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Ainda sob a efervescência decorrente da minha primeira leitura de 
A Meta, tive o privilégio de conhecer pessoalmente Eli Goldratt. Nosso 
primeiro contato foi durante um congresso de TOC em Curitiba, quando 
Eli discutiu conosco os conceitos do livro que iria lançar em breve. Uma 
espécie de A Meta voltado para o varejo, cujo título seria Não é Óbvio?. 
Pude, na oportunidade, falar um pouco do nosso peculiar modelo de 
negócios. Um grupo de empresas complexo, com mais de 40 mil colabo-
radores diretos, distribuídos “do fio à oitava prestação depois da venda”. 
Tecelagem, tinturaria, estamparia, acabamento, confecções, logística de 
incomum complexidade, 35 mil novos modelos por ano, lojas espalhadas 
por todos os estados da Federação. Adicione-se a isso um braço financeiro 
incumbido de gerir a maior carteira de cartões de crédito “Private label” 
do país, com 23 milhões de plásticos. E o que confere uma pitada de 
unidade a esse todo heterogêneo é um propósito comum: “democratizar 
a moda”. Ou transformar esse universo “fashion”, que é, por definição, 
excludente, arrogante e elitista, em uma ferramenta de inclusão. Algumas 
semanas se passaram antes de um novo encontro, já na sede da Goldratt 
Consulting, em Tel Aviv.

Eli, para minha surpresa demonstrou total familiaridade com deta-
lhes da nossa operação. Chegou a dizer que a Riachuelo era o laboratório 
ideal para a Teoria das Restrições, pela extensão da cadeia têxtil acoplada 
a uma completa operação financeira. Dissertou sobre o senso comum que 
leva a sucumbir ao apelo cartesiano diante de qualquer problema muito 
complexo — o de fatiá-lo em problemas menores. Decisões que aparen-
temente podem fazer sentido entre as quatro paredes da tecelagem ou da 
empresa de logística costumam ter efeito nocivo em outros pontos do sis-
tema. São as armadilhas do “ótimo local”.

PREFÁCIO

A Meta 2014.indd   5 18/07/14   14:49



— 6 —

A MetA

Muitas outras viagens a Tel Aviv foram feitas com vários executivos 
das diversas empresas do grupo. Seminários reunindo diferentes setores, 
“desde o fio à última prestação”, foram cristalizando aquilo que fazíamos 
intuitivamente e enraizando os conceitos que transformariam uma empresa 
meramente verticalizada em um todo integrado. Saindo do mundo do 
“ótimo local” para o universo do “ótimo global”.

Gradualmente diminuía a preocupação obsessiva com a eficiência de 
cada elo da cadeia e ganhava ênfase a visão do fluxo como um todo.

Dize-me como me medes e dir-te-ei quem sou! Um conceito que 
surgiu durante um seminário interno sobre TOC foi responsável por 
uma profunda mudança comportamental e cultural na nossa empresa. A 
visão fatiada gerava uma infinidade de conflitos. Os indicadores geren-
ciais utilizados exacerbavam-nos. Os executivos das diferentes empresas 
eram avaliados em função dos resultados das suas respectivas “fatias”. Essa 
lógica levava a discussões intermináveis sobre algo absolutamente esté-
ril: os preços de transferências entre as empresas. Para um executivo da 
empresa de confecções (Confecções Guararapes), por exemplo, a solução 
para todos os seus problemas seria comprar o tecido da Guararapes Têxtil 
um pouco mais barato e vender o produto acabado um pouco mais caro 
para a Riachuelo. A fixação desses preços ao longo do processo é irrelevante 
na geração global de valor. Significa tirar de um bolso e colocar no outro. 
Mas eram determinantes do ponto de vista da avaliação de cada empresa e, 
consequentemente, nas remunerações variáveis de cada executivo. Como 
poderíamos exigir uma gestão com vistas ao “ótimo global” se estávamos 
medindo e avaliando a todos conforme o mais míope dos “ótimos locais”?

A introdução desse novo conceito transformou uma cadeia de con-
flitos intermináveis em um time coeso e sinérgico. Recebeu o nome de 
“Margem Integral”. Nada mais era do que a vinculação de todos os prê-
mios ao ganho total da cadeia. A rigor, a fixação dos preços de transfe-
rências entre as empresas do grupo definia onde o ganho ficaria, e não a 
performance de cada etapa.

