
  "As empresas no Brasil são primitivas". Quem 
diz isso é o americano Russell Ackoff, professor 
emérito e um dos mentores do MBA da Wharton 
School, da Universidade da Pensilvânia. Aos 80 anos, 
ele é um dos pensadores do mundo dos negócios mais 
respeitados em seu país.</p>

A empresa democrática – Uma organização 
democrática é aquela que respeita duas condições. A 
primeira é que todos podem participar de qualquer 
decisão que os afete, direta ou indiretamente, por 
intermédio de representantes. A segunda é que não há 
uma autoridade absoluta. Significa que, se eu tenho 
autoridade sobre uma equipe de três pessoas, elas 
também têm autoridade sobre mim. Não dá para manter 
uma posição de liderança sem a aprovação dos 
subordinados. Isso é democracia.
  A empresa do futuro – As empresas que terão 
sucesso no próximo século devem ter cinco 
características.
1. Democratizar o ambiente de trabalho.

Peter Drucker costuma chamá-lo de “mestre” em suas 
palestras. Como pesquisador, consultor e educador, ele 
já prestou serviços a mais de 350 corporações e 75 
órgãos governamentais. Ackoff têm uma visão 
sistemática – e crítica – das empresas.

Pensa que os MBAs são inúteis, que corporações 
autocráticas (a maioria) estão fadadas ao fracasso e que 
o profissional do futuro é aquele que também sabe 
“brincar” em serviço. Ackoff falou a EXAME durante 
o intervalo de um curso que veio ministrar para a 
Antarctica, em São Paulo. A seguir, algumas de suas 
opiniões:

2. Trazer a economia de 
mercado para dentro da 
empresa.
3. Ser capazes de manter uma 
estrutura flexível – ou seja, ter 
condições de mudar assim 
que o ambiente se transforma.

5. Planejar eficientemente. 
Muita gente acha que planejar 
é saber onde você quer estar 
no futuro e então traçar uma 

linha entre os pontos A e B para chegar até lá. Isso não 
funciona. Planejar é trabalhar a partir do ponto aonde 
você quer chegar (B) e fazer o caminho para trás, para 
alcançar o lugar em que você está (A). Não no futuro, 
não no passado, mas no presente. Isso altera 
completamente um plano de negócios. É o que eu 
chamo de planejamento interativo.

4. Estabelecer um sistema 
para desenvolver a educação. 
E s s e  é  u m  m e c a n i s m o 
n e c e s s á r i o  p o r q u e  a s 
organizações não aprendem 
naturalmente. Elas devem 
aprender a aprender.

  A empresa brasileira – Infelizmente, a maioria 
das empresas brasileiras está num estado primitivo. 
Não porque sejam ruins, mas porque não estão 
pensando em ultrapassar aquelas que já são boas. 
Neste momento, o país tem grandes oportunidades, 
que não estão sendo aproveitadas. O que muitas 
empresas estão tentando fazer é imitar. Esse é o pior 
pecado deste país, ter uma cultura imitativa.
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