpula 

organizacionais. Com a introdução de novas categorias nas últimas décadas, o mundo do 

trabalho alarga seu escopo, abrangendo terceiros, temporários, prestadores de serviços, 

parceiros ou organizações parceiras, dentre tantas outras modalidades. O desafio que se lança 

é, então, como ampliar os ensinamentos de Mucchielli (1993) para atender a essa crescente 

complexidade e suas ramificações, que se tornaram os públicos internos lnbridos, nem 

externos, nem internos, numa situação de crise. Essa tarefa exige repensar o conceito de crise 

e mapear a natureza de cada um dos públicos, estabelecendo comunicações e ações adequadas 

de crise que atendam às suas particularidades, e aliando-as a um novo contexto e 

entendimento do que seja crise organizacional. 

Como interesse correlato surge o modo de engendrar planos e ações de crise e sua 

comunicação em crises de grandes empresas transnacionais. Não raro as crises, sobretudo o 

acidente maior, repercutem internacionalmente. Diante desse cenário, as perguntas a serem 

feitas referem-se ao que fazer e como proceder, e quais as diretrizes de gestão e de 

comunicação dessa crise a serem repassadas às filiais, empresas coligadas e irmãs, dentre 

outras, instaladas em outro países ou estados. Subjacente a este trabalho existe outro, o qual 

investiga a natureza das opções estruturais e estratégicas das multinacionais e seu 

entendimento de crise. 

Um exemplo das dificuldades que a crise imprime em outras companhias de um 

mesmo grupo é dado pela Union Carbide, no Brasil, por ocasião do acidente de Bhopal. Na 
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época, o então governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, impediu o 

desembarque de uma carga da companhia, alegando contaminação pelo mesmo produto 

químico que havia vitimado os indianos. Além de uma questão factual pontual a ser 

administrada pela filial brasileira, a decisão de Brizola repercutiu em outras bases 

internacionais da empresa. Evidência disso é a atitude do ex-governador ter sido coletada 

junto à edição de 15 de dezembro de 1984 do jornal francês Le Monde. 

Partindo-se dos chamados públicos internos, entendidos como os reais funcionários 

empregados pela empresa, outros estudos propostos enfocam sua interação com seus grupos 

primários de referência, isto é, amigos e familiares, entre outros. A comunicação e a gestão 

interna das crises, para além do efeito calmante de Foumier (1986) e de efeito imprescindível 

para a rápida retomada da rotina organizacional, referida em Pearson e Clair (1999) impõe um 

desafio. Este é relacionado à constatação de que os indivíduos de uma organização pertencem 

e transitam concomitantemente em vários outros grupos de referência, e é por meio da sua 

palavra que esses grupos são inteirados da crise e das ações da empresa para sobrepujá-la. 

Fisher (1996, p.125) sintetiza essa problemática ao afirmar que: "Funcionários conversando 

com suas famílias, amigos e outros atuam como porta-vozes não oficiais de suas 

organizações". A proposta decorrente é tentar discernir os critérios de manifestação, os 

elementos de seu discurso, e como, em geral, esses públicos, trazidos à cena por intermédio 

dos funcionários, dificultam ou auxiliam no gerenciamento desses períodos de exceção. 

Igualmente, tem-se a questão da transparência. Na literatura de crises postula-se a 

transparência sempre, ainda que a empresa não saiba o que aconteceu. Informar, nesse 

sentido, é repassar aos stakeholders que, embora todos os esforços estejam em andamento 

para sanar uma situação de crise, nem sempre a empresa tem o conhecimento técnico e real 

dos dados referentes ao acontecido. Por outro lado, o tudo informar pode reverter 

negativamente para a própria empresa, sob a pecha de incompetente e incapacitada de reverter 

situações que ela mesma criou. O rumor, nessa circunstâncias, tem seu alimento. A ausência 

de dados precisos sobre as razões da crise é seu sustentáculo, que se traduz em acusações de 

omissão e descaso da empresa com seus stakeholders. Dessa feita, o rumor questiona 

livremente o desempenho da empresa e a sua transparência, o que contribui para agravar ainda 

mais o período de exceção. O estudo da dinâmica e da natureza da transparência e dos 

rumores em tempos de crise torna-se, assim, significativo para elaborar um modelo no qual se 

possa compreender o papel dessas duas variáveis, tão antagônicas e tão intimamente ligadas. 
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9.3 Discussões Paralelas 

Dizem que para cada pessimista há sempre um otimista. Gutierrez ( 1999) está nessa 

segunda categoria. Partindo da teoria do agir comunicacional de Habermas (1987a, 1987b), 

pressupõe um esgotamento de "uma forma de gestão fundamentada na ilusão e na 

manipulação de elementos simbólicos". Mas ante a SJW, a sociedade do management, suas 

concepções de sucesso e celebridade me apresento como pessimista. Porém, como Gutierrez 

(1999), professo que uma compreensão da dinâmica organizacional é imprescindível. No meu 

caso específico, é recurso para demonstrar como, de pária, alguém seja alçado à condição de 

"exemplo de sucesso" ou herói. Como Gutierrez (1999), penso que esse entendimento só 

chega a abordar a organização como um todo heterogêneo e pouco coeso ou solidário. O seio 

é composto por vários grupos, que, flexíveis, estão em constante articulação em decorrência 

de objetivos específicos e da conjuntura apresentada. Nesse sentido, esse é o meio em que 

transita a vítima da SJW, e a sua maior preocupação é legitimar-se aos olhos de todos esses 

blocos como o herói, o mocinho que está acima de todas as diferenças que possam coexistir. 

Para Gutierrez (1999), os indivíduos, hoje, têm uma formação tributária dos ideais do 

politicamente correto, da democracia e da ética, decorrentes de uma sociedade em rápida 

transformação. Estes os fazem engajarem-se mais criticamente em projetos coletivos, não se 

confundindo com determinações de caráter egoísta, autocentrado e desprovido de valores. À 

administração de empresas caberia introduzir essas perspectivas em seu âmago, sob pena de, 

se assim não proceder, generalizar um comportamento cínico. 

Não compartilho do otimismo de Gutierrez (1999). O politicamente correto é l:.lTI:T~ 

farsa, um tournement de langage, como dizem os franceses, ou, na própria expressão de 

Gutierrez, uma ilusão e manipulação de elementos simbólicos. Com a afirmativa, creio nt·_ 

restar dúvidas em relação ao auto-engano que o autor se impõe. No entanto, dois exemplos 

auxiliam o entendimento de que o politicamente correto é o manejo sofisticado de ilusões e 

símbolos. Designar um indivíduo como afro-americano e garantir cotas de postos :c c: 

empresas para essa e outras minorias, como descreve o manual do politicamente correto, 

apenas salienta o fato de que a discriminação existe, apesar dos avanços significativos na 

integração dessas coletividades, sob a forma de respeito à diversidade nos direitos civis. 

A própria designação "afro-americano" é tabula rasa que encobre e esconde a 

diversidade para e pelos próprios afro-americanos. As diversas etnias e a riqueza de cada uma 

das tribos "afros" desaparece sob um conceito unificador e massificante. Perde-se a memória 

histórica, e, em seu lugar, há apenas a luta para se inserir no mundo dos brancos do grande 
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país do norte e nos seus moldes, como modelo exportado para consumo dos "afro

subdesenvolvidos" de outras partes da América. Nas ruas de Havana, encontrei uma "afro

americana", isto é, de nacionalidade norte-americana, maravilhada com o exotismo e 

"primitivismo" das santerías, denominação dada nos países de língua espanhola aos centros de 

culto e ao culto em si de divíndades do candomblé africano. 

Neste sentido, o afro-americanismo politicamente correto tem uma dívida não paga 

com o Caribe. Em iguais proporções, também com o país chamado Bahia, esse encrave em 

território brasileiro, e com Pierre Vergé, seu melhor decodificador. No conjunto de sua obra, 

Vergé demonstra que a Bahia é muito mais africana que a própria África. O antropólogo 

comprova que, na Bahia de hoje, ainda se falam dialetos, se praticam ritos, se preservam 

culturas há muito esquecidas pelos próprios habitantes do continente africano. 

No feminismo, os ideais politicamente corretos beiram a histeria. Um gesto galante e 

afetuoso, que ainda encanta nossas mães, a autora e muitas mulheres de todos os continentes, 

é interpretado como assédio, sobretudo nos EUA. As mulheres se transformaram em 

chauvinistas mais aguerridas que os próprios homens. Hoje se fala em estudos feministas. O 

olhar se inverte. Os homens são inimigos a serem combatidos. Passam à condição de minoria. 

Presas dessa mulher monstro e paranóica que em tudo vê uma discriminação. Em nome da 

igualdade de direitos, pratica-se mais do que nunca a desigualdade. Correu mundo, por meio 

da mídia e da Internet, a estória do garoto norte-americano de cinco anos acusado e expulso 

da escola maternal por ter beijado as faces de uma coleginha da mesma idade. Sob a alegação 

de assédio sexual, os pais da "vítima" também exigiram vultosa indenização dos parentes do 

"agressor". O politicamente correto é uma industria muito lucrativa, sem os escrúpulos e 

princípios que pretensamente pautam essa conduta. É preciso mais do que esse exemplo para 

contestar a idéia de que a ética aclamada por Gutierrez (1999) ainda está para ser gestada? 

Para Gutierrez (1999), as atuais estratégias de trabalho em equipes, delegação de 

poderes ou de relações com os stakeholders, entre outras técnicas engendradas pelos novos 

formatos organizacionais, frutificam-se como prerrogativas da revisão do taylorismo e do 

conseqüente fim do individualismo que advém desse modo de atender às necessidades 

organizacionais. É sinal de que uma nova era, marcada pelo agir comunicativo, está em 

gestação. No entanto, na velocidade em que se sucedem, essas técnicas não só alimentam a 

angústia e a ansiedade do homem-gato, como fazem a alegria da vítima da SJW, sempre 

pronta para descartar o obsoleto em nome de um novo que lhe garanta o sucesso sempre. 

Gutierrez (1999) apresenta essas práticas oriundas de novos formatos organizacionais 

como o prenúncio de relações mais igualitárias e de tolerância em relação ao diferente no 
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mundo do trabalho. Segundo ele, em sua essência, elas são o prenúncio de maior participação 

do indivíduo nas razões e no entendimento do seu trabalho. Para ele isso equivale à concepção 

de igualdade de oportunidades para todos na construção da formação discursiva da vontade, 

isto é, na formulação comunicativa do consenso em relação a um plano de ação coletivo de 

Habermas (1987a, 1987b). No entanto, em nada, ou em muito pouco, essa concepção do agir 

comunicativo defendida por Gutierrez (1999) afeta a percepção da vítima da SJW. Quando se 

toma a perspectiva da vítima da SJW, percebe-se que é um competidor e um manipulador por 

natureza, que acredita num mundo de vencedores e perdedores. Para ele, não há igualdades. 

Somente os que deram certo e os que fracassaram. Seu mundo é dicotômico em todos os 

sentidos. Há o bem e há o mal a ser combatido, há os que vencem e são sucesso e os que não 

deram certo. Seu código de honra é sempre vencer o mal, um mal que deve ser combatido 

solitariamente. No mundo de John Wayne, solidariedade e equipes, embora imposições dos 

novos formatos organizacionais, são sinônimo de fraqueza e ausência de autodeterminação. 

A participação embutida nessas novas práticas, para a vítima da SJW, ainda 

corresponde à ''participação convencional". Essa terminologia, adotada por Gutierrez a partir 

de Habermas, designa a que ocorre sem questionar as ações estratégicas. Ao contrário, estaria 

subordinada a elas na medida em que a organização formal é, em si, um sistema no qual 

imperam as ações que visam manipular o outro em prol da agenda individual, ou seja, é por 

excelência o lócus das relações estratégicas. Nesse sentido, a "participação convencional", 

sob qualquer forma, é mais um elemento a "ser instrumentalizado pelos atores", sendo todas 

elas "condenadas a ser mais uma variável, temporária, neste jogo" (GUTIERREZ, 1999, 

p.60). 

Gutierrez (1999) acredita que a "participação convencional" venha a ser substituída 

pela participação fundada na ação comunicativa dos novos formatos organizacionais. Sua 

implementação, todavia, é projeto de médio e longo prazo. Estaria embutida num processo 

gradativo de aprendizagem, que efetua o desmanche das relações estratégicas à medida que se 

concretiza como prática. Esse processo não exclui o fenômeno de que "o modelo 

comunicativo de gestão, durante um certo período de tempo, será encarado e trabalhado 

estrategicamente pelos diferentes atores e grupos que compõem o coletivo" (GUTIERREZ, 

1999, p.60). Um desmanche que, para a vítima da SJW, parece improvável e longínquo, 

quando o que conta são os feitos individuais heroificados e glorificados na medida da 

celebridade. 

Mesmo Gutierrez ( 1999) não é alheio às dificuldades que esse desmanche impõe. 

Segundo ele, a inexistência de uma formação discursiva consensual que legitime as diferenças 



242 

internas de atribuições e de rendimentos é um primeiro empecilho para a concreção de uma 

gestão comunicativa no seio organizacional. No entanto, mesmo as práticas que ele aponta 

como revolucionárias não só falham na tentativa de inclusão dos excluídos, como também se 

manifestam como exaltação dos acordos para a manutenção do status quo. Permanece a velha 

máxima de sucesso e de celebridade que alimenta a vítima da SJW. 

Da expectativa otimista de Gutierrez decorre outra, minha, em nada positiva. Uma 

iniciativa comunicacional de gestão genuína pode degenerar em um processo perverso. A 

aprendizagem restringir-se-ia à dotação gradual de capacidades superiores de manipulação, 

solapando as intenções originais. Em seu lugar, se sucederiam práticas pautadas na 

"participação formal", cada vez mais sofisticadas na arte de ludibriar e criar a ilusão de 

definição cooperativa dos planos de ação dos atores, que levam em consideração uns aos 

. outros, "no. horizonte de um mundo da vida compartilhado e na base de um horizonte comum 

de situação" (HABERMAS, 1990, p. 72). A vítima da SJW encontraria aí terreno mais do que 

propício ao seu desenvolvimento e afirmação. 

Os administradores são treinados para ser John Waynes e não sabem perder. São 

clones de John Wayne. Num mundo de John Waynes, o que conta é Sete homens e um 

destino. Os novos formatos escondem fatos. Nos novos formatos, quer assumam as feições de 

trabalhos em equipe aos moldes das bandas de jazz, das orquestras ou dentre os músicos que 

tocam no coreto organizacional, existe alto nível de competição, supervalorização das 

capacidades, mascaramento de fraquezas, falta de confiança no outro. São expressões que não 

reduzem o individualismo nem incentivam o trabalho em equipe. Ao contrário, permitem a 

cada um "brilhar" a seu tempo, segundo seus interesses. O que conta é o sucesso, sob a 

rubrica da flexibilidade e da excelência sempre, outorgada pelos olhos do outro, razão e 

essência da SJW. Afinal, ele é um durão, o calado, aquele que nunca erra, o bom que; mesmo 

sofrendo na mão dos bandidos, triunfa, a personificação do bem mesmo usando a brutalidade. 

O portador da SJW aspira a herói em todos os seus atos e pensamentos, ao reconheciinento e 

agradecimento da sua essência heróica, à admiração incondicional do outro. Ele quer ser John 

Wayne e padece da SJW, um ser em perpétuo estado de areté e de timé, digno do mais alto 

kléos. 



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

ABIQUIM. Atuação Responsável® 2002. Disponível em: 
<http://www.abiquim.org.br/2002/atua_resp.shtml>. Acesso em: 2003. 

ABIQUIM. Código de diálogo com a comunidade e preparação e atendimento de 
emergências. São Paulo: ABIQUIM, 1997. 

ABIQUIM. Relatório de atuação responsável® 2001. Disponível em: 
<http://www.abiquim.org.br/rela_atua.pdt>. Acesso em: 2001. 

ABIQUIM. Relatório de atuação responsável® 2002. Disponível em: 
<http://www.abiquim.org.br/2002/atua_resp.shtml>. Acesso em: 2002. 

ABIQUIM. Site Oficial. Disponível em: <http://abiquim.org.br>. Acesso em: 2000. 

ACKTOUF, Ornar. Introdução geral & Parte 1 -Administração tradicional- um breve 

243 

panorama. In . A administração entre a tradição e a renovação. São Paulo: Atlas, 
1996. p.13-36. 

ADLER, Alfred. Fazedores de chuva, fazedores de ordem- reflexões sobre as relações da 
magia e do poder na África Negra. In CLASTRES, Pierre et ai. Guerra, Religião e Poder. 
Lisboa: Edições 70, 1980, p.91-113. 

AMATUCCI, Marcos. Sedução e lucidez. Revista da ESPM, v.1, n.1, p.65-72, Jun. 1994 .. 

ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. São Paulo: Ediouros, 2002. 

AUBERT, Nicole. A Neurose Profissional. RAE- Revista de Administração de Empresas, 
São Paulo, v.33, n.1, p.84-105, Jan./Fev. 1993. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000 . 

---. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002. 

---. Problemas da Poética de Dostoiévski. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1997. 

---. Questões de literatura e estética. A teoria do romance. São Paulo: UNESP/Hucitec, 
1988. 

BAND V ALE, TV. Vazamento de gás da BASF atinge moradores. Disponível em: 
<http//www.cultura1460.com.br/noticia.phd?id=2395>. Acesso em: jun. 2003. 

BARBOSA, Maria Núbia. O Discurso Pedagógico na Educação Tecnológica. Dissertação 
(Mestre em Tecnologia). Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Curitiba, 2001. 

BARROS, Diana L. P. de. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. In BRAIT, Beth 
(Orgs). Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido. Campinas: UNICAMP, 1997. p.27-
34. 



244 

BARTHES, Roland. Mitologias. São Paulo: Difusão Européia, 1972. 

BARTON, Laurence. Crisis in organizations: managing and communicating in the heart of 
chaos. Cincinnati: South-Western Publishing, 1993. 

BASF. Relatório anual2002. São Paulo: Basf, 2002. 

BENNIS, Warren; BIERDEMAN, Patrícia Ward. Os gênios da organização: as forças que 
impulsionam a criatividade das equipes de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

BILLINGS, Robert S., MILBURN, Thomas W., SCHAALMAN, Mary Lou. A model of 
crisis perception: A theoretical and empirical analysis. Administrative Science Quartely. v. 25 
(2), p.300-316, 1980. 

BING, Stanley. O que faria Maquiavel? Os fins justificam os maus. Rio de Janeiro: Rocco, 
2002. 

BLIKSTEIN, Izidoro. Interxtetualidade e polifonia- o discursos do Brasil Novo. In de 
BARROS, Diana L. P. & FIORIN, José Luiz (Orgs.). Dialogismo, polifonia e 
intertextualidade. São Paulo: Edusp, 1999. p.45-49. 

___ .Técnicas de comunicação escrita. 10 ed. São Paulo: Ática, 1992. 

BRAIT, Beth. As vozes bakhtinianas e o diálogo incluso. In de BARROS, Diana L. P. & 
FIORIN, José Luiz (Orgs.). Dialogismo, polifonia e intertextualidade. São Paulo: Edusp, 
1999. p.ll-27. 

BULFINCH, Thomas. O Livro de ouro da mitologia. 9 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

BURKERT, Walter. Mito e mitologia. Lisboa: Edições 70, 1991. 

CALDAS, Miguel Pinto. Carreira e mobilidade de executivos. 1988-1991: pesquisa de 
executivos em processo de demissão e uma contribuição ao estudo de "outplacement" no 
Brasil. Dissertação (Mestre em Administração de Empresas). São Paulo: FGVIEAESP, 1992. 

CALVINO, Italo. Fábulas Italianas. São Paulo: Schwarcz, 1992. 

___ .Seis Propostas para o Próximo Milênio. 9 ed. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 

CAMPBELL, Joseph. O Herói de mil faces. São Paulo: Cultrix, [1996]. 

CAMPOS, Haroldo de. Ilíada de Homero. VoU. São Paulo: Mandarin, 2002a. 

___ .. Ilíada de Homero. Vol.II. São Paulo: Arx, 2002b. 

CHANLAT, Jean-François. Ciências Sociais e Management- reconciliando o econômico e 
o social. São Paulo: Átlas, 2000. 

---; BÉDARD, Renée. Palavras a Ferramenta do Executivo. In CHANLAT, Jean-
François (coordenador), O indivíduo na organização- Dimensões esquecidas. São Paulo: 
Átlas, 1993. p.125-148. 



CIDADES DO V ALE. Perito contratado pelo sindicato encontra irregularidades na 
peritagem da BASF. Disponível em: 
<http/ /www.cidadesdovale.com. br/notícias/redirect.asp ?id=2879>. Acesso em: set. 2003. 

245 

CLARK, Katerina; HOLQUIST, Michael. Mikhail Bakhtin. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

COELHO, Maria Claudia. A experiência da fama - individualismo e comunicação na 
cultura de massa. Rio de Janeiro: FGV, 1999. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso 
futuro comum. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991. 

CORRADO, Frank M. A força da comunicação. São Paulo: Makron, 1994. 

COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. São Paulo: Best Seller, 
2002. 

CRAINER, Stuart. Os revolucionários da administração. São Paulo: Negócio, 1999. 

CRESTANI, Célia Regina. Os discursos oficiais do CEFET-PR sobre o trabalho: Uma 
análise dialógica. Dissertação (Mestre em Tecnologia)- Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná, Paraná, 2001. 

DEEKS, John. Business and the culture ofthe enterprise society. United States of 
America: Quorum Books, 1993. 

DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: 
perspectivas para a educação corporativa. Tese (Doutorado em Educação)- Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

DIAS, Luiz Francisco. Significação e forma lingüística na visão de Bakhtin. In Brait, Beth 
(org). Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido. Campinas: UNICAMP, 1997.p.105-
112. 

DIAS, V era. Como virar notícia e não se arrepender no dia seguinte. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1994. 

DRUCKER, Peter F. Prática da Administração de Empresas. São Paulo: Pioneira 
Thomson, 2002. 

ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 1970. 

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

___ .Mitos, Sonhos e Mistérios. Lisboa: Edições 70, 1989. 

ENRIQUEZ, Eugene. O indivíduo preso na armadilha estratégica. In MOTTA, Fernando C. 
P. & de FREITAS, Maria Ester. Vida Psíquica e organização. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 
p.23-40. 

FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 11 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 



___ .In principio erat uerbum. In As astúcias da enunciação- as categorias de pessoa 
espaço e tempo. 2 ed. São Paulo: Ática, 1999. p.9-25. 

~--·Linguagem e ideologia. 7 ed. São Paulo: Ática, 2000. 

246 

FINK, Steven. Crisis management: planning for the inevitable. USA: AMACOM, 1986. 

FISHER, Dalmar. Comrnunication in organizations. 2. ed. Minneapolis: West Publishing, 
1996. 

FOURNIER, Brigitte. L'entreprise en état de choc. Paris: Les Éditions de l'Environnement, 
1986. 

FRANÇA, Fábio. Relações públicas: visão 2000. In KUNSCH, Margarida M. K. (Org.). 
Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: Pioneira, 1997. p.3-17. 

FREITAS, Maria Éster de. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma? Rio de 
Janeiro: FGV, 1999. 

___ . Cultura Organizacional- formação, tipologias e impacto. São Paulo: Makron, 
1991. 

___ . Cultura Organizacional- sedução & carisma? Tese (Doutorado em 
Administração de Empresas). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação 
Getúlio Vargas, São Paulo, 1997. 

GEPHART JR. Robert P. Organization design for hazardous chernical accidents. 
Columbia Journal ofWorld Business, v. 22 (1), p.25-29, 1987. 

GERSHWIN, Ira. "(1'11 build a) Stairway to Paradise". In , Gershwin lyrics; lyrics on 
several occasions. Londres: Omnibus Press, 1978, 1988. p.294. 

GEUSS, Raymond. Teoria Crítica: Habermas e a Escola de Frankfurt. Campinas: Papirus, 
1998. 

GIRIN, Jacques. A linguagem nas organizações: signos e símbolos. In CHANLAT, Jean
François. O indivíduo na organização- dimensões esquecidas. Vol. 111. São-Paulo: Átlas, 
1996. p.14. 

GNIOLI, J. & VERNANT, P. La mort, les mort dans les sociétés anciennes. Paris: 
Cambridge, 1982. p.45-76. 

GODOY, Arilda S. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. 
RAE- Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v.35, n.4, p.65-71, Jul./Ago. 
1995. 

GOLDRATT, Eliyahu M. Mais que sorte- Um processo de raciocínio. São Paulo: 
Educadora, 1994. 

GOLDRA TT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A Meta- Um processo de melhoria contínua. 2 ed. 
São Paulo: Nobel, 2003. 



247 

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, política e estado moderno. 8 ed. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 1991. 

GROSS, Daniel. Forbes: As maiores histórias do mundo de negócios. São Paulo: 
Companhia das letras, 1997. 

GUTIERREZ, Gustavo Luis. Gestão comunicativa: maximizando criatividade e 
racionalidade- uma política de recursos humanos a partir da teoria de Habermas. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 1999. 

HABERMAS, Júrgen. O pensamento pós-metafísico- estudos filosóficos. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1990. 

___ . Teoria de la Acción Comunicativa. Crítica de la Razón Funcionalista. Vol.II, 
Madrid: Taurus, 1987b. 

___ . Teoria de la Acción Comunicativa. Racionalidade de la Acción y racionalización 
social. VoU, Madrid: Taurus, 1987a. 

HANDY, Charles. A era do paradox~. São Paulo: Makron Books, 1995. 

HANDY, Charles. Deuses da administração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

IDRSCHFELD, Tom; IDRSCHFELD, Julie. Pai & executivo- como homens de negócios 
bem-sucedidos podem se tornar ótimos pais (e vice-versa). São Paulo: Nobel, 2000. 

HOMERO, Odisséia. 3 ed. São Paulo: EDUSP, 2000. 

IRVINE, Robert. No meio do furacão. Comunicação Empresarial ABERJ, ano 6 (19), p.28-
30, 1996. 

JACOBI, Pedro. Problemas ambientais e qualidade de vida na cidade de São Paulo: 
percepções, práticas e atitudes dos moradores. São Paulo: CEDEC, 1994. 

JAY, Antony. Maquiavel e a gerencia de empresas. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 

JENNINGS, Eugene E. Routes to the executive suite. EUA: McGraw;-Hill, 1976. 

JONES, Laurie Beth. Jesus, CEO. New York: Hyperion, 1994. 

KAPFERER, Jean-Noel. Le management de la rumeur. In TIXIER, Maude (Org.). La 
communication de crise- enjeux et stratégies. Paris: McGraw-Hill, 1991. p.233-243. 

KENNEDY, Carol. O guia dos gurus do gerenciamento. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

KOTHE, Flávio R. O Herói. São Paulo: Ática, 1987. 

KUNSCH, Maria Margarida K. (org). Obtendo resultado com relações públicas. São Paulo: 
Pioneira, 1997. 247p. 

LACERDA, Carlos Augusto, GEIGER, Paulo (Eds.), BARROSO, Márcio E. G. (autor do 
software). Dicionário Aurélio Eletrônico V.2.0. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. CD
ROM 



LAGADEC, Patrick. États d'urgence: déffaillances technologiques et déstabilisation 
sociale. Paris, Seuil, 1988. 

248 

___ . La civilisation du risque: catastrophes techonologiques et responsabilité sociale. 
Paris: Du Seuil, 1981. 

___ . La gestion de crises: outils de réflexion à l'usage des décideurs. Paris: Ediscience 
Intemational, 1994. 

LASCH, Christopher. A cultura do narcisismo. Rio de Janeiro: Imago, 1983. 

LIMA, Rita de Cássia Marques. O poder da comunicação e a intertextualidade. 
Dissertação (Mestrado em Administração). Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2002. 

MACCOBY, Michael. Líderes Narcisistas. In Harvard Business Review.O que faz um líder. 
Rio de Janeiro: Campus, 2002. p.32-54. 

MACCOBY, Michael. The Gamesman: The new corporate leaders. New York: McGraw
Hill, 1976 .. 

MANUAL DA REDAÇÃO. São Paulo: Publifolha, 2001. 

MAQUIA VEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

MARI, Juliana de. Deixa que eu resolvo. Revista Você S.A. São Paulo, v.4, n.33, p.20-21, 
Mar. 2001. 

MARTINS, Dillington Newton Fellix. Mudança organizacional e ação comunicativa rumo 
ao resgate da dignidade e da emancipação do homem. Tese (Doutorado). Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1994. 

MATHER, Cotton. A Christian at his calling (1701). InRISCHIN, Moses. ed, The American 
gospel of sucess. Chigado, Quadrangle books, 1965. 

MATTELART, Armand. & MATTELART, Michele. História das teorias da comunicação. 
3 ed. São Paulo: Loyola, 2000. 

MEGALE, Heitor (org.). A Demanda do Santo Graal. São Paulo: EDUSP, 1988. 

MEYERS, Gerald C. & HOLUSHA, John. When it bits the fun: managing the nine crises of 
business. Boston: Houghton Mifflin, 1986. 

MILLS, Wright. A nova classe média. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

MITROFF, Ian I. Crisis management and environmentalism: a natural fit. Califomia 
Management Review, Inverno, p.101-113, 1994. 

___ ; MASON, Richard 0.; PEARSON, Christine M. Frame Break: The radical redesign 
o f american business. San Francisco: Jossey-Bass, 1994. 

___ ; KILMANN, Ralph H. Corporate tragedies. New York:Praeger, 1984. 



___ ; PEARSON, Christine M.; HARRINGTON, L. Katherine. Thc cssential guide to 
managing corporate crises.United States of América: Oxford University Press, 1996. 

249 

___ ; & PEARSON, Christine M. Crisis management: a diagnostic guide for improving 
your organization's crisis preparedness. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. 

______ ; Christine M. & HARRJNGTON, L. Katharine. The cssential guide to 
managing corporate crisis. Nova York: Oxford University Press, 1996. 

___ ; & PAUCHANT, Thierry C .. We're so big and powerful nothing bad can happen 
to us. New York: Birch Lane Press, 1990. 

MORIN, Edgar. As estrelas- mito e sedução no cinema. Trad. [da 3 ed. francesa] Luciano 
Trigo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 

___ . Pour une crisologie. Communications, 25, p.149-162, 1976. 

MORITA, Akio & REINGOLD, Edwin M .. Made in Japan. São Paulo: Cultura, 1986. 

MOTTA, Fernando C & CALDAS, Miguel P. (Orgs.). Prefácio. In Freitas, Maria Ester. 
Cultura Organizacional- formação, tipologias e impacto. São Paulo: Makron, 1991. p.XI
XV. 

MUCCIDELLI, Alex. Communication interne & management de crise. Paris: Les Éditions 
d' Organisation, 1993. 

MÜLLER, Lutz. O Herói. São Paulo: Cultrix, 1997. 

P AGES, Max; BONETTI, Michel; GAULEJAC, Vicent de; DESCENDRE, Daniel. O poder 
das organizações. São Paulo: Atlas, 1993. 

PAUCHANT, Thierry C. A psicologia do selfna empresa: uma perspectiva Kohutiana. In 
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização- .Qimensões Esquecidas. Vol. III. 
São Paulo: Atlas, 1996. 

___ .; MITROFF, Ian I. The crisis-prone organization - Preventing individual, 
organizational, and environmental tragedies. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 

PEARSON, Carol. S. O Despertar do herói interior. São Paulo: Pensamento, 1998. 
J 

PEARSON, Christine N. & CLAIR, Judith. Reframing crisis management. Academy of 
Management Review, 23 (1), p.59-76, 1999. 

PENA, Felipe. [O herói Épico]. Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo, v.xxv, n.1,jan./jul. 2002. p.147-150. 

PINSDORF, Marion K. Communicating when your company is under siege- surviving 
public crisis. Lexington, Massachutsetts: Lexington Books, 1987. 

PLATÃO, Francisco Savioli; FIORIN, José Luiz&. Para entender o texto- Leitura e 
Redação. 16 ed. São Paulo: Ática, 2000. 



QUARANTELLI, Henri. Trente années de recherches sur les catastrophes. In: LAGADEC, 
Patrick. États d'urgence: déffaillances technologiques et déstabilisation sociale. Paris, 
Seuil, 1988. p.323-337. 

250 

RAFFEL, Jean-Jacques. La communication de crise entre la convoitisé et la naivité: Non 
au Calamity Business! Medias l'hebdo, Paris, n.302, p.15, 15 dez. 1989. 

REICH, Robert B. O futuro do sucesso- O equihbrio entre trabalho e qualidade de vida. 
Barueri: Manole, 2002. 

REINHART, Claudia. How to handle a crisis. Public Relations Journal, 43 (11), n.o 11, 
p.43-44, 1987. 

ROCHA, Everado. O que é mito. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

ROSENTHAL, Uriel, CHARLES, Michael T. & HART, Paul't (eds.). Coping with crises: 
the management o f disasters, riots, and terrorism. Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 
1989. 

SALINAS, Adriana V. Crise! A comunicação externa organizacional em tempos de crise 
por acidente maior: o vôo 402, aTAM e a imprensa, um estudo de caso. Dissertação 
(Mestrado em Administração). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação 
Getulio Vargas, 1999. 

___ . Crises organizacionais são uma questão de ciclos? Notas críticas e reflexões sobre 
o campo da gestão de crises. Anais do XXV Enanpad (CD-rom), 2001. 

SANTANA, Guilherme G. Administração de crises- um novo paradigma. In 24 Encontro 
Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração
ENAMPAD, Florianópolis, 2000. Anais eletrônicos, 1 CD-ROM. 

SCIDMITT, Jean-Claude. Os vivos e os mortos na sociedade medieval. São Paulo: Cia 
Letras, 1999. 

SCHLOSSER, Eric. País Fast Food. São Paulo: Ática, 2001. 

SENNET, Richard. A corrosão do caráter - Conseqüências pessoais do trabalho no novo 
capitalismo. 6 ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

SERVA de OLIVEIRA, Maurício Rocha. Racionalidade e organizações- o fenômeno das 
organizações substantivas. Tese (Doutorado em Administração de Empresas). Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1996. 

SHRIVASTAVA, Paul. Bhopal: Anatomy of a crisis. Cambridge: Ballinger, 1987. 

SHRIV ASTA V A, Paul & MITROFF, Ian I. Strategic management of corporate crises. 
Columbia Journal ofWorld Business, 22 (1), p.5-21, 1987. 

SOLOMON, Jack. The signs of our times. In MITROFF, Ian L; PAUCHANT, Thierry C .. 
We're so big and powerful nothing bad can happen to us. New York: Birch Lane Press, 
1990. p.57-78. 



251 

ST ARBUCK, William. Organizations as action gcncrators. American Sociological Review, 
48 (fevereiro), p.91-102, 1983. 

ST ARBUCK, William; GREVE, Arent; HELDBERG, Bo L. T. Responding to Crisis. In 
SMART, C. F.; STANBURY, W. T. (eds) Studies on crisis management. Toronto: Institute 
for research on public policy. 1978. p.l11-137. 

SUSSKIND, Lawrence & FIELD, Patrick. Em crise com a opinião pública: o diálogo como 
técnica fundamental para solucionar disputas. São Paulo: Futura, 1997. 