A implementação da “Margem Integral” teve um efeito transfor-
mador. Libertou a todos da obsessão do preço de transferência. Da visão 
de um jogo de soma zero a uma lógica de ganha-ganha. Todos passaram a 
imaginar oportunidades muito além das suas áreas.
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Essa singela mudança nos indicadores gerenciais teve um efeito ver-
dadeiramente transformacional. Antes dela, acreditávamos que a eficiência 
seria a soma de uma tecelagem eficiente, mais fábricas de confecções, logís-
tica, lojas e uma financeira igualmente eficientes. Ledo engano. Mas a visão 
holística que a TOC nos ensina transformou radicalmente a forma como as 
mesmas peças de um tabuleiro interagem, fazendo com que atuem de forma 
colaborativa e performem muito mais do que o fariam individualmente.

A Meta é uma obra seminal. Além da verdadeira reação em cadeia de 
ideias, tem significado mais segurança e unidade à nossa estratégia.

Certa vez, estava reunido com professores de uma conceituada uni-
versidade americana e, com uma incômoda e conhecida dificuldade, dis-
corria sobre o nosso original modelo de negócios. Subitamente, um deles 
vociferou: “Afinal, o que você sabe fazer bem? Você é industrial? É comer-
ciante? É banqueiro? Por que você não decide o que você faz melhor e foca 
nessa atividade?”. Antes de ler A Meta e assimilar os fundamentos teóri-
cos da moderna TOC, eu teria dificuldade em responder a essas provoca-
ções, ou correria o risco de sucumbir ao senso comum, decorrente de um 
modismo gerencial muito em voga na época, de foco e especialização leva-
dos às últimas consequências. Sugeri que a mesma pergunta fosse dirigida a 
Steve Jobs, que à época já era o criador da maior empresa em valor de mer-
cado e da marca mais valiosa do mundo. Deveria a sua empresa, em virtude 
de ter criado em menos de uma década uma das redes de varejo mais bem-
sucedidas da história, focar nessa atividade em prejuízo das outras? Quem 
sabe voltar às suas origens de fabricante de computadores? Ou, baseado no 
fantástico sucesso dos seus aplicativos, restringir-se ao desenvolvimento de 
softwares? Ou no mercado de distribuição de música on-line? Jobs, na sua 
genialidade, intuiu o benefício e a sinergia da integração. Numa empresa 
integrada como a Apple, todos enxergam oportunidades ao longo de todo 
o processo. Todos pensam na geração global de valor. Não interessa onde o 
ganho foi gerado. Não há intermináveis discussões jurídicas sobre parcela 
de contribuição ou de ganho de cada parte envolvida.

É exatamente essa visão integrada, holística, que tem gerado uma 
revolução no mercado da moda: o fenômeno fast-fashion — uma visão 
integrada do fio ao produto acabado, sob o mesmo guarda-chuva acioná-
rio, com utilização intensiva dos conceitos de TOC. O fast-fashion, ou 
exploração de todos os elos da cadeia de forma puxada e com vistas ao 
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ótimo local, distingue-se da forma tradicional, fatiada e empurrada pela 
produção em dois aspectos fundamentais: baixo custo e agilidade. Quando 
descobri e me aprofundei em TOC, grande parte dos nossos investimentos 
em TI eram aplicados em sistemas preditivos — algoritmos matemáticos de 
grande complexidade que, com base em dados históricos, tentavam “adivi-
nhar” a demanda futura. Essa é a regra em todos os varejistas de moda que 
operam no modelo convencional. Suspendemos importantes implementa-
ções que iam nessa linha. O fast-fashion, em vez de tentar colocar certeza 
onde há incerteza, tira proveito da fantástica agilidade que sua arquitetura 
integrada proporciona para reagir em tempo real às sinalizações sempre 
surpreendentes do mercado, partindo de uma mínima aposta inicial em 
termos de estoque.

A leitura de A Meta remete de pronto a um modelo mental novo 
e com aplicações mais óbvias e imediatas na produção. Conosco não foi 
diferente. A atividade industrial no nosso grupo foi a primeira a colher 
dividendos. Mas, ato contínuo, enxergamos a extrapolação dos conceitos 
da TOC, transformando antigos conflitos entre os elos da cadeia têxtil em 
sinergias. Ficou claro que a nossa estrutura física peculiar e verticalizada era 
o diferencial que nos possibilitaria ser os únicos protagonistas do conceito 
fast-fashion. 

