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PSICOLOGIA

Alegria de viver…
ou de empreender
Como a psicologia ajudou a modernizar os negócios de Chip
Conley, presidente-executivo e alma mater da cadeia de hotéis-butique Joie de Vivre, na Califórnia, e autor do recente Peak: How Great
Companies Get Their Mojo from Maslow

Mundo maravilhoso:
o poder da história
A releitura da teoria da pirâmide de
necessidades do autor de Motivation
and Personality confirmou a idéia de que
a Joie de Vivre satisfazia mais necessidades que as meramente econômicas. E
não só as suas, mas também as de seus
funcionários, de seus clientes e inclusive
dos investidores. “Algumas pessoas me
disseram que a inclusão parecia irônica”,
enfatizou, “mas a verdade é que, mesmo
que se trate de uma relação baseada principalmente no retorno dos investimentos,
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Divulgação

ser humano é um animal com desejos que raramente alcança a satisfação completa”, escreveu o psicólogo
norte-americano Abraham Maslow, pai
da hierarquia das necessidade, no livro
que o empresário Chip Conley encontrou
quando saiu pelas livrarias em busca de
inspiração.
Em uma entrevista publicada na revista Inc., Conley confessou que, depois
do impacto produzido em seu negócio
pela explosão da bolha das ponto.com,
do 11 de setembro de 2001 e dos sites
de viagem como Expedia e Travelocity,
chegou a pensar em fechar seus hotéis.
Nesse momento de crise de empreendimento, “o reencontro casual com Maslow
me fez lembrar por que havia começado
meu negócio. Estava convencido de que o
mais importante, no mundo dos hotéis, era
fazer com que os hóspedes se sentissem
bem e cuidados. Havia batizado a cadeia
com o nome Joie de Vivre porque queria
criar, para mim e para os que trabalhavam
comigo, a sensação de que era possível
curtir a alegria de viver no ambiente de
trabalho”, disse.
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há algumas pessoas que têm outras motivações, como o orgulho de serem os
proprietários.” Orgulho que, a seu ver,
também é patrimônio dos funcionários.
Para que sintam esse orgulho e para que
tenham consciência de seu verdadeiro papel na “história” que o hotel conta, Conley
costuma reunir o pessoal de limpeza e
pedir para imaginar o que aconteceria se
eles não fizessem seu trabalho. A lista de
pequenos e grandes desastres os ajuda
a entender que são responsáveis pela
tranqüilidade e bem-estar dos hóspedes e
não apenas pela limpeza de seus quartos
–dois níveis de necessidades muito diferentes. “Dessa maneira, se dão conta de
que a experiência do cliente não seria a
mesma sem eles.”
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urante cinco dias em período integral, professores da Goizueta
Business School ensinam princípios
básicos e novas teorias de management, envolvendo finanças, estratégia,
operações e marketing.
Segundo Steve Walton, o programa
oferece duas perspectivas que qualquer executivo decididamente precisa
ter: uma visão mais clara de si mesmo
como líder e do negócio.
Por que fazer. Os participantes
aprendem a gerenciar empresas em
setores muito competitivos, a utilizar
ferramentas analíticas para tomar decisões e a incluir a inteligência competitiva na formulação de estratégias.
Na última aula, todos põem à
prova as habilidades adquiridas em
uma simulação de negócio competitiva e dinâmica. Em poucas palavras,
preparam-se para assumir maiores
responsabilidades gerenciais.
Principais tópicos. Estratégia corporativa, análise do setor e financeira,
estudos de mercado e da concorrência, marketing estratégico e excelência
operacional.
Opinião de quem fez. “O curso
tem um enfoque prático, incentiva
o intercâmbio de experiências e de
melhores práticas entre os participantes. Os instrutores me ajudaram
a aplicar as mais recentes teorias
de negócios a situações reais.” Juan
Pérez, gerente da UPS.
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Produtividade
com criatividade
HOT SPOTS
Lynda Gratton, Berrett-Koehler Publishers, 2007

A

tualmente uma das mais destacadas
pensadoras da gestão empresarial,
de acordo com o jornal inglês The
Times, Lynda Gratton aborda em seu livro
um tema de inegável interesse para os
líderes que valorizam mais a liberdade e
a participação do que o controle e que
esperam das pessoas produtividade,
mas, ao mesmo tempo, alta dose de
criatividade.
O poder da cooperação. Partindo da
premissa de que as relações entre funcionários criam “valor organizacional”,
Gratton define os hot spots como os lugares onde a cooperação floresce e gera
entusiasmo, favorecendo a inovação e a
produtividade.

OUtras NOVIDADES

Efeito multiplicador. Qualquer um que
tenha subordinados sabe que é preciso
persuadi-los e motivá-los para conseguir que as coisas aconteçam. Mas, se a
meta é gerar hot spots, é necessário, além

disso, o efeito multiplicador de quatro
elementos: “mentalidade cooperativa”
(apoiada por líderes capazes de fazer
brotar a energia intelectual, social e
emocional em suas equipes), “expansão
de horizontes” (que surge da disposição
de permutar e combinar conhecimentos),
“a chama que acende o propósito” (uma
tarefa a explorar, por exemplo, em lugar
das tradicionais instruções passo a passo
do estilo de management de comando e
controle) e “capacidade produtiva” (que
se desenvolve mediante cinco práticas:
reconhecer e valorizar o talento, assumir
compromissos, resolver conflitos, sincronizar tarefas e estabelecer um ritmo
de trabalho).
À maneira de... Se a condução desse
tipo de grupo lhe parece semelhante à
atividade que o capitão de uma equipe
esportiva ou o maestro de uma orquestra sinfônica desenvolvem, você está no
caminho certo.