TEZZA, Cristóvão. Discourse in the life and discourse in art- concerning sociological 
poetics. 1998. 

TIXIER Maude. Un incroyable diversité dans les approches de la communication de crise. In 
___ .. La communication de crise- enjeux et stratégies. Paris: McGraw-Hill, 1991. 
p.247-259. 

TODOROV, Tzvetan. Mikail Bakhtine. Le príncipe dialogique. Paris: Seuil, 1981. 

VALLE, Cyro Eyer do. Como se preparar para as normas ISO 14000. São Paulo: Pioneira, 
2000. 

VEIGA, Aida. Criança Pensando como gente grande. Revista Veja. São Paulo, ano34, n.l9, 
16 mai. 2001. 

VERNANT, Jean Pierre. Mito e sociedade na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

___ . & VIDAL-NAQUET. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiv(4 
1999. 

VIANA, Francisco. De cara com a mídia: Comunicação coorporativa, relacionamento e 
cidadania. São Paulo: Negócio, 2001. 

VIRGÍLIO. Eneida. São Paulo: Nova Cultural, 2003. 

WEBER Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 
2001. 

WEBER Max. Textos Selecionados. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

WESTPHALEN, M. D. Le communicateur: guide opérationnel pour la communication 
d'enterprise. Paris: Bordas, 1988. 

WOOD, Thomaz. Executivos neuróticos, empresas nervosas. São Paulo: Negócio, 2002. 

___ . Organizações Cinematográficas. Tese (Doutorado em Administração). Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 1998. 

--~· Organizações Espetaculares. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 

___ ; PAULA, Ana Paula Paes de. Pop-Management: A Literatura Popular de Gestão 
no Brasil. Relatório N° 3/2002. São Paulo: FGV, 2002. 127f. 



252 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABBOUD, Miguel. Resenha: Criando empresas para o sucesso. (MARCONDES, Reinaldo C. 
& BERNARDES, Cyro. São Paulo: Átlas, 1997, 167 p.). RAE- Revista de Administração 
de Empresas, São Paulo, v.40, n.l, p.102-104, Jan./Mar. 2000. 

ACKTOUF, Ornar. O simbolismo e a cultura de empresa- dos abusos conceituais às lições 
empíricas. In CHANLAT, Jean-François (Org.) O indivíduo na organização- dimensões 
esquecidas. v.II, p.39-79. São Paulo: Átlas, 1993. 

ADAMS, Dana. Y ou can 't run but you can 't h ide. Disponível em: 
<http://www.bersteincom.com/newsletter/crisismgr01150l.html>. Acesso em: 01 maio 2001. 

ALCADIP ANI, Rafael. Resenha: Making sense o f management - a criticai introtuction. 
(ALVENSON, Mats & WILLMOTT, Hugh. Londres: Sage, 1996,246 p.). RAE- Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v.39, n.4, p.99-101, Out./Dez. 1999. 

AL VENSON, Mats. Communication, power and organization. Nova Iorque: Walter de 
Gruyter, 1996. 

___ ; & DEETZ, Stanley. Teoria crítica e abordagens pós-modernas para estudos 
organizacionais. In CALDAS, Miguel P.; FACHIN, Roberto & FISCHER, Tânia. Handbook 
de estudos organizacionais. v.1, p.227-266. São Paulo: Átlas, 1999. 

ALVES, Mário Aquino. As organizações sociais- um estudo sobre o discurso. Dissertação 
(Mestrado em Administração de Empresas). Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1996. 

___ . Terceiro Setor- O dialogismo polêmico. Tese (Doutorado em Administração de 
Empresas). Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 
São Paulo, 2002. 

AMA TUCCI, Marcos. A teoria crítica como síntese racional .. Revista da ESPM, São Paulo, 
v.3, n.1, p.l3-20, Maio 1996. 

BARBOSA, Lívia. Cultura de Negócios: ambigüidades e contradições. RAE- Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v.42, n.4, p.106-109, Out./Nov./Dez. 2001. 

BARROS, Diana L. P. de & FIORIN, José Luiz (Orgs.). Dialogismo, polifonia e 
intertextualidade. São Paulo: Edusp, 1999. 

BECK, Ulrich. Risk Society - towards a new modernity. Londres: Sage, 1992. 

BEHEIM-SCHW ARZBACH, Martin. Sagas de heróis e cavaleiros- mitos germânicos. 
v.1, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

BETIOL, Maria Irene S. Apresentação. In DÉJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth 
& JA YET, Christian. Psicodinâmica do trabalho- contribuições da Escola Déjouriana à 
análise da relação, prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Átlas, 1994. p.ll-12. 



BOJE, David M. A Resistência carnavalesca ao espetáculo global. RAE - Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, v.42, n.4, p.ll-29, Out./Nov./Dez. 2001. 

253 

BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: UNICAMP, 
1997. 

BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. 7 ed. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1994. 

BYHAM, Willian C. & Cox, Jeff. Herói Z. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 

CALDAS, Miguel P. & WOOD, Thomaz. Transformação e realidade organizacional
uma perspectiva brasileira. São Paulo: Átlas, 1999. 

___ ; F ACHIN, Roberto; FISCHER Tânia. Handbook de estudos organizacionais
Reflexões e Novas Direções. v.2. São Paulo: Átlas, 2001. 

CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cia das Letras, 1993. 

CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. O Poder do Mito. 20° ed. São Paulo: Palas Athena, 
1990. 

CALDAS, Miguel Couto & TONELLI, Maria José. O homem camaleão e modismos 
gerenciais - uma discussão sociopsicanalítica do comportamento modal nas organizações. In 
MOTTA, Fernando C.P. & de FREITAS, Maria Ester. Vida Psíquica e organização. Rio de 
Janeiro: FGV, 2000. p.131-147. 

CARELLI, Gabriela. Com filhos nos currículo. Revista Veja. São Paulo, v.36, n.6, p.58-65; 
17 fev. 2003. 

CHANLAT, Jean-François (Org.). A caminho de uma nova ética das relações nas 
organizações, RAE- Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v.32, n.3, p.69-
73, Jul./Ago. 1992. 

___ . François (Org.) O indivíduo na organização- dimensões esquecidas. v.I e li, São 
Paulo: Átlas, 1993. 

___ . Qual carreiras e para qual sociedade (I). RAE - Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v.35, n.6, p.67-75, Nov./Dez. 1995. 

CLEGG, Stewart R. & HARDY, Cyntia. Introdução- organização e estudos organizacionais 
In CALDAS, Miguel P.; FACHIN, Roberto & FISCHER Tânia. Handbook de estudos 
organizacionais. v. I, São Paulo: Átlas, 1999. p.27-57. 

DEBORD, Guy. A sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 238p. 

DÉJOURS, Christophe. & ABDOUCHELI, Elisabeth & JA YET, Christian. Psicodinâmica 
do trabalho- contribuições da Escola Déjouriana à análise da relação, prazer, 
sofrimento e trabalho. São Paulo: Átlas, 1994. 

___ .O fator humano. Rio de Janeiro: FGV, 1997. 



DETIENNE, Mareei. A Invenção da mitologia. 2 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. 

___ .Os Mestres da verdade na Grécia Arcaica. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Niétotchka Niezvânova. São Paulo: Editora 34, 2002. 

___ . O Crocodilo e notas sobre impressões de verão. São Paulo: Editora 34, 2000. 

DURKHEIM, Émily. Le dualisme de la nature humaine. In . La science sociale et ---
l'action. Paris: PUF, 1970. p.314-332. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 14 ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

ÉSQUILO & Sófocles. Tragiques grecs. Paris: Pléiade, 1967. 

254 

FILLOUX Jean-Claude. Introduction. In DURKHEIM, Émily. La science sociale et l'action. 
Paris: PUF, 1970, p.5-71. 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

FONTANA, Andrea & FREY, James H. Interviewing, the art ofscience. InDENZIN, 
Nonnan & LINCOLN, Yvonna S. (Eds.). Handbook ofQualitative Resarch. Thousand 
Oaks, CA: Sage, 1994. p.361-376. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 3 ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

FREITAG, Barbara. A teoria crítica ontem e hoje. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

FREITAS, Maria Ester. Contexto social e imaginário organizacional modero. RAE Revista 
de Administração de Empresas, São Paulo, v.40, n.2, p.6-15, Abr./Jun. 2000. 

GUIRARD, Pierre. A linguagem do corpo. São Paulo: Ática, 1991. 

GODOY, Arilda S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, v.35, n.2, p.57-63, Mar./Abr. 1995. 

GODOY, Arilda S. Pesquisa qualitativa- tipos fundamentais. RAE Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v.35, n.3, p.20-29, Mai./Jun. 1995. 

GUESS, Raymond. Teoria Crítica - Habermas e a Escola de Frankfurt. Campinas: 
Papirus, 1988. 

HABERMAS, Jürgen. Communication and the evolution of society. Boston: Beacon Press, 
1998 . 

---. Conhecimento e interesse. In LOPARIÉ, Zeljko & ARANTES, Otília S. F.(Org.) 
Textos escolhidos. São Paulo: Abril, 1975. p.291-302 . 

---. O discurso filosófico da pós-modernidade- 12 lições. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 



255 

___ . Técnica e ciência enquanto ideologia- para os 70 anos de Herbert Marcuse, no dia 
19-VII-1968. In LOPARIÉ, Zeljko & ARANTES, Otília S. F.(Org.) Textos escolhidos. São 
Paulo: Abril, 1975. p.267-289. 

___ . Teoria analítica da ciência e dialética- contribuição à polêmica entre Popper e 
Adrono. In LOPARIÉ, Zeljko & ARANTES, Otília S. F.(Org.) Textos escolhidos. São Paulo: 
Abril, 1975. p.267-289. 

HA WTHORNE, Nathaniel. A Letra escarlate. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, MCMLXVI. 

HONNETT, Axel. Júrgen Habermas- percurso acadêmico e obra. Tempo Brasileiro, Rio 
de Janeiro, n. 138, p.9-32, 1999. 

JABLIN, Frederic M.; PUTNAM, Linda L. The new handbook of organizational 
communication- Advances in theory, research, and methods. United States of America: 
Sage Publications, 2000. 

JUNQUEIRA, Mary A. Estados Unidos- a consolidação da nação. São Paulo: Contexto, 
2001. 

KUNSCH, Maria Margarida K. (org). Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. 3 ed. São Paulo: Summus, 1986. 

___ .Relações públicas e modernidade- novos paradigmas na comunicação 
organizacional. São Paulo: Summus, 1997. 

LESL Y, Philip (Org.). Os fundamentos de relações públicas e da comunicação. São Paulo: 
Pioneira, 1991. 

LOPES, Boanerges. O que é assessoria de imprensa. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

MATTELART, Armand. Comunicação mundo- história das idéias e das estratégias. 4 ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

MESTIERI, Carlos Eduardo & de MELO, Wa1ternir. Auditoria de opinião. In KUNSCH, 
Margarida M. K. (org). Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: Pioneira, 
1997. p.3-17. 

MITROFF, Ian L Managing the unthinkable. Organizational Dynarnics, v. 26 (2), p.51-64, 
1997. 

MITROFF, Ian I. Crisis management: cutting through the con:fusion. Sloan Management 
Review, Inverno, p.lS-20, 1988. 

MOROTTA, Claudia Otoni de Almeida. O que é história das mentalidades. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. 

MOTTA, Fernando C & CALDAS, Miguel P. (Orgs.) Cultura Organizacional e cultura 
brasileira. São Paulo: Átlas, 1997. 

NASSAR, Paulo & FIGUEIREDO, Rubens. O que é comunicação empresarial. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. 



OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ehs>. Acesso em: dez. 2000. 

OLIVEIRA FILHO, Valdir José de. Comunicação empresarial em situações de crise e a 
estratégia competitiva. Dissertação (MBA). Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1999. 

REVISTA VEJA. Cartas. São Paulo, v.36, n.7, p.24-25, 19 fev. 2003. 

ROCHA BASTOS, Lídia et a/. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 
pesquisa, teses, dissertações e monografias. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

256 

ROUANET, Sérgio & FREITAG, Bárbara. Introdução In ROUANET, Sérgio & FREITAG, 
Bárbara (Org.) Habermas. São Paulo: Ática, 1980. p.9-67. 

SADOUL, Georges. Historia dei cine mundial. 7 ed. rev. México: Siglo Veintiuno, 1983. 

SERVA de OLIVEIRA, Maurício Rocha. Observação participante e pesquisa em 
administração - uma postura antropológica. RAE - Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v.35, n.1, p.64-79, Mai./Jun. 1995. 

___ . Observação participante e pesquisa em administração - uma postura antropológica. 
RAE- Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v.35, n.1, p.64-79, Mai./Jun. 
1995. 

SERVA, Maurício. Contribuições para uma teoria organizacional brasileira. RAP - Revista 
de administração pública, Rio de Janeiro, v.24, n.2, p.10-21, Fev./Abr. 1990. 

STOCKER, Kurt P. A strategic approach to crisis management. In CAYWOOD, Clarke L. 
(ed.). The handbook ofstrategic public relations & integrated communications. Boston: 
McGraw-Hill, p.189-203, 1997. 

TENÓRIO, Fernando G. Tem razão a administração? RAP- Revista de Administração 
Pública. v.24, n.2, p.5-9, Fev./Abr. 1990. 

TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 1969. 

TONELLI, Maria José. A vida na terra. RAE - Revista de Administração de Empresas 
light, São Paulo, v.8, n.2, p.8-12, Abr./Jun. 2001. 

----'---
. O Jovem administrador. São Paulo: Núcleo de Pesquisas e Publicações da 

FGV/EAESP, n.4, 1996. 

VEN, Andrew Van de. Not is quite so practical as a good theory. Academy ofManagement 
Review. v.14, n.4, p.486- 489, 1989. 

VERDET, Jean-Pierre. O Céu, mistério, magia e mito. São Paulo: Objetiva, [1985]. 

VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1990. 

VIEIRA, Sônia. Como escrever uma tese. 3 ed. São Paulo: Pioneira, 1996. 



257 

WOOD, Thomaz. Gurus, Curandeiros e Modismos Gerenciais. São Paulo: Atlas, 1999. 

___ .Mudança Organizacional. 2 ed. São Paulo: Átlas, 2000. 

___ .Nota técnica- frutas maduras em um supermercado de idéias mofadas. In CALDAS, 
Miguel P.; FACHIN, Roberto & FISCHER, Tânia. Handbook de estudos organizacionais. 
v.1, São Paulo: Átlas, 1999. p.267-271. 

___ . Terra em transe- liderança em Eldorado. In CALDAS, Miguel P. & WOOD, 
Thomaz. Transformação e realidade organizacional- uma perspectiva brasileira. São 
Paulo: Átlas, 1999. p.153-172. 

YIN, Robert. K. Estudo de caso- planejamento e métodos. Porto Alegre: Boo~ 2001. 

---. The case study crisis- some answers. Administrative Science Quarterly, v.26, n.l, 
p.58- 65, Mar. 1981. 



258 

ANEXOS 



ANEXO 1: DEIXA QUE EU RESOLVO 

Perfeccionista 
e altamente 
comprometido 
com suas 
funções, o 
chefe brasileiro 
tropeça na 
hora de passar 
a bola pra frente 
e transmitir 
poder a 
sua equ1pe 

20 

QUE 
O 

txca~tivo brasileiro, em 
geral, é excelente realiza
dor, altamente compro
metido com suas funções, 

preparado para lidar sem susto com 
situações de escassez de prazos e in
formações. t criativo, otimista, tem 
equillbrio emocional, estabelece rela
ções soàais amplas, mas ... normal
mente tropeça quando o assunto é 
delegação. A pedra no caminho do 
desenvolvimento dos nossos profis
sionais é a baixa capacidade de trans
mitir poder às equipes. Existe, sim, a 
transferência de tarefas, de papéis 
operacionaiS, mas o ato de delegar 
ainda está longe do desejado. "Os 
chefes, em sua maioria, não dão li
berdade de ação aos seus funcioná
rios", afirma a consultora Rosa 
Bernhoeft, da Alba & Bernhoeft As
sociados. "Não há espaço para que o 
outrojulgue, decida e execute segun
do seus próprios métodos." 

Hosa Bernhoeft tem autoridade 

para falar do assunto. Ao longo dos 
últimos dez anos, ela conduziu uma 
pesquisa inédita sobre competências. 
Acompanhou a trajetória de_ 7 500 
profissionais de 200 empresas dos se
tores público, hospitalar, industrial e 
de serviços. No final, chegou a um 
perfil consistente do trabalhador bra
sileiro. "O que existe atualmente é 
urna delegação pda metade: os fun
cionários assumem mais responsabi
lidades, mas não t!ni a visão do to
do, não sabem qual a finalidade de 
tanto esforço." Esse desencontro de 
informações provoca sérios ruídos no 
relacionamento das equlpes. O che
fe passa a bola pra frente, mas não 
deixa claro o que a organização espe
ra do serviço. O funcionário, por sua 
vez. dá duro, mas vive angustiado de 
estar ou não fa7.endo bem-feito-e, 
por isso, resiste às novas atnl>uições. 

Mas por que isso ainda acontece 
numa época em que o trabalho em 
equipe está sendo tão glorificado 

voct: s aJMARÇO 2001 
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quaÍtto agora? Por que é tão difícil 
delegar? Na opinião dos especialis
tas, na maioria dos casos trata-se de 
uma cilada armada pelo perfeccio
nismo. O exerutivo brasileiro está 
extremamente preso aos detalhes. 
Na pesquisa da Alba & Bemhoeft, 
67% dos profissionais admitiram 
que gostam das min(icias, enquanto 
outros 91% disseram verificar as 
rotinas com muito cuidado. Is5o, é 
claro. tem seu lado bom. Há vanta
gens óbvias em tamanho preciosis
mo operadonal: o trabalho e as 
decisões costumam ser exerutados 
de maneira exemplar. O problema, 
porém, é que, por ser tão avesso a 
deslizes, nosso executivo tem pouca 
disposição para correr riscos. O re
sultado é que ele acaba dando conta 
do recado so7jnho, só para não per
der tempo educando seus subordi
n~dos. "Num ambiente de competi
ç.io fero7~ o chefe precisa mostrar 
que é bom, e ainda acredita que a 

voct: s.a.IMAAÇO 2001 

mellior maneira de fazer isso é virar 
um super-homem, concentrar res
ponsabilidades~ diz a consultora Gi
sela Kassoy, especialista em criativi
dade e administração de mudanças. 
"E, centralizando as decisões, o exe
cutivo consegue fugir também de 
outro ponto fraco: o feedback." 

Há ainda uma outra questão que 
provoca distorções na hora da dele
gação: é o feitiço provocado pelo 
poder, o caráter de essencialidade 
que a empresa embute no cargo. 
"Em seu imaginário, o profissional 
de alto escalão se acha insubstituivel, 
relaciÓna qualquer falta sua à falência 
da empresa': diz a consultora Maria 
Aparecida Schirato. pesquisadora das 
relações trabalhistas e autora do livro 
O Feitiço dns Organizações - Siste
mas Imaginários. Para Aparecida, o 
discurso louva o trabalho em equi
pe, mas a prática empurra o üder a 
tomar cada vez mais decisões solitá
rias. "O profissional só vai conseguir 

delegar se estiver muito bem resolvi- ~ 
do tanto na vida profissional quanto i 
na pessoal'; diz Aparecida. "Se isso ~ 
não ocorre, a insegurança o'massa- " 
era e de sempre vai achar que con
segue fa1.er mellior que os outros:' 

Saber delegar é uma das compe
ttncias mais fundamentais para 
quem deseja ascender profissional
mente - e se manter no topo. "Os 
esforços do verdadeiro lider devem 
estar vinculados à estratégia, ao 
crescimento dos negócios da empre
sa e de seus talentos humanos", afir
ma,a consultora Rosa Bernhoeft. O 
desafio de aprendizagem existe, mas 
começa a ser vencido quando o pro
fissional encara a delegação como 
um trunfo, identifica o potencial de 
cada membro da equipe e o utiliza 
para obter os melhores resultados 
para a organização e para o seu pró
prio portfólio. Demonstrar habili
dade interpcssoal hoje vale ouro. 

]UUANA DE /lfARl 
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ANEXO 2: CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Buscando solucionar ou pelo menos reduzir essas divergências, a ONU, há alguns 

anos, aprovou uma nova classificação internacional para a indústria química, incluindo-a na 

Revisão no 3 da ISIC (International Standard lndustry Classification). No Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, com o apoio da ABIQUIM e utilizando os novos 

critérios aprovados pela ONU, definiu urna nova Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) e promoveu o enquadramento de todos os produtos químicos nessa nova 

classificação (Divisão 24). De acordo com essa classificação, consideram-se como da 

indústria química, os seguintes segmentos: 

24 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

24.1 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS 

24.11-2 Fabricação de cloro e álcalis 

24.12-0 Fabricação de intermediários para fertilizantes 

24.13-9 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos 

24.14-7 Fabricação de gases industriais 

24.19-8 Fabricação de outros produtos inorgânicos 

24.2 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 

24.21-0 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 

24.22-8 Fabricação de intermediários para resinas e fibras 

24.29-5 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 

24.3 FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS 

24.31-7 Fabricação de resinas termoplásticas 

24.32-5 Fabricação de resinas termofixas 

24.33-3 Fabricação de elastômeros 

24.4 FABRICAÇÃO DE FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS 

CONTÍNUOS ARTIFICIAIS E SINTÉTICOS 

24.41-4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais 

24.42-2 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos 

24.5 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 



24.51-1 Fabricação de produtos farmoquímicos 

24.52-0 Fabricação de medicamentos para uso humano 

24.53-8 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 

24.54-6 Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos 

24.6 FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

24.61-9 Fabricação de inseticidas 

24.62-7 Fabricação de fungicidas 

24.63-5 Fabricação de herbicidas 

24.69-4 Fabricação de outros defensivos agrícolas 

24.7 FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE 

LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARIA 

24.71-6 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 

24.72-4 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

24.73-2 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 

24.8 FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E 

PRODUTOS AFINS 

24.81-3 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

24.82-1 Fabricação de tintas de impressão 

24.83-0 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 

24.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS 

DIVERSOS 

24.91-0 Fabricação de adesivos e selantes 

24.92-9 Fabricação de explosivos 

24.93-7 Fabricação de catalisadores 

24.94-5 Fabricação de aditivos de uso industrial 
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24.95-3 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos 

para fotografia 

24.96-1 Fabricação de discos e fitas virgens 

24.99-6 Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não 

classificados 

Fonte: http://www.abiquim.org.br/2002/aindu _ cocei.shtml 
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ANEXO 3: ABIQUIM 

A ABIQUIM, com algumas exceções, limita-se ao acompanhamento estatístico do 

segmento de produtos químicos de uso industrial. Esse segmento abrange aproximadamente 3 

mil produtos, utilizados em outros setores industriais ou na própria indústria química, 

produzidos por cerca de oitocentas empresas, associadas ou não à entidade, que fazem parte 

de seu cadastro e do Guia: da Indústria Química Brasileira. Os demais segmentos da indústria 

em geral são estatisticamente acompanhados pelas associações que os representam tais como 

a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma, que substituiu a Abifarma), 

para os produtos farmacêuticos; a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), 

para as tintas e vernizes, e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), para os produtos de higiene e perfumaria. 

A ABIQUIM baseia-se em cerca de trezentos produtos químicos de uso industrial 

para um acompanhamento mais detalhado do desempenho da indústria, apresentado no seu 

Sistema Dinâmico de Informações. Essa amostra adota, desde 1998, a classificação do IBGE. 

Todavia, para garantir maior precisão aos levantamentos setoriais, alguns itens foram 

subdivididos, resultando na classificação abaixo: 

ATUAIS GRUPOS DE PRODUTOS CONFORME A CNAE 

fabricação de produtos químicos inorgânicos 

Fabricação de intermediários de fertilizantes: 

• fabricação de cloro e álcalis. 

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos 

fabricação de produtos químicos orgânicos 

Fabricação de produtos petroquímicos básicos: 

• fabricação de intermediários de resinas e fibras; 

• intermediários de plásticos; 

• intermediários de resinas termo:fixas; 

• intermediários de fibras sintéticas. 
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Fabricação de outros produtos químicos orgânicos: 

• corantes e pigmentos orgânicos; 

• solventes industriais; 

• intermediários de detergentes; 

• intermediários de plastificantes; 

• plastificantes; 

• outros produtos químicos orgânicos. 

FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS 

Fabricação de resinas termoplásticas: 

• ·fabricação de resinas termo fixas; 

• · fabricação de elastômeros. 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS* 

Fabricação de aditivos de uso industrial 

Fonte: ABIQUIM 
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ANEXO 4: TABELA DOS ACIDENTES AMPLIADOS DE 1906 A 1994 

País Ano Mortos Feridos Afetados Desabri- Comentário 
gados 

França 1906 1.060 Explosão em mina 
Alemanha 1908 360 Explosão em mina 
Alemanha 1921 600 1.500 Explosão em uma unidade 

produtora de nitrato 
Bélgica 1930 60 Poluição atmosférica gerada 

pelo Instituto Real de 
Meteorolo_g_ia 

China 1942 1.549 Desastre em mina na Manchúria 
EUA 1947 561 Explosão na cidade do Texas 

envolvendo nitrato de amônia 
Espanha 1947 561 Explosão em Cádz 
Japão 1950 439 1.044 Contaminação dos peixes na 

Baía de Minamata em função do 
mercúrio (1950 a 1960) 

Turquia 1955 400 3.500 Contaminação alimentar em 
função do Hexaclorobenzeno 
(1955 a 1959) 

Inglaterra 1956 59 Contaminação alimentar em 
função de endrin 

Colômbia 1956 2.700 400,000 Explosão em Cali 
Marrocos 1959 2.000 Contaminação alimentar em 

função de 0-Cresii-Phosphate 
OCP 

Japão 1968 200 Contaminação alimentar em 
função de PCB {Fukuoka) 

lraque 1971 459 6.071 Contaminação alimentar em 
função de mercúrio 

Honduras 1971 37 123 Contaminação alimentar 
Nigéria 1972 21 100 100 Explosão em usina em Lagos 
EUA 4,500 Acidente com trem transportando 

produtos químicos 
Inglaterra 1974 28 89 300 Explosão em unidade química 
Alemanha 1975 10,000 Liberação de Oxido de 

Nitrogênio 
Jamaica 1975 17 62 Contaminação alimentar 
Itália 1976 193 700 Explosão em reator químico em 

Seveso 
Coréia do 1977 56 1343 10,000 10.000 Explosão com dinamite 
Sul 
México 1978 100 150 Liberação de gás em acidente 

rodoviário 
México 1978 58 Explosão de gasoduto em 

Hulmanguile 
Espanha 1978 216 200 Acidente com transporte de 

propileno em Los Alfaques 
EUA 1978 8 114 3.500 Vazamento de Cloro em 

acidente com trens em 
Youngstown 

Tunísia 1978 3 147 147 Explosão em fábrica em Tunis 
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País Ano Mortos Feridos Afetados Desabri- Comentário 
gados 

Espanha 1978 170 12 12 Explosão com tanque de gás em 
San Carlos 

EUA 200.000 Vazamento em usina nuclear: 
Three Mile lsland 

México 1978 10 200 200 Explosão em tanque de gás 
Turquia 1979 50 Vazamento de óleo seguido de 

incêndio no Bósforo 
In dia 1980 50 Acidente em unidade química 

em Mandir Asod 
Malásia 1980 3 200 3.000 Explosão seguida de incêndio 

envolvendo amônia e 
oxiacetileno em Port Ke!ang 

EUA 1980 343 23.000 Acidente de trem liberando 
fósforo e triclorido em 
Sommerville 

Tailândia 1980 38 350 350 E~ lo são 
Venezu- 1981 145 1.000 Explosão com óleo em Tacoa 
ela 
Vietnã 1981 Acidente com produto químico 

(warfarinl em Saigon 
EUA 1982 17.000 Explosão envolvendo produto 

químico 
Venezu- 1982 Explosão seguida de incêndio 
ela em tan_gues de óleo em Caracas 
Filipinas 1983 5 30 Explosão envolvendo nitrato de 

amônia em Toledo 
México 1983 19 350 350 Explosão em fábricas de fogos 

de artifício 
IAfrica do 1983 66 Explosão com gás em mina de 
Sul carvão 
União 1983 Acidente químico poluindo 
Soviética recursos hídricos em Odessa 
Nicará- 1983 23.000 2.500 Explosão em tanque de óleo em 
gua Corinto 
Brasil 1983 42 Acidente químico 
Brasil 1984 508 Explosão com qasoduto em São 

Paulo 
México 1984 200 3.000 Acidente em fábrica de 

fertilizantes envolvendo amônia 
Paquistão 1984 60 Explosão em gasoduto em 

Punjab 
EUA 1984 110 Vazamento de metil isocinato em 

Middle_Qort 
Brasil 1984 934 Explosão em mina de carvão 
México 1984 452 4.248 31.000 31.000 Explosão em tanque de 

armazenamento de gás natural 
_Qróximo a Cidade do México 

Fonte: CEMEC, 1999 

(http:/ /www.diesis.com/cemec/emechen/industrialaccidents _o f_ the _past.htm) 
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ANEXO 5: ENTREVISTA COM A ABIQUIM 

Início do Lado A 

Entrevistado: ... a empresa que participa não pode falar em não entrar, isto é obrigatório. ( ... ) Eu não entendo 
onde, porque a empresa precisa também( ... ). Isto é muito complicado. 

Adriana: Pelo que percebi, existe um certo discurso de( ... ), mas não é uma prática furtiva, é uma vontade furtiva. 
Existe alguma prática que está sendo adotada, mas não na totalidade. 

Entrevistado: (pensativo) Humm ... É, aí é que está ... 

Adriana: É, porque eu gostaria de saber. 

Entrevistado: Nós que estamos na comissão de [alguma coisa de emergência], nosso trabalho é orientar as 
empresas a implantar o programa de auxílio mútuo, e não( ... ). Além do mais, com a implantação 
de [palavra estranha, algo como "arpéus"] já temos dois pólos petroquímicos, um aqui em 
Cubatão e outro lá em ( ... ). Então, isso faz com que ( ... ) lá em Cubatão. Aliás, você podia 
participar de um evento nosso, que se chama Encontro Nacional de [Gás? Parques?]( ... ) no país 
inteiro, é parque químico, parque do futuro.( ... ) e para debater, um analista da( ... ) 

Adriana: Certo. E os planos com a comunidade? Também está previsto as duas empresas incentivarem ... 
(silêncio) ou essa pergunta está fora do meu departamento? 

Entrevistado: Aqui é só atendimento de emergência. 

Adriana:( ... ) Quantas( ... ) existem? 

Entrevistado: Então, aqui nós chamamos de [PAE?]. ( ... ) 

Adriana: Pela minha leitura, entendi que há uma distinção entre as relações entre empresas, não necessariamente 
do setor químico, mas empresas que possam ser afetadas por uma emergência, e a relação entre 
empresa e comunidade. São relações diferentes nesse atendimento de emergência, o atendimento para 
a empresa é um e para a comunidade é outro. 

Entrevistado: É, não é ... mas o P AE envolve a comunidade. 

Adriana: Envolve a comunidade? 

Entrevistado: Claro que envolve. Envolve( ... ), a prefeitura e( ... ) também. Sem que tenham( ... ). 

Adriana: Certo. Uma das críticas que tenho encontrado ... Existe uma tese que faz várias críticas ao P AE por não 
envolver ambientalistas nem sindicalistas. As próprias comunidades não teriam o recurso técnico para 
conhecer eventuais possíveis riscos aos quais estariam submetidas. Ou seja, o discurso da organização 
seria( ... ). Então a minha pergunta é: existe esse envolvimento, como é que é feita essa relação? 

Entrevistado: Mas o PAE não tem estrutura para colocar, enviar esses fiscais. O PAE.é um sistema interno. 
Então, a não ser que ela tenha equipamentos, especialistas para uma emergência ... não faz sentido. 
Porque quem atua no ( ... ) interno de nossa empresa, normalmente é aquela comissão interna 
representante da( ... ) em caso de uma emergência? Nada. 

Adriana: Nada. 

Entrevistado: Porque com toda a diferença na participação de algumas entidades no conselho às[ou das] 
comunidades( ... ), enfim, no conselho( ... ) também se discute o atendimento de emergência, mas a 
parte do sindicalismo nunca foi levantada. ( ... ) 
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Adriana: E a com os ambientalistas ... 

Entrevistado: É, a situação dos ambientalistas é diferente. O ambientalista se ( ... ), o ambientalista consegue se 
unir à sociedade local. Se aí achar que se pode haver contribuição, ser representada eventualmente 
por um ambientalista, tudo bem, mas se não servir, então não. Porque só a comunidade local 
pode ... não é lógico. O PAE é para a comunidade local, integra a comunidade local, num raio 
determinado pelo local do PAE. E dentro do conselho também, o raio de ação determina a área de 
influência. Não podemos atender qualquer pessoa em qualquer lugar do país, só a comunidade 
que pode ser afetada localmente. 

Adriana: Trabalhando com gestão de crises, um dos aspectos que eu encontrei é que muitos desses pontos( ... ) de 
gestão de acidentes para a área de gestão de crises, é que eles tratam da eficácia técnica. Existe dentro, 
já definido, algum mecanismo que extrapole a estabilidade técnica? Quero dizer, essa relação com os 
( ... )vai mais além? No caso de uma emergência, de um acidente ampliado, existe algum mecanismo 
que ampare vítimas, que dê assistência às pessoas da comunidade que foram afetadas? Ou isso varia de 
empresa para empresa? Estou falando de assistência médica ... 

Entrevistado: Quando entra, hã ... não entra na( ... ) gerais. A( ... ) para atendimento é esta: se há desdobramentos 
que possam ser( ... ) com ações gerais, é perfeitamente razoável que sim. O objetivo desse grupo é 
atender prontamente( ... ) 

Adriana: Eu queria voltar um pouco ao código como um todo. Na leitura do código, não ficou muito claro para 
mim a quem ele se dirige. É o gestor de comunicação da( ... ) organização? A quem ele praticamente ... 

Entrevistado: Não, a área de comunicação faz parte do( ... ) entre elas. Ele não tem o objetivo definido de fazer ... 
de deixar a comunicação [correr?]. A área de comunicação ... Logicamente, né, eu não sei, cada 
plano tem suas particularidades. Se alguém quer colocar num plano como coordenar a área de 
comunicação, pode colocar, mas isso não é obrigatório. 

Adriana: Qual área hoje é a mais indicada, mais responsáveis pela implantação do código de comunicação? 

Entrevistado: É ... a área de atendimento à emergência. 

Adriana: Tanto da comunicação interna como da externa? 

Entrevistado:( ... ) é interno ... aí é que está, não, não ... É interno porque ... 

Adriana: Eu perguntei do código como um todo. 

Entrevistado:( ... ) nós apresentamos em um congresso um modelo de PAE que nós recomendamos( ... ).( ... ) Não, 
aí que está, não é ... É com a comunicação integrada que você cria ... que o comitê cria ... O pessoal 
da área toda sabe dessa comunicação. Não é que( ... ), ele é integrado.( ... ) Aqui, bom, é difícil para 
eu falar ( ... ) Nessa área eu sou responsável por administrar a( ... ) do prédio. E é isso que vem 
sendo comprovado. Não é que apareceu alguém mandando ... 