Hoje vivemos a terceira e mais importante etapa na evolução 
recente da Riachuelo. Depois da fase industrial, do fast-fashion, ficou 
claro que, mais do que uma coalisão de empresas, somos um consórcio 
de stakeholders. Na relação entre acionistas, colaboradores, clientes e 
fornecedores, visões estreitas e armadilhas dos ótimos locais decorren-
tes podem gerar conflitos ainda mais nocivos e paralisantes. O mais 
frequente e perigoso é o ótimo local do acionista. É muito difundida 
no meio empresarial a ideia de que a missão de uma empresa é ser 
lucrativa. Milton Friedman chegou a ser laureado com o prêmio Nobel 
da Economia por ter sido o disseminador dessa crença. Para ele, todo 
o resto seria mera decorrência da geração de lucro. Dizer que uma 
empresa vive para lucrar é como acreditar que uma pessoa vive para 
comer. Tanto uma pessoa como uma empresa existem em função de um 
propósito superior. Para isso, precisam estar bem alimentadas ou ser 
lucrativas. O propósito é o ótimo global capaz de fazer convergir talen-
tos e energia e dissipar as nuvens de conflito que podem paralisar uma 
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organização. Na ausência de propósito, prevalece o interesse, e este fre-
quentemente leva a conflitos e impasses. Um real a mais de salário, sob 
a ótica rés do interesse, significa um real a menos de dividendos. Um 
real a mais para o fornecedor, igualmente piora em um real a proposta 
de valor para o cliente.

Uma pequena história que há muito faz parte do meu próprio reper-
tório, que cansei de repetir em diferentes oportunidades para nossos cola-
boradores da Riachuelo, termina concentrando a sua essência. Trata do 
diálogo entre dois trabalhadores que carregam tijolos numa mesma obra. 
Um deles, com cara de poucos amigos: “Esse meu emprego é um verda-
deiro martírio. Fico horas sob o sol escaldante carregando pesados tijolos, 
o que deixa minhas mãos doloridas”. O outro trabalhador, de sorriso no 
rosto, nas mesmas circunstâncias: “Esse meu emprego é uma bênção. Eu 
estou construindo a catedral da minha cidade”.

A leitura deste livro me remeteu à minha velha historieta motivacio-
nal, porque, na sua ideia central, identifiquei o recado que sempre tento 
explicar aos meus colegas de trabalho. O sentido de propósito é que faz a 
diferença. É a distância entre o que pode ser uma empresa bem-sucedida 
ou malsucedida. A fronteira entre pessoas felizes e infelizes. É o máximo 
global de uma organização levado às últimas consequências.

A diferença entre o carregador de tijolos e o construtor de cate-
drais faz parte do cotidiano de todas as organizações, com grande 
frequên cia. A singeleza do exemplo guarda uma ideia tão poderosa que 
pode ser aplicada em diferentes situações. Afinal, as pessoas não podem 
ser limitadas a dinheiro ou realizações materiais. Uma só frase é capaz 
de retratar essa situação:

“O dia mais importante da nossa vida é aquele em que descobrimos 
o motivo pelo qual viemos ao mundo.”

A leitura de A Meta e as lições de Eli Goldratt foram determinantes 
para que descobríssemos o nosso.

Tenho certeza de que não será diferente para você.

Flávio Rocha, presidente da Riachuelo
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A Meta trata de ciência e educação. Acredito que essas duas pala-
vras foram usadas com tanta freqüência que seus verdadeiros significados 
acabaram por se perder em uma névoa de respeito e mistério. Para mim, e 
para a grande maioria dos cientistas respeitáveis, a ciência não lida com os 
segredos da natureza e nem mesmo com verdades. Ciência é simplesmente 
o método que usamos para tentar postular um número mínimo de hipó-
teses que podem explicar, através de uma derivação lógica, a existência de 
muitos fenômenos da natureza.

A Lei de Conservação de Energia da Física não é uma verdade. É 
apenas uma hipótese válida para explicar um número enorme de fenô-
menos naturais. Uma hipótese dessas nunca pode ser provada, uma vez 
que um número infinito de fenômenos que podem ser explicados por ela 
não prova sua aplicação universal. Por outro lado, pode ser refutada se um 
único fenômeno não puder ser explicado. Essa contestação não diminui a 
validade da hipótese, mas apenas ressalta a necessidade ou até mesmo a exis-
tência de outra mais válida. É o que acontece com a hipótese da conserva-
ção de energia que foi substituída pela postulação mais global (mais válida) 
de Einstein da conservação de energia e massa. A hipótese de Einstein 
não é verdadeira da mesma forma que a anterior não era “verdadeira’’.

De alguma forma nós restringimos a conotação de ciência a um 
conjunto muito seletivo e limitado de fenômenos naturais. Referimo-nos 
a ciências quando lidamos com Física, Química e Biologia. Deveríamos 
também perceber que há muitos outros fenômenos da natureza que não se 
encaixam nessas categorias, como, por exemplo, os fenômenos que vemos 
nas organizações, especialmente nas industriais. Se esses fenômenos não 
são fenômenos da natureza, o que são? Por acaso queremos colocar o que 
vemos nas organizações na arena da ficção em vez de na realidade?