Roger L. Martin, Harvard
Business School Press, dezembro
de 2007
O autor de O Vírus da Responsabilidade sugere entender como os
líderes excepcionais pensam.

Robert B. Reich, Knopf,
setembro de 2007
O ex-secretário do Trabalho dos
EUA faz um apelo para equilibrar os
papéis das empresas e do governo
e respeitar o limite entre eles.
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Reflexões

1

As mesmas condições que impelem a criatividade e a produtividade em certas ocasiões podem
fazer malograr o trabalho em equipe.
Portanto, a chave está em harmonizar
capacidades e interesses.

2

Um grupo em que todos os integrantes pensem da mesma forma
raramente consegue grandes coisas;
por outro lado, a extrema diversidade de opiniões impede a cooperação. Um bom líder deve equilibrar as
posições.

3

Quando as relações entre os
funcionários se vêem afetadas
por pressões ou crises, reuniões fora
do escritório são mais eficazes para
melhorar o clima do ambiente de
trabalho.

Dave Ulrich e Norm Smallwood,
Harvard Business School Press,
setembro de 2007
Os autores apresentam um processo
de seis passos para conseguir que
uma marca seja líder e se diferencie.
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Líder em ação

Walt Disney, Pato Donald e a loucura

Í

durante a Primeira Guerra Mundial, mas
sua idade só lhe permitiu ingressar na
Cruz Vermelha, onde passou o último ano
da guerra guiando uma ambulância que
decorou com seus desenhos. De volta
aos Estados Unidos, iniciou sua carreira
como desenhista publicitário em Kansas
City, com seu amigo e colega Ub Iwerks,
e começou a aperfeiçoar suas técnicas de
animação. Em 1922 fundou sua própria
empresa, Laugh-O-Gram Films, dedicada
a curtas-metragens animados baseados
em contos infantis, mas o negócio não
deu certo. No ano seguinte, mudou-se
para Hollywood, onde, em sociedade com
seu irmão Roy, fundou a Disney Brothers
Cartoon Studio, embrião da futura Walt
Disney Company. O estúdio produziu uma
série de grande sucesso protagonizada
pelo coelho Oswald, criado e desenhado
por Iwerks.
Depois de uma briga com a distribuidora, Disney perdeu os direitos
de comercialização do personagem
e teve de criar rapidamente outro.
Assim nasceu Mickey Mouse. Com
o tempo, Disney conseguiu evitar a
participação de Iwerks na criação
do novo protagonista dos cartoons.
De acordo com seus críticos, era
comum que ofuscasse o talento e
o trabalho dos artistas que colabo-

Marcelo Otero

cone da cultura do século 20 e figura
incomparável no mundo do entretenimento infantil e familiar, ao qual
conferiu nova dimensão. Desenhista transformado em produtor e mais tarde
empresário, Walt Elias Disney encarnou ele
mesmo o “sonho americano”, que seus desenhos e películas contribuíram para criar.
Nascido em Chicago, em 1901, foi criado com seus quatro irmãos no tranqüilo
ambiente de um sítio da família no Missouri. Lá encontrou inspiração para desenhar
animais, habilidade que seria a base de seu
trabalho criativo posterior e do negócio
colossal que perdura até hoje.
Era ainda adolescente quando tentou
alistar-se na marinha norte-americana
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ravam com suas produções. Foi também
criticado por mudar a essência dos contos
infantis tradicionais, oferecendo versões
“aguadas” e excessivamente adaptadas ao
estilo de vida norte-americano.
Em sua ânsia de estar sempre um passo
à frente em tecnologia, estreou Steamboat
Willie, o primeiro curta-metragem sonoro da história, que transformou Mickey
em sucesso avassalador. O personagem
passou a ser emblema da classe média
norte-americana e herói popular de estatura mundial, assim como seu alter ego,
Pato Donald.
Pouco depois, o setor começou a falar
da “loucura de Disney”, que nada mais
era que a aventura de criar e produzir o
primeiro longa-metragem animado em
língua inglesa e o primeiro em tecnicolor:
Branca de Neve e os Sete Anões. Contra
a opinião de seus colaboradores e de seu
círculo familiar, Disney embarcou em um
projeto que terminou sendo muito mais
caro que o previsto, mas cativou multidões
e se tornou a película de maior bilheteria
de 1938, além de marcar o início de uma
nova era na animação infantil.
Disney introduziu em seus filmes, entre
outras novidades, o som, a sincronização
da música com o movimento, a cor e a
câmera de múltiplos planos para conseguir
efeito tridimensional. Conseguiu, também,
transformar os desenhos animados em um
sofisticado meio de expressão artística e
um produto de consumo de massa.
Anticomunista ardoroso, impediu que
seus funcionários se sindicalizassem. A
famosa greve que eles realizaram em
1941 arruinou a imagem paternalista e
harmoniosa de Disney, mas não o fez ser
rejeitado pelo grande público nem impediu
que vários anos mais tarde a Walt Disney
Productions se consagrasse como a maior
empresa do mundo na indústria do entretenimento familiar.
Disney expandiu seus negócios em
todas as direções: desenhos, filmes,
televisão, espetáculos e finalmente monumentais parques temáticos, como a
Disneylândia, na Califórnia, e a Disney
World, em Miami, a cuja inauguração
não chegou a assistir, porque faleceu em
dezembro de 1966.