Adriana: O que eu queria colocar é seguinte: vou ao código como um todo e volto à situação de emergência. A 
leitura do código como um todo estabelece as relações constantes com a comunidade de fora 
independente de crise. 

Entrevistado: Ah, mas claro. Isso porque através do conselho comunitário ... é ... pelo conselho comunitário que se 
estabelece a relação entre as empresas e a comunidade. E aí, a( ... ). Quer dizer, não é ... O TEO( ... ) 
em si é uma estrutura que funciona numa emergência, mas pelo que escuto é só reclamação, 
problema, conseqüência etc. Até onde se pode discutir sobre( ... ) simulados, eu não consegui( ... ) 
nenhum comentário ... ( ... ) Isso não se discute ... O que se discute com a comunidade, se discute 
aqui. 
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gerente de meio ambiente( ... ) se procura demonstrar que o compromisso não é simplesmente com 
a empresa em que trabalha. 

Adriana: ( ... ) é o seguinte: se existe uma [interdição?] é porque as coisas não caminham tão bem assim na 
realidade. Eu penso que se não envolver a alta administração, é porque talvez a própria administração 
não queira ser envolvida. 

Entrevistado: Aqui a prática, quando se fala em prática( ... ) porque o objetivo é falar alto para que lembrem, sem 
que se tenha que partir para o sacrificio. É dificil, não vou falar: "por que não fazem?" 
Simplesmente que( ... ) É o mesmo que você falar: "ah, quem participa do programa?". Aí se você 
me falar: ''manda aí o( ... ) Não mas passou muito tempo.( ... ) Será que eu preciso ir?( ... ) não me 
sobra muito tempo. Então: ''temos que ir? Ah, tá bom, tenho horário este dia a está hora". 
Convoca para esta reunião fulano, fulano, fulano. Aí ele sabe que está sendo convocado e eu vou 
falar: "não vou"? Não espera aí, eu estou aqui ( ... ) 

Adriana: Quando a gerência não está envolvida, fica dificil a implementação de mudanças( ... )? 

Entrevistado: É ... não é sempre, porque os seus planos podem funcionar simplesmente porque há uma decisão da 
empresa de que o plano funcione, o grupo também se entende bem ... Então não sei... não se 
pode ... O grupo pode funcionar. Se o plano funciona e não necessariamente a empresa que 
participa do plano e oPA funciona.( ... ), do outro lado é óbvio, é outro grupo no caso do( ... ). Mas 
esse PA funciona evidentemente bem. 

Adriana: Mas precisa da sanção para( ... ) 

Entrevistado: A vantagem do que( ... ) ao aderir às ações( ... ) responsáveis ele adere ao código. Através do código 
ele sabe( ... ) A diferença com a ISO 14000 ( ... )que para participar ele tem que ser cumprido. Não 
é um posso, não posso, mais ou menos. E esse programa agora tem um sistema de verificação( ... ), 
que funciona( ... ). Então não é que está tentando se fazer( ... ). Mas fornece uma orientação, uma 
forma, uma facilidade. Então a empresa que participa da Abiquim tem obrigações a cumprir, e 
eles têm que cumprir tudo, têm que organizar esse [pode ser "estatuto"]( ... ). 

Adriana: Já é uma imposição [disposição?] da própria associação? Por imposição ... 

Entrevistado: Essa associação é integrada pelas empresas. É uma imposição, mas uma imposição do tipo: "eu 
faço parte da associação e eu me impus essa situação, por isso que( ... )". Não é que nem uma 
coisa que se impôs em uma situação. Não é como no governo, não importa o que você pensa ele 
impõe o que quer. Aqui a própria situação( ... ) Foram eles que viram sentido em impor. Todos 
acharam que era assim que deveria ser.( ... ) São as empresas que votam. Foram eles, os donos das 
empresas, que votaram isso, então eles que cumpram isso. Não é impor no sentido como está 
colocado. Não sou um esclarecido, que chega e diz: "olha, é assim ... ", não fomos nós que 
decidimos, foram eles que votaram para fazer isso. Nós somos apenas empregados aqui. Então 
não é no sentido de imposição, mas no sentido de ... 

Adriana: E o [conselho?] da comunidade? 

Entrevistado: Claro, ao implementar isso( ... ) para falar que era bom por isso aqui, para a sociedade, para todo 
mundo, então estava cumprido. Não é nesse sentido como se entende( ... ). Tem que obrigar eles a 
cumprirem. 

Adriana: Então mudar ... 

Entrevistado: Mas claro,( ... ) é muito grande. Você se impor a fazer isso, teoricamente você dirá: "Não é uma 
ISO 14000 que se coloca lá e todo mundo diz "olha, que bonitinho( ... ). Ah, é bom". Sei lá se é 
bom, não sei. ( ... ) da ISO 9000, o cara vem e diz "não, você tem que ter isso, se você quiser 
negociar comigo, tenha isso à mão".( ... ) Isso aqui é bom, aquilo ali vale a pena ... E está aí, isso é 
uma mudança de conceito. 
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Adriana: E essa mudança de conceito não estaria muito relacionada à crescente oposição que a indústria química 
ganhou nos anos de 1960, 1970 e principalmente na década de 1980, com a resistência ... por 
conseqüência, às imposições legais? 

Entrevistado: Não ... ( ... ), de que ano? De 1978, no Canadá, nem ISO 14000 existia.( ... ) Isso começou no Canadá, 
né? A criação do programa começou no Canadá, e aí o Canadá foi o responsável por todo esse 
( ... ).Já no Brasil o programa começou em 1998. 

Adriana: Foi muito interessante, ( ... ) ele coloca recorre aos Estados Unidos, e diz que lá, com a crescente 
oposição à indústria química é que, quando a questão chegou aos legisladores, se teve a iniciativa de 
criar um programa mais amplo.( ... ) O Canadá é um país conhecido por sua consciência ... Engraçado, 
foram os grandes ( ... ) que desencadearam essas ações de uma maneira mais acirrada. ( ... ) na 
implantação dessa ação responsável como um todo ... 

Entrevistado:( ... ) desses países, claro,( ... ) quer dizer, foi criado naquela época.( ... ) do projeto, era importante ... 
não sei quando os países abriram, mas sei que o Brasil abriu em 1992, a Argentina também foi 
em ... não me lembro, mas foi mais ou menos nessa época. Agora ... 

Adriana: Uma coisa me chamou a atenção, numa entrevista na Câmara do Comércio Argentino, eu descobri que 
existe uma pesquisa pública afirmando que 12% da população acredita que as indústrias químicas são 
preocupadas com o meio ambiente. Eu queria saber se existe uma pesquisa do tipo no Brasil. 

Entrevistado:( ... ) Não lembro. 

Adriana: Voltando um pouquinho, eu li o relatório de desempenho da [força?] responsável e eu fiquei com 
algumas dúvidas, queria que você me desse alguns detalhes. Por exemplo, fala-se em 53 
medidas adotadas em relação ao ano-base, 1999. Você podia me dizer com mais discernimento 
quais práticas foram essas? Se foram práticas internas, práticas externas, se foram relacionadas a 
algum atendimento de emergência, o que se privilegiou ... 

Entrevistado: Vou te citar como exemplo ... 

[período em silêncio] 

Entrevistado: Então, o que acontece aqui é que estes foram os dois primeiros códigos que se implantaram e 
depois ( ... ) Mas estes códigos estão relacionados com o ano de implantação. O primeiro que 
aconteceu em 1992, ( ... ) 

Adriana: O que me chamou a atenção foi que existiram 53 mudanças, mas qual foi o teor delas? Foram voltadas 
à comunicação interna, comunicação externa ... qual o teor dessas práticas? 

Entrevistado: A maior parte delas está relacionada ao atendimento de emergência. ( ... ) Aliás, essa semana 
inauguramos ... porque a preocupação é [lavrar?] menos acidentes ( ... ) é obrigatório, né? De 
preferência, é a empresa quem paga ... nós inauguramos para a comunidade( ... ) para informar a 
comunidade. 

Adriana: Então existe um certo caráter de formação nessa proposta. 

Entrevistado:( ... ) não ocorre igual ao que se implantou, porque ... a apresentação dessa empresa( ... ) 

Adriana: Eu copiei aquele código( ... ) então, como se fosse o primeiro código, interessante isso.( ... ) Me chamou 
a atenção também foi a reversão do número de emergências. 

Entrevistado: Sim( ... ) mas tem que levar em conta que para nós considerarmos [o que extrapola] não chega a 
ser ... se a comunidade reclama, aparece aqui. Não é incêndio, não é nada. É qualquer coisa mais 
geral, que a comunidade reclama. ( ... ) Já não é tanto a parte de( ... ) implantação do PAE. À 
medida que se coloca a informação à disposição da comunidade, a tendência é a comunidade( ... ) 
quanto mais sabe se preocupar menos, e se preocupar mais com coisas que tem a ver.( ... ) 
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Adriana:( ... ) grande acidente ... 

Entrevistado: Aí entra plano que não é adequado. Porque se tem um interno ... por exemplo, vazou algo de um 
equipamento e a comunidade reclamou que tem cheiro lá ( ... ) o sistema é alheio e ( ... ) a 
comunidade é contemplada. 

Adriana: Então acidentes ocorreram mas não teve um único ... 

Entrevistado: Aí é que está, porque agora se está tentando ... a Petrobrás, por sua petroquímica, está começando a 
participar( ... ) 

Adriana: Que é mais interessante ... 

Entrevistado: É que o grande [fórum?]( ... ) as pessoas responsáveis( ... ) consulta, ver o que estão fazendo e falar 
"olha, todos façam o que ele está fazendo, temos que fazer assim". Excelente, porque as empresas 
que se põem a vir aqui ... isso é porque o código que ( ... ), mas se você pegar a prática de todas 
elas, tem lá uma parte que se chama "Diálogo", sempre 

Adriana: Em todas? 

Entrevistado: Em todas. Aí é que está, porque quando você me pergunta o que tem de novo, eu digo: "espera aí, 
nesse último há uma forma, assim, juntando todos ... " mas fora, falando do diálogo, tem um 
capítulo sobre diálogo,( ... ) na forma de juntar todos e fazer a coisa mais organizada. Mas todos 
falando do diálogo?( ... ) nenhum deixa de falar, tanto interna como externamente. Se você pegar 
em todos você vai encontrar um capítulo de comunicação. Não é dificil ( ... ) 

Adriana: Você se especializou, então? 

Entrevistado: Claro, na forma... aqui foi se estruturando. Cada um foi... é, de uma forma assim... mais 
organizada. Até mesmo quando o conselho apareceu, apareceu aqui, ( ... ) A figura do conselho 
comunitário só aparece aqui, de uma forma organizada. 

Adriana: E os indicadores, os indicadores de desempenho? Também me chama a atenção, o que( ... ) o código .. . 
essa é uma pergunta chinfrim: quando eu tenho simulações que abrangem a comunidade, e eles( ... ) 
bombeiros ... ]Ah, é interno? Mas uma coisa que me interessaria muito é essa conversa sobre ( ... ) 
conforme você falou, o camarada precisa ter boa vontade para sair de casa às sete horas da noite, 
depois de um dia de trabalho. 

Entrevistado: Claro, o simulado não é( ... ) ficar na casa, e este não é ... Você não sabe como funciona o simulado, 
né? 

Adriana: Não, como é que funciona?( ... ) porque aí estão implícitas duas coisas de que te falei... 

Entrevistado: Eu sei. O que posso te falar é que há uma grande sintonia quando a( ... ) se responde. É claro, o 
corpo de bombeiros, eles também são a ... como é que fala? O fato é que funciona, é óbvio que é 
dificil. Quando se está começando( ... ) e, de repente, a coisa começa a funcionar como havia sido 
prevista.( ... ) por que ela faz isso? Não é porque tenha medo, se você chegar e falar para ela: "não, 
não faça isso ( ... ) aqui se fica pensando. Aqui, quando você faz o simulado e quer falar ( ... ) o 
simulado. Porque aqui sim, você vê, mas como ninguém fala nada ... e o relatório? Aí, quando tem 
simulado, todo mundo já sabe, já sai preparado. É assim, vai ter simulado, todo mundo já sabe o 
que vai acontecer, coisa e tal. Então, o simulado é como se fosse um grande( ... ) mas é porque se 
você pensar( ... ) o coordenador, eu também sou e, de vez em quando, quando saio, todo mundo 
fica "tri~tri-tri-tri..."[com sentido de ficar conversando, pedindo de modo irritante] comigo. E não 
muda nada, absolutamente nada. Porque você é formada, coisa e tal. Eu sou formado( ... ) todo 
mundo sai e "olha, nós vamos nos reunir em tal lugar" para o simulado. Aquele bairro tem de tal 
lugar pra frente.( ... ) Agora, como que ... é horrível( ... ) 
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Adriana: É, porque a comunidade é toda fragmentada, é a dona de casa que trabalha em casa, o marido que está 
na fábrica, o filho que está na escola, enfim, não é um ... 

Entrevistado: ( ... )é, mas as escolas são um local... tem muitas empresas que o código também, agora que ele já 
não ... bom deixa pra lá. Mas o código, ele( ... ) que as empresas têm de tentar( ... ) e ao mesmo 
tempo algumas ... principalmente as empresas mais grandes vão dar uma aula na escola, explicar o 
que ela faz, seus procedimentos ... Agora temos um evento lá na Monsanto, no dia 30 ( ... )fala para 
ele que você vai lá, vale a pena ver como funciona. ( ... )vou ligar para ele, acho que vale a pena. 
( ... )quarenta mil pessoas. 

Adriana: Quarenta mil? Então é um mega evento. 

Entrevistado: É um evento enorme, enorme. Vai ter .... , nem sei o que mais vai ter. Só sei que vai ser enorme. 

Adriana: Segundo uma amiga minha, isso não seria mais um evento, mas um show de rock. 

Entrevistado: É como se fosse uma ... não sei, vai ser muito grande. Vale a pena você ir.( ... ) mas vai ser bonito. 
Agora, vamos ter de falar( ... ) no Espírito Santo, que a comunidade pode ser elo que ... como a 
comunidade se [orienta, movimenta?] ela também ... Acho que eles se conscientizam: é bom pra 
mim, é bom pra todos.( ... ) Caso você vá falar com o pároco, com o padre, com a prefeitura, com 
o vereador, com a câmara( ... ) você vai falar na vereador: "posso fazer algo assim?" E todos eles: 
"ah, sim ... clàro ... tá ... " e é assim que funciona. É horrível. E quando se convoca uma assembléia 
com o pessoal aqui na praça,( ... ) se não começa a chegar?( ... ) as pessoas, olhando ai o cara falar 
( ... )mas aqui, aqui chegam porque sabem que se pode reformá-la, porque vale a pena. Acho que é 
por isso, porque senão ninguém vai. O conselho comunitário é um caso típico, pessoas ( ... ) 
alguma comunidade, algum bairro ( ... ) na tranqüilidade. Vão lá e ficam sentados por horas, 
discutindo, falando, lendo, alguns reivindicam coisas ... 

Adriana: É um mecanismo grande, o que me chamou a atenção foi que, por um lado, você tem as pessoas muito 
bem informadas e a ( ... ) 

Entrevistado:( ... ) passou pela fábrica? Humm. Enquanto que o ruído( ... ) 

Adriana: Pior para quem mora aqui do lado do aeroporto ( ... ) era terrível. Mas a comunidade já estava 
organizada ... 

Entrevistado: Agora mudaram, né? Está lá no Jabaquara, acabei[ acabou?] mudando. 

Adriana: Aquele ali foi um caso ... Foi um mal-entendido. 

Entrevistado: Depois daquele acidente eu falei: não vou morar mais aqui, não. Vai cair um dia na minha casa( ... ) 

Adriana: Foi um caso muito mal resolvido, até hoje. Ainda continuo convencida[ com pesquisa?] ... 

Entrevistado: E quem participa não enxerga o tamanho( ... ) [bati a cara?] Eu estou analisando o risco. Cada vez 
que você comunica um projeto você está comunicando o que tem que ser feito, o que tem de ser 
mudado. Você passa essa imagem. Porque senão ... alguém chega e fala( ... ) o trabalho na fábrica é 
o que te permite passar às pessoas o que é bom e o que é mau, o que tem de ser feito, o que não 
pode ser feito, como ela pode trabalhar ... é esse( ... ) de reclamações. E esse processo funciona( ... ) 
incentivar a reclamar, a qualquer hora.( ... ) você está fazendo mal( ... ) 

Adriana: Que você não teve no caso da queda do Fokker, que foi justamente a ( ... ) os mais diretamente 
envolvidos com a aviação( ... ) com a comunidade. Isso não existiu, como não existe até hoje.( ... ) mas 
a defesa civil tem alguma coisa a ver ... 

Entrevistado: Essa turma não é obrigada a nada. Você reclama do avião e eles: "ah, se você quiser viajar ... só 
tem esse avião, se não quiser, não viaja"( ... ) para eles se você gostou, gostou, senão tanto faz.( ... ) 
Agora, quem pode fazer isso é a detentora das ... as companhias aéreas, que estão se [lixando?]( ... ) 
você vai de táxi. Se não tem dinheiro para pegar táxi por aquele caminho( ... ) de digamos, de 
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empresas que se comportam como monopólios. ( ... ) uma pessoa. Aí também tem outra coisa. Se 
você for levar um [liberal .clássico?] ao supermercado( ... ). Você pagava [separava?]?( ... ). 

Adriana: Ah, não, eu me lembro das coletas do( ... ) Eu não ia a supermercados todo dia, mas no que eu ia tinha 
latinhas( ... ), papelão ... 

Entrevistado: Agora no Pão de Açúcar você paga vinte centavos, vinte centavos cada embalagem. ( ... ) Então 
daqui a pouco vou começar a pegar latinhas na rua. ( ... )mas nunca vai ter latinha na IJ)inha rua. 
Você me traz sessenta latinhas e eu te pago um real.( ... ) Como que funciona isso? Não sei, mas 
funciona. 

Adriana: Funciona. O pouco que se tem debatido isso em confrontação, principalmente depois das frentes( ... ) 
Como é que você administra esse negócio? Eu sei que tem empresas ... Isso deve funcionar com uma 
certa faixa social... 

Entrevistado: Aqui tem conselhos comunitários? ... 

FimdoLadoA 

Início do Lado B 

Entrevistado: ... então, quanto a ações responsáveis, diferentemente daí ( ... ) é sacrificada, aí a empresa que 
compra é sacrificada, então você pode obrigar ela a se sacrificar, mas não é a ação que vai 
sacrificá-la. O que vai levá-la a ações responsáveis é a empresa associada ... não é ninguém que 
vai mandá-la fazer alguma coisa por ela. 

Adriana: E como os membros da cadeia tem recebido essa iniciativa, de maneira geral? Como você mesmo 
falou, existe uma ignorância, um desconhecimento, uma inocência até ... 

Entrevistado: Não, mas por quê? Porque de uma forma ... se você quer ser parceiro, tem que se orientar( ... ), 
senão não vai ser meu parceiro. É mais ou menos como a alta obrigação que têm os empresários. 
Mas essa aqui não( ... ), ele paga se quiser. Não é um [imposto?] que a gente( ... ) Quer negociar 
comigo? Que bom ... para mim isso é uma ação( ... ), não é obrigatório, não é um diplominha. Aqui 
não tem diplominha, não. Mas o que é que tem com isto? E você não tem diplominha? Você sabe 
que aqui não tem um diplominha para dar.( ... ) proativa. E eu estou implantando, mas no sentido 
de que... o que vou ganhar com isso? Vou ganhar segurança, vou ganhar conhecimento, vou 
ganhar diálogo. Agora diplominha ... por enquanto não tem nenhum. Mas você não vai colocar( ... ) 
Então, a intenção aí já não é garantia de qualidade. Isto, eu posso falar, por que eu posso falar 
alguma coisa disto,( ... ) Entende, a credibilidade de que tudo isto está unificado.( ... ) 

Adriana: Mas isso acaba unificado em 1963 pela indústria química. Agora, ( ... ) são as próprias indústrias 
químicas que se verificam. 

Entrevistado: Claro, para isto foi criada a (palavra estranha, algo como "verificar" Processo que também( ... ) 

Adriana: Mas para isso a [Verifica?] também poderia ser, por esse nome, eu posso ser ... 

Entrevistado: Não, mas não falamos isso. O primeiro processo de auto-avaliação é avaliar a si próprio. Agora, 
cuidado. Porque quando venho verificar isso ... por exemplo, quem se auto-avalia? Cada código 
tem um coordenador. Então, no fundo, como é uma ação [mesma palavra terminada em -iva, pode 
ser curativa], o cara se avalia e informa: "é, nós estamos assim e tal" para o gerente e tudo está 
bem. Agora, quando vamos verificar e verificar com a comunidade ... Porque quem vai verificar a 
empresa é a [Abiquim?], outras entidades da indústria química e a própria comunidade junto. Não 
é que ... iria assim: a comunidade vem junto e "oooh, ( ... )É a comunidade que fala isso. É bem 
diferente de qualquer outra coisa. Porque a comunidade é um instrumento importante e a gente 
espera que ela vá avaliar( ... ) que tem compromisso. 
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Adriana: É, mas ela tem compromisso com os interesses dela. 

Entrevistado: Sim. É que é assim: não adianta se agora o cara fala bem, chega a hora, ele vai lá e tenta explicar 
por que colocou estágio 4 ... e( ... ) não teve o cuidado de não criar um fato. Então o fato significa 
que ... este, como não é obrigatório, como a [licença?] passa a ser ( ... ) objetiva, você sabe ... A 
turma que vai lá, sabe por que está indo lá, é só indústria química. E a comunidade que vai lá, é 
quem mora naquela área, não é a comunidade planetária. É só quem mora lá perto.( ... ) 

Adriana: Então, de certa maneira, se estabelece com a comunidade uma relação bem( ... ). Porque por um lado, 
como você mencionou, a comunidade tem na empresa sua agenciadora de ações junto ao poder 
público,( ... ), é uma relação [mesma palavra] para ser administrada. 

Entrevistado: É sim. Tem que informar direitinho. A empresa tem que confiar na comunidade, parte ... a 
comunidade parte dela [está confuso assim na fita]. Não é a outra parte, é a minha parte.( ... ) 

Adriana: É, é uma relação bastante ambígua. A comunidade ama e odeia ao mesmo tempo ... justamente por ... 

Entrevistado:( ... ) Tem muita coisa, como qualquer outra. 

Adriana: Só voltando a algumas datas, de verificar( ... ) 

Entrevistado: De verificar mesmo ... foi no ano passado, no fim do ano. 

Adriana: Porque essa era uma das críticas que encontrei( ... ) podia estar suscetível a esse engano, na medida em 
que não tinha quem a auxiliasse a se conhecer melhor.( ... ) 

Entrevistado: O objetivo foi que a empresa, digamos ... surge na conscientização e a empresa tem que ... mais ou 
menos como a prefeitura fez agora em( ... ), fala com as pessoas e você escreve [inscreve?]( ... ) 
então eles colocaram um mínimo.( ... ) Porque se( ... ) da população mente, e ela exige que outros 
não mintam( ... ) ''não sei quem mora na casa dele, então( ... ) nenhum tem. Até que a sociedade 
exija um comportamento das autoridades, ela é mentirosa. Claro, por quê? ( ... ) A própria 
sociedade é ( ... ), a sociedade inteira mente. Não é que se possa ... Então aqui, não tem briga 
nenhuma, você pode escolher, mas( ... ) "Ah, olha você falou aquilo?'' Falei, pô. Então o quê?( ... ) 
Aí você vai falar se ele( ... ), mas não é só você. Tem a comunidade, tem outra fábrica aqui, tem 
várias ( ... ) A sua comunidade não conhece o cara da fábrica, essa fábrica é uma empresa 
associada, nunca viu. Não conhece você, aqui ninguém se conhece nesta mesa. Se encontraram 
para fazer isto.( ... ), o que é ótimo. 

Adriana: Com concepções diferenciadas ... 

Entrevistado: ótimo.( ... ) Porque é necessário sim se treinar as pessoas, né ... Então, a comunidade é treinada para 
fazer isso, não que eles venham aqui e falem: "ah, não, quem da comunidade vai participar?", 
não... tem treinamento para eles também. Então aqui se sentem valorizados por haver um 
treinamento com um auditor. Porque ninguém nunca vai dar um treinamento a um cara de lá que 
é ... motorista de ônibus.( ... ) São treinadas por um auditor. 

Adriana: E qual o teor do treinamento? 

Entrevistado: O teor é a parte sistemática, a organização, uma orientação, o que cada um tem de ver, os cuidados 
que se deve ter, como aplicar e implantar ... enfim, como ver a coisa. ( ... ) e é a única avaliação 
com a comunidade. 

Adriana: Então o código envolve a comunidade na preparação à emergência e na avaliação ( ... ), envolve a 
comunidade como um todo. 

Entrevistado: Sim, envolve como um todo, como um programa. 
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Adriana: ( ... ) também tornear práticas de trabalho, práticas ambientais. Essas práticas ambientais e as de 
emergência são mais visíveis. Para o público externo são as que mais aparecem, pum! 

Entrevistado: Agora está começando a aparecer o transporte, né? 

Adriana: É, eu vi que o transporte ... parece que já tem um outro envolvimento ... 

Entrevistado: Este é o resultado da( ... ) produtiva, do sistema de avaliação. 

Adriana: Também outra coisa que acaba se tomando visível na medida em que alguma ocorrência envolvendo o 
transporte está ali. Ela é jogada no meio da estrada, o produto químico, a carga está lá como prova. Eu 
só queria confirmar um dado sobre a questão do transporte: alguém me falou que alguns veículos de 
transporte de cargas químicas não circulam à noite. É verdade isso? Caminhões de carga química não 
circulam à noite. 

Entrevistado: Não sei, mas isso ... 

Adriana: Isso é mais uma curiosidade. Porque a mídia divulga isso ... o pessoal toma "bolinha", dorme ao 
volante ... então tenho essa curiosidade ... 

Entrevistado: Bom, mas eu não sei como ( ... ) trabalho agora na avaliação, né? É bastante dificil. É o único 
sistema de avaliação ... e ele é auditado através de uma empresa certificada. Para [verificar?] não, 
para verificar isso é feito pela própria indústria química( ... ). 

Adriana: É que o processo para mim tem um( ... ), mas se você pensar em termos de ... 

Entrevistado: Mas não se esqueça que aqui, nesse plano, o atendimento de emergência contempla também 
atendimento ao transporte. Nós estamos criando também uma auditoria no sistema que realiza o 
atendimento de emergência ao transporte, isto é, auditoria no próprio transporte. 

Adriana: O sistema seria esse Pró-Química? 

Entrevistado: Não, o Pró-Química é um sistema de informações. 

Adriana: É que me pareceu bastante sofisticado, eu li um folheto do Pró-Química ... 

Entrevistado: O que ele faz é: você telefona e dá soluções [está assim na fita, mas a intenção parece ser ''recebe 
soluções"], dá ... Por exemplo, uma mulher ligou e falou: "olha, o meu marido está fazendo um 
trabalho ... será que dá para tirar o entulho daqui?'' Não sei por que ela queria tirar o entulho de lá, 
mas enfim. A população também liga, não são só empresas. 

Adriana: A Abiquim parece ser uma entidade muito fechada em si mesma. Como a população tem acesso, como 
vocês trabalham essa relação com a comunidade? 

Entrevistado: Ah, agora está sendo criado um conselho consultivo nacional. Até porque( ... ) numa área que ... é 
uma área específica econômica. É responsável pela área ... digamos, é o braço responsável pela 
relação da comunidade com a Abiquim. Então, agora, a nível social, temos esse conselho 
comunitário social que teria esses conselhos consultivos com a comunidade, mas em nível 
nacional. Se vão participar, eu não sei, mas foram convidadas pessoas de várias áreas. O problema 
é que na Abiquim ele não se posiciona, porque ela é uma entidade que não pode sair a favor nem 
contra uma empresa. A Abiquim é uma associação e um programa. Pode-se discutir um programa, 
mas não se pode chegar dizendo: "a empresa tal está mal avaliada, não é justo". 

Adriana: Voltando ao PAM [PAE?], tem mais algo que o senhor gostaria de dizer, que o senhor considera 
importante? 

Entrevistado: Então, você tem que aproveitar aquilo que ( ... ) nos eventos. Anualmente tem um evento da 
indústria química ( ... ) acho que na biblioteca você pode pegar e ler os anais, porque tem muita 
coisa publicada do conselho do PAE. .. você tem que ler, tem muita coisa. 
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Adriana: Farei isso, é minha tarefa como pesquisadora.( ... ) dúvidas, e vou ser bastante franca, além de tirar umas 
dúvidas minhas em relação ao PAM ( ... )Então gostaria que você pudesse me ajudar. Empresas, aí eu 
vou ser bem específica, como trabalho com ( ... ), me interessa conversar com empresas, que estejam 
implantando o código e que estejam treinando (porta-vozes?]. .. com comunidades, com todas as 
dificuldades de que você falou, ( ... ) Então gostaria que você me passasse nomes de empresas e de 
pessoas, para que eu possa contatá-las e falar sobre a formação do porta-voz. 

Entrevistado: Bom, mas aí primeiro eu teria que falar com elas.( ... ) 

Adriana: Eu tenho acesso à Rhodia, ao programa da Rhodia, mas à área de comunicações da Rhodia ... 

Entrevistado: Mas você quer falar com a área de comunicação inteira? 

Adriana: Na verdade, agora quero deixar a parte braçal da minha tese. Que é partindo do programa de ações 
propostas, trabalhar com o pessoal no (porta-voz?]( ... ) um grande auxílio. E eu tenho a impressão de 
que isso está na área de comunicações. 

Entrevistado: É, normalmente está. Mas aí é que está, é o porta-voz da empresa, por que nas (posições? 
comissões?] de diálogo às vezes não ... 

Adriana: Sim, ou na (posição?] de diálogo, mas eles têm de estar informados. 

Entrevistado: Não é tanto o porta-voz. Não tem ... é que não se exercita a figura do porta-voz. Existe a figura do 
mediador ... nem do mediador. Existe a figura [esse trecho foi dito assim: ''nem do mediador existe 
a figura", sem pausa] ou do facilitador, que é quem faz a ata( ... ). 

Adriana: Então eu teria duas vertentes de pesquisa: uma do porta-voz mesmo, que é o órgão oficial da entidade, 
aquele sujeito que vai estar na minha frente, numa situação de emergência inclusive, e também a do 
facilitador, como ele é formado ... 

Entrevistado: Mediador. 

Adriana: Mediador. Estaria diante de duas frentes pelas informações que tenho aqui.( ... ) Ela desce e sobe. 

Entrevistado: Como assim? 

Adriana: Eu brinco dizendo que as matérias são feitas de grandes idéias e muito braço. Como o concreto da tese, 
o meu concreto, é a aplicação. E onde é que se faz essa aplicação? Nesses camaradas, nesses porta
vozes, nesses aplicadores. Neles tem de estar imbuída toda a ação, todos os princípios que regem o 
código de comunicação do próprio( ... ) Eles são a minha parte concreta. 

Entrevistado: Aqui é mais fácil de falar. É mais fácil porque eu participava dos conselhos e nunca fui 
treinado[formado?] em comunicação.( ... ) Então lá é menos ... não tem esse formalismo. Eu não 
sou treinado ... organizando. Aqui é bem mais informal, tem menos formalismo. 

Adriana: Menos formalismo. Mas existem alguns requisitos, tem de ser alguém ... Não dá para colocar um 
engenheiro tecnicamente maravilhoso, mas que tem dificuldade em lidar com questões comunitárias. 
Existe esse pré-requisito básico. 

Entrevistado: Mas normalmente as pessoas que estão no conselho são pessoas com facilidade para se comunicar, 
tem interesse em se informar.( ... ) é discussão. 

Adriana: Como é que você escolhe essas pessoas? 

Entrevistado: Então, aí eu preferiria que ... depois eu ·vou te passar as empresas para você consultar. Aqui seria 
bom que, quando você passar nas empresas, você falasse com o pessoal que de alguma forma está 
coordenando ... que é indicado pela empresa para participar do conselho. São eles que podem falar 
alguma coisa a você. 
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Adriana: Então ela operacionaliza todo esse conjunto no seu diálogo com a comunidade. Já deve estar com tudo 
cabeça para entrar ... 

Entrevistado: Às vezes a pessoa tem de ser dura lá, porque senão ... Ela precisa ter muita sensibilidade. Ela 
precisa saber quando falar não, senão perde a autoridade. Como a prefeitura, eles falam um não 
que a turma acaba reconhecendo: "é, realmente, não tinha como fazer". ( ... ) Vai cobrar dos 
aposentados e começa: "pô, ( ... ) 

Adriana: Então eu gostaria de conversar com essas pessoas ... 

Entrevistado:( ... ) 

Adriana: Ai, que interesseiro, querendo fazer( ... ) 

Entrevistado: E algum político lá tem. ( ... ) O único do resto do país. Ele que tem. ( ... ) enfiando a faca nos 
aposentados públicos ... mamma mia. Por mim poderia se [aposentar?] já até morrer, já fez o 
suficiente. Ninguém nunca conseguiu ... Quem faz isso? Nenhum outro que está na América do 
Sul faz isso. ( ... ) 

Adriana: Eu gostaria de contar com o senhor, para que me ajude ... A credibilidade [do senhor?]é o que está em 
jogo, eu já coloquei isso ... e até se o senhor quiser, até para falar com as empresas mais formais. Tem 
bastante porta-vozes formais, da área de comunicação. Eu aguardo um contato do senhor, para mim 
facilitaria. Claro, eu vou ser muito sincera, dou preferência a empresas daqui de São Paulo. Viajar para 
a Bahia para visitar o pólo petroquímico ... minha bolsa de estudante não vai cobrir. Dou preferência, 
mas se não tiver jeito, tudo bem. Rio de Janeiro é tranqüilo, pode ser. São Paulo tem alguma coisa ... O 
que me assusta um pouco é( ... ) algumas coisas do gênero, porque, confesso, tenho essas limitações 
orçamentárias de pesquisador.( ... ) 

Entrevistado:( ... ) 

Adriana: Não, eu baixei da internet.( ... ) em Santa Catarina. Mas eu também vou olhar os anais do ... 

Entrevistado: É ... o que eu ia dizer ... Ah, eu só acho que num país com tanto sol( ... ) energia solar, e quem 
desenvolveu mais essa tecnologia foi a Holanda, que não tem sol, os ingleses, que também não 
têm sol... O governo( ... ) "Ah, não sei, mas está pensando". O dia em que o governo fizer isso 
ainda vai ficar mais( ... ). Não sei, mas está pensando.( ... ) A única forma geral de se gerar alguma 
coisa é essa.( ... ) Senão não dá pra gerar nada, se você não pensa ... Ficar pensando a sociedade 
não é como antes( ... ) não dá para pagar a comida e moradia,( ... ) então, a pessoa tem de pagar. 
Como se fosse um trabalho: ela está pensando, está trabalhando.( ... ) 

Adriana: Olha, eu quero o( ... ) você marca a entrevista para um dia e a( ... ) vinte dias, coisa que, para quem faz 
pesquisa, é ... se alguém quer conversar comigo amanhã, eu tenho de estar disponível amanhã. Não 
posso remarcar para daqui a vinte dias ... (risos) Partindo para o lado existencial da coisa, eu nem sei se 
vou estar viva daqui a vinte dias.( ... ) minhas dúvidas. Eu vou deixar não só meu e-mail, mas também 
meu telefone, porque a minha base é São Paulo e São José dos Campos. Eu tenho a casa da minha mãe 
e meu apartamento, vou deixar meus dois endereços ... Está aqui, em um pedaço de um trabalho meu, 
da FGV. Aliás, é justamente sobre o que estávamos discutindo. Eu elaborei o código de seleção da 
comissão de bolsa. 