PRÓLOGO
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Este livro é uma tentativa de mostrar que podemos postular um 
número bem pequeno de hipóteses e utilizá-lo para explicar um grande 
espectro de fenômenos industriais. Você, leitor, pode julgar se a lógica 
do livro, derivada de hipóteses a respeito de fenômenos que vemos dia-
riamente nas fábricas, é tão impecável que poderia ser chamada de bom 
senso. A propósito, o bom senso não é muito comum e é o maior elogio 
que podemos dar a uma seqüência de conclusões lógicas. Se você vir neste 
livro o bom senso, terá tirado a ciência da torre de marfim da academia, 
colocando-a no lugar em que deve estar, ou seja, ao alcance de todos e 
aplicável às coisas que vemos à nossa volta.

O que tentei mostrar neste livro é que não é necessário ter uma 
inteligência excepcional para construir uma nova ciência ou para expandir 
uma já existente. É preciso apenas ter coragem para enfrentar inconsistên-
cias e evitar fugir delas só porque “é dessa forma que as coisas sempre foram 
feitas”. Eu ousei incluir no livro problemas familiares, pressupondo que 
seja algo bem comum a qualquer gerente que é, de alguma forma, obce-
cado pelo seu trabalho. Ao fazer isso, nossa intenção não foi apenas tornar 
o livro mais popular, mas sobretudo ressaltar o fato de que tendemos a 
desqualificar muitos fenômenos da natureza, considerando-os irrelevantes 
para a ciência.

Também tentei mostrar no livro o significado de educação. Acredito 
sinceramente que a única forma de aprendermos é por meio de nosso pro-
cesso dedutivo. Não aprendemos com a apresentação de conclusões finais. 
No melhor dos casos essa é uma forma de sermos treinados. Por essa razão 
tentei passar a mensagem contida no livro usando o método socrático. Jonah, 
apesar de conhecer as soluções, fez com que Alex chegasse às suas deduções 
por meio de perguntas e não de afirmações. Acredito que, em virtude desse 
método, você, leitor, vai deduzir as respostas muito antes de Alex Rogo. Se 
você achar que o livro é divertido, talvez concorde comigo que essa é a forma 
para se educar, aquela em que devemos tentar escrever nossos livros-textos. 
Eles não deveriam apresentar uma série de resultados finais, mas sim um 
enredo que permitisse ao leitor passar por um processo dedutivo. Se, com 
este livro, eu conseguir mudar um pouco a sua percepção sobre ciência e 
educação, terá sido a melhor recompensa que poderia receber.
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O tema de A Meta são os novos princípios globais da indústria. O 
livro trata de pessoas que tentam entender o que faz com que seu mundo 
gire, e tentam torná-lo melhor. Pensando com lógica e consistência sobre 
seus problemas, elas são capazes de determinar as relações de “causa e 
efeito” entre ação e resultado. Nesse processo, elas conseguem deduzir 
alguns princípios básicos que são usados para salvar a sua fábrica e trans-
formá-la em um sucesso.

Para mim, a ciência nada mais é do que um entendimento de como 
é o mundo e por que ele é assim. Em um determinado momento, nosso 
conhecimento científico é simplesmente o estado corrente da arte do nosso 
conhecimento. Não acredito em verdades absolutas. Temo tais convicções, 
pois elas bloqueiam a busca por um entendimento melhor. Sempre que 
pensamos que temos respostas definitivas, o progresso, a ciência e o melhor 
entendimento deixam de existir. Entretanto, o entendimento do nosso 
mundo não é uma coisa que deva ser perseguida por si só. Acredito que 
devemos procurar o conhecimento para melhorar o nosso mundo — para 
tornar a vida mais plena.

Escolhi escrever este livro em forma de romance por várias razões. 
Nele está o meu entendimento sobre a indústria — como ela funciona 
(realidade) e por que funciona dessa forma. Primeiro quero fazer com 
que esses princípios fiquem mais fáceis de entender e mostrar como eles 
podem trazer ordem ao caos que tantas vezes se instala em nossas fábricas. 
Segundo, quero ilustrar o poder desse entendimento e os benefícios que 
ele pode nos trazer. Os resultados alcançados não são fantasia; eles foram e 
são alcançados em fábricas reais. O mundo ocidental não precisa se tornar 
uma potência industrial de segunda ou terceira categoria. Se apenas enten-
dermos e aplicarmos os princípios corretos, podemos competir com qual-

INTRODUÇÃO
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quer um. Também espero que os leitores vejam a validade e o valor desses 
princípios em outras organizações, como bancos, hospitais, seguradoras e 
em sua família. Talvez o mesmo potencial de crescimento exista em todas 
as organizações.