Entrevistado: O que é essa bolsa da demanda social? 

Adriana: A demanda social é a bolsa de mestrado e doutorado da [CAPES?] e de formação dos pesquisadores de 
mestrado do CNPq. A bolsa de doutorado do CNPq é uma bolsa diferente, acho que é um outro tipo de 
( ... ) E eu fui responsável pela criação desse manual, pela produção dele, orientando os candidatos a 
bolsista nos procedimentos, prazos, quem pode ter bolsa, quem não pode ter bolsa.( ... ) Eu tenho que 
ficar um pouco lá e um pouco aqui. 

Entrevistado: Então você poderia participar da reunião do conselho consultivo da Basf e da Kodak. ( ... ) O 
conselho comunitário da Basfnão é bem assim, não.( ... ) É um conselho que não é fácil... 
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Adriana: Hummm, conversar com o pessoal desse conselho deve ser muito produtivo. 

Entrevistado: Vale a pena ... 

Adriana: Um grupo que tem essa variedade ... 

Entrevistado: Sim, o que chama a atenção é o nível das pessoas.( ... ) 

Adriana:( ... ) Isso pra mim é importante: como surgem? 

Entrevistado:( ... ) Isso eu não sei. Como surgem, como aparecem, eu não sei.( ... ) 

Adriana: ( ... ) acidentes em Vila Socó, a Rhodia ... A Rhodia tem sempre ... Vila Socó é uma, já a Rhodia foi 
aquele ... 

Entrevistado: Aquele caso em que compraram da empresa e não avaliaram ... 

Adriana:( ... ) botaram uma( ... ) na minha cabeça: burra!, que é um livro do cara de relações públicas da Rhodia. 
( ... )ele conta o programa de comunicação da Rhodia com a sociedade, mais especificamente com a 
imprensa. E quando ele descreve esse acidente, ele diz: "graças a deus, os jornalistas eram burros, não 
perceberam a gravidade". Foi um negócio assim, horroroso. O programa de comunicação deles, da 
Rhodia, na época ( ... ) foi ele que estabeleceu os parâmetros, quando se mudam as paiavras, os 
treinamentos, quando se muda uma fala, ele que estabeleceu todo o departamento de comunicação e 
assessoria de imprensa, as diretrizes foram todas estabelecidas nesse projeto. Acho que é um projeto 
anterior ao código. 

Entrevistado: Isso eu não me lembro ... 

Adriana: Pelo menos eu posso te mandar um exemplar. Assim você pode se divertir.( ... ). Muito interessante.( ... ) 

Entrevistado: Aí é que está ... ( ... ) 

Adriana: Eu mesma, na investigação dos acidentes quumcos que ocorreram na Petrobrás ( ... ) uma saia 
justíssima. Basta saber ( ... )Não vi uma pergunta sobre os acidentes na baía de Guanabara que se 
referisse aos mecanismos de prevenção da Petrobrás, não vi uma pergunta sobre os mecanismos de 
manutenção preventiva dos equipamentos... Aquele acidente de Guanabara me cheira a falta de 
manutenção. 

Entrevistado: O que eu fiquei sabendo é que houve um deslocamento do terreno abaixo do... Havia uma 
característica geológica que mudou com o tempo. Não sabemos por que mudou. O ser humano 
que começou a dragar em algum lugar( ... ) 

Adriana: Aí é outra pergunta. Era possível prever na época que isso iria acontecer? ... 

Entrevistado: Aí é que está, vou te dar um exemplo. Acho que em 1988 houve um estudo dizendo que a terra 
mais fácil de( ... ) para o mar. Ninguém entendia nada, por que estavam dizendo que a terra do mar 
estava indo para o mar?( ... ) Se a terra do mar está indo para o mar, isso parece certo. ( ... )mas 
qual a profundidade? E isso que demorou uns três anos para determinar se houve deslocamento .. ; 
Primeiro era preciso se falar em alguns sistemas de medição, e isso demora( ... ) não é fácil. E 
complicado. ( ... ) 

Adriana: É o segundo ônibus espacial que explode. 

Entrevistado: Então ... ( ... ) No caso do Exxon-Valdez ( ... ) 

Adriana: Uma das conseqüências mais interessantes que levantei quando estava fazendo essa pesquisa sobre a 
Petrobrás, ( ... ) o aspecto técnico para mim cheira a esse sentimento, tenho uma relação especial com 
ele. E é uma relação de (correlação?] que se estabelece. Uma coisa que eu nunca esperava, que abalou 
profundamente a ( ... ), davam isso na mão dos gerentes de tráfico, e eram eles que comandavam a 
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distribuição. Então se criou uma situação absolutamente inédita de ter de se negociar com bandido para 
poder gerenciar( ... ) com a população. E eles tiveram de ... 

Entrevistado: ( ... ) 

Adriana: ( ... ) crise anunciada, é o caso perfeito. Eu pego a teoria da crise organizacional, que tem tudo isso 
ampliado, tiro esse papel. .. Agora vem cá, o cara fugiu, o cara sabia. 

Entrevistado: Você acha que o cara sabia? 

Adriana: Ele sabia. 

Entrevistado: Mas quem sabia? Se fosse eu, pegava um helicóptero, me reunia com o prefeito e diria ... "( ... ) por 
favor, não diga nada". ( ... ) um especialista sair correndo enquanto diz: "olha, aconteceu isso e 
isso" ... 

Adriana: Ele se declarou culpado, então tá bom. 

Entrevistado: Não, não. Ele saiu correndo( ... ) "A todos os empregados da fábrica: cada um vá para uma cidade e 
informe todo o mundo que irei me reunir com vereadores, prefeitos e governador".( ... ) Ai é que 
está, esses programas de ações responsáveis são panacéia, mas se você for ver, vai dizer: "Huinm, 
eu tenho mesmo que fazer isso? Tá, então eu vou fazer". Porque está escrito, não foi algo que 
alguém te falou. Agora, esses( ... ) não têm nada. Fazem as pessoas pensar que é bom, mas não têm 
nada concreto. ( ... ) Porque o cenário não precisa de especialistas, você chega lá e diz: ''temos que 
aprovar um projeto, o que você pensa?", e são pessoas como nós, que moram do outro lado da rua 
da fábrica, que pensam o mesmo. Então, a comunidade vai lá, qualquer comunidade, e não é 
dissociável. O programa diz que não é dissociável. Eu posso ser empregado e comunidade ao 
mesmo tempo. 

Adriana: Que é o que acontece na maior parte do tempo, não? 

Entrevistado: Sim, com ·certeza. 

Adriana: Mas todo mundo lá mora perto do trabalho. 

Entrevistado: Sim, eu morava lá perto( ... ) Eu era empregado e comunidade ao mesmo tempo. Então, como eu 
era da área de relacionamento com a comunidade, para mim era óbvio que eu deveria manter 
contato com ela, não havia outro jeito. 

Entrevistado: Mas quando isso está escrito ... a fábrica que conhece o risco, que trata da segurança, identifica esse 
risco com os funcionários, escuta e discute o risco com os funcionários, com o pessoal que 
trabalha lá. ( ... )"se faz assim, olha o que vai acontecer. Então, muito cuidado". O programa faz 
isso, senão ele seria ... você entende? Não que eu seja fanático por esse programa. Eu acho lindo 
isso, uma coisa que ... não te dá um diplominha. Cadê isso? Você tem a ISO 14000, "oh, que lindo. 
Você ainda não viu meu diplominha? Veja só que bonitinho". Agora se você chegasse e 
perguntasse a alguém que tem a ISO 14000 ( ... )Ninguém vai ver, ninguém vai verificar que o 
diplominha que ele tem não tem nada a ver com planos de gerenciamento.( ... ) diplominha? 

Adriana: Aliás, eu nem trabalho com o ISO 14000. Faz tempo que não conheço ninguém ... 

Entrevistado: Não, mas eu falo daquele que tem o diplominha. Ele deveria falar: "Você quer fazer uma pergunta 
sobre o ISO 14000? ( ... )Agora, na ação responsável você tem de informar as pessoas que disse, 
que tem, blábláblá, que não tem diplominha. Não tem nada a declarar. 
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Adriana: É, o que você tem a declarar está na relação que você estabelece com a comunidade. Porque o diploma 
está lá para conferir uma certa credibilidade ... "Eu tenho credibilidade porque tenho o diploma, ele 
comprova a veracidade do que falo, ele é meu respaldo". Já a ação responsável me parece ser mais 
baseada no diálogo com a comunidade, a credibilidade dela tem uma base diferente. Quer dizer, a 
credibilidade aí depende da atuação e da percepção de credibilidade que se tem no meio onde se está 
inserido. São valores diferentes dos do ISO 14000. 

Entrevistado: Nas reuniões do conselho se pergunta( ... ). 

Adriana:( ... ) 

Entrevistado: O engraçado( ... ) que estava fazendo um trabalho sobre isso, o trabalho era sobre o risco. Então, ela 
chegou à conclusão de que é melhor passar o domingo trabalhando na fábrica do que dormir fora. 
Você corre menos risco. 

Adriana: É, mas o risco está aqui também. Você pode ser assaltado na rua, o elevador pode despencar ... 

Entrevistado: Agora na fábrica, para despencar alguma coisa... não despenca. Os critérios de manutenção, 
segurança e manuseio que estão instituídos( ... ) Quando você tem um carro, quem tem ... o valor 
do carro é seu marido [está assim na fita]. Você tem a relação com uin irmão seu, ou o seu pai ... 

Adriana: A relação é minha e vou confiar. 

Entrevistado: Claro, eu também não desconfiaria do seu pai, agora se me arrumar outro, aí eu desconfio .... 

FimdoLadoB 
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ANEXO 6: ENTREVISTA COM A EMPRESA SEM MÁCULA 

Início do Lado A 

Adriana: ... que ótimo. 

Entrevistado: A área de comunicação de crises da Empresa sem Mácula ... que criou a comunicação de crises ... é 
um assunto sério, é um assunto sério. Eu tenho pouco mais de um ano de Empresa sem Mácula, 
mas a Empresa sem Mácula tem 84 anos de Brasil, no ( ... ) já tem cem anos. E pelo que a gente 
pôde ver pelos meus antecessores, pelo que eu pude depreender, a área de comunicação de crises 
da empresa é uma área que existe seguramente há uma década. Ela tem mecanismos formais de 
processos de gerenciamento de crises. Esses processos fazem parte do dia-a-dia, não da área de 
comunicação, mas do dia-a-dia dos empregados da empresa. 

Adriana: Isso levaria a uma relação com essa ação responsável da empresa? 

Entrevistado: Exato, que também está em sincronia com o desenvolvimento sustentável da Empresa sem Mácula. 
A Empresa sem Mácula, como toda indústria química deveria... a Empresa sem Mácula é 
engajada no desenvolvimento sustentável. Eu até tenho aqui o material impresso, depois eu te 
passo um resumo. Bem, mas sem dúvida alguma, a gente tem uma área de responsabilidade ... e 
essa área ... Na área de comunicação nós provemos treinamento de gerenciamento de crise para 
todos os negócios e plataformas da empresa, ao mesmo tempo que nós temos de assegurar que 
todos os processos existentes de gerenciamento de crise estejam preenchidos, ou seja, você tem 
fichas de produtos, você tem uma série de processos que não são só da comunicação, são do 
gerenciamento de crise. Isto é, controle de produtos que você recebe, transporta, manuseia, 
envia ... como fazer para evitar problemas, essas coisas. Então essa é a Empresa sem Mácula. A 
Empresa sem Mácula tem em seu nível mundial, global, a empresa leal-I [ele falou um nome que 
soava como "IL-1" (ái-él-um)], que é a empresa, comercial, [aqui ele explica como se escreve o 
nome da empresa: "i, e ... a, ele, um"] que nos assessora. Enfim, é um processo que a empresa 
cuida com muito carinho. 

Adriana: Quantas pessoas estão envolvidas na área de comunicação, só focadas nesse processo? 

Entrevistado: Nós não temos pessoas só focadas no gerenciamento de crise. Nós temos pessoas treinadas para 
administrar, enquanto comunicadores, a crise ... mas é menor do que isso. Nós temos parceiros em 
todos os empregados que têm, de alguma forma ... que são chamados para atuar em uma dada 
crise. Seja ela corporativa, seja ela na plataforma, seja no transporte. Ou seja, nós treinamos, nós 
formamos formadores, e também reciclamos esses formadores. Ou seja, se a área de comunicação 
saísse amanhã da empresa, por exemplo ... não tem mais área de comunicação. Mas nós temos a 
certeza de que todos estão formados. Óbvio que depois alguém vai ter de continuar essa 
reciclagem. Tem gente nova chegando, tem gente que muda, tem gente que muda de área; 
portanto, os insumos podem ser outros ... os objetivos de mercado, os produtos fabricados podem 
ser outros. Mas sem dúvida alguma, a área de comunicação não está sozinha. Acho que esse é um 
diferencial interessante, ver como a Empresa sem Mácula gerencia as crises. 

Adriana: Isso nos leva ao próximo tópico: como se estrutura a equipe de gestão de crises da Empresa sem 
Mácula ... 

Entrevistado: É, é assim mesmo, como nós contamos naturalmente com ... hoje em dia, a maioria dessas ... 

Adriana: É( ... )? 

Entrevistado: Sim, é terceirizado, é terceirizado ... Quer dizer, eu não sou terceirizado, tem pessoas que não são 
terceirizadas na minha área. Mas existem empresas hoje que há muito tempo nos prestam esse 
serviço. Elas climatizaram, tropicalizaram o gerenciamento de crises global porque as 
características do Brasil são diferentes das de um país europeu ... a própria imprensa, o 
relacionamento com os empregados, a legislação trabalhista ... Não dá para você chegar e falar: 
"Tó, aqui está o treinamento de crises da China, vamos mandá-lo para o Brasil" e vice-versa. 
Então isso tudo foi estudado, climatizado, adaptado e a gente trabalha com cenários. 
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Adriana: ( ... ) um pouco mais profundo. Conforme o tipo de gestão, dizem, ( ... ) você forma uma equipe 
interdisciplinar. Então gostaria de saber se é possível, aqui na Empresa sem Mácula, vocês formarem 
essa equipe conforme a crise, conforme o produto, enfim ... 

Entrevistado: Na realidade, nós temos nossa área de comunicação, nós temos a área de( ... ) na empresa, ou seja, 
nós temos a área que cuida especificamente da aplicação e do acompanhamento dessa atividade. E 
essas são as primeiras áreas a ser mobilizadas. Naturalmente, como nós temos vários sites, e como 
estamos nos referindo a uma crise no site, vamos dizer, ou a uma crise no volume que dê uma 
crise corporativa, daí é diferente, né? 

Adriana: Particularmente, como eu trabalho com crises, eu gosto de falar em acidentes ampliados. 

Entrevistado: Então vamos falar em acidentes ampliados ... 

Adriana: Eu acho que isso significa meio caminho ... 

Entrevistado: Então, um acidente ampliado é um acidente ... ele tem, imediatamente, a equipe que vai se formar 
para dar suporte é a equipe do( ... ). É a equipe que importou, que solicitou a vinda do produto, ou 
seja, o produto x usado para fabricar y está sob a responsabilidade dos negócios z. Então o 
negócio z tem a responsabilidade de administrar essa crise, com o suporte de comunicação, com o 
suporte jurídico, com o suporte do( ... ), com o suporte administrativo ... Aí, normalmente, vêm 
todas essas áreas de suporte, onde o pessoal já está treinado ... eles entram dando suporte para essa 
crise. 

Adriana: E a área de comunicações é a única que fala? 

Entrevistado: Sim, para fora e para dentro. Para fora, sem dúvida alguma, é a única que fala; e para dentro é 
quem traduz, porque nesses casos os empregados são os primeiros a ser lesados. Não resta dúvida 
de que nós temos de comunicar corretamente e inteiramente ... 

Adriana: Você mencionou alguns treinamentos feitos por parceiros. Eu tenho algumas perguntinhas capciosas 
aqui: como eles vêem esses treinamentos? 

Entrevistado: Eles quem? 

Adriana: Esses "parceiros" que vocês chamam para dar os treinamentos. 

Entrevistado: Ah, você se refere às empresas que nos ajudam, os terceiros. Então, o [response +palavra] é feito 
todo através da França. Comunicação, que é a que eu me referi... nós temos, efetivamente, 
parceiros e empresas contratadas, que não são exclusivas nossas, elas têm outros clientes. 
Naturalmente, os clientes não são conflitantes .... Enfim, são agências de comunicação que nos 
prestam serviços. Agora ... 

Adriana: Certo, eu supus que existisse para cada acidente um acordo das equipes com as agências internas da 
Empresa sem Mácula para elas também atuarem como porta-vozes. 

Entrevistado: Nós treinamos, mas na realidade é uma emergência, ou seja, dependendo do fato, se você ... nós 
somos uma empresa muito transparente, aliás, não tem como. Dependendo do que acontece não 
adianta ... (ri) 

Adriana: Já escutei histórias terríveis a respeito de um armário trancado da Empresa sem Mácula ... 

Entrevistado: Armário trancado? 

Adriana: Ah, é um boato que corre ... que a Empresa sem Mácula tem um armário trancado cheio de causas ... 

Entrevistado: Não ... não, eu conheço bem a Empresa sem Mácula ... 
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Adriana: Eu escuto esse boato faz tempo ... desde meus tempos de jornalista corria esse boato. 

Entrevistado: Não tenho idéia desse boato, mas até poderia verificar, embora ache difícil que ... 

Adriana: É um armário de causos em que a Empresa sem Mácula coloca de lado ( ... ) grande potencial de 
explosão com a imprensa. 

Entrevistado: Não conheço, não conheço ... 

Adriana: É um mito, um mito desses que correm ... 

Entrevistado: Eu acho, Adriana, que não só a Empresa sem Mácula, mas todas as indústrias químicas, com o 
avanço da tecnologia e o avanço da sociedade, ainda mais em um país emergente, como o nosso ... 
Naturalmente que toda essa tecnologia avançou, o relacionamento com a comunidade avançou, ou 
seja, não há essa história de armário, se é que existe ou existiu. Eu desconfio de que não, porque 
conheço a Empresa sem Mácula. Eu acho que é mais aquela história de quando não teve( ... ) 
fechada ou quando a empresa efetivamente não se relaciona ... É muito difícil você ... para uma 
empresa como a nossa, você não tem como não divulgar os seus passivos. Até porque você tem lá 
todos os inventários. As empresas são obrigadas a contar o que acontece. Chama-se autodenúncia. 
Senão o negócio [algo como "engrossa"]. Você sabe disso, a legislação não é fácil. A Cetesb eu 
computo como uma agência tremendamente eficaz, apesar de às vezes ter uma posição meio 
"confortável", na minha opinião ... mas não é, a Cetesb é tremendamente eficaz, os ministérios 
públicos são extremamente eficazes. Então, se é um boato, agora quando se( ... ) voltando aqui 
para a nossa mesa ... [risos] 

Adriana: Eu ouvia isso quando era jornalista. 

Entrevistado: Há quanto tempo isso? 

Adriana: Já faz uns dez anos ... 

Entrevistado: Eu acho ... é um pouco dessa coisa da postura da empresa ... eu não vou discutir se isso existe ou 
não. Acho que não, senão eu saberia. De qualquer forma,( ... ) ele é um livro excelente, porque o 
Walter é pioneiro, ele tem toda a minha simpatia e minha admiração. Então eu acredito que não. 
Agora, quanto ao porta-voz, voltando à sua pergunta, a gente forma porta-vozes, sim. A gente 
explica a importância de se colocar o fato de forma correta. Agora, efetivamente, nós temos 
posições de, em caso de emergência, lidar com o fato e colocar corretamente através de press
releases, mesmo em revistas, a posição da empresa. 

Adriana: Voltando à questão dos porta-vozes, estou interessada na separação desses fatores organizacionais, 
gostaria de saber como eles entendem esse tipo de treinamento? 

Entrevistado: Com muita simpatia. Como jornalista, e eu chamo você de jornalista também, você sabe da atração 
que é a ... quando você tem alguma oportunidade para uma entrevista. Naturalmente vai depender 
muito de personalidade, de momento e de preparo. Todos os nossos gerentes de negócios 
sofreram, e sofrem, uma reciclagem ou um aprendizado, se ainda não o tiveram, para que eles 
possam, numa eventualidade, ser os porta-vozes em uma determinada situação. 

Adriana: Indiferente do porquê? 

Entrevistado: Trabalhando os perfis. É diferente, né? Não é indiferente, é trabalhando os perfis. 

Adriana: De certa maneira, existe um perfil que a Empresa sem Mácula privilegia ... 

Entrevistado: Não, absolutamente não. 

Adriana: Alguma característica, qualidade ... 

Entrevistado: Não. Não para esses profissionais ... 
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Adriana: Mas não tem uma qualidade mais adequada para se preparar. .. 

Entrevistado: É, mas não para esses profissionais, porque você há de convir comigo que esses são profissionais 
em que a empresa deve privilegiar. .. a Empresa sem Mácula deve valorizar os conhecimentos 
técnicos e experiência deles. Dar entrevistas, falar com a imprensa ou dar uma palestra, não são as 
primeiras atividades de um profissional que é gerente de um negócio. Ele tem de vender. Ele tem 
de ser um bom vendedor, um bom técnico, um bom engenheiro de produção, enfim ... Eu tenho de 
saber. Essa é uma obrigação da minha formação e da minha equipe. Agora, a gente tem diferentes 
perfis. O que procuramos fazer é adaptar os diferentes perfis às situações. 

Adriana: E as situações com um público hostil? 

Entrevistado: Os públicos hostis são muito relativos, por isso que eu ... quando você fala em hostil... eles são 
muito relativos. O público não é hostil. Eu diria para você que é a situação que pode levar uma 
determinada comunidade ou pessoas - e aí eu incluo os jornalistas nesse possível público hostil, 
porque você também pode ter ONGs, jogadores de futebol, políticos, ambientalistas ... você pode 
ter seu vizinho ... quero dizer que você pode ter diversos públicos hostis. Então eu diria que a 
atitude da empresa é sempre procurar na transparência, na medida em que ela possa e saiba o que 
está acontecendo - e ela imediatamente tem de saber o que está acontecendo -, colocar de 
forma correta os fatos e, de preferência, se ela puder, se adiantar aos fatos. Mas nem sempre isso é 
possível, nem sempre dá para se adiantar aos fatos. Você viu aquele trem que descarrilou em 
Minas Gerais, no córrego da Alegria ... Aí você tem uma cidade inteira hostil. Eu não vou analisar 
como a [ele falou o nome da empresa] gerenciou a sua crise, ou como a Celobar está gerenciando 
a sua. Mas são crises que quebram uma empresa. Então o público hostil... eu já estive, nos meus 
anos de profissão, em muita situação onde existia um potencial de hostilidade. Só que dependendo 
de como você gerencia e dos reais propósitos da empresa ... no caso da empresa ter de lidar com a 
hostilidade, e não ela ser o lado hostil. O contrário, sempre o contrário. Então acho que não tem 
problema. É muito dificil uma reação mais violenta. Não há nenhum porta-voz que ... eu nunca vi 
nenhum ser intimidado do modo como estou imaginando. 

Adriana: Ninguém foi intimidado pelo conflito? Chegou a perder a cabeça? 

Entrevistado: Não, não ... 

Adriana: Tudo isso faz parte do treinamento? Vocês treinam alguns [seguranças?] para essas situações mais 
inesperadas? Preparam a cabeça para que nada saia ... inclusive tirando o revólver de quem está lá ... 

Entrevistado: Sim, sem dúvida. Aliás, a empresa sempre procura ... tem algumas coisas que você pode fazer por 
antecipação. Uma das coisas que fazemos é nos relacionar com a comunidade onde estamos. Isso 
é extremamente importante, porque é nesse dia-a-dia que você consegue criar um vínculo. E 
quando você tem um vínculo ... nós temos 84 anos no Brasil, sessenta anos em Paulínia. Então 
prefeitos, vizinhos ... você conhece a comunidade, a comunidade te conhece. É um relacionamento 
de muito tempo, habitantes dessa comunidade trabalham na empresa e vice-versa, quer dizer, 
trabalhadores da empresa vão à comunidade... Então são vínculos que você cria ao longo do 
tempo. Esses vínculos ajudam muito nos momentos onde há uma potencial crise. 

Adriana: Quando os porta-vozes entram nesse treinamento ... especialmente para lidar com platéias propensas ao 
conflito, bravas ... Vou fazer uma pergunta capciosa: como é que eles se sentem? Você já teve algum 
feedback de como essa pessoa que fez o treinamento se sente quando colocada ... 

Entrevistado: Olha, bom ... 

Adriana: Assim, num primeiro cenário - e eu já estive nesse cenário - o que você diria? 

Entrevistado: Ahn ... naturalmente eu nunca participei, e olha que já tenho alguns anos nisso, desse tipo de 
conflito. Não dessa maneira como você está colocando, portanto não teria o que dizer. Em relação 
ao que me contaram, não digo por experiência própria, mas pelo que me contaram ... todos se 
saíram muito bem, porque quando você identifica ... na realidade o que há quando existe um 
potencial de crise - e aqui eu vou tirar a Empresa sem Mácula, eu vou dizer uma empresa 
qualquer com potencial de crise numa determinada comunidade - e a pessoa que está à frente 



286 

como porta-voz da empresa naquele momento, naquela situação se conscientiza de que ela é o 
empregado da empresa. Ou seja, ela está representando a empresa, ela sabe exatamente o que está 
acontecendo, ou se não sabe, ela é transparente o suficiente para dizer: "Não sei, vamos verificar" 
e usa essa transparência, passa essa transparência ... então ... Olha, eu nunca vi nenhum grande 
problema. 

Adriana: Nunca teve ninguém que ficou assustadíssimo, com medo da platéia? 

Entrevistado: Não, nunca vi. E é dificil você ver isso hoje em dia. Eu tenho visto muitos políticos ... hoje mesmo 
vi o líder da Câmara dos Deputados atravessando Brasília e comentando no jornal: pela primeira 
vez em 18 anos como advogado sindical havia sido vaiado. Sabe quem é, o Paulo Cunha. Então, 
ele estava dizendo exatamente que havia sido hostilizado. O Genoíno mesmo levou uma torta de 
morango outro dia, eu acho que nunca ... com todo o respeito ao Genoíno, não sei se ele o fez, mas 
talvez na juventude ele tivesse a vontade de jogar uma torta em alguém... Mas de qualquer 
maneira acho que isso não se aplica mais, os tempos mudaram. 

Adriana: Todos estão mais conscientes ... 

Entrevistado: Sim, as próprias ONGs, as comunidades. Eu acho que os representantes das comunidades são mais 
politizados, as comunidades têm onde se apoiar. E aí incluo os líderes religiosos, líderes políticos, 
as ONGs, os líderes comunitários - de. favela, comunitários mesmo, que não pertencem a ONGs 
mas são líderes. Eu acho que eles têm sabido levar as posições ... pelo que tenho acompanhando, 
nesse ponto acho que o Brasil evoluiu muito. 

Adriana: Continuando aqui na minha seqüência, eu ia perguntar como se escolhe o gestor, mas você me 
respondeu que todos os gerentes são treinados. Uma coisa que me intriga na Empresa sem Mácula, 
particularmente, é a evolução da área de gestão de crise. Não fica claro para mim em que momento da 
história da Empresa sem Mácula ela surge ... 

Entrevistado: Eu diria para você que a Empresa sem Mácula é uma empresa química que tem uns cem anos, 
cento e poucos anos ... em algum momento isso sempre ... isso sempre existiu de forma incipiente. 
Vamos pensar em dez anos atrás. Pegando um bombeiro, se você vir um bombeiro hoje, um corpo 
de bombeiros numa planta, num site ... lá você tem a oportunidade de visitar plantas de indústrias 
químicas, petroquímicas... você também tem carros de bombeiros em prontidão. Assim como 
numa cidade como São Paulo, você sempre tem uma equipe de bombeiros acordados, sempre tem 
uma equipe nas plantas. Então eu diria que foram se aperfeiçoando os métodos. Tantos métodos 
onde existe um risco potencial para os produtos manuseados e fabricados, no caso de uma 
indústria química e não de uma empresa de serviços, né? (ri) Assim como evoluíram as 
vestimentas dos bombeiros, o tipo de espuma que usam, aquela coisa toda, também tudo evoluiu. 
Eu acredito que na Empresa sem Mácula, se você pegar de uns dez anos para cá, esse treinamento 
de crise é um processo que faz parte de todos os sites da Empresa sem Mácula no mundo inteiro. 
São o núcleo duro, como se gosta de dizer na indústria química. Nós temos um plantão 
ininterrupto, vinte e quatro horas por dia, na França, que deve imediatamente ser avisado e aí se 
disparam uma série de alarmes. Ao mesmo tempo, as pessoas que dispararam esses alarmes em 
qualquer site, em qualquer parte do mundo, sabem exatamente o que fazer, para que número ligar, 
onde está o alarme. Quer dizer, é um processo muito bem desenhado. Deve ter sido muito 
exaustivo chegar até ele. Eu já o encontrei pronto, mas ele é extremamente eficaz. Você encontra 
nos sites locais onde você tem telefones, faxes, a lista de produtos fabricados, lá você pode saber 
para que eles servem, o que acontece se inalados, ingeridos, se derrubados, se explodem ou não, 
enfim... Existe toda uma metodologia que é muito, muito rigorosa. Muito rigorosa, Então a 
prevenção é muito forte, porque prevenção é a palavra nova. 

Adriana: Nova? 

Entrevistado: É, porque não era. Se você for ver há quinze, vinte anos ... Airbag. Hoje as pessoas pagam por um 
airbag. Eu acho um absurdo, deveria ser obrigatório. 
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Adriana: Mas em termos de crise, soluções eficientes ainda são uma raridade. Não são a realidade na maioria das 
empresas. 

Entrevistado: Então, mas depende. A solução para quê? Não é a solução da crise, mas o gerenciamento da crise ... 

Adriana: Não, soluções de crise. Até ando procurando por alguns estudos atualizados nos Estados Unidos e nem 
lá, parece-me, existe isso. Acho que apenas [15?)% das empresas adotaram a gestão de crise como 
função administrativa. O índice é baixíssimo. A ênfase ainda é na mitigação do evento ... 

Entrevistado: Não, é muito dificil. É melhor gastar tempo e dinheiro antes do que sair correndo atrás de um 
tempo que você não tem e gastar ainda mais dinheiro, porque não tem jeito. 

Adriana: Voltando um pouco aos porta-vozes, você estava falando do fascínio de trabalhar com a imprensa. 
Existe isso? 

Entrevistado: Existe, a gente sabe, a gente vê. Não o fascínio de trabalhar com a imprensa ... e eu não estou 
falando dos funcionários da Empresa sem Mácula, estou falando do que observo. Existe. 

Adriana: Mesmo numa situação conturbada? 

Entrevistado: Eu diria que ... ahn ... bom, depende, né? Eu diria que depende muito, mas sempre existe ... não sei ... 
Eu diria que eu vejo a televisão e ... temos os jornais que são o meio mais rápido - o rádio e o 
jornal. São os meios que chegam mais rapidamente ao local, às pessoas. E quando existe uma 
entrevista, conversas com trabalhadores de um determinado local, em uma crise ou com alguém 
que acabou de presenciar algo ... seja um acidente, um acidente de trânsito ... existe, sim. Eu acho 
que existe uma atratividade que faz as pessoas colocarem sua posição. No caso, a posição das 
empresas que essas pessoas representam. Quando são bem treinadas, elas conseguem um razoável 
sucesso. 

Adriana: E nesse treinamento, como é passada a noção de crise e respeito ao público? 

Entrevistado: Respeito ao público vem através da transparência, porque estamos falando de crises que afetem a 
comunidade. Então você tem a ... 

Adriana: Respeito às demandas das pessoas ... ? 

Entrevistado: A ansiedade. Exato, você tem a ansiedade ... 

Adriana: Certo, a ansiedade. E como que é feita essa relação com a ansiedade ... ? 

Entrevistado: E isso está no· treinamento, ou seja, a empresa procura sempre colocar exatamente o que ela sabe, o 
que ela conhece naquele exato momento. Evita trabalhar sobre hipóteses ... e o que ela não sabe ou 
ainda não tem conhecimento - coisas que dependem de exames, pesquisas -ela deve colocar. 
Com isso eu diria que grande parte da ansiedade de qualquer público é naturalmente respondida. 

Adriana: Mas é no não-saber que muitas vezes mora o perigo. 

Entrevistado: Ai é que está ... o que eu digo não saber, não saber as respostas na hora ... depende ... Eu chego para 
o chefe daTAM e digo: ''Quantas pessoas você leva no avião?". 

Adriana: 92. 

Entrevistado: Isso. Mas eu trabalhava na American Express ... 

Fim do Lado A 

Início do Lado B 

Entrevistado: ... então, era uma pessoa que não sabia. Outras quedas de avião que acompanhei, as empresas nunca 
sabiam a lista completa de passageiros, não sabiam informar. Quer dizer, todo mundo querendo 
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saber quem estava no avião e a maldita lista não aparecia. Então essa é uma boa resposta, as 
empresas demoram um pouco para checar e não falar bobagem ... porque elas têm a lista. Todos 
sabem disso. Eu imagino que todas elas tenham a lista, o que precisam fazer é ter certeza ... 

Adriana: Que a lista do desembarque bate com a do embarque. E isso leva um tempo para verificar... 

Entrevistado: Exato, que parece um tem pão para as famílias. Parece um tempão. 

Adriana: No caso da T AM, a coisa ficou feia porque eles fizeram a lista com a primeira listagem, que era 
praticamente só de reservas e não dos passageiros efetivamente embarcados. Ali foi uma confusão do 
tamanho de um bonde, porque juntou a megalomania de um [palavra ( ... ), desculpe a sinceridade, e deu 
a confusão que deu. É inimaginável que num fmal de século, uma empresa não tivesse seu( ... ) de crise, 
como todas as grandes empresas têm seus manuais de gestão de crise e treinos. É inimaginável que o 
Rolim não tivesse nada. 

Entrevistado: Não tinha? 

Adriana: Não tinha. 

Entrevistado: Pelo que me lembro os jornais estavam dizendo que ... 

Adriana: Isso apareceu com glórias e pompas na revista Veja. Ele levou uma semana só para conseguir o manual 
da American Airlines. Quando analisei aquilo ... olha, cheguei à conclusão de que a imprensa brasileira 
é burra. Ele não tinha, ele não tinha nenhum manual de gestão de crises. Cometeu uns absurdos ... 

Entrevistado: Perdi uma amiga lá naquele acidente ... Bom, vamos ver aí, o que mais? 

Adriana: Eu gostaria que... você disse que os treinamentos são avaliados e reavaliado, as pessoas sempre 
fornecem algum tipo de feedback que permite incrementar os treinos. O que você nota, que tipo de 
feedback é visto que você poderia me relatar? 

Entrevistado: Você diz feedback para melhorar conforme ... das pessoas que participaram ou do programa? 

Adriana: Das pessoas que participaram e do programa. 

Entrevistado: As pessoas, sem dúvida alguma, a gente... se for a primeira vez que são treinadas, você 
naturalmente ... Tem pessoas que nunca tiveram um treino anterior, nem em outra situação, nem 
em outra empresa. Aí vai, como você mesmo disse, da personalidade, do jeito da pessoa. Se for o 
caso, buscamos um treinamento adicional. Se é uma reciclagem, a gente faz uma avaliação dos 
semestres anteriores, dá um feedback. E também se precisar, a gente faz um novo curso. Quanto 
ao programa, ele é sempre avaliado pelos participantes. E também é auto-avaliado, ele se auto
avalia. É um programa fechado, tem um horário, tem todo um time [táime], um processo ... É um 
trabalho de um ou dois meses que começa antes, porque a gente faz cada de programa um 
treinamento para aquela unidade. Se você fabrica plásticos de engenharia, não vai receber um 
treinamento para quem fabrica( ... ). A gente procura colocar um case que tenha a ver com aquilo 
que se produz naquele site. Então tudo isso é trabalhado com profissionais, com cases, a gente 
estuda cases de fora, a gente estuda como é que foi lá fora. Tem toda uma avaliação que deságua 
no dia do treinamento, e depois tem uma avaliação desse treinamento. Então a gente avalia a 
performance de quem participou e quem participou avalia a performance do programa. E se a 
gente achar que o programa está tão ... bem-feito, redondo para aquilo a que foi feito, se os 
resultados estão aparecendo- claro, a não ser que surja uma ótima idéia-, é dificil melhorá-lo 
no tempo e nas condições em que é dado. Se fosse um treinamento, por exemplo, de um mês, as 
coisas seriam diferentes ... mas não é o caso. 

Adriana: E que tipo de habilidades são exploradas nesses programas. Além das habilidades de comunicação e 
expressão, que outras habilidades são ... 

Entrevistado: Ah, rapidez nas respostas, conhecimento técnico, teamwork, capacidade de enfrentar o estresse ... 
Os treinos são muito bons porque vão evoluindo, e as pessoas: "humm, é um jogo", mas como é 
muito real, é no dia-a-dia ... 
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Adriana:( ... ) tem uns dois ou três softwares para simulação. É fantástico. Vocês usam algum deles ... ? 

Entrevistado: É, nós usamos alguma coisa parecida ... também usamos atores ... Tem toda uma parafernália que 
contratamos. De qualquer forma, é um jogo muito interessante, as pessoas se envolvem. Então, eu 
diria que é isso. Até hoje ninguém perdeu a paciência, como diria você. 

Adriana: Ah, ninguém ficou com medo? 

Entrevistado: Não, não ... 

Adriana: Puxa vida, você é um herói. Desse jeito até me sinto um pouco mais humana. (risos) 

Entrevistado: Não, é que quando você tem a ... quando você tem um processo, a coisa não é dificil. Dificil é 
quando você não tem um processo. Quando você cai numa situação em que fica: "E agora, o que 
eu faço? Não tenho informação". Agora, quando você tem a informação- e como jornalista você 
sabe que a informação é a base da comunicação- e tem um pouco da formação para poder gerir 
a informação, eu diria que fica muito mais tranqüilo. Acho que a tranqüilidade, a análise, a matriz 
- nós temos uma matriz de crise... quando você junta todos esses pontos, isso passa uma 
tranqüilidade para as pessoas. E as pessoas vão lidando com a crise, mas sabendo que estão ... elas 
vão construindo, a gente vai construindo cenários, e as pessoas vão rondando os cenários, vão 
sentindo os cenários. É diferente, quando a gente joga alguém no cenário, parece que ele vai 
embora. E toda a crise é assim, ela vem, tem uma causa, um efeito. 

Adriana: Mas nem sempre você conhece a causa ... 

Entrevistado: É por isso que eu digo, temos de ser rápidos, nosso tempo de resposta é muito importante, Adriana. 
A rapidez na resposta é extremamente importante para as comunidades. Não só para as 
comunidades, para as próprias pessoas que estão lidando com a crise, porque se você não sabe o 
que houve, qual a( ... ) com isso? Mas eu diria que a Empresa sem Mácula está extremamente bem 
preparada, pelo menos a Empresa sem Mácula, para lidar com crises. 

Adriana: Eu tenho aqui dois casos... [Samaritano?], lá em Cubatão. Eu queria saber se existem casos mais 
recentes, para eu poder fazer referência ... 

Entrevistado: Olha, casos recentes nós não temos. O que nós temos ... esse em Cubatão é um caso sempre, porque 
ele é um passivo que nós administramos, um passivo herdado. E, naturalmente, ele ainda existe. 
Os organoclorados não se degradam, nós temos de lidar com isso. Então, acho que esse é o caso 
mais recente, todos os outros são anteriores ... Você pode usar esse caso sem problema. 

Adriana: Eu pergunto dos casos de sucesso que você tem pelo seguinte: qual é a receptividade do gestor de crise 
na empresa, como ele é visto por seus pares? 

Entrevistado: Não existe um diretor de crise ... 

Adriana: Não, não ... receptividade das pessoas que são treinadas, faz parte da rotina ... 

Entrevistado: Então, vamos voltar para o caso da T AM, o caso da aviação. Eu nunca trabalhei em empresa de 
aviação, imagino se o treinamento de uma atendente de bordo, de um comissário de bordo, deva 
ser para lidar muito fortemente com crises ... 

Adriana: De um determinado tipo ... ? 

Entrevistado: É, então ... até se o avião cair e não explodir. 

Adriana: Sim, eles devem estar capacitados tecnicamente para ajudar ... 

Entrevistado: Então, o que eu quis dizer. .. quando vejo um comissário ou uma comissária de bordo, depois de 
passar quatro horas num avião, os vejo como as melhores pessoas que se pode ter. Eu confio 
nelas ... eles e elas passam confiança. 
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Adriana: Um sobrevivente( ... ), estatisticamente comprovado. 

Entrevistado: Ah, é? De qualquer forma, você vê essas pessoas e confia nelas. Então o que eu diria é o seguinte: 
se você tem no grupo pessoas habilitadas, com comprovada experiência no gerenciamento de 
crise, isso traz confiança para o grupo, concorda? Quando você vai visitar uma trilha que não 
conhece, você contrata alguém que te leve para não se perder, como volta e meia alguém se perde 
na serra do Mar. Então, eu diria para você que as pessoas que se especializaram e são treinadas, o 
pessoal de [response + palavra terminada em -er ], o pessoal de comunicação, todos são muito 
bem vistos. São vistos com confiança. Nós devemos ser aqueles mais bem preparados, que podem 
eventualmente substituir alguém - não tecnicamente, porque não conhecemos as características 
de um dado produto, mas sabemos exatamente o que perguntar, sabemos as perguntas que vêm ou 
que virão. E assim conseguimos preparar as pessoas. Então, existe uma confiança. 

Adriana: Como um apoio ... 

Entrevistado: Isso, como um apoio. 

Adriana: Para mim a pergunta está relacionada a uma coisa que fez muito sucesso na década de 1980, hoje não 
está mais tão assim, que é a coisa da cultura organizacional. Por exemplo, numa questão de crise, um 
gerente que é chamado para atuar na linha de frente ... ao mesmo tempo existe a questão da informação 
interna. Como é processada essa função e como ela é passada ao público interno? A pergunta é típica 
de alguém que ... Cultura organizacional é: criam-se campeões? 

Entrevistado: Que tipo de campeões? 

Adriana: Campeões de crise, heróis no mundo interno ... como é essa relação? 

Entrevistado: Não, não. Absolutamente não. O público interno, os empregados ... necessariamente eles precisam 
ser avisados quando há uma crise. Se a crise é localizada em determinado site e não se propaga, 
então avisamos os empregados daquele site. Se a crise se propaga, avisa-se os empregados na 
medida em que eles demandam informação. A gente procura chegar antes que a notícia venha de 
fora. Todo mundo sabe que a notícia virá, então é melhor que a empresa ... e até porque qualquer 
empregado de uma empresa pode ser um porta-voz involuntário. Você chega em casa e aí a sua 
esposa, sua mãe ou seu vizinho: "Ei, você não trabalha lá? O que aconteceu?". E você: ''Hein?". 

Adriana: Eu fiquei sabendo de histórias onde o camarada ligou a televisão e viu seu funcionariozinho, um Zé da 
silva lá da metalurgia, falando de um acidente achando que sabia por que aconteceu. 

Entrevistado: Isso é terrível, terrível... 

Adriana: E estou falando sério. 

Entrevistado: Imagino, essa empresa precisa de treinamento ... 

Adriana: É, ela chamou a gente ... (risos) 

Entrevistado: Pois é. De qualquer forma, Adriana, a gente não cria mitos ou campeões. Existem, sim, os 
champions, que são os líderes de processo. Aí é diferente. Por isso perguntei a você a que tipo de 
campeões você se referia. Mas não, não, não ... não tem isso. 

Adriana: Porque é muito comum aparecer, por exemplo, uma situação em que o gerente dá uma notícia a um 
jornal. E essa notícia vai repercutir numa matéria impressa ou na tevê. Então, me interessa saber como 
isso reflete no público interno. 

Entrevistado: A gente avisa antes, usamos o mural etc. Distribuímos a notícia, distribuímos o mesmo que demos 
à imprensa contando o caso ... Não diria que é a primeira coisa que a gente faz, mas é a segunda. 
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Adriana: Então a Empresa sem Mácula procura equalizar a informação e não produzir nenhum( ... ) nem modelos 
exemplares conduta? 

Entrevistado: Não nesse caso. Eventualmente podemos ter modelos exemplares de conduta na produção, em 
vendas. Aí é diferente. Mas nesse caso não, absolutamente não. Até porque não são tão 
freqüentes, né? (bate três vezes na madeira) 

Adriana: Ainda bem, né? 

Entrevistado: Pois é. (risos) 

Adriana: Minha última pergunta: há trabalhos aqui na Empresa sem Mácula que indicam a necessidade da 
comunidade, depois de uma relação com conflito ... 

Entrevistado: Como a Empresa sem Mácula está há muitos anos no Brasil e como seus sites estão há muitos anos 
nessas cidades, nessas comunidades, a Empresa sem Mácula tem uma resposta quase que 
imediata. Ela consegue auferir isso. De qualquer forma, a gente realiza pesquisas anuais, para 
saber como a comunidade está avaliando a Empresa sem Mácula, independente se houve crise ou 
não. 

Adriana: E se houve crise, a intensidade das pesquisas aumenta? 

Entrevistado: Não, porque o feedback é quase que imediato. A gente não é de( ... ). 

Adriana:( ... ) mesmo o caso famoso das águas, a Perrier. Eles têm um imenso arsenal de pesquisa ... 

Entrevistado: É ... não, não ... aqui não fazemos esse tipo de pesquisa. Até porque não tivemos, felizmente ... (bate 
três vezes na madeira) 

Adriana: Há quantos anos vocês não têm crises ... 

Entrevistado: Não, crises a gente tem, mas são esporádicas... são localizadas, não têm nenhum tipo de 
fatalidade ... então, acho que ... 

Adriana: A pergunta não foi bem formulada: há quanto tempo a Empresa sem Mácula não aparece nos jornais, 
na seção policial (risos) ... 

Entrevistado: Não, não ... Na policial há muito tempo ... (risos) 

Adriana: Mas por um fato negativo ... ? 

Entrevistado: Não, não, sem dúvida. Até que ... De vez em quando ... a imprensa local, regional... Quando há uma 
crise, evidentemente, os jornais locais publicam alguma coisa. Com exceção de Cubatão, que é 
um evento que nós carregamos aí, que nós estamos administrando há muito tempo ... Diria que há 
muito tempo, viu? 

Adriana: Bastante tempo ... Estou vendo que a Empresa sem Mácula é uma boa empresa para se trabalhar. 

Entrevistado: Eu acho que sim. 

Adriana: Principalmente nessa área de gestão de crises ... 

Entrevistado: Eu diria que na área de comunicação, Adriana. A gestão de crises é só um pedacinho ... 

Adriana: Mas que exige uma baita especialização. 

Entrevistado: Exige. Exige um treinamento muito forte, exige uma especialização muito forte. Exige uma equipe 
de consultores afinada, exige uma análise de riscos de cada negócio que deve estar pronta. Nessa 
análise de risco deve haver uma análise de cada produto fabricado, cada insumo importado e 
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transportado. Transportes no Brasil, você sabe, com as carências de nossas ferrovias e estradas, 
vide o acidente desta semana ... Então eu diria para você que é um trabalho que exige muita 
energia. Mas faz parte da prevenção, né? 

Adriana: Bom, eu tenho uma última perguntinha ... 

Entrevistado: A segunda última ... 

Adriana: Sim, a segunda última. É ... qual a influência da literatura de gestão de crise na formação de vocês? 

Entrevistado: A literatura que a gente tem ... na realidade a gente traduziu toda a literatura em processos. Os cases 
mais notórios, Bridgestone/Firestone, aquela da pílula, o Celobar agora... A gente conversa, 
analisa. Os grupos de [response +palavra terminada em -er] estão muito ligados nisso. Agora, 
toda a literatura de processos ou de "como evitar", tudo isso foi transformado em procedimentos, 
né?. E esses procedimentos de gestão. 

Adriana: Então você não saberia se a orientação é mais norte-americana ou ... 

Entrevistado: Não, não ... 

Adriana: Porque são linhas diferentes de pensamento. A francesa é uma coisa. Teóricos como [nome do teórico, 
algo como Menagére] e tal... e depois tem uma linha muito pragmática que é a dos americanos. Ali é 
reciclagem ( ... ). 

Entrevistado: Entendi, os americanos são assim. Mas acho que aí [dá a entender que é na Empresa sem Mácula] 
deva ser um mix, porque funciona muito bem. 

Adriana: Enquanto os franceses estão preocupados com a visão estratégica do [Menagére?], os americanos estão 
( ... )casa. 

Entrevistado: É, é bem dos americanos ... 

Adriana: Típico, por isso que perguntei qual a influência ... 

Entrevistado: Não faço idéia, não faço idéia ... Mas funciona. Isso que é importante. 

Fim do Lado B 
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ANEXO 7: ENTREVISTA COM A EMPRESA ALEMÃ 

Início do Lado A 

Entrevistado: ... então o que fiz na época foi desenvolver um modelo de media training, um módulo que 
desenvolvi com um colega meu, o [nome]. Ele tinha um módulo básico de media training e eu 
juntei um outro de( ... ) training. Nós fizemos isso dois anos seguidos com todos os executivos de 
primeiro escalão mais os diretores de fábricas, seus substitutos, gerentes de marketing, e outras 
pessoas de áreas com potencial de contato com a imprensa. Esse era um conceito de preparação, 
que continua até hoje. Agora a empresa foi reestruturada, a estrutura está diferente, vamos fazer o 
treinamento diferente. Fiz um treinamento em nível temático, fiz um media training separado de 
meio ambiente. Então, vamos entender primeiro como a mídia funciona, depois vamos trabalhar 
os cases teóricos, mas bem ligados à realidade da gente. Fora isso temos os times, quando 
acontece uma crise as pessoas sempre sabem quem vão ser as pessoas que vão tocar as coisas.( ... ) 

·Logicamente que não vou chamar um diretor de fábrica de polimeros para fazer parte da equipe 
de crise. Temos os times prontos, que assumem nesse momento. Então acho que estamos 
relativamente bem preparados, para qualquer caso. Mesmo assim, hoje em dia, crise não tem a ver 
só com o que você faz no Brasil. Crise pode ser algo que aconteceu em qualquer lugar do mundo, 
vinte anos atrás, de repente sai uma matéria no The New Y ork Times e você pode ter uma 
pequena crise de imagem aqui. E deve reagir. A imprensa geralmente sabe dessas coisas antes de 
você. 

Adriana: O [nome francês] diz que o ressurgimento foi pior para a( ... ). Eles tiveram de digerir um aspecto muito 
mais complicado. 

Entrevistado: Hoje, em muitos casos, exige que se leve a sério assuntos que não parecem ser crise, exige que se 
leve a sério trabalho para antecipar a crise. Senão quando a crise vem, ela já está lá, e você só 
pode reagir. Então existem situações em que você pode agir vendo situações que ... como nas 
situações você tem remédio para baixar a pressão ou controlar o colesterol que deveria ser retirado 
do mercado por pressão do FDA e que tinha 49 lotes associados. Isso, como exemplo, aconteceu 
nos Estados Unidos, na época das férias na Alemanha, então o diretor e o vice-diretor de 
comunicação estavam de férias e o caso foi assumido pelos advogados, que não sabem lidar com 
crise e têm uma tendência de abafar tudo, têm uma tendência de( ... ) a verdade em( ... ). Isso é o 
que costumam fazer. 

Adriana: Então vem a famosa máxima que diz: "Ganhar no tribunal não é ganhar com o público". 

Entrevistado: Aqui no Brasil resolvemos isso de uma maneira boa. Então o caso tinha um potencial enorme de 
crise, por isso fizemos - diferente da Alemanha, que falava um pouquinho hoje, depois de cinco 
dias falava mais um pouco e assim ia ... perdendo muito tempo - a coisa aberta. Se você tem 
merda, desculpe a palavra, vá ao público e fale abertamente que você tem merda. Não adianta 
esconder isso, porque o público vai saber no dia seguinte, cada vez um pouquinho mais. E você 
vai perder credibilidade. Se eu chego hoje, chamo hoje a imprensa, fico aqui dois dias, com 
televisão e tudo ... depois acabou. Então essa é uma estratégia que você pode usar. Tem outras 
situações em que você avalia que isso não vai servir e você precisa administrar de uma maneira 
mais( ... ). 

Adriana: Voltando um pouquinho ... Você falou que os primeiros treinamentos foram para os executivos. Depois, 
houve outros tipos de treinamento. Hoje, para quem se dirigem os treinamentos? Como vocês 
escolhem quem vai participar ou não? 

Entrevistado: Temos fábricas em São Paulo, temos fábricas na baixada fluminense ... e eu tenho que ter pessoas 
lá aptas, ou mais ou menos aptas, para agir de maneira certa numa situação dessas. Então significa 
que as equipes não podem ter medo de imprensa, não pode ter aquela coisa: "Deixa a imprensa de 
fora, porque qualquer coisa que falo com a imprensa vai contra mim". Tenho outras pessoas que 
são porta-vozes específicos de cada área: tenho um especializado na área médica, tenho um 
advogado, um específico para meio ambiente. Eles falam por assunto, prefiro que seja assim ... Eu 
tenho pessoas especialistas das áreas que falam, não eu. Acho que o relações-públicas deve ser 
especialista, uma pessoa que tenha mais credibilidade. Então o diretor de fábrica tem mais 
credibilidade para falar de assuntos relacionados à fábrica que eu, nesse caso. Assim como o 
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gerente de uma área deve falar quando o assunto está ligado à sua área, acho que deve ser ele. 
Temos aqui na empresa hoje umas vinte pessoas bem treinadas para falar com a imprensa. Não 
significa que eles sejam ótimos porta-vozes, mas eles sabem falar. E se acontecer alguma coisa, 
nós sabemos em cada uma das áreas quais os times de crise que se formarão automaticamente. 

Adriana: Certo. Esses times de crise são criação sua? Que tipo de pessoas eles envolvem? 

Entrevistado: Envolvem sempre a Comunicação, envolvem o Jurídico, sempre a cúpula da empresa, o vice
presidente executivo responsável por uma das quatro divisões ... mais os técnicos que tem a ver 
com a divisão específica. 

Adriana: Mesmo os treinados em Comunicação Social, pelo que você falou, desenvolvem uma parte importante 
no plano. Ele varia muito de empresa para empresa. Qual seria esse papel? 

Entrevistado: O valor? 

Adriana: É ... como seria? Estaria auxiliando a prospecção desse porta-voz? Ela estaria avaliando outros 
potenciais que estariam sendo afetados ... 

Entrevistado: Primeiro você pede uma análise da situação, então aí você já sabe com os públicos com os quais 
está lidando. ( ... ) Se tem uma crise aqui é uma coisa. Se ela sai daqui do Brasil e vai para a 
Alemanha, onde está a maioria dos acionistas da empresa, ela vira outra coisa. Então cada 
situação é uma, exige flexibilidade, análise e sangue-frio. 

Adriana: E quando você estava nesse processo de treinamento, qual foi a receptividade das pessoas a serem 
treinadas? 

Entrevistado: Bem, existem pessoas que têm medo da imprensa, então você tem de trabalhar esse lado delas 
primeiro, fazê-las perder esse medo, porque nessa área elas acabarão tendo de lidar com a 
imprensa. Têm pessoas que pensam: "Ah, não precisamos disso, nunca tivemos isso, nunca 
aconteceu nada ... ". Mas um dia pode acontecer, e você não sabe quando. Então ... você nunca tem 
todo mundo totalmente preparado, 100%. Mas eu prefiro ter todos pelo menos 80% preparádos 
que todos 20% preparados. 

Entrevistado: E uma crise também é uma chance. Acho importante isso, aprendi com os cases maiores que eu 
tive. Consegui tornar a crise uma propaganda para nós. 

Adriana: Como? 

Entrevistado: Por exemplo, nós tivemos um tipo de problema na também na [corrosão?], também na área de 
controle de [corrosão?].( ... ) tinha alumínio em cima. Então ficava dez miligramas, mas lá dentro 
tinha vinte miligramas, o dobro. A embalagem estava certa. Então se você pegasse uma dose 
pensando que estava tomando dez, estaria tomando vinte, na verdade. Se você tomasse duas doses 
estaria ingerindo quarenta gramas, estaria chegando a um nível meio crítico. E nós tínhamos 130 
mil embalagens dessa no mercado ... 

Adriana: Um problema. 

Entrevistado: E aí a gente tinha de fazer um recall muito rápido. No mesmo dia conseguimos pegar 80% do lote 
dos distribuidores, mas o 20% restante já estava nas farmácias. Então tivemos de fazer uma 
grande campanha de anúncios, um grande recall. Fizemos anúncios específicos no mesmo dia, em 
24 horas, e recebemos o resto da mercadoria de volta em menos de uma semana. Não aconteceu 
problema nenhum.E foi tudo feito de uma maneira tranqüila e bem transparente. No final eu tive 
uma entrevista com a revista Exame sobre isso. Eles tinham colocado o caso como exemplar ... 

Adriana: E compararam com a Schering ... 

Entrevistado: Pois é, no fim acabou sendo positivo para a gente. 



295 

Adriana: Eu lembrava de alguém que tinha sido comparado com a Schering. 

Entrevistado: A Schering foi um caso infeliz, conheci bem o caso. Na verdade, o produto de farinha só foi 
vendido em uma única farmácia em Mauá, e até hoje a polícia não esclareceu porque só aquela 
farmácia tinha o produto. 

Adriana: Como é constituída a área de comunicação da Empresa Alemã? 

Entrevistado: A área de comunicação fica aqui no mesmo andar da diretoria, temos o gerente- uma vaga que 
será ocupada semana que vem pela chefia de assessoria de imprensa - tem um outro chefe que é 
da nossa maior fábrica na América Latina ... que dentro de um ambiente socialmente mais 
complicado, tem mais um chefe lá ... São oito pessoas no total. 

Adriana: Como assim? 

Entrevistado: Temos a política de não trabalhar muito com assessoria de imprensa. Então não temos assessoria 
de imprensa para comunicação corporativa, mas a usamos para( ... ). Então chamei elas para ficar 
um tempo aqui dentro( ... ) 

Entrevistado: Temos assessoria para aspirina ... E temos uma quarta fazendo pesquisa para a gente. Quando 
fazemos media training também chamamos uma assessoria de imprensa. Eu não vejo a assessoria 
como algo( ... ), mas o know-how sempre fica aqui. Então quando preciso de mais força eu chamo 
a assessoria para me ajudar, mas o relacionamento com elas é ... a assessoria de imprensa sempre 
tenta nos tomar dependente delas, totalmente. A gente acaba perdendo o contato com nosso 
público, é a assessoria que passa a lidar com nosso público. E passamos a fazer cada vez menos 
coisas sem ela. Então o know-how de como, dos contatos, tudo fica com eles. Por isso 
trabalhamos com uma dependência relativa meio grande, mas nós fazemos, nós conhecemos, nós 
sabemos. 

Adriana: Você falou que a criação do grupo de gerenciamento de crise veio com a sua chegada. 

Entrevistado: Quando entrei aqui por meio do( ... ), até conheci o colega que estava aqui antes. No início muita 
gente não entendeu a necessidade, mas eles toparam. Era algo novo, interessante, então toparam. 
E depois acabaram gostando muito. Então agora praticamente ... nem todos são treinados todo o 
ano, mas acho que a cada dois, três anos no máximo, a pessoa deve passar por um treinamento. E 
aqui, como existe uma rotatividade relativamente grande de altos executivos, que vêm de vários 
lugares do mundo- Canadá, Alemanha, França ... -e ficam aqui uns três ou quatro anos, temos 
de treiná-los sempre. Sempre tem treinamento. 

Adriana: E esse pessoal que vem aqui, eles vêm com alguma expectativa? Normalmente quando saem( ... ) mais 
desenvolvido? 

Entrevistado: Eu não posso confirmar. Pelo que conheço da Alemanha, sempre tem pessoas querendo se 
especializar nisso, mas tem muita gente que não quer ( ... ). Isso eu vi nos Estados Unidos, vi na 
França e vi na Alemanha. Não conheço a Ásia. Então não posso afirmar que no Brasil o pessoal, 
em geral, também está( ... ) lá fora. Não dá para dizer isso. 

Adriana: Pelo menos nas escolas de Administração você sempre tem uma disciplina na qual está( ... ) uma 
Aritmética lá fora. Você tem um mestrado lá fora ... Você pega a França, por exemplo, lá tinha ... os 
Estados Unidos também estão anunciando universidades onde o crisis management é desenvolvido. 
Então fazia parte, obrigatoriamente. As pessoas já tinham ouvido falar desse negócio. Aqui no Brasil 
ninguém tinha idéia. Você chegava numa empresa de capital nacional, totalmente voltada ... 

Entrevistado: Depende, se você vai para uma empresa de primeira linha ... 

Adriana: Tem horas que isso não interessa. 

Entrevistado: Não, porque uns sete ou oito anos atrás, o dono dessas empresas pegava o telefone, ligava para seu 
amigo governador e o caso estava abafado. Mas hoje as coisas não funcionam mais assim. Acho 
que crisis management não é só preparar times para tocar uma situação de crise, mas para fazer 
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um trabalho constante dentro da empresa, preparando os funcionários, entendendo que o 
funcionário é o primeiro porta-voz de uma empresa e não apenas a diretoria. Um exemplo: dois 
anos e meio atrás eu tive visitas aqui para um projeto ... aí ligou a segurança da fábrica da empresa 
Roche dizendo que o Greenpeace tinha invadido a fábrica. Tudo bem, eles foram mais rápidos, só 
isso. Eles viram as prioridades e as verdades como precisam e eu não posso fazer nada sem ver 
com o Jurídico e vários outros departamentos antes de liberar esse pessoal. Isso demora um 
tempão, isso é uma grande vantagem ... E a primeira entrevista que dei foi logo ao chegar no 
aeroporto. ( ... )perguntou se eu podia falar, se eu não podia falar ... então falei. E olha que eu não 
tinha o direito de falar. E o que aconteceu? Eles tinham provas de um martelo industrial que foi 
feito para colocar lixo industrial. Bem, fularam que tinha metais pesados e pápápápá ... e venderam 
isso ao público no país inteiro como se fosse causar o maior desastre ecológico. Por isso resolvi 
esse problema. Nessa linha ... a matriz alemã nem liga muito para o Greenpeace, porque já sabe 
como são as coisas... Tudo bem, o que aconteceu depois? Depois eu descobri que nossos 
funcionários estavam inseguros, eles não sabiam muito bem por que a gente não fazia nada pelo 
meio ambiente. Então fizemos a pesquisa, como trabalho nessa área, estou sempre informado. 
Acontece que fazemos trabalho em meio ambiente todo ano, é um jogo eletrônico onde você lê o 
folheto, responde e pode ganhar alguma coisa. Então assim as pessoas começam a colocar na 
cabeça o que a empresa faz. Como disse, todo funcionário é um porta-voz. Isso é importante, 
especialmente em épocas de crise, porque o vizinho vai perguntar ao funcionário se ele viu 
alguma coisa na televisão .. ; [toca o telefone, a gravação é cortada] 

Adriana: [reinício da gravação] ... eu nasci e cresci num país que tem muita diversidade ... 

Entrevistado: Então vamos lá. Ficamos( ... ) e uma das versões foi a que ... o resultado que todo funcionário 
esperava, foi constatar que uma vez por ano a empresa realiza um trabalho pelo meio ambiente, 
para todos saberem. Temos uma semana de segurança, é a mesma coisa. Todo mundo deve pensar 
ações de segurança no trabalho. Então, a empresa em si trabalhando seriamente pode evitar muita 
coisa. Crise é uma coisa que se você trabalha normalmente torcendo para que não aconteça ... você 
tem de trabalhar preventivamente, para evitar ao máximo a crise. Então fuzemos pesquisas 
internas com as pessoas, usamos instrumentos de comunicação interna, checklist de auto
avaliação, tudo para ver onde você está, ver os pontos fracos, tentar descobrir e evitar as crises. 

Adriana: Qual a relação da atuação responsável da Abiquim ... 

Entrevistado: Posso afirmar que somos uma das duas melhores empresas do programa.( ... ) São auto-avaliações 
ainda, você sabe que ainda não temos um terceiro que está checando isso. Então esses pontos do 
teste são a empresa que se atribui, não são certificados por terceiros. A Empresa Alemã está 
lutando fuz dois anos na Abiquim para terceirizarmos essa avaliação, para ganhar a chancela de 
um terceiro, de um independente, o que dá credibilidade. Hoje vejo empresas marcando I 00% 
onde deveriam marcar 20%. 

Adriana: E há o famoso código de diálogo com a comunidade ... Eu queria saber da Empresa Alemã se isso está 
na área de comunicações, se você tem um pessoal treinado para a atuação responsável. Por exemplo, a 
Nitroquímica não tem uma área específica de comunicações, a Monsanto tem no nível institucional, 
mas não tem para a aplicação do código ou de uma perspectiva de relações públicas, alguém da 
empresa que fale localmente nas fábricas. 

Entrevistado: Temos em todas as fábricas ou em sites ... Em geral de site parasite.( ... ) E tem um grupo em cada 
fábrica que é responsável pelo assunto da comunicação do seu setor. Sempre, sempre, sempre. 
Então já começa que você tem de fazer pesquisas com a unidade, para ver o que eles acham da 
empresa. Faz parte da código. Então ai já começa nosso trabalho. Também temos ensaios de crise, 
ensaios de problemas ... A gente treina isso. 

Adriana: Como é conduzido o simulado? 

Entrevistado: Simulados? Eles acontecem uma vez por ano,( ... ) significa parar todos os que moram em volta. 
Então você fecha as ruas, chama os bombeiros, a polícia local é envolvida, os rádios são 
envolvidos etc etc. etc. 
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Adriana: Olha, é o primeiro programa que eu escuto que envolve a comunidade nesse grau ... 

Entrevistado: Um dos problemas é fazer isso de maneira séria, cronometrar no relógio o tempo que os bombeiros 
levam para chegar, quanto tempo a polícia leva para chegar, quanto tempo você leva para fechar 
as ruas de acesso, quanto tempo você leva para evacuar todo um raio de cem metros ... Quando as 
pessoas sabem que é só um ensaio elas levam menos a sério, então estamos fazendo cada vez mais 
um esforço para parecer que não é ensaio. Isso pode gerar um pânico na população, então temos 
de controlar bem com o rádio, usando um caminhão com alto-falante. O importante é tornar o 
mais real possível. 

Adriana: Então as simulações não são aquelas coisas fechadas, que ninguém vê? 

Entrevistado: Não, não, tentamos tornar o mais real possível. 

Adriana: E o envolvimento das comunidades nos conselhos consultivos? 

Entrevistado: Bem, nós fazemos nossas pesquisas com as comunidades de nossos programas sociais, o que 
permite um contato direto - isso mais nas fábricas onde já estamos bem inseridos na 
comunidade. Se você tem uma fábrica nova, bem limpinha( ... ) a quatro quilômetros uma da outra, 
aí a gente já não se envolve tanto. Agora, quando é uma fábrica que emite cheiro ruim próxima 
das casas, temos de envolver a comunidade, não tem jeito. Aí você tem alguns instrumentos para 
agir, no caso criamos um programa social chamado "Empresa Alemã vai à comunidade", foi um 
dos primeiros no gênero no Brasil, criado onze anos atrás. Nele a gente procurava a comunidade 
para saber se havia algum problema no diálogo, na comunicação, saber se havia algo errado. 
Então foi um instrumento muito válido, porque permite um contato muito bom com a população. 
Mesmo assim, por exemplo, dentro da Roche, na indústria de agrotóxicos e de plásticos, muita 
gente achava que eles só faziam remédios e não sabiam ... 

FimdoLadoA 

Inicio do Lado B 

Entrevistado: ... uma doutora médica ou engenheiros especialistas nisso. Então eu sempre tento colocar para essas 
situações pessoas preparadas para falar nesses momentos. Caso não tenha, em último caso vou eu. 

Adriana: Mas mesmo assim você precisa da habilidade. 

Entrevistado: Sim. E nesses treinamentos você pode testar essa habilidade. Nem sempre vai ser sempre assim: o 
gerente-geral jurídico é a melhor pessoa para falar quando se trata de assuntos jurídicos. Às vezes, 
seu substituto se sai muito melhor na frente das câmeras, fala muito mais solto, se sente mais 
tranqüilo e passa mais tranqüilidade do que o porta-voz titular. Então, nos treinamentos você 
consegue descobrir isso, você consegue montar as equipes com base nessas avaliações e saber 
quem faz o quê e em qual momento. 

Adriana: Então você direciona as pessoas, você testa para saber quem é quem. E também desenvolver 
habilidades. Para falar um pouco disso... hoje você me falou sobre a receptividade... Qual é a 
receptividade hoje na Empresa Alemã quando você participa de um desses treinamentos ou ser 

. membro de um time entre seus colegas? Eu já tive muitas respostas, desde que pessoas ficam com 
inveja a você precisar trabalhar mais. 

Entrevistado: Eu acho que tem de tudo ... as pessoas que tiveram uma experiência negativa com mídia uma vez 
na vida evitam ao máximo fazer parte desses times, se escondem para não pegar tarefas. Mas acho 
que a equipe é formada primeiro pelo assunto e depois pela habilidade. Então a gente define, eles 
podem querer ou não. Não sei se existe essa inveja, quando: "ah, fulano foi chamado para fazer 
parte da equipe ... " ou se numa situação de crise eu, de repente, viro o chefe de todo mundo aqui 
na empresa e os diretores fazem o que eu quero, não o que eles querem. Nisso foi um pouco mais 
difícil, mas com o tempo eu ganhei a confiança das pessoas, elas aprenderam que funciona, está 
dando certo ... 
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Adriana: Em termos de comparação, por exemplo, as diretrizes de crise da Basf, são diretrizes mundiais ... 

Entrevistado: Nós também temos e seguimos diretrizes mundiais. 

Adriana: É isso que eu quero saber. 

Entrevistado: Nós temos um sistema mundial de reporting de crises eletrônico. Já está tudo estabelecido, os 
times, quem faz o quê ... Mas, na hora H, quando a coisa explode, muitas vezes eu não tenho 
tempo de levar o arquivo numa pasta e ler: numa crise do tipo x, veja o parágrafo 13 e 15 ... Você 
precisa agir. O que você pode fazer é ler o arquivo de vez em quando e ter a coisa em mente como 
funciona, como deveria ser. Porque na hora H você precisa agir, não dá tempo para começar a 
estudar o manual. Então temos de estar cientes das diretrizes, só que acho que nem sempre elas 
funcionam para todos os casos. Se existe crise ou potencial de crise, nós temos de trabalhar. 
Assim, num caso de potencial de crise, nos reunimos e um faz o papel do diabo, outro do 
concorrente que quer se aproveitar do caso e assim vai. Colocamos no papel todas as possíveis 
perguntas críticas e sacanas e tentamos responder a elas. Essa é a situação ideal, quando estamos 
preparados para a crise que pode nem vir a acontecer. 

Adriana: Uma coisa que me chama a atenção quando estou trabalhando é uma certa tendência de algumas 
empresas de "heroificar" quem resolve a crise. Então, quem aparece no jornal, na TV, geralmente fica 
heroificado no processo interno da empresa. 

Entrevistado: Acho que nunca vi isso de alguém virar herói por ir lá na frente falar com a imprensa. Aqui não 
tem isso, tenho a impressão de que todos os colegas ficam felizes quando vêem alguém da 
resolver o problema numa boa. Acho que ele até vira um pequeno herói, mas depois de algum 
tempo acaba esquecido. Ninguém fica se achando a estrelinha não. 

Adriana: Não só estrela, mas acabam virando modelo de conduta também. 

Entrevistado: A única coisa que, de acordo com minha experiência, como eu te disse, foi se perguntar se aquilo 
era necessário, depois deu tudo certo ... Crises tem umas que você resolve I 00% da maneira mais 
positiva possível, outras você tenta evitar 100% de desastres ou decide ficar com 50% de 
desastres. Mas o tempo fez com que a diretoria e os executivos passassem a confiar no que faço, 
apostam em mim, levam a sério o que falo. Então eu acabo dirigindo muita coisa nesses 
momentos, quando me torno um todo-poderoso, mas no dia-a-dia aqui na empresa tenho bem 
menos poder. Então, tem aqueles momentos em que os diretores acabam fazendo tudo o que 
quero, claro que aí você acaba se sentindo importante. Só que com o tempo isso vira rotina, aí 
você esquece isso. 

Adriana: Bom, o que eu tinha para te perguntar era isso, era coisa rápida. Eu agradeço a atenção e peço seu 
cartão. Também vou precisar de mais um coisinha sua. Preciso caracterizar, mesmo que 
anonimamente, a atuação da empresa: químico, petroquimico ... 

Entrevistado: É uma empresa químico-farmacêutica, não é petroquímica. Ela age em quatro divisões: (N.} 
chemicals, que são químicos plásticos da indústria de couro, têxtil, etc; polímeros, que são 
plásticos, borrachas, espumas; agentes sanitários para a agroindústria e remédios e produtos 
farmacêuticos que você vende sem receita, tipo aspirina; e aparelhos de diagnóstico. Então são 
quatro divisões, mais uma que reúne as áreas centrais, tipo suprimentos, fmanças, [RT?] ... 

Adriana: Quantos funcionários? 

Entrevistado: 2700. 

Adriana: E fábricas, a Empresa Alemã tem fábricas no Brasil todo? 

Entrevistado: Temos uma pequena em Camaçari, na Bahia, uma no Rio, duas no Estado de São Paulo, duas no 
Estado do Rio Grande do Sul. São seis no total. 
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Adriana: Agora vem a famosa série de perguntas tipo Gazeta Mercantil: faturamento e dados numéricos. 

Entrevistado: Atualmente na ordem de 900 milhões de dólares, uns três bi de reais mais ou menos. 

Adriana: Estimativa para os anos 2000 e um pouquinho do histórico da Empresa Alemã. 

Entrevistado: É uma das empresas estrangeiras mais antigas no Brasil, está aqui desde 1896. Foi a terceira filial 
fora da Alemanha, abrimos aqui antes de abrir nos Estados Unidos. Começamos com 
representação aqui no ( ... ) mudou nos anos setenta para cá. Temos o famoso slogan: "Se é 
Empresa Alemã é bom", que foi criado por um brasileiro em 1922. Um engenheiro que estava 
visitando uma feira no Rio ... e até hoje a usamos nos países latino-americanos. A primeira fábrica 
abrimos no Rio, a segunda também no Rio, a terceira também no Rio. Era de remédios, tintas, 
depois virou uma indústria( ... ). Depois abrimos aqui em São Paulo. No fim dos anos noventa 
compramos uma fábrica em Camaçari e outra no interior de São Paulo. E agora compramos, no 
final do ano passado, ( ... )no Rio Grande do Sul e viramos o número um no mercado latino
americano com isso. 

Adriana: Disputando com a Monsanto? 

Entrevistado: Sim, eles têm a metade do tamanho do nosso( ... ) 

Adriana: Mas vocês podem fazer um intercâmbio ... 

Entrevistado: Mas eles fazem, eles agem muito na área de transgênicos. Temos um pouquinho de tecnologia já, 
mas achamos que ainda não é o momento certo de se introduzir isso. Eles também fizeram a 
comunicação disso tudo ( ... ) Em vez de se comunicar com o consumidor final, eles se 
comunicaram com os governos ... 

Adriana: Bem, acho que dá para fazer um perfil... Se eu precisar de qualquer coisa eu vou te avisar ... 

Entrevistado: Precisa saber algo sobre mim? 

Adriana: Não é obrigatório, mas se você quiser falar ... 

Entrevistado: Eu sou um dos poucos estrangeiros que ocupam essa posição no Brasil... 

Adriana: Sim, isso é notório ... 

Entrevistado: Falo português relativamente bem, mas não perfeito. Escrevo mais ou menos, mas tenho ótimos 
profissionais ao meu redor. Sempre digo: "Mas por que um alemão, que não é perfeito ... " 

Adriana: É, eu também gostaria de saber isso. Por que um alemão ... 

Entrevistado: Foi o mercado que fez isso acontecer. Então, se o mercado acha que eu sou bom para isso, então o 
mercado deveria saber. 

Adriana: Se fosse assim a Basftambém teria um alemão, a Monsanto teria um americano ... 

Entrevistado: Na época eu também passei por dois outros projetos( ... ), poderia ter começado também na Bosch. 
Dava um pouco mais de dinheiro, mas não era tão interessante, era uma indústria muito mais 
problemática em termos de comunicação. Achei que teria muito mais desafios aqui. 

Adriana: Quando você se candidatou você sabia que viria ao Brasil? 

Entrevistado: Já, já. Eu já era local, sou totalmente local. Trabalhava aqui, já tinha estado há um tem pão aqui... 
Tinha uma empresa própria que prestava consultoria para várias empresas. Um amigo me 
contatou dizendo que havia vaga numa multinacional alemã, uma das maiores, mas não podia 
dizer qual. Mas eu já sabia mais ou menos, tinha umas doze opções. A Cristina Melo tinha 
acabado de começar na Basf, então não podia ser lá. A( ... ) acabou de se mudar da Basf para a 
Daimler-Chrysler, então não é lá. O Pedro acabou de começar na Siemmens, então essas três já 
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estavam fora. Tentei enquadrar um pouquinho e sobrou uma meia dúzia de empresas. Aí eu 
comecei a participar do processo, na terceira rodada eles abriram o jogo e me disseram qual 
empresa era. 

Adriana: E qual sua receptividade em relação ... que é engraçado ... Quando você vai entrevistar alguém como 
jornalista, você espera que o entrevistado da área de comunicações seja brasileiro. De repente você 
aparece e choca uma platéia de jornalistas esperando um brasileiro na área de comunicação. Você 
nunca sentiu isso? 

Entrevistado: Eu choco um pouco num primeiro momento com meu nome, que é difícil para o brasileiro 
pronunciar. De vez em quando acho que falo muito enrolado, então presto atenção para ver se 
entendem que eu falo. Mas de resto não tem problema nenhum. 

Adriana: Você nunca sentiu ... 

Entrevistado: Não, talvez o contrário. Eu tive um pouco talvez, a experiência que tenho é de credibilidade. A 
imprensa aqui me leva muito a sério, e talvez pelo fato de eu ser alemão eu tenha um bônus de 
credibilidade em relaÇão ao público brasileiro. 

Adriana: Um bônus ... Já parti para o lado do choque. 

Entrevistado: Talvez, isso é especulação. 

Adriana: É, por que um alemão na área de RP, uma área que exige domínio da língua ... ? 

Entrevistado: As técnicas de Comunicação são as mesmas. A língua logicamente é a mais importante, mas as 
técnicas de como comunicar, como fazer ... são sempre as mesmas. De vez em quando você 
inventa um pouquinho, mas na maioria das vezes você ou copia ou mistura. 

Adriana: [riso] 

FimdoLadoB 
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ANEXO 8: ENTREVISTA COM A EMPRESA BRASILEIRA 

Início do Lado A 

Entrevistado: ... queria que você me esclarecesse melhor como está o andamento da tese, quais são os objetivos 
da entrevista ... Aqueles e-mails que você enviou com a formulação da idéia da tese, achei tudo 
muito bem explicado, gostei muito. Apesar daquilo que eu tinha comentado... a tese não 
especifica os objetivos relativos à atuação responsável e a comunicação mais específica da parte 
empresarial. Achei até que tinha uma conotação ... vamos dizer. .. um colonialismo ... 

Adriana: Colonialismo? (risos) 

Entrevistado: ... mas, assim, do meu ponto de vista, do meu enfoque, acho que não caberia dentro de um 
programa de ação responsável e do trabalho de comunicação que é necessário... Esse é só um 
ponto de vista meu ... 

Adriana: É que como a indústria química é uma das raras indústrias que tem codificadas essas normas de 
comunicação com o grande público... Codificadas mesmo, dentro das normas de ação responsável 
existem códigos de relação com a comunidade, tudo padronizado. Até como você deve falar ... 

Entrevistado: humm, não ... acho que não. Acho que essa informação ... 

Adriana: Eu estou com o código na mão. Tem todas as normas de conduta com a comunidade. 

Entrevistado: É, mas o código ali referencia práticas gerenciais ... nunca o que você deve falar, como falar. Para 
esse tipo de coisa ... aliás, esse hoje é o grande problema a nível de uniformização nas empresas. 
Eu sei disso porque a gente vive o dia-a-dia nas empresas, até mesmo do programa de atuação 
responsável e é aquilo que eu coloquei para você. Acho que isso hoje - como você acabou de 
colocar - é um engano total. Não existe nenhuma uniformização nas indústrias químicas para 
você falar, principalmente com a imprensa. Não existe uniformização nenhuma. Se você for falar 
com dez empresas, vai ter dez posições completamente diferentes, então essa sua visão para mim 
é ... 

Adriana: Dentro do código, estou partindo do código. Que todas adotem os preceitos que estão ali no código. 

Entrevistado: Não, o código diz que você tem de ter um diálogo com a comunidade. Como você dever fazer isso 
e essa padronização a que você está se referindo ... 

Adriana: Não, não. A padronização que eu digo é em relação ao código, que estabelece formas ... não estou 
falando que exista uma padronização de como falar com a imprensa. 

Entrevistado: É que quando você fala em padronização ... Aqui na indústria química, quando você fala em 
padrão, você pensa em alguma coisa muito bem definida, onde as pessoas treinadas 
especificamente para aquele procedimento, onde as coisas estão escritas de um jeito bem definido. 
Então, se você for procurar isso na indústria química, é certo que, na parte de comunicação, com a 
imprensa principalmente, você vai encontrar os mais variados ângulos de atuação nesse sentido ... 
Por isso me causa estranheza essa sua afirmação. 

Adriana: Estou falando de diretrizes de comunicação, não só com a imprensa, mas com a comunidade ... em 
geral. 

Entrevistado: Porque a imprensa é só uma das partes interessadas ... 

Adriana: É, mas é o público mais hostil e que causa maior preocupação ... às vezes. 

Entrevistado: É ... às vezes. 
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Adriana: Às vezes. Nem sempre. 

Entrevistado: Nem sempre. A gente, nas empresas, não identifica de um modo geral nenhum ... aliás, a gente 
identifica uma falta de padronização, de procedimentos. Claro que hoje estamos falando 
especificamente de imprensa, a nível de preparativo com esse aspecto [sic]. Mas acho que hoje 
você pode pegar muito poucas empresas ... Primeiro, acho que a idéia que se formou- e acho que 
todo mundo tem essa idéia aqui - é que para falar com a imprensa, nada melhor que alguém 
especializado em falar com a imprensa. Então, um engenheiro ou um diretor de empresa ... é 
aquilo que comentei. A Basfhoje, por exemplo, tem um contrato com uma empresa específico de 
comunicação para fazer esse meio-de-campo entre empresa, imprensa e comunicação. 

Adriana: Mas ela tem [pode ser "diretores e gerentes"] ... 

Entrevistado: É, não estou dizendo que ela não tenha ... 

Adriana: Eles têm uma área interna forte. 

Entrevistado: Eu sei, acho que nesse aspecto eles são até a referência. Mas hoje, nessa parte de comunicação, o 
pessoal que existia está terceirizado ... pelo menos essa é a informação que eu tenho, até ano 
passado ... O pessoal que faz esse meio-de-campo está terceirizado hoje. 

Adriana: Baseado numas pesquisas anteriores ... as pessoas querem ouvir a voz do responsável. Só o porta-voz 
não adianta, você quer uma autoridade. Você quer escutar o diretor da empresa. Então acho 
complicado ... 

Entrevistado: Não sei. Tenha a impressão hoje, de uma maneira geral, que a última coisa que um diretor de 
empresa vai fazer é se expor. Apesar de existir esse tipo de interesse hoje, a última coisa que ele 
vai fazer é se expor ... Talvez ele faça isso de uma outra maneira, de uma forma indireta ... ou até 
usar o apoio jurídico. Quer dizer, o departamento jurídico orienta nesse tipo de coisa, a nível de 
informação... então eu não sei. Por isso que falei, a tratativa desse assunto hoje está muito 
diversificada entre as empresas. Tem empresas que realmente preparam para isso, mas é uma 
preparação que está muito mais voltada ... não para o diálogo com a imprensa, especificamente, 
mas sim a nível de controle da ocorrência em si. Hoje, apesar de existir um código referenciado 
para isso, nessa área de diálogo com a comunidade, muito poucas empresas estão direcionando o 
foco para a imprensa. O foco está mais voltado para a comunidade, para o entorno, para a questão 
social, para as inter-relações de planos de emergência ... 

Adriana: Entendi. Minha idéia é tratar de platéias hostis. A imprensa é só uma delas. Você pode ter 
ambientalistas, a própria comunidade ... numa emergência ela pode ser extremamente hostil. 

Entrevistado: É, até fiquei sabendo de alguns problemas que ocorreram em Guaratinguetá, juntamente com a 
Basf, que tem todo esse procedimento de preparação ... não sei se você ficou sabendo ... 

Adriana: Mas isso em São Bernardo. É a Basf em São Bernardo que tem um papel grande ... 

Entrevistado: Não, mas a Basf em Guará também, ela acabou de ser verificada. E até um dos verificadores era 
jornalista. Então me causou espanto esse tipo de ocorrência .. 

Adriana: Eles tiveram um problema e depois saíram todos correndo pedindo treinamento de como falar com a 
imprensa. É sério, a menina da( ... ) me contou. Depois da ocorrência, todo mundo veio implorando: 
"Pelo amor de Deus, nos dê um treinamento que a gente não sabe falar com a imprensa ... ". 

Entrevistado: E daí? Na realidade, eu diria que nem sei se o problema é mesmo com a imprensa ... Isso pode ter 
melhorado depois. Na realidade é uma tratativa de diálogo com a própria comunidade, né? Acho 
que foi a partir daí que aumentou o problema ... 

Adriana: É uma questão simples isso tudo ... 

Entrevistado: Eu não sei se tem uma solução simples ... 
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Adriana: Tem sim, é só usar um lenço molhado ... 

Entrevistado: Acho que na hora que chega alguém que diz: "vocês espalharam uma coisa com odor que me 
causou um sintoma, um mal estar ... ". Acho que a forma de tratar o assunto é que deve ter 
causado ... Não a questão da própria recomendação da atenuação do incômodo, né? Eventualmente 
o uso de um lenço molhado poderia ter evitado a questão do incômodo, da irritação, mas acho que 
não foi essa a causa ... 

Adriana: Não foi, eles se perderam mesmo. Perderam como manter o vínculo com a comunidade aberta. 

Entrevistado: E a gente sabe que a nível de ... a coisa foi apresentada no Congresso de Ação Responsável, a 
questão do verificar. E isso foi abordado. Por isso fiquei surpreso, porque eles chamaram gente da 
imprensa local para que participassem do processo de verificação. 

Adriana: Aí a gente entra numa área complicada. Nem toda imprensa é boazinha e nem toda empresa age de boa 
fé. 

Entrevistado: A gente sabe disso. Por isso até acho que já existe um certo cuidado para você não fazer algumas 
declarações justamente no sentido de que essas pessoas acabem interpretando de maneira própria 
ou conforme a conveniência, muito mais buscando um escândalo que a verdade ou a realidade. É 
isso que percebo olhando de fora ... 

Adriana: Isso também é relativo. Nós também não temos uma imprensa preparada. É como dizem, não temos 
anjinhos mas também não temos nenhum preparado. 

Entrevistado: Certo, vamos falar um pouco mais direto, senão vamos ficar discutindo problemas ... (risos) 

Adriana: É que no meu mestrado eu estudei a relação entre de empresas e imprensa, foi quando percebi que não 
existia nada preparado ... 

FimdoLadoA 

Início do Lado B 

Entrevistado: ... até passando para a interlocutora, né? Então o nível de comunicação fica bastante focado. 

Adriana: E como é que a Empresa Brasileira tem evoluído nessa questão? É mais uma curiosidade minha ... 

Entrevistado: Olha, o que a gente tem feito, de alguns anos para cá... a gente não tem uma preocupação 
específica com imprensa, com um interlocutor específico. Logicamente existe a preocupação 
como um todo, a gente tem feito uma série de ações ... incluindo até com parte da imprensa, mas aí 
não é nada específico. Nós temos uma interligação muito grande com a unidade de São Miguel, 
visto que ... quando a Empresa Brasileira foi fundada ... a Empresa Brasileira não tinha mais nada 
próximo a ela. E ao longo dos anos ela acabou tendo umas seis mil, dez mil pessoas trabalhando 
lá. Muita gente vinha até do Nordeste. Então acabou gerando uma comunidade vizinha formada 
por ex-funcionários da própria companhia ... Ou são funcionários ou são filhos de ex-funcionários, 
funcionários. Uma coisa bastante interessante que tem sido feita é o programa de portas abertas, 
que é comum nas indústrias químicas ... 

Adriana: O programa modelado pela Rhodia? 

Entrevistado: Olha, na realidade, algumas empresas ... apesar de já terem esse programa faz tempo ... 

Adriana: Portas Abertas é um programa registrado da Rhodia. 

Entrevistado: É, eu acho que sim ... é que cada empresa geralmente dá um direcionamento próprio para aquilo 
que eles querem que seja "portas abertas". Então tem empresas que fazem um programa de 
educação com relação a escolas. Recebem as escolas da vizinhança, escolas próximas, e dão 
alguma orientação sobre meio ambiente, segurança ... esse tipo de atividade. O primeiro Portas 
Abertas que fizemos foi só com funcionários e família, com a planta já em funcionamento. 
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Chamamos todos, mostramos e foi uma experiência ótima. A gente via a vontade dos familiares 
em conhecer o local de trabalho. Foi uma coisa bastante interessante para a companhia e para 
todos os funcionários. Depois que passamos dessa fase, ampliamos o programa para atender o 
pessoal da comunidade. Então normalmente quando você tem aniversário de( ... ) no final do ano ... 
dentro das atividades está inclusa uma visita à companhia. Nessa visita a gente abre para todos por 
meio de um processo de inscrição e aí você tem a oportunidade de até identificar o que as pessoas 
acharam da companhia. A Empresa Brasileira é uma companhia muito antiga, foi fundada em 
1935. Logicamente passou por diversas fases de desenvolvimento nesse tempo. A imagem da 
companhia vem associada a períodos bastante antigos. Então é interessante, nós tivemos 
funcionários que trabalharam aqui por 35 anos aparecendo aqui. Quando tivemos o Portas Abertas 
apareceu uma funcionária, senhora de idade, carregada pelas duas filhas. Ela fez questão de visitar 
a companhia para ver como a companhia estava. Eu tenho até escutado comentários da 
comunidade: "E a Empresa Brasileira, continua funcionando?". Esse tipo de comentário para 
gente é bastante interessante. Mostra que as pessoas têm acompanhado a companhia mas não têm 
percebido as alterações por que ela tem passado.( ... ) 

Adriana:( ... ) não te chamou a atenção? Em caso de emergência como isso é passado para a comunidade? É um 
evento que não tem direção. 

Entrevistado: É, veja bem ... O que acontece normalmente é que boa parte dos nossos processos estão ... Você 
pode ter um processo contínuo que sofre alteração. Se você tem um vazamento normalmente você 
o detecta aqui dentro. Eu digo normalmente, mas a totalidade dos nossos vazamentos é de 
controle imediato setorial, não é nem a nível da fábrica como um todo. Eles já são identificados e 
controlados no local. Em alguns casos, até com sistemas específicos de abatimento dessa nuvem. 
Pode vazar? Pode vazar. Só que temos na usina um sistema de água na forma de neblina, 
automático, que já identifica e controla no local do vazamento. Em outros casos temos 
monitoramento de vídeo, em pontos específicos que eventualmente podem ter algum vazamento, 
com o objetivo de facilitar a identificação e interrupção imediata desse tipo de ocorrência. Então 
normalmente mantemos todos esses vazamentos dentro da área da companhia. Acho que é isso. 
Não sei se existe um interesse específico seu nessa parte da Empresa Brasileira ... qual foi seu 
processo de escolha ... 

Adriana: A escolha foi a seguinte: eu peguei uma lista na Abiquim, ( ... ),porque eu queria fazer uma escolha 
metodologicamente correta. Contatei quarenta empresas associadas à Abiquim. Dessas quarenta, 
conforme eu ia relatando meus objetivos e meu interesse ... e eu tinha um ... (risos) · 

Entrevistado: Certo, foi o que falei para você. Esses procedimentos, apesar de você achar que eles são padrão, 
não são. As atividades, o diálogo com a comunidade, são interpretados e realizados ... não existe 
nenhuma recomendação ... Quer dizer, até existe uma recomendação. É para você preparar o 
diálogo com a imprensa ... mas as pessoas interpretam isso como um diálogo com a comunidade, 
algo não especifico. Ai quando você começa a aprofundar, não é surpresa ver esse tipo de reação. 

Adriana: Eu ia falando com as empresas e elas iam sumindo, sumindo, sumindo ... Mas a Empresa Brasileira 
respondeu, a Rhodia respondeu, a Bayer respondeu ... A Rhodia é superpreparada, eles têm uma área só 
para isso. 

Entrevistado: Hoje a Empresa Brasileira não tem uma área para isso, especialmente a Empresa Brasileira. O 
Grupo Votorantim com certeza tem. Nós já treinamos nosso pessoal de diretoria para esse tipo de 
interlocução e tudo o mais, mas é uma coisa que precisamos estar reciclando. Normalmente 
fazemos simulados com a comunidade a nível de preparação para emergências. Fazeinos parte 
também de um plano de auxílio mútuo, onde estão envolvidos os bombeiros, a Defesa Civil, mais 
outras duas empresas que também fazem parte do plano. Você já deve ter conhecido, isso é 
comum. Lá em São José a Monsanto faz parte de um plano desse. O que aconteceu é que quando 
essas empresas se localizaram naquele local [sic], não existiam comunidades vizinhas próximas. 
Com o passar do tempo aquilo se tornou ... a comunidade se alocou próxima às fábricas. E o que 
acontece, por falta de estrutura, permissão de zoneamento ... isso tudo não existe. 
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Adriana:( ... ) um grande acidente? 

Entrevistado: Eu já ... a questão de um grande acidente ... eu já não sei, não. Não sei se teria toda essa magnitude. 
Logicamente existem empresas com outros produtos químicos com mesmo nível de potencial. 
Mas o nível de controle que existe hoje é muito diferente do nível de controle que existia naquela 
época. Acho que o desafio aí é você ter um sistema de gestão de segurança muito bem definido 
entre as empresas e com a responsabilidade desde a alta administração ... Você não tem nenhuma 
dessas grandes empresas que você citou, Rhodia, Bayer etc. em que os diretores não dêem o maior 
apoio à segurança. E aí eu diria assim, como foco a nível de segurança ... não estou falando nem 
em ocorrências nesse nível... Hoje, por exemplo, você tem foco que até a nível de potencial de 
acidente, no caso da Empresa Brasileira, está nas pessoas, em olhar o comportamento das pessoas. 
Boa parte dos acidentes, das ocorrências está no comportamento das pessoas. E isso pode ocorrer 
não só dentro da indústria química como também fora da indústria química. Eu cito dois exemplos 
para esclarecer essa questão: às vezes a gente vai dar treinamentos externos sobre os nossos 
produtos, sobre os riscos dos nossos produtos. E dentro do treinamento ... "Ah, mas esse produto é 
perigoso" Espera aí, é perigoso, mas se você seguir as nossas recomendações, que são 
relativamente simples, você mantém ele totalmente sob controle. "E o que não é perigoso hoje em 
dia?" Eu diria que dificilmente ... Ah, você tem o caso do vazamento de um tanque de oxigênio. Aí 
ia acontecer o quê? Tem risco o oxigênio? Sim, mas quem sabe disso? Normalmente às pessoas 
pensam: "Ah, é só oxigênio ... ". E aí se esquecem do perigo, do rigor necessário. Uma vez 
trouxeram um guincho contaminado com graxa para retirar um tanque com vazamento. O 
oxigênio puro, como um agente tremendamente oxidante, causou uma explosão e matou três 
pessoas. 

Adriana: Não tinha informações de segurança sobre o produto? 

Entrevistado: Tinha lá: fabricante, segurança, apoio ... Então é diferente, e eu cito aqui o exemplo do nosso 
pessoal da área de, quando caiu pipa aqui dentro. É comum o pessoal aqui em volta soltar pipa. 
Então o funcionário foi lá pegar a pipa com a língua de alta tensão. Isso porque a pipa caiu numa 
área onde passam fios de alta tensão, e o funcionário teve o cuidado extremo de tomar esse tipo de 
atitude. Esse é o nível de segurança, de rigor de segurança que muito pouca gente tem. E a gente 
tem exemplos disso aqui dentro e até temos uma estrutura de comunicação para divulgar essas 
coisas que as pessoas esquecem. Às vezes a gente está tão focado no público externo que nos 
esquecemos do público interno. Depois de toda a preocupação com a comunidade, acontece de 
eles estarem mais informados que o nosso público interno. Então aqui por exemplo temos ensaios 
mensais onde discutimos todas as ocorrências de incidentes e acidentes, tanto com funcionários 
como com prestadores de serviço. E isso é repassado mensalmente, até com uma recomendação 
específica, com um treinamento específico dentro dessas reuniões. Isso vai desde a reunião com 
os acionistas até às reuniões dos gerentes de cada área com seus funcionários. Esse é o nível de 
comunicação do que a gente chama de diálogo de segurança ... são comuns esses problemas de 
comunicação na indústria química ... não só da indústria química. Hoje a gente já pratica isso há 
uns quatro ou cinco anos, eu tenho registro até de pessoal da área administrativa e comercial... que 
são áreas mais afastadas desse tipo de diálogo ... onde é feito esse tipo de diálogo, duas vezes por 
semana, com um objetivo determinado. E nós controlamos isso: quem participa, quantas horas de 
treinamento ... 

Adriana: Posso te pedir um café? 

Entrevistado: Outro? 

Adriana: (risos) [gravação interrompida] 

Entrevistado: [gravação recomeça] Então acho que hoje isso tende ... Eu diria que é um processo lento, já houve 
uma melhoria bastante acentuada, mas ainda é um processo lento. Hoje você tem umas empresas 
menores ainda não totalmente focadas nesse processo. 

Adriana: Eu tenho escutado que o grande problema tem sido o transporte. 

Entrevistado: Nós fazemos parte da regional leste, somos responsáveis pela Abiquim na parte da regional leste. 
AI temos empresas como a Hoechst... temos outras empresas que já estão dentro desse processo 
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há vários anos, então já houve uma melhoria. Com certeza existem muitas outras empresas que 
não estão envolvidas nessa sistemática aqui. Isso é preocupante porque um trabalho de segurança 
não é desenvolvido da noite para o dia. Aquilo que você não está fazendo hoje, você vai demorar 
muito tempo para começar a fazer direito ... Então essa é nossa grande preocupação. Voltando um 
pouco para o diálogo com a comunidade ... então passamos por essa fase de evolução. Primeiro foi 
fazer o programa de Portas Abertas para os funcionários, as famílias de nossos funcionários. 
Tivemos isso em São Miguel, com duzentas e vinte pessoas participando, e agora, nessa última 
tivemos em torno de novecentas pessoas participando. Ao mesmo tempo... a questão da 
emergência é aquilo que te falei. Nós tratamos como distante de emergência, mantemos controles 
internos ou sistemas de atuação direta ... ou se não, nós interrompemos todas as nossas operações. 
Eventualmente acontece... se o sistema não atingiu a temperatura ideal de conversão que 
normalmente causa algum tipo de incômodo a toda a comunidade, isso é comum a todas as 
plantas. E você faz procedimentos operacionais de maneira que controle ou minimize todos esses 
problemas, se identificar algum tipo de vazamento que não seja de uma operação normal, 
imediatamente toda operação é paralisada. Esse tem sido nosso foco de atuação. Isso, durante o 
longo dos anos tem sido tranqüilamente direcionado com o apoio da alta administração da 
companhia e assim por diante. Então até algumas ... é bom, porque isso dá o exemplo. Porque às 
vezes a indústria precisa produzir e isso acaba gerando esse tipo de coisa. Nós já passamos por 
essa fase e acho que hoje a alta administração da companhia dá exemplos de mudanças de 
postura ... É até dificil mudar o modo de pensamento dos funcionários em função de sempre estar 
com a cabeça: "preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir ... ". Mas esse foco na 
produção que relega as questões de segurança e meio ambiente a um segundo plano não existe 
mais. Ele não é mais verdade. Então se você chegar hoje em qualquer operador falando que viu 
um princípio de incêndio e perguntar se ele tem autonomia para parar o processo, ele vai dizer que 
tem. Ele não precisa de nenhuma autorização de ninguém para parar qualquer coisa em qualquer 
etapa do processo. Isso dá uma garantia muito mais, da parte da autonomia dessas pessoas ... às 
vezes, boa parte das ocorrências acontecem por causa de pequenos acidentes. Como no caso do 
( ... ), que na verdade foi a soma de várias coisas ... e você não tem um sistema de emergência 
atuante, um enfoque de segurança ... e pelo menos aqui, isso não acontece. Todos os sistemas de 
emergência são testados, você tem o controle de tudo. Os operadores são os primeiros a tomar 
uma atitude de prevenção, por menor que pareça a ameaça, ele tem autonomia de parar todo o 
processo. Nós já paramos a linha de produção por quinze, vinte dias, por uma ocorrência que, 
dentro de uma análise investigativa, nos levou a considerar um novo sistema de proteção. Então a 
fábrica ficou vinte dias parada até que nós instalássemos esse novo sistema de segurança. Eu diria 
que existem outros exemplos dentro da companhia com relação a isso. 

Entrevistado: Por isso, eu diria que temos uma comunidade que está muito direcionada para esse processo de 
segurança, com um nível de comprometimento... total. Depois dessa ocorrência encontrei um 
ambiente altamente favorável, em todos os aspectos, para a implementação de sistemas de 
segurança. E isso foi feito ao longo dos anos, não só como investimentos em instalações, mas 
principalmente pelo comprometimento das pessoas. 

Entrevistado: Mas tem situações que não mudam, aqui é normal o trabalho em alturas, né? Então você vê que o 
pessoal portando o cinto de segurança mas sem usá-lo. E eu tenho registros de comunicações para 
todos os funcionários em relação ao rigor da segurança, principalmente para o pessoal da área de 
serviços. Então um exemplo simples foi justamente o gerente da Basf da unidade de São 
Bernardo, que veio até aqui conhecer as instalações da unidade de celulose. Normalmente a gente 
usa aquele tipo de avental de manga longa, que é para a proteção. Ele tem uma área de ácidos, 
porque pode haver algum respingo ou coisa do gênero. E ele deixou a manga de fora, era um dia 
bastante quente. E o funcionário que acompanhava esse gerente explicou a ele porque a manga era 
necessária e pediu para que ele a vestisse na área em que visitariam. Então é o tipo de rigor que é 
muito, muito dificil de se encontrar ... É uma coisa simples, mas é muito dificil de encontrar na 
indústria química. Então, com essa mudança toda que houve no rigor é uma coisa que hoje ... 

Fim do Lado B 
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ANEXO 9: ENTREVISTA MEU SANTO 

Início do Lado A- Fita 1 

Entrevistado: ... então, na verdade, para a gente chegar nesse ponto, eu vou ter que contar a história do nosso 
programa de relações com a comunidade. Na realidade, nós não temos aí um programa total de 
treinamento das pessoas para falar com a comunidade no caso de crise. O que nós temos ... em 
primeiro, nós temos pessoas-chave para falar com a comunidade. Numa situação de crise, não são 
quaisquer pessoas que podem falar. Existem normas para acionamento, numa necessidade 
externa ... por exemplo, existem normas para uma pessoa acionar o corpo de bombeiros. Nós 
temos normas internas para emergências externas. Qualquer tipo de emergência, acidente ... 
quando uma pessoa se machuca no lugar onde ela trabalha, para disparar a notícia de que ela se 
machucou, ela pode acionar o alarme de emergência. Isso significa que acionou a emergência- é 
um princípio pequeno de emergência, mas é emergência; isso vale para coisas pequenas como as 
maiores, incêndios, coisas do tipo. Então, aciona-se o alarme, nós temos uma norma para o 
acionamento do alarme ... um procedimento. Quando acionado o alarme de emergência, as pessoas 
se reúnem. Aí sim, naquele momento, você dispara o plano de emergência. Esse ·plano de 
emergência pode ser interno ou pode ser externo. Vamos dizer que seja uma emergência pequena: 
você dispara o alarme, as pessoas que têm a responsabilidade de averiguar, de combater, de 
gerenciar aquela emergência vão para o seu local devido. Aí sim, todos são treinados: desde o 
brigadista, desde os líderes de brigada, nossos especialistas em emergência, as pessoas que têm a 
responsabilidade de coordenar todo esse processo- são os [QGs?] de cada unidade- e o porta
voz, aquela pessoa que fala com o representante do público gerencial. A partir do momento em 
que se instala a emergência, você forma um grupo de emergência no local da emergência. Nós o 
chamamos de GAE: Grupo de Apoio à Emergência. E no mesmo momento em que você dispara 
esse alarme, você forma um grupo de assessoria à gerência. Um grupo gerencial que ·se instala 
numa sala que nós chamamos de sala de debates ... seria a sala de administração de empresas. Eles 
entram naquela sala e ao lado nós temos um banco de informações, de dados, temos 
rádiocomunicadores, modelos de procedimento... Tudo aquilo que entendemos que o público 
gerencial necessita naquele momento, numa situação de emergência, ele tem ali, para que possam 
conhecer, avaliar, analisar. Então, a partir do momento em que esse alarme toca esses grupos se 
formam, não importa quanto tempo esse alarme fique tocando. Pode ser algo simples ou algo 
maior. O grupo se forma e aí eles começam, planejam o trabalho para administrar aquela situação 
de emergência, entender aquela emergência. Quando é uma situação simples, imediatamente o 
porta-voz comunica e autoriza que toquem o alarme de normalidade, para dizer que a situação 
voltou à normalidade. Então, quando tocamos esse alarme de normalidade, todas a5 pessoas 
voltam ao seu local de trabalho. Mas se a situação continua, essas informações precisam ser 
trocadas ... e só uma pessoa nesse grupo ... só uma pessoa nesse grupo ... para evitar problemas de 
Comunicação naquele momento. Então, corta-se a comunicação por rádio ou outros meios com 
outros setores e passamos a usar um canal exclusivo. Cada setor tem um rádio e passamos a usar o 
canal exclusivo desse rádio para que as pessoas realmente falem a respeito daquela situação de 
emergência. Falando dessas informações... você começa a entender o que está acontecendo. 
Vamos dizer então que seja uma situação onde você tenha uma emergência crescida, um grande 
incêndio, o vazamento de algum produto químico... e você tenha, então, que promover a 
evacuação de uma determinada unidade produtiva. Aquele grupo que está administrando a 
emergência tem de passar as informações em nível suficiente para que o grupo de gerenciamento 
determine que seja feita realmente a evacuação, que a área seja paralisada. Existe um plano, um 
procedimento de parada de emergência em todas as unidades. Então o pessoal já entra em parada 
de emergência, já param as máquinas em todas as unidades. Vamos dizer que você precise, por 
prevenção, abandonar outra unidade que esteja na proximidade. Muito bem, você faz essa parada, 
esse abandono e com orientação suficiente: precisa mesmo abandonar ou não precisa abandonar. 
Essa decisão é do grupo gerencial, que a toma a todo momento. Af você tem, no máximo, umas 
vinte pessoas envolvidas nesse processo todo. Muito bem, temos de considerar o pessoal que está 
combatendo a emergência, mas vamos dizer que a emergência continue crescendo e já exista a 
possibilidade dela ultrapassar nossas cercas. Aí você começa a ter ... emergência externa. A 
empresa não vai administrar a emergência externa, ela vai suportar, dar apoio, dar condições 
técnicas para que todo o gerenciamento emergencial possa ser feito de modo seguro e preventivo. 
Mas a responsabilidade desse processo fica com a Defesa Civil, a Polícia Militar, ao Corpo de 
Bombeiros. E é para isso que nós treinamos, fazemos esses simulados de emergência. Aí você tem 
lá fora, você começa a ter lá fora uma situação de·emergência. Então a gente começa a sinalizar e 
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dar informações para certas pessoas: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ... nós 
temos alguns canais em que a gente tem de falar direto. Primeiro, você tem de falar com a Rede 
Integrada de Emergência, que por sinal, é uma das únicas no Brasil e funciona muito bem. É uma 
rede m~ito grande, você tem um sistema de comunicação de emergência onde se pede ajuda 
mútua. E coordenada tecnicamente pelo Corpo de Bombeiros, que pede ajuda a outras empresas e 
você participa ... É como se fosse um plano de auxílio mútuo. Bom, estabelecido um sistema 
externo como esse, você começa a ter - aí vem com o seu trabalho - mídia, a própria 
comunidade, funcionários, parentes de funcionários, pessoas telefonando ... aí você tem todo esse 
processo, então tem de ter um plano. Aí começa o processo, então. Dentro do grupo de assitência 
à gerência, existem responsabilidades. O gerente da fábrica é o coordenador geral desse grupo. Se 
ele não se apresentar, tem sempre alguém que o substitui coordenando o processo. Mas você tem 
ali uma pessoa que é responsável para falar com o grupo interno, você tem uma pessoa que é 
responsável para falar com a CETESB, uma que vai fazer os contatos com Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil e Polícia Militar, uma que é responsável pelo contato com a mídia, imprensa. Se essa 
pessoa não pode, não está presente por alguma razão, o grupo ou a coordenação solicita e outra 
pessoa para falar com a imprensa. Essa pessoa sim tem o treinamento dela para tratar qualquer 
assunto ligado à imprensa. Além disso, nós temos uma empresa chamada Verbal, uma empresa de 
relações com a imprensa, que é comunicada nesse processo e chamada à fábrica para suportar a 
pessoa nesse processo. Então, nós temos uma assessoria de imprensa contratada que tem a 
responsabilidade de vir à fábrica para nos auxiliar. Mas vamos dizer que, por alguma razão, não 
tenhamos nada disso. Se não tem, então vamos trabalhar com o que temos. E nossas normas, 
nossos procedimentos previnem ... não são todas as pessoas que podem ir lá falar com a imprensa. 
Somente algumas pessoas ... e se necessário outras, elas serão comunicadas naquele momento pelo 
coordenador do GAE, do GAC [falou rápido, como se estivesse corrigindo: "não é GAE, é 
GAC"]. E ele coordena, é um cara preparado. O gerente de Recursos Humanos é um cara 
preparado. O gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde é uma pessoa preparada, o gerente de 
Produção é uma pessoa preparada, enfim, quase todos eles são pessoas preparadas para esse 
processo, para trabalhar com a imprensa. São preparados como? São preparados por treinamentos 
que nós fazemos ... 

Adriana: Treinamentos internos, de vocês? 

Entrevistado: Internos, desenvolvidos exatamente nesses simulados de emergência. E treinamento de orientação 
que recebemos da Verbal e do pessoal nosso de relações com a imprensa e relacionamento 
governamental, que fica em São Paulo. Quando nós fazemos um simulado de emergência, nós 
treinamos isso. Simulamos uma situação interna em que a pessoa tenha de falar com a imprensa 
para se preparar para uma situação de verdade. Embora não tenha apresentado naquele momento, 
você não deve ter percebido isso, mas em todo simulado colocamos alguma pessoa que faz o 
papel de imprensa para isso. Naquele dia nós tivemos uma imprensa verdadeira, mas era uma 
situação diferenciada. Ela veio acompanhar um simulado que foi planejado e divulgado à 
comunidade que nós faríamos. Mas nós tivemos, pot exemplo, a rádio Planeta, que transmitiu e 
entrevistou várias pessoas. E você não é preparado para a entrevista, você não sabe o que vão 
perguntar, nem sabe que vai ser entrevistado. Acho que até tenho o cd da entrevista dele aí, se 
você quiser ouvir depois eu ponho aí para você verificar. E mais aquilo que a comunidade vai 
perguntar a respeito. Então a gente prepara, nós temos uma maneira própria de preparar. É a 
melhor maneira? Não sei, talvez não. Mas nós nos preparamos dentro daquilo que entendemos 
que uma situação de emergência nossa possa chegar. Nós não temos aí uma situação que nos 
obrigue a fazer uma grande evacuação, mas nós nos preparamos dentro de um procedimento, de 
uma norma, para falar com essas pessoas. 

Adriana: Eu gostaria de saber ... você me falou de um monte de pessoas que estão habilitadas a falar. Qual é o 
critério( ... ) ... 

Entrevistado: Sim, sem dúvida ... 

Adriana: ... qual é o critério ... como é feita a seleção de material humano. Eu sei que material humano é um termo 
horrível, mas como é feita a seleção destas pessoas? 

Entrevistado: Bom, em princípio é o seguinte: o homem-chave para falar com a imprensa é o gerente da fábrica. 
Ele é o grande responsável por tudo isso, então ele é o homem-chave. Qual o assunto que vai ser 



309 

falado? Ah, vão falar sobre a situação emergencial que está acontecendo naquele momento. Aí ele 
é a pessoa que toma decisão: quem vai falar com a imprensa é tal. Vamos supor que seja eu. 
Perfeito, ele define. Qual o critério que ele utiliza? Primeiro, conhecimento técnico do assunto. Se 
a pessoa não souber, ela não pode falar. Conhecimento de como, internamente, as pessoas estão 
gerenciando aquela emergência. E também conhecimento da emergência. Aí você conhece o 
assunto, para falar e não falar coisas assim ... indevidas. Quando você fala algo que não devia, não 
tem como puxar a palavra e trazê-la de volta. Então você tem de ... esse é o aspecto principal que 
se deve fazer. O segundo aspecto é a questão da pessoa, não tenha dúvidas de que isso importa. 
Eu posso saber muito, conhecer muito, mas se de certa forma estou envolvido com a emergência, 
eu não estou com a tranqüilidade para falar. É por isso que esse grupo se reúne separadamente da 
emergência e fica lá embaixo, na sala do GAE. Eu não tenho nenhuma foto para te mostrar ... eles 
ficam lá na sala do GAE, que é a sala que em outros locais poderia se chamar de Sala de 
Gerenciamento de Crises. E é isso mesmo, é uma sala de gerência, de reuniões do manager, do 
TNT, onde se reúnem todos os gerentes. Ao lado nós temos a salinha que chamamos de 
Emergência. Então ali, quando você abre a sala, você passa a ter contato. É ali que se decide: 
quem é a pessoa que vai falar. Vão decidir em cima de conhecimento técnico, conhecimento de 
emergência e pela tranqüilidade que a pessoa tem para falar. Porém, essas pessoas, todas elas, 
receberam um certo grau de instrução para falar sobre o assunto. Não só para a imprensa, mas ... 

Adriana:( ... ) é o público que se destacam mais porque acabam sendo a porta-voz de muitas polêmicas ... 

Entrevistado: Mas de repente você tem de colocar a pessoa para falar com um delegado regional do trabalho, que 
pode não ser uma situação crítica, de buscar informação de um jeito, mas ela é de outro. Você vai 
falar com o delegado regional do trabalho, e daí? É uma outra situação. De repente você vai falar 
com o diretor do sindicato... Então para cada setor você tem uma pessoa. Se for gente do 
sindicato, você pensa: "quem vai lá falar?". O setor de Recursos Humanos está devidamente 
preparado para falar com o sindicato e vai lá e conversa com o sindicato. Aí é que está, acho que a 
grande vantagem de tudo isso que a gente tem é o relacionamento que temos com todos esses 
setores. Eu falo da imprensa daqui do Vale, do sindicato, falo da Delegacia Geral do Trabalho, da 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Câmara de Vereadores. São setores aí em que devemos 
buscar informações, mas que temos já um grande trabalho de relacionamento, o que facilita a 
conversa. Vou colocar alguns exemplos. A participação dos vereadores, eu tenho relacionamento 
com alguns deles ... muitos não vão me chamar para falar, mas vão me chamar para ficar ali com 
eles. Se a comunidade, a associação de moradores está aí na porta reclamando de algum 
problema, o vereador vai falar, mas ele vai me chamar para estar ali com ele, com certeza 
absoluta. No caso do sindicato, pode ser que o Pedro fale, mas se o Pedro não puder, o RH vai 
estar lá para conversar, porque existe aquela relação com as pessoas. Então nós temos uma 
preparação muito específica. Não trouxemos nenhum curso de grande expressão ou especialista 
para treinar essas pessoas, o trabalho que nós fazemos é baseado nas orientações que recebemos 
do pessoal de relacionamento com a imprensa que está em São Paulo, de acordo com o que 
recebemos da Verbal, e de acordo com nossas normas de segurança. Agora, procuramos sempre 
ampliar isso aí. Para preparar essas pessoas, eu diria que ... não sei se todos, mas eu diria que 70% 
ou mais das pessoas que estão no gerenciamento de emergência passaram por algum treinamento 
que fizemos. Fizemos alguns simulados internos em que colocamos repórteres, radialistas, alguém 
de fora, para fazer perguntas. É interessante isso. Desde 1988 nós fazemos simulados de 
emergência, em cada simulado procuramos crescer um pouquinho o grau de complexidade dele. E 
nesse crescimento a gente aumenta o grau de envolvimento das pessoas. E em todos eles 
colocamos alguém para fazer o papel da imprensa. O interessante é que na primeira vez que 
fizemos isso, foi sem as pessoas saberem, era uma simulação no papel, paper view. E naquele 
momento, você entra realmente no clima da emergência, então colocamos alguém para questionar, 
para chegar na portaria e dizer: "Escuta, quero falar sobre a emergência que está acontecendo aí e 
tal, sou do tal jornal e preciso de informações. Quero falar com a gerente da fábrica, por favor". E 
a pessoa foi lá ... naquele clima, todo mundo achou que fosse verdadeiro. Foi assim nos primeiros 
ensaios. Então é assim, você sempre coloca as pessoas no clima para fazer isso. Mas daí você tem 
de conhecer algumas pessoas que possam vir fazer algum tipo de pergunta. Nós cuidamos desse 
processo, fazemos umas visitas open house, portas abertas, e trazemos imprensa, radialistas, 
pessoal do jornal, trazemos pessoas de diversas entidades para virem conhecer a fábrica, 
perguntarem o que quiserem perguntar. Sempre tem um bate-papo com o gerente,. com um 
supervisor, com os operadores ... Isso facilita a resposta das perguntas que podem vir num 
momento de crise. 
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Adriana: Não sei se você participou também das apresentações que estavam acontecendo no ginásio, com a 
comunidade? 

Adriana: Participei ... 

Entrevistado: Mas não deve ter participado do último, você já devia estar no local da emergência. Então, nós 
falamos sobre os produtos da Meu Santo, terceiro painel. Foi bem interessante ... 

Adriana: Aliás, vou te pedir informações sobre aquele evento, porque acho muito ilustrativo para minha tese. 

Entrevistado: Sim, perfeitamente. Eu vou te dar um jomalzinho, vi o boneco dele agora há pouco. Vai sair daqui 
a uns quatro ou cinco dias. 

Adriana: Ah, então vou te dar meu endereço ... 

Entrevistado: Olha: se acontecer um vazamento, até onde pode chegar esse vazamento? É a categoria perfeita. Já 
houve um acidente como este? Como foi a detecção, combate, abandono, para a comunidade 
externa? Se chegar um caminhão com vazamento na fábrica, o que a Meu Santo vai fazer? Qual a 
distância ideal de um botijão de gás da parede? Isso tudo saiu do seminário que fizemos com a 
comunidade. 

Adriana: Eu me lembro, era sobre regras ... 

Entrevistado: ... de segurança no lar. Para a gente chegar até a segurança na fábrica, eu coloquei dois painéis, 
Segurança no Lar e Segurança no Trem. Foi superagradável para eles. E só então veio o painel 
sobre Segurança na Empresa. Quando eu fui falar sobre segurança na empresa, foi mais ... não 
mais tranqüilo, já que pelo relacionamento que tenho com a comunidade, não vejo problema 
nenhum em falar com eles sobre qualquer assunto. Lógico, tenho a preocupação de ter a 
permissão da chefia para tocar em tal ou tal assunto. Já que temos um grande relacionamento com 
a comunidade, é fácil falar até de ... por exemplo, a pessoa fàlar uma palavra errado e eu corrigir 
essa palavra. Isso porque a empresa tem credibilidade, tem um crédito muito grande com a 
comunidade e vice-versa. Então nós temos um ( ... ) de relações muito grande. Esse tipo de 
pergunta surgiu durante a palestra e nós respondemos, tranqüilamente. Não houve necessidade de 
refazer ... Mas o grande treinamento que nós temos, Adriana, não é você fazer ... cursos de 
gerenciamento de crise, etc. etc, para você falar com a mídia. O grande treinamento que nós temos 
é o relacionamento com a comunidade, o grau de confiança que nós temos: comunidade-empresa, 
empresa-comunidade. Isso é o carro-chefe que nós temos, é falar e ser acreditado e vice-versa. 

Adriana: Certo, então o que importa mais é esse tipo de credibilidade ... 

Entrevistado: Credibilidade. 

Adriana: O que me interessa sobre a Meu Santo ( ... ), isso é verdade, e como você falou, apesar do ( ... ) se 
acontecer alguma coisa que saia da empresa, tem grande repercussão, ligada ao grande nome da 
empresa. 

Entrevistado: Perfeito. 

Adriana: Pelo que ando conversando com porta-vozes, essa é uma grande preocupação. A extrema evidência de 
uma empresa também é sua extrema fragilidade. 

Entrevistado: Perfeito. 

Adriana: Então é por isso que eu queria saber como é que vocês coordenam isso com os porta-vozes. 

Entrevistado: Tá. Então, o que temos de porta-vozes é nesse sentido, não temos nada de grandiosidade aqui, não. 
Mas sempre a decisão de quem vai falar depende do momento e depende do assunto a ser tratado, 
que vai ser tomada sempre por aquele que estiver representando o gerente-geral da fábrica. Se por 
alguma razão ele não estiver na fábrica, estiver de férias, então alguém no lugar dele toma essa 
decisão. 
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Adriana:( ... ) Me conta a história da área. 

Entrevistado: Na verdade, isso aí cresceu de acordo com o plano que nós fizemos e fomos ampliando. O nosso 
plano de emergência hoje... nós atendemos ao código do código seis, que é diálogo com a 
comunidade, nós atendemos quase tudo com nota seis, com avaliação seis. Acho que um ou dois 
itens nesse código ... [voz se afasta] mas enfim. Esta avaliação, este processo prevê que ocorra de 
acordo com o plano, de acordo com o treinamento, de acordo com a evolução. Ele demorou um 
pouco para crescer, mas ele ... 

Adriana: Talvez eu tenha formulado mal minha pergunta. O projeto é anterior ao plano ou veio ... 

Entrevistado: Não, ele não veio com a Abiquim, não. Acho que a Abiquim tem ... dez anos. Esse nosso começou 
um pouquinho antes da Abiquim. Nosso plano começou em ... começamos a trabalhar nele em 85. 

Adriana: Algum reflexo? 

Entrevistado: Não, a diferença é a direção da empresa mesmo. A Meu Santo, em todos os locais em que tem 
planta, ela direciona dessa forma. Na verdade, a atuação responsável começou no Canadá, então 
quando a Meu Santo veio, ela já tinha alguma experiência nesse sentido, de trabalhar o diálogo 
com a comunidade. A Abiquim chama de "diálogo com a comunidade", eu chamo de "relações 
com a comunidade", o que é a mesma coisa. Mas nós começamos antes, aqui no Brasil nós 
começamos a trabalhar por volta de 1985, começamos a desenvolver ... Inicialmente isso foi 
chamado de plano de emergência. [barulho alto de conversas e chiados] 

[silêncio] 

Entrevistado: humm, acho que não tem, não. Mas tem algo aqui que talvez possa ajudar, vamos ver. 

[silêncio] 

Entrevistado: Ok, acho que dá para a gente falar um pouquinho. Quem é que começou tudo isso? Nós 
começamos o processo falando em plano de atendimento à emergência, depois ele foi ampliado 
para relações com a comunidade. Por volta de 1985 nós começamos a escrever um plano de 
emergência externo ... porque plano de emergência interno qualquer empresa que se preze tem. 
Claro que tem empresa que nem plano de emergência interno tem... [ele atende alguém no 
telefone] 

Entrevistado: ... então relativo à emergência externa. Só que para fazer esse plano relativo à emergência externa 
nós começamos a envolver também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, nós não fizemos 
esse plano sozinhos. Fomos falar oom eles e vendemos a idéia. Hoje nós temos uma comunidade 
grande que mora nessa região, umas seis mil, 6.500 pessoas. Tem muitas casinhas espalhadas por 
aí. Quando chegamos aqui não tinha nada, isso aqui era vazio, e foi nessa época que começamos a 
escrever. Foi em 84 ou 85 que tivemos a primeira abordagem da comunidade. O positivo é que já 
tínhamos um plano de emergência. Mas essa abordagem na época foi complicada para a gente. 

Adriana: Por quê? 

Entrevistado: Ela virou uma crise, foi terrível. Ela se tornou uma crise. A pessoa que preparou esse material, essa 
abordagem, não planejou nada. Simplesmente escreveu um plano de emergência, foi para a 
comunidade, convocou uns moradores e foi falar sobre o assunto. 

Fim do lado A - Fita 1 

Início do Lado B - Fita l 

Entrevistado: ... a dizer uma série de inverdades. As pessoas de dentro da empresa também eram despreparadas e 
começaram a responder. Teve um bate-boca e a imagem ficou prejudicada. Naquela época fazer 
uma solda num tanque que estava sendo desmontado para dar espaço para outros ... e o tanque não 
estava devidamente descontaminado ... fez bum!, levantou a tampa do tanque e toda a comunidade 
viu. Tudo aconteceu, então foi um negócio... Mas aí, o que nós fizemos? Fizemos um 
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replanejamento total. Foi aí que comecei a trabalhar no projeto, em 1985. Esse projeto nasceu 
com a minha participação, com a participação do coronel Souza Pinto, que nos ajudou muito. Ele 
era capitão ou tenente ... sei lá, já estava no governo. Da Polícia Militar tivemos o coronel 
Guimarães... coronel Alvarenga, outro que nos ajudou muito. E começamos com o 
replanejamento, um processo de recuperação da imagem. Naquela época nós tínhamos algo em 
torno de três mil habitantes, muitos moradores não trabalhavam aqui na Meu Santo, nossa 
imagem tinha problemas. Aí nós estabelecemos um objetivo: fazer um plano para reconquistar a 
confiança dos moradores, manter um bom relacionamento e conquistar a aceitação da 
comunidade. E para isso nós desenvolvemos um treinamento primeiro: ganhar credibilidade, 
depois conquistar a confiança das pessoas e ao mesmo tempo treinar a comunidade para o caso de 
uma emergência. Se você tem uma emergência, você não vai simular para você, você vai simular 
para aquelas pessoas. Se você aprende a nadar, não esquece mais, se você orienta aquelas pessoas, 
dá informções a elas, essas informações serão usadas quando forem necessárias. Entãotinhamos 
esses objetivos a serem cumpridos. 

Entrevistado: Fizemos um programa de fábrica aberta, para mostrar realmente a transparência da. empresa. 
Temos um livro marrom que chamamos de [palavra incompreensível, algo como Cordão] de 
Segurança Sanitária, colocamos lá todas as informações sobre todos os produtos da Meu Santo, 
produtos e matérias-primas. Tínhamos muitas matérias-primas perigosas na época. [atende o 
telefone] ... e essa pesquisa aí eu tenho guardada até hoje. E ela tem sido muito útil. Sempre que 
vou fazer algum trabalho eu a verifico ... E eu tenho feito muita pesquisa com bastante gente para 
saber o que pensam da Meu Santo .... Aqui tem uma pesquisa para eu passar a limpo. Empresas 
boas, importantes( ... ) e a comunidade começa a postar o que elas pensa e quer da nossa empresa. 
Isso ajuda a dar uma direção ao nosso trabalho. Pesquisas que nossas lideranças usaram, pesquisa 
de carência na comunidade ... e aí fizemos o manual de procedimentos de resposta às emergências. 
É o que eu falei para você, temos um plano de emergência, temos um manual de emergência para 
cada eventualidade. E foi criado no Nudec, núcleo de defesa civil da região, em 1991, acredito eu. 
( ... )ano passado, mas são moradores do bairro que hoje trabalham como voluntários no núcleo de 
defesa civil da região. Ali tem uma meia dúzia que são da Defesa Civil. É o coordenador de 
defesa civil do município e mais algumas. Atendem vinte e poucas pessoas, quase trinta pessoas, 
todas do Nudec. Acho que aí foi o momento-chave, quando começamos a trabalhar com a 
comunidade, nós temos alguém que faz o meio-campo. No caso de uma emergência, essas pessoas 
estão envolvidas, a comunidade está envolvida. Nós fazemos uma reunião por mês com eles. Uma 
vez por mês nos reunimos para discutir questões ligadas a emergências, treinamentos, como 
conduzir pessoas, liderar pessoas em uma emergência. Eu acho que esse é um ponto muito 
importante. Esse é nosso plano de comunicação, está vendo? Se você tem uma emergência 
interna, você tem um cara que fala com o GAE, aqui fora você tem um cara que fala com a 
CETESB, um outro fala com o pronto-socorro, com a Polícia Rodoviária .... E tem alguém que 
fala com o Nudec, aquele grupo. Então temos esse processo de comunicação e isso ... a gente 
treina muito as pessoas nesse processo. Elas estão envolvidas. 

Entrevistado: Então... nós começamos a treinar as pessoas ... já tínhamos um plano de emergência interno, 
escrevemos um plano de emergência externo, escrevemos um procedimento para testar 
periodicamente esse plano - você tem de testar para saber onde estão as falhas --:, fizemos 
contatos externos, com bombeiros, policiais, Defesa Civil, fizemos contatos periódicos com o 
poder público, cada um de nós tem uma responsabilidade no sistema. Foi o acordo do auxílio 
mútuo, nós unimos bombeiros, Defesa Civil e as empresas. Fizemos um treinamento de resposta 
às emergências, como estabeleceu o coordenador do grupo. Aí nós temos o treinamento dos 
grupos participantes do Plano Comunitário Integrado. O primeiro treinamento nós fizemos em 
paper view, como te falei. Quer dizer, só em papel. ... o mais importante nós fizemos. Mas de onde 
saiu isso? De onde veio esse treinamento? Bom, eu fiz um treino nos Estados Unidos, direcionado 
a situações de emergência e participei de alguns seminários ... na época era da Mattel. Então nós 
temos muitas informações de lá. ( ... ) que é conhecimento da comunidade para resposta à 
emergência. Começamos a desenvolver ... o pessoal do Nudec, foi criado o Nudec. Depois 
começamos a desenvolver a sociedade, começamos a envolver professores, pais de alunos, 
alunos... Então hoje, quando tem simulação de emergência nós emitimos um convite à 
comunidade: olha, vai ter um simulado, gostaríamos que vocês participassem. Quer dizer, não é 
assim... na maior tranqüilidade. Existe uma preocupação, a gente se preocupa em fazer o 
seminário lá e falar sobre emergência, falar o que pode acontecer. Eu mostrei esse mapinha aqui ... 
Então fechamos o processo. Aquilo que eu falei que tinha como objetivo a educação acaba 
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fechando o processo. Quando chegamos aqui começamos a treinar as pessoas para resposta a 
emergências. O que nós fizemos? O primeiro simulado no bairro aconteceu em I 989, envolveu ... 
nós comunicamos à comunidade que iríamos fazer o simulado, que eles não precisariam sair das 
casas, que nós só estaríamos nos exercitando. Fizemos uma revistinha dizendo quem seria 
comunicado numa situação de emergência, como comunicaria a emergência, o que deveria fazer, 
para onde deveria ir. Então a revistinha foi entregue por um grupo de voluntários ... No outro 
simulado nós fizemos um envolvimento com a Polícia Militar, bombeiros, tinha ambulâncias, 
algumas pessoas do bairro. No seguinte a participação foi aumentando e assim foi. Em 2001 nós 
fizemos um simulado envolvendo 1.200 pessoas, entre crianças e adultos. 

Entrevistado: Então, em 1988, 89, tivemos a criação do modelo de ação, fizemos o primeiros simulado em paper 
view, sem a participação dos moradores, fizemos a revista, em 1990 tivemos a criação do Nudec, 
começamos a treinar os moradores. De 1991 a 1999 fizemos os simulados de emergência com a 
participação de autoridades. Em 1999 a 2001 nossos simulados já contavam com a participação de 
outras empresas, criamos a rede integrada de emergência, que sem dúvida é a maior do Brasil. Ela 
envolve o vale do Paraíba, a região norte e a região serrana. Nós temos 38 empresas que 
participam e temos estações de rádio em uns 40 pontos estratégicos, como bombeiros, prato
socorros, Polícia Militar ... Se você disparar uma emergência via rádio, todos esses pontos vão 
saber que está tendo uma emergência e ficam de prontidão para participar caso seja preciso. Então 
foi criada essa rede... você devia conhecer um pouco sobre ela lá no corpo de bombeiros. 
Resultado- e acho que isso é o mais importante-: confiança mútua e boa aceitação da empresa 
na comunidade. É você que fala sobre( ... ) Se eu falo uma mentira para a comunidade, eu vou 
desacreditar você, tenho de falar a verdade. Se eles vierem aqui perguntar ... falar: "eu não 
concordo com o que você diz sobre o cheiro do amônio e etc." Quando digo que o cheiro do 
amônio é desse jeito, isso é verdadeiro. E "o que o amônio pode fazer para mim?" Bom, se você 
cheirar o amônio puro aqui você pode até morrer. Só não se esqueça que é desse amônio aqui que 
a gente faz o amoníaco que você usa na sua casa. Então tem uma diferença, aqui está puro, o 
amônio da sua casa está diluído. Se você jogar água no amônio você o dilui e o odor diminui. A 
gente mostrava esse tipo de coisa para os formadores de opinião da comunidade. Então a gente 
sempre procurou falar a verdade e mostrar a verdade. O pessoal aceitou com muita clareza nosso 
plano de emergência. Quando nós íamos nos bairros sempre tinha alguém: "Ah, industria química, 
todo esse barulho e esse cheiro ... " Sempre tem alguém que reclama. Mas nós tivemos muitas e 
muitas e muitas pessoas que compreenderam o relacionamento que queremos ter com eles: somos 
indústria química, mas sempre falamos a verdade e estamos abertos. Melhoramos bastante a 
imagem da empresa, por fazer sempre essas reuniões com a comunidade e passamos a fazer um 
simulado anual. Fizemos uma pesquisa três ou quatro anos atrás e nós queríamos fazer um 
simulado a cada dois anos - porque simulado dá muito trabalho para nós, você viu o 
envolvimento necessário. Nenhuma empresa faz o envolvimento que nós fazemos, não tem 
nenhuma. E às vezes fico assustado quando vou falar de simulado, é muita gente que nós 
envolvemos. Dessa vez, no último, a gente teve um total de 1700 pessoas participando. 1700 
pessoas, é muita gente. 

Adriana: Entre comunidade, pessoas da rede ... 

Entrevistado: Isso. É muuuita gente. Então é um processo que dá muito trabalho, pensamos em fazer a cada dois 
anos. Agora... estamos fazendo um no final do ano e outro no começo do ano, seguinte. Ano 
passado não tivemos simulado, tínhamos muita coisa para fazer, não conseguimos fazer o 
simulado, não deu tempo. Mas a pesquisa que fizemos indica que fazer simulados de dois em dois 
anos é uma boa ... a resposta veio da comunidade para nós. Então nós obedecemos essa resposta. 

Entrevistado: Isso aqui conta a história de tudo o que aconteceu. É ... uma história de vida, só para te mostrar, é 
algo interessante. Para você ver o nível de informação que nós tivemos aquele dia na palestra .... 

[silêncio] 

Entrevistado: Aqui é o seguinte ... se tivemos um tipo de emergência aqui ... ( ... )mais próximas têm um colorido 
diferenciado ... 

(silêncio] 
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Entrevistado: Aqui nós temos, eu te mostrei agora há pouco, as saídas de emergência. Temos este tipo de alarme. 
Por aí que chamamos o Corpo de Bombeiros ... 

Entrevistado: Vou mostrar como funciona a rede integrada de atendimento à emergência da Meu Santo. Se tiver 
uma emergência aqui, a gente comunica ao Corpo de Bombeiros. [silêncio] 

Entrevistado: Então, se você tiver uma emergência e você comunicar aos bombeiros, nós temos nosso manual 
que fala sobre todos nossos procedimentos e que tipo de combate você deve dar a cada um dos 
produtos que fazemos, dos diversos produtos. Aqui tem um mapa que mostra onde está localizado 
isso, a portaria está aqui. Então os bombeiros vêm pelas duas portarias. É só chegar na portaria da 
Meu Santo e ele sabe que haverá um veículo para levá-lo ao local da emergência. Então a legenda, 
num mapa parecido com esse, que mostra ( ... ) ele localiza a área de emergência dentro do 
veículo ... 

Adriana:( ... ) da brigada da própria empresa? 

Entrevistado: Olha, até determinado momento. Quando os bombeiros chegam eles têm de entrar direto na 
emergência. 

Adriana: Então eles entram na emergência, mas a prioridade de combate é da brigada interna da empresa? 

Entrevistado: É da brigada interna. Na verdade, é da brigada interna. Então, a Meu Santo aciona a emergência e 
o corpo de bombeiros chega ao local. Eles comunicam à Defesa Civil, chamam as outras empresas 
que fazem parte de nossa célula, que enviam ao local suas equipes, os recursos. Esse é o processo 
de mobilização. Mas quando o corpo de bombeiros chega ao local, eles assumem o processo de 
combate à emergência. Evidentemente eles vão assumir sozinhos o comando do processo ... vão 
suportar, apoiar ... Eu diria que no caso da Meu Santo, ele vai mais suportar, realmente. Porque 
nós temos uma equipe muito boa, bem selecionada, equipamentos muito bons, temos anéis com 
água circulando na fábrica toda ... Então não temos muitos problemas desse tipo, não; Mas faz 
parte da norma, né? Se eles chegarem ao local, eles assumem o comando do controle da 
emergência. E a Meu Santo passa a dar orientação, direção para que eles possam comandar. Só 
que o grande processo de comando da operação ... nós praticamos também. Então nossa linguagem 
é muito parecida com a deles. E o nosso pessoal está muito bem treinado também. Assim que há 
essa harmonia entre comunicação e informação ... tem de haver isso. Mas o comando deve ser 
deles, sempre será. Se estiverem bem colocados são os bombeiros que comandam o processo. 

Adriana: Voltando à minha linha ... você falou para mim que é o gerente-geral da fábrica a pessoa que dá a última 
palavra em relação ... que é quem tem a palavra. Isso vem de uma estrutura da Meu Santo ou dessa 
unidade específica? 

Entrevistado: Não, é uma estrutura da Meu Santo. 

Adriana: É uma diretriz que vem de fora? 

Entrevistado: Não, eu diria que o programa segue uma diretriz de fora, mas essa é uma diretriz nossa. Assim ... 
todos os planos da Meu Santo são mais ou menos direcionados dessa forma. 

Adriana: Vamos dizer, num acidente superafiado, geralmente se gosta de ouvir a voz do executivo número um 
ou número dois. E aqui você diz que quem responde é a unidade. Como funciona essa relação entre as 
unidades. 

Entrevistado: Bem, na verdade é o seguinte: nós temos o gerente da unidade ... cada unidade produtiva tem uma 
gerência. Esse gerente participa da sala de gerenciamento de crise, o GAE, que é coordenada pelo 
gerente-geral. Então o gerente-geral vai sempre estar coordenando o esquema. 

Adriana: Sim, da unidade. Mas e da Meu Santo como um todo? 

Entrevistado: Da Meu Santo de São José dos Campos. 
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Adriana: De São José dos Campos. Então é diferente da Meu Santo de outro lugar, por exemplo ... 

Entrevistado: Olha, não é diferente de outra Meu Santo, da de Camaçari, na Bahia. Não é diferente, não. É 
parecido ... 

Adriana:( ... ) executivo, dada a magnitude do evento? 

Entrevistado: Não. Se o evento for aqui ... acho que não tem sentido localizar o cara em São Paulo para falar. .. 
pode até ser ... 

Adriana: Para isso, o telefone do jornalista vai tocar de madrugada se tiver um grande incêndio aqui ... 

Entrevistado: É ... pode até ser ... Mas tenha certeza de que se ligarem para ele, ele já vai estar sabendo, as 
informações vão direto para ele. Mas isso já é um plano mais amplo, um plano mais amplo. Aí 
envolvemos a diretoria, eles são informados de uma forma muito rotineira. Por uma questão de 
comunicação da emergência, nós falamos, em termos de emergência, só aqui com a região. Mas o 
coordenador do grupo de controle da crise tem a responsabilidade de informar o chefe dele, e 
assim por diante. Então você deixa de alerta todo o pessoal da Meu Santo para conhecer a 
situação. O gerente nacional de segurança é informado, o gerente de manufatura é informado.( ... ) 
tem a responsabilidade de conhecer tudo o que acontece na Meu Santo, no Brasil inteiro. 

Adriana: Como é que se daria, então, a coordenação de um evento de grandes proporções? Pode ter certeza que é 
no ouvido desse camarada que toca o telefone quando tem alguma explosão. Como jornalista de crise, 
é o que me proponho: escutar o chefe. 

Entrevistado: É ... aí eu diria que você teria de confirmar isso com o pessoal de São Paulo, até posso dizer alguma 
coisa, mas ... ela pode não estar de acordo. Recomendaria você a falar com a [diz um nome 
feminino, algo como Cristina Rafa], ela é quem pode te orientar sobre isso aí. 

Adriana: Qual o( ... ) 

Entrevistado: Eu não sei o telefone dela, mas eu te arrumo. Me passa o seu e-mail que eu te arrumo. 

Adriana: Pode deixar que eu cobrarei com muito prazer ... 

Entrevistado: Me passa o e-mail que eu já arrumo o contato, falo: "Cristina, a Adriana vai te procurar, favor 
auxiliar o trabalho dela". Pode deixar que eu passo, tá? 

Adriana: Muito obrigada. Isso me interessa bastante, saber quem fala num grande evento. Como eu sempre 
trabalho hipoteticamente com grandes eventos ... minhas hipóteses são sempre grandes eventos.( ... ) 

Entrevistado: É, hoje as coisas mudaram ... Mas nós tivemos aí o avião daTAM, tivemos aí o acidente da Igreja 
Universal... 

Adriana: Exatamente. Voltando um pouco aos simulados ... Quando vocês fazem simulados e eles agregam parte 
da comunidade hostil a vocês, imprensa ... vocês fazem uma avaliação, um treinamento ... ? 

Entrevistado: Exato, fazemos uma avaliação. Desse simulado eu ainda não consegui fazer uma avaliação minha 
com o pessoal. Nós estamos entrando em auditora na próxima segunda-feira, então acabou o 
simulado e todo o mundo entrou de cabeça nesse processo de auditoria. Então a avaliação externa 
vai ficar para depois. Todos fizeram anotações, eu fiz as minhas observações ... e vamos voltar ao 
simulado para fechá-lo com a avaliação. Mesmo porque isso faz parte da auditoria, nós vamos 
mostrar aos auditores os resultados do simulado, nossas avaliações. O objetivo é esse, é identificar 
pontos de melhoria, saber o que errado para que possamos deixar tudo perfeito... sempre 
melhorando. 

Adriana: Quais são os pontos que mais sofrem mudanças ... ? 

Entrevistado: Você fala das melhorias? Eu diria para você que as melhorias sempre, sempre, sempre estão 
ligadas à comunicação. Toda vez que sou chamado para fazer uma palestra sobre comunicação de 
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emergência ... agora no último dia 17 eu fiz uma palestra no Espírito Santo, em Vitória, na 
Universidade Federal de Vitória, para um grupo de empresas. E fizeram uma pergunta( ... ) e eu 
falei: "Olha, se você fizer um simulado na sua empresa e eu estiver lá só na hora, para a avaliação, 
e você perguntar: 'o que falhou no sistema?', eu vou dizer: 'falhou a comunicação"'. E todos vão 
concordar, porque a comunicação sempre falha. Por isso que ... 

Fim do lado B - Fita 1 

Início do Lado A - Fita 2 

Adriana: ... tenho uma perguntinha interessante: qual é a receptividade dos gestores na empresa, de gestões de 
crise? 

Entrevistado: Olha, eu diria o seguinte: são as pessoas... são pessoas-chave, são pontos-chave. E as pessoas 
gostam, elas gostam. E tenho certeza de que quem não participou gostaria de estar participando. 
Mas nós ampliamos o treinamento, nós o ampliamos para abranger todo o nível de média 
gerência. Evidentemente ampliamos e até damos a oportunidade para que eles assumam o 
comando daquele setor específico. Por exemplo, temos o GAE e o [algo como "gat" ou "gate"], 
que é o grupo gerencial. Um ou outro supervisor participa às vezes, quando tem necessidade ou 
são convocados. O GAE é sempre liderado pelo supervisor da área em questão.( ... ) Então, sempre 
que possível a gente leva esse pessoal para participar do treinamento. Para fazer esse simulado de 
emergência nós fizemos esse curso, só que sem o diploma. É o curso de gerenciamento de 
emergência, três dias. Você viu o gerente nacional de segurança no Brasil... Por isso que falei para 
você conversar com a [mesmo nome feminico, algo como Cristina Raffa], porque ela é 
especializada, ( ... ) 

Entrevistado: Aqui são gerentes, né ... todos os nossos gerentes participaram do curso ... Você via lá era só 
gerente, gerente, gerente, gerente... todos aqui da fábrica, que receberam o treinamento de 
gerenciamento de emergência. Esse aqui não era da Meu Santo, esse cara era uma outra de uma 
outra empresa, acho que a General Motors, que participou com a gente. Esse aqui era um médico, 
o doutor Danilo. Ele é muito sério, depois do acidente do avião da T AM, da explosão do shopping 
Plaza, da queda do telhado de uma igreja da Universal,( ... ) ele manja muito, é apaixonado-por 
essa área. Deu palestra mas também participou do curso de gerenciamento de emergência. Foi um 
outro lado para ele, que conhecia a área médica. Então todas essas pessoas vêm para cá. Esse 
viajou da Argentina, esse veio de Camaçari... esse é da área de sementes ... ( ... ) 

Entrevistado: Todas essas pessoas, então, participaram do curso. São pessoas-chave que participaram dessa 
formação ... Olha aqui, estamos nos preparando para maquiar as "vítimas", que horrível!... Então 
tivemos cerca de 70 pessoas que receberam esse treinamento de gerência de emergência, para 
numa situação de crise eles saberem se virar. 

Entrevistado: Aqui foi no dia do simulado, você viu... Isso aqui, foi aquilo que te falei... você pode já ter 
participado ou visto um simulado com resgate de vítimas, mas aqui ... olha aqui, verde, verde, 
vermelho, amarelo ... preto ... 

Adriana: ( ... )comum nessa área de gestão de crise ... ouvir: "quem vai pra [cova?]"? 

Entrevistado: É duro você ouvir isso, mas nós ouvimos, nesse treinamento. Ouvimos nesse treinamento. 

Adriana: Queriam saber quem ia pra cova? 

Entrevistado: É, foi uma coisa mais ou menos parecida ... Olha essa aqui foi uma entrevista inesperada, foi para a 
Bandeirantes, a gente saiu e falamos lá fora. Quem acompanhou eles no simulado foi o Eduardo, 
teve mais uma pessoa que falou e eu. Quem decidiu isso? "Aqui, se aparecer autoridade quem fala 
é só o Paulo, é ele quem domina a situação" Ninguém tinha mais informação do que eu. Então o 
pessoal que acompanhou lá dentro... foi o Eduardo quem falou com eles ... aí, para o restante: 
"Não, eu falo" [diz como se fosse ele próprio quem disse isso]. "Ah, para isso aqui, pois não. 
Quem vai falar é o Pedro" Quem é Pedro? Pedro é o nosso gerente. ( ... ) 
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Adriana: É, mas como jornalista eu nunca vou ficar satisfeita de só falar com ... nem de só falar com o porta-voz, 
eu quero é falar com o todo-poderoso. 

Entrevistado: Esse foi o time que participou do treinamento. [silêncio] Então, acho que quem participou com 
sabor 

Adriana: Então é fácil motivá-los ... ter uma recepção bem coletiva ... 

Entrevistado: Não, porque nosso plano não é elitizado. Ele não é generalista, mas também não é elitista. Ele 
define: quem coordena o GAE é o supervisor da área, onde tiver emergência. Mas e se o 
supervisor não estiver lá? Chama o engenheiro responsável. E se o engenheiro não puder ir? 
Chama o especialista técnico ... [apresenta a alguém para Adriana] Quando você falou no acidente 
da T AM... imediatamente após o acidente com o avião, nós fizemos um simulado aqui. Sabe 
quem veio assistir ao nosso simulado? O coronel Jair, que comandou lá a emergência.( ... ) Ele fez 
questão de vir ver nosso simulado trouxe um monte de informação, mas levou um monte de 
informação também. Foi uma boa troca. 

Adriana: ( ... )um pequeno problema que o Rolim não notou ... eles não tinham ... 

Entrevistado: O comandante Rolim? Não tinha? 

Adriana: Não tinha ... não tinha nada ... absolutamente nada ... 

Entrevistado: Devia ter contratado a gente, né? Eu não acredito que tenham algo hoje ainda, não ... 

Adriana: Eu acompanho o caso daTAM até hoje, e sei que aTAM não ia partir para a fusão com a VARIG à 
toa ... Ela nunca se recuperou financeiramente daquilo ... nunca. Isso foi um processo que começou lá 
atrás e culminou agora nessa união com a VARIG. [risos] Isso é teórico, é teórico. Desse jeito eu teria 
que esperar cair um avião ou explodir uma indústria química por dia para poder trabalhar, para poder 
comprovar minhas teorias. Não dá, né? Eu trabalho com modelagem. 

Entrevistado: Você é a única que trabalha com isso? 

Adriana: Não ... bom, nessa área no Brasil acho que sou a única. Tem outros trabalhos que conheço ... meu 
mestrado foi mais centrado em comunicação, na relação da T AM com a imprensa e no papel da 
imprensa na gestão de crise. Deu um trabalhinho legal. Agora sei que na USP tem um rapaz que 
defendeu a visão da imprensa de empresas em crise. Eu desconheço o teor desse trabalho, alguém me 
mencionou, mas não o li ... depois outra pessoa me falou sobre ele ... assim que tiver tempo vou ter de 
dar uma fuçada. 

Entrevistado: Então, estão fazendo hoje, aquele camarada ali sentado está fazendo um trabalho para a faculdade 
e comentou ... já estão fazendo hoje - eu já fiz um trabalho desses com o coronel Souza Pinto ... 
Na verdade era um trabalho que ele fez, foi aprovado com nota dez ... [atende telefone] Então, 
deixa eu te mostrar algo, tem a ver com a comunidade, é um trabalho com a comunidade ... 

[silêncio] 

Entrevistado: Lembra que te falei? 

Adriana: Sim. 

Entrevistado: Aqui tem o estatuto do conselho, missão, diretrizes, escopo, funcionamento, coordenação, apoio, 
reuniões, atuação, funcionamento ... divulgação, importante, resultados ... Aqui tem informações de 
jornais e de rádio. Esse cara aqui ... você leu o depoimento que ele deu? Ele deu o depoimento 
numa audiência pública. [toca uma gravação de discurso] Tá dando para ouvir? 

Entrevistado: Todas as indústrias que desejam montar fábricas em São José dos Campos passam por audiências 
públicas, nós passamos por uma. Foram lá quatrocentas pessoas para aprovar o projeto. 

Entrevistado: Isso aqui é de uma outra sociedade, de uma outra associação ... 
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Entrevistado: E essa audiência pública foi para a aprovação da prefeitura e da Cetesb, para a aprovação do 
Estado. [termina o discurso gravado] 

Entrevistado: Então, esse foi um depoimento importante ... 

Adriana: É, realmente ... 

Entrevistado: Eu vou te dar um jornalzinho também, que fala dos nossos ... pena que o jornal novo ainda não 
chegou ... Bem, mas acho que esse vai interessar a você, 70% dele é sobre os simulados ... 

Adriana: É bom, porque eu preciso de informações para descrever os simulados. Eu preciso dessas minúcias: 
onde foi, quantas pessoas participaram, de onde vieram ... quantas empresas ... Eu estava lá, mas esse 
tipo de informação não dá para pegar ... ( ... ) o que produz, quantos empregados, há quanto tempo ... 

[silêncio] 

Adriana: Agora, se alguma empresa tiver o nome citado na entrevista, eu preciso localizar o meu leitor, em 
termos de tamanho ... 

[silêncio] 

Entrevistado: Eu vou achar isso ... 

Adriana: Basicamente é um release sobre a Meu Santo: faturamento, funcionários ... dados que corroboram ... 
[silêncio] 

Fim da gravação 
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ANEXO 10: ENTREVISTA COM A OUTRA ALEMÃ 

Início do Lado A 

Entrevistada: ... com relação ao nosso plano de gerenciamento de crise, ele é um plano que abrange toda a 
América do Sul. A Outra Alemã é uma empresa que age regionalmente, então temos indústrias no 
Brasil e outras plantas fora, na Argentina, Chile, Peru ... basicamente nesses quatro países. Então o 
que fazemos? Faz uns dois anos já que a gente prepara as turmas de atendimento de emergência. 
A Cecom, a central de comunicações da A Outra Alemã, fica em Guaratinguetá, que é onde temos 
nosso complexo químico, e tem toda uma estrutura de atendimento. É 24 horas e tal... Isso facilita 
porque qualquer acidente de transporte, qualquer acidente no site, qualquer incidente, vazamento, 
enfim, acidentes de qualquer gênero ... o Cecom estará preparado para atender. Então você tem 
dentro do site uma equipe do corpo de bombeiros, e também temos uma equipe fora, justamente 
para estar atuando no entorno, na comunidade. Temos umas duas ou três comunidades lá, perto da 
A Outra Alemã. Então o que a gente faz? O Cecom recebe chamadas 24 horas e nossos técnicos 
estão capacitados para atender a qualquer chamada, seja de transporte, com carga perigosa, ou 
interna. Esses técnicos, numa situação de crise, digamos num incidente dentro da fábrica, não 
serão os primeiros porta-vozes. Isso porque está dentro de nossa fábrica, e nesse caso temos 
outros porta-vozes, tipo um gerente de meio ambiente, o diretor da fábrica ... tudo depende da 
dimensão desse incidente. Agora, se temos um acidente numa rodovia, a equipe é acionada e vai 
lá atender essa emergência. A equipe deve estar preparada tecnicamente para atender a 
emergência e para servir de porta-voz da empresa. Porque no local da emergência .é ela que 
representa A Outra Alemã, e precisa saber passar isso para um jornalista, para a comunidade, para 
um órgão público. Então além de fazer o trabalho técnico, a equipe precisa fazer esse trabalho 
num primeiro momento, quàndo ela chega ao local do acidente. 

Entrevistada: Agora, claro que para fazer isso temos o plano para a América do Sul... tem todo um fluxo, toda 
uma dinâmica esse plano. Então a gente trabalha aqui, nós definimos o que é uma crise, porque 
nem tudo é uma crise. A gente conceitua muito bem o que é uma crise, o que é um incidente e o 
que são considerados "maiores acidentes". É aquilo que deixa de ser um incidente e causa algum 
dano externo, para a comunidade ... Muitas vezes um incidente, como o vazamento que tivemos 
em Guará ... Tecnicamente ele é um incidente, não causou danos. Mas como tem o fàtor 
perceptivo de dano pela comunidade, ele passa a ser um major incident, como nós chamamos. É 
um incidente com cheiro, algo que incomoda a população. Quer dizer, não tem nada de grave, 
mas enfim ... somos os responsáveis. Então o ponto perceptivo é estudado também. Incomodou, 
então passa a ser considerado um major, um acidente maior. Saiu da esfera interna, da nossa 
"casa", e passou a incomodar o outro. Então nesse momento a gente classifica: o que é um 
incidente para A Outra Alemã?, o que é um major incident? O que é uma crise? e por aí vai. E 
dentro dessa classificação, de acordo com cada uma, nós temos o porta-voz. 

Entrevistada: No caso de um acidente de transporte, os técnicos vão lá e aí é aquele treino que o proféssor dava 
para a gente. E esses caras, quanto mais treinados estiverem, melhor vão saber falar 
tecnicamente ... Eles têm de saber traduzir o que é técnico, porque muitas vezes não é nada. Mas aí 
cai um produto químico na fazenda de um cara, mata as galinhas ... Para a empresa, o produto não 
apresentou nenhum perigo toxicológico, mas para a comunidade é muuuito diferente, entende? 
Agora, claro que o técnico não vai trabalhar nessa área de public relations, ai nós é que estamos 
envolvidas. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro impacto é ele. Então ele deve estar 
preparado, saber o que falar, como filiar, saber o ponto perceptivo, precisa saber trabalhar esse 
lado. Muitas vezes, falando tecnicamente, você provoca antipatia no outro. A pessoa envolvida 
acaba se sentindo ignorada pela empresa. E o fàto da empresa estar lá ... o técnico então precisa 
olhar o lado da empresa e olhar também esse lado. · 

Entrevistada: Lógico que dependendo da dimensão disso a gente avalia ... A gente tem esse fluxo que funciona 
muito bem dentro da empresa, porque quando acontece uma coisa dessas o Cecom é acionado, 
então ele avisa uma equipe que vai lá atender o caso e ao mesmo tempo ele avisa a todo o fluxo: 
avisa a comunicação social e avisa o gerente do negócio. Então o gerente do negócio e a 
.comunicação social analisam o caso com o coordenador da equipe que está indo: "Como foi? 
Chegando lá você me avisa ... ". Se tiver imprensa a comunicação nem espera, vai junto~ A ação é 
muito conjunta. 
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Entrevistada: Agora, na maioria dos casos a gente não vai, até porque se a equipe estiver bem preparada ... No 
passado, há uns seis ou sete anos, a gente ia até nos pequenos incidentes, tipo batida de caminhão, 
para ficar olhando. O cara não era preparado para falar, hoje ele já é. Hoje ele pode dar uma 
entrevista sem a presença da comunicação social... Lógico que damos as coordenadas e o 
posicionamento pelo telefone e tudo ... Então, dependendo do caso a gente não vai, mas o técnico é 
que é a peça-chave nesses incidentes. E quando acontece um incidente ou um acidente dentro da 
fábrica - como foi em 2000, um incêndio seguido de uma explosão numa fábrica de tintas para 
sistemas gráficos, tintas para impressão. Nessa época nós tivemos uma crise, porque envolveu 
uma explosão dentro da fábrica com a morte de um funcionário e tivemos feridos. Nesse caso o 
porta-voz foi o diretor do site. Numa outra instância o Meio Ambiente também acabou agindo 
como porta-voz. Então os porta-vozes da empresa são definidos de acordo com a classificação que 
nós fazemos da ocorrência, do que é considerado incidente, acidente e crise. 

Entrevistada: Então, se estou falando de um passivo ambiental... O passivo ambiental também é ... dependendo 
do trabalho que a gente faz ... Porque muitas vezes costumamos dizer que trabalhamos mais no 
gerenciamento de crises, antes delas se tomarem realmente crises. E esse gerenciamento envolve 
um trabalho de bastidores que nunca vai aparecer lá fora. Se a crise for bem gerenciada você 
nunca vai expor os porta-vozes. Você vai estar fazendo todas as etapas: garantindo um 
gerenciamento ambiental e um bom saneamento. Vou desenhar um mapa e saber quem é meu 
público e quem são meus porta-vozes ... Vou preparar esses porta-vozes: porta-vozes para meio 
ambiente, porta-vozes jurídicos, porta-vozes dos negócios. Então não dá para falar: "Bem, sobre 
esse passivo quem vai falar é ... ". Claro que o primeiro porta-voz é o de meio ambiente, mas 
supondo que a coisa atinja uma dimensão de negócios, quem vai falar é o porta-voz de negócios. 
Se toma uma dimensão jurídica quem fala é o porta-voz legal. Então dentro dos planos de 
comunicação a gente trabalha bastante a questão do planejamento tentando prever os cenários. Aí, 
no desenvolvimento do projeto, em determinado momento você vai ver e vai falar:. "Bem, o 
cenário A está sendo trabalhado e lá nós temos isso, isso e isso". Então a gente vai estar 
analisando e os porta-vozes vão ser preparados. Esse é um curso de outro nível que fazemos, não 
é mais o mesmo curso para os técnicos, que o lsidoro fazia. Aí já é um media training focado em 
um nicho. Vamos supor o caso Paulínia, por exemplo. A Outra Alemã comprou uma empresa de 
detetizantes agrícolas em 2000, foi uma compra mundial, e dentro desse pacote de empresas veio 
Paulínia, o site de Paulínia. Antes era da Shell, que o vendeu para a( ... ) e a [?mesma empresa] 
vendeu para A Outra Alemã. A Outra Alemã comprou, sabia do problema de saneamento, do 
problema ambiental que havia lá. Entretanto, A Outra Alemã não sabia da dimensão dessa 
contaminação em relação à percepção da comunidade. Porque isso era uma responsabilidade da 
Shell e o problema foi conduzido pela Shell. Então quando a Shell chegou lá para a comunidade e 
falou que não podiam mais beber água nem plantar o que costumavam plantar lá, a comunidade se 
sentiu completamente doente. Aí quem estava lá já não era a Shell, era A Outra Alemã. Então a 
comunidade só poderia se associar a nós, naquele momento. Mas o problema era da Shell, e nós 
não podíamos sair falando disso na imprensa, era uma questão legal. O problema não era nosso, 
mas já tínhamos um posicionamento. Fomos procurados por órgãos da imprensa, pelo governo, 
todos queriam saber qual era nosso papel. Então liberamos a eles uma informação. Aquele era um 
momento decisivo para a percepção dos stakeholders sobre A Outra Alemã em relação à 
contaminação. Por isso, naquele momento, ficou claro que o responsável por tudo era a Shell, mas 
que A Outra Alemã estava lá operando e que a área contaminada estava interditada. Naquele 
momento fechamos um grupo de trabalho interno, com gente da Comunicação Social, do Jurídico, 
Meio Ambiente, Negócios e RH. Esse grupo de trabalho existe até hoje e monitora esse caso 
desde o inicio de 2001. Então nós avaliamos ... Assim, A Outra Alemã não aparece como 
responsável pelo caso na mídia, quem aparece é a Shell. E também vemos os desdobramentos, 
porque fechamos a planta ano passado ... E o caso voltou à tona, claro. Um fechamento de planta é 
considerado "crise", porque você tem o fechamento, as perdas de emprego ... A questão social é 
colocada na mídia e a empresa precisa gerenciar isso. Então toda vez que temos um feehamento 
de planta nós reunimos esse grupo para trabalhar esse plano, ver como vamos lidar com os 
stakeholders, ver quem serão os porta-vozes para esses stakeholders ... Aí nós temos toda uma 
política de comunicação que envolve a homogeneização da informação, que é o gerenciamento, 
né? Então, para grupos específicos, como o do caso Paulínia, nós fizemos um media training para 
os porta-vozes, para quem seria e é até hoje. No caso foram o diretor da fábrica, o gerente de 
Meio Ambiente, médicos - porque a questão envolvia a saúde dos colaboradores. No caso eles 
foram treinados, e fizemos um media training específico para isso. 



321 

Entrevistada: Também temos um media training que fazemos a cada dois anos, mais como reciclagem, para a 
área de Negócios. Daí temos notícias boas também, como crescimento, marketshare, e dentro da 
A Outra Alemã temos uma política de "one voice", o que pode e o que não pode ser dito em 
matéria de números. Porque A Outra Alemã é uma empresa global, então vamos supor: a área de 
plásticos vai falar sobre o crescimento de ( ... ) no Brasil. De como o estireno, que é uma 
commoditie... e nós temos a planta em São José dos Campos. Nós não podemos falar de 
marketshare disso no Brasil, senão a notícia chega lá fora- ela não tem mais fronteiras, ela voa 
- e isso se reflete nos negócios da A Outra Alemã. Então temos essa política sobre o que pode e 
não pode ser dito. Por isso, esses nossos porta-vozes de negócios de cada área são treinados a cada 
dois anos - inclusive hoje estamos tendo media training com o pessoal de tintas e de plásticos. E 
aí, o que é focado? Toda essa política de [termo em inglês, one voice +algo], a importância desse 
gerenciamento, quais são as mensagens-chave da empresa ... Isso porque, veja bem, o porta-voz 
não é só para a empresa, ele é porta-voz em vários momentos como executivo. Eu, por exemplo, 
estou sendo porta-voz agora com você. Então devo dizer a você qual é o real posicionamento da 
empresa, não posso inventar algo só porque acho legal dizê-lo. E muitas vezes, num negócio, isso 
é ainda pior, porque você acaba influenciando diretamente o negócio. Isso gerava muitos 
problemas no passado, o que podia ser dito, o que não podia ... Então fizemos um trabalho muito 
interessante que começou com a preparação pontual dos técnicos. Havíamos detectado que os 
técnicos não tinham uma agilidade ao falar, ficavam presos, nervosos. E como a comunicação 
ocorria lá na ponta, nós íamos aos ouvidos deles e falamos [fala como se estivesse cochichando]: 
"Olha, fala assim, assim e assim". E eles falavam. Então, a Comunicação pode ser a porta-voz da 
empresa, mas muitas vezes é mais interessante você falar com o técnico, com o gerente que está 
ali do que falar com a jornalista ou a RP da empresa. 

Adriana: As pessoas não querem nem ouvir ... 

Entrevistada: Não mesmo, a gente não tem a credibilidade ... 

Adriana: Você conhece a máxima do crisis management: se você também( ... ) quero falar com Deus? 

Entrevistada: É, mas esse é o ponto. Então nós fizemos o trabalho de reciclar essa turma de porta-vozes, porque 
muitas vezes o que acontece é que para se falar com a imprensa precisa passar pela Comunicação 
Social. Hoje A Outra Alemã tem uma estrutura de Comunicação Social muito interessante, que 
não vem do Brasil, vem da Alemanha. Essa estrutura de comunicação mundial, um network que 
funciona muito, muito bem. Então a Cristina tem uma reunião semanal com os líderes de 
comunicação global. E nós temos reuniões periódicas com os colegas de comunicação. Por 
exemplo, um projeto que esteja nascendo... ele não é criado na Alemanha e mandado para o 
Brasil, América do Norte ... Não. Um projeto novo é estudado pelos colegas de comunicação. 
Todos somos envolvidos e fazemos conferências teleronicas, semanalmente ou quinzenalmente, 
até atingir o objetivo. Isso é muito interessante porque é um network. Claro, as premissas, as 
diretrizes são globais. Até esse plano que te falei, da América do Sul, ele é fruto do plano de 
crises global. Cada país deve adaptar o plano a sua realidade. Mas toda A Outra Alemã tem essa 
política de comunicação. Então esse [one voice +algo] é um para o mundo, o que falo aqui de 
números de plásticos, o colega da Ásia vai dizer o mesmo número, assim como o dos EUA. 
Estamos cada vez mais aperfeiçoando essa comunicação global.( ... ) É engraçado, o que a gente 
fez ontem não dá mais para ser feito hoje. É incrível como o mundo está mudando tão 
rapidamente, isso mostra mais uma vez o poder da comunicação. E isso vem tornando- não sei 
se você tem percebido o mesmo que eu - os jornalistas muito irritados. Eles ficam muito 
irritados com isso. Nós como assessoria temos muito contato com jornalistas, somos muito bem 
relacionados, e sempre somos abertos a falar com eles ... mas sempre dentro do nosso one voice. E 
eles ficam irritadíssimos por causa disso. Nós não podemos falar mais, nós temos uma diretriz. 

Adriana: E jogam na nossa cara a política da transparência ... 

Entrevistada: Mas aí é que está. Temos de entender bem o que é essa transparência ... 

Adriana: Transparência não é ... 

Entrevistada: Sabe o que é, Adriana, nós temos compromisso com a verdade. Isso é muito complicado. Nós, A 
Outra Alemã, temos compromisso com a verdade. O que a gente fala, torna-se público, torna-se 
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verdade. Se o sindicato fala ... ele não tem compromisso com a verdade. Ele pode até falar a 
verdade - veja bem, não estou criticando o sindicato -, mas ele não têm esse compromisso. 
Assim, se a empresa fala alguma coisa hoje, ela deve sustentar até o fim. Ou então, em algum 
momento, admitir que aquilo que ela falou não é verdade. E isso vai custar a imagem dela, 
entendeu? Então isso envolve dinheiro, ética ... reputação. A empresa não vai falar alguma coisa 
que o jornalista queira: ''Não, mas não é isso? O sindicato falou ... ". Ela tem de manter sua 
posição, até decidir mudá-la posteriormente, por causa de sua investigação. E o que vemos é que 
cada vez mais a empresa, nós somos cobrados por essa transparência, mas o mesmo não acontece 
dos outro lados. Eles dizem coisas a partir de boatos, e como é que fica isso? 

Adriana: Não teria aí a questão de ser uma grande multinacional, o que pesa, e também por ser uma indústria 
química, que tem uma imagem horrorosa ... ? 

Entrevistada: Claro, com certeza. E isso é fruto do trabalho que a própria indústria química fazia no passado, 
dessa não-transparência ... que agora vem mudando radicalmente. Mas é a questão da imagem 
associada à área química, porque, claro, nós impactamos o meio ambiente. Não podemos dizer 
que a gente não impacta, isso não seria verdade. Só que trabalhamos cada vez mais com 
gerenciamento e tecnologia para impactar cada vez menos o meio ambiente. Para você ter uma 
idéia, agora A Outra Alemã( ... ) vai lançar no final do mês- eu até te mando um exemplar- o 
anual report deles sobre o meio ambiente, no mundo. E eles estão trabalhando com objetivos 
globais agressivos. Por exemplo, menos 40% de poluição em todas as fábricas do mundo. Isso 
nunca foi feito, é a primeira vez. E é muitíssimo interessante. A empresa, então, está trabalhando 
nisso. Tem coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar, mas ao mesmo tempo também 
precisamos buscar a evolução disso. Não dá para criticar a indústria química por ser uma indústria 
química, não podemos viver sem ela. Podemos e devemos tentar conviver harmoniosamente. E 
como fazer isso? É a sociedade junta, organizada, trabalhando nessa linha. 

Adriana: Pegando um gancho nisso, quando você fala em comunidade, você está falando da área de 
comunicação como responsável pelo código ... 

Entrevistada: Sim. A Comunicação Social é ... 

Adriana: Falo do código de gerenciamento da Abiquim. 

Entrevistada: É, eles chamam de "diálogo com a comunidade". A comunicação é que é responsável por ele. 
Dentro do código de atuação responsável, nós somos os responsáveis pelo diálogo. Tanto que 
sábado agora vai ter o Portas Abertas... Esse código de diálogo com a comunidade é muito 
interessante, é você trabalhar mesmo com a comunidade, reunir a comunidade. Então no relatório 
tem: temos estabelecidos oito conselhos consultivos onde temos planta - não me lembro 
exatamente agora se são oito, mas no material tem. A gente tem conselho no Demarchi, em 
Rezende, Guaratinguetá ... onde a gente tem fábrica. O que é isso? É reunir essa comunidade, 
descobrir os formadores de opinião, os líderes da comunidade e fazer com que façam parte do 
conselho. Fazem parte nós da comunicação, o diretor da fábrica e o pessoal de meio ambiente. O 
resto é formado pela defesa civil, escolas próximas, associação de moradores ... E este conselho 
tem o objetivo de tratar de assuntos ligados à segurança, saúde e meio ambiente. Aí claro, você 
tem n solicitações da comunidade, são apresentadas a cada reunião o plano de meio ambiente, o 
gerenciamento do site em termos ambientais. Falamos quais foram as ocorrências, se vai ter 
planta nova, quais os riscos e beneficios dessa planta. E também é trabalhada a questão social 
dentro disso, porque eles sempre pedem as coisas. E nós trabalhamos, dentro do social, com 
desenvolvimento comunitário e não com filantropia. Isso tem a ver com a responsabilidade social, 
que é desenvolver as comunidades para que elas possam ser auto-sustentáveis. A gente tem uma 
prática muito boa que é best practice de referência para as A Outra Alemãs no mundo que fica em 
Guará. Foram várias ações realizadas ao longo dos dez anos que temos o trabalho com ·conselho 
lá, e sábado agora vamos ter o Portas Abertas lá. Então, uma das coisas que o código prevê é esse 
diálogo. Mas que diálogo? De que maneira? Não é acontecer um acidente e ir lá falar disso. É 
reunir semestralmente essa comunidade, é fazer simulados com a comunidade, envolvê-la em 
nossa atuação locaL 
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Adriana: Se você quiser, eu tenho um texto sobre simulados que vai te deixar arrepiada. 

Entrevistada: Ah, eu quero. 

Adriana: Está em francês, é do Instituto de Pesquisas de Crise. O cara faz umas objeções aos simulados que te 
deixam assim ... É um dos pesquisadores mais antigos, tem quarenta anos de pesquisas nas costas. 

Entrevistada: Então, esse diálogo está cada vez mais amadurecido, estamos percebendo que uma comunidade 
não está no mesmo estágio de outra. Por exemplo, Guaratinguetá. Nós já estamos fazendo um 
trabalho lá há dez anos. É como se estivéssemos namorando, depois noivamos e agora casamos. 
Esse casamento também tem brigas, tem uma série de coisas... Recentemente tivemos um 
incidente em Guaratinguetá, foi erro de um operador. Ele fez uma operação realmente 
equivocada, sabe-se lá por que ele a fez. Acabou suspenso por isso. Um caminhão chegou e ele 
desrosqueou manualmente - isso deveria ser automático -a tampa do caminhão, para passar a 
carga para a máquina. E esse produto, aquilato de butila, fede muito, incomoda muito. Ele não 
causa nenhum dano maior assim, não é altamente tóxico. O que aconteceu? Vazou um pouquinho· 
nessa operação. Os ventos acabaram levando o cheiro lá para a comunidade de Guaratinguetá. Era 
final de dia, todo o mundo em casa assistindo à TV e veio o cheiro. Houve uma inquietação ... 

Fim do Lado A 


	