Por último, e o mais importante, quero mostrar que todos nós pode-
mos ser ótimos cientistas. Acredito que o segredo de ser um bom cientista 
não está no poder do nosso cérebro. Disso temos o suficiente. Simples-
mente precisamos olhar para a realidade e pensar lógica e minuciosamente 
sobre o que vemos. O ingrediente-chave é ter coragem de enfrentar a 
inconsistência entre o que vemos e deduzimos e a forma como as coisas são 
feitas. Desafiar as hipóteses básicas é essencial para criar idéias revolucio-
nárias. Quase todo mundo que já trabalhou em uma fábrica não se sente 
muito confortável em usar as eficiências da contabilidade de custos para 
controlar nossas ações. Porém, poucos desafiaram essa “vaca sagrada” dire-
tamente. O progresso no nosso conhecimento requer que os pressupostos 
básicos de como o mundo funciona e por que ele é assim sejam desafiados. 
Se pudermos entender melhor o nosso mundo e os princípios que o gover-
nam, a vida de todos nós será melhor.

Boa sorte na sua procura por esses princípios e para o seu próprio 
entendimento de A Meta.
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Nesta manhã, ao atravessar o portão às 7h30, vejo do outro lado do 

estacionamento a Mercedes carmim. Está parada ao lado da fábrica, perto 
dos escritórios, e na minha vaga. Quem mais faria isso a não ser Bill Peach? 
Não importa que o estacionamento esteja quase todo vazio. Não importa 
que existam vagas marcadas “Visitantes”. Não, Bill tem de parar na minha 
vaga, ele gosta de fazer afirmações sutis. Tudo bem, ele é o vice-presidente 
da divisão e eu sou apenas um mero gerente de fábrica. Imagino que ele 
possa parar a porcaria da Mercedes dele onde bem entenda.

Paro o meu Buick ao lado da sua Mercedes (na vaga designada ao 
Controller). Quando olho a placa do carro e vejo escrito “NÚMERO 1”, 
tenho certeza de que é mesmo o carro de Bill. Como todos sabem, isso é 
bem o que ele quer: ser Presidente da empresa. Mas isso eu também quero. 
Pena que talvez eu nunca venha a ter essa oportunidade.

De qualquer forma, ando em direção à porta do escritório. A adre-
nalina, a toda. Estou imaginando por que diabos Bill está aqui. Já perdi as 
esperanças de fazer algum trabalho hoje de manhã. Geralmente chego cedo 
para fazer tudo o que não tenho tempo de fazer durante o dia. Realmente 
consigo fazer muita coisa antes de o telefone tocar e as reuniões começa-
rem, antes de os incêndios começarem. Mas não hoje.

— Sr. Rogo! — ouço alguém chamar.
Paro e vejo quatro pessoas saindo de uma porta ao lado da fábrica. 

Vejo Dempsey, supervisor do turno; Martinez, representante do sindicato; 
um dos horistas e um supervisor do centro de usinagem chamado Ray. 
Estão todos falando ao mesmo tempo. Dempsey está me dizendo que 
temos um problema. Martinez está gritando que haverá uma paralisação. 
O horista está falando algo sobre estar sendo perseguido. Ray está dizendo 
que não podemos acabar algo porque não temos todas as peças. De repente 
estou no meio dessa confusão. Fico olhando para eles, eles, para mim, e 
ainda nem tomei um cafezinho.

Quando finalmente consigo acalmar todos, para que me contem o 
que está acontecendo, percebo que o sr. Peach chegou há mais ou menos 
uma hora, entrou na fábrica e mandou que lhe mostrassem o status do 
pedido número 41.427.
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Por azar, ninguém sabia nada sobre o pedido 41.427. Então Peach 
fez com que todos se mexessem e descobrissem o que estava acontecendo. 
Descobrem que era um pedido relativamente grande e também atrasado. 
Grande novidade. Tudo nessa fábrica está atrasado. Baseado na minha 
experiência diria que essa fábrica tem quatro níveis de prioridade: Quente... 
Muito Quente... Incandescente... e Faça AGORA! Simplesmente não con-
seguimos ficar à frente de nada.

Logo que descobre que o 41.427 não está nem perto de ser expe-
dido, Peach começa a brincar de agilizador. Correndo por todos os lados, 
berrando ordens ao Dempsey. Finalmente descobrem que quase todas as 
peças estão prontas e esperando — uma pilha delas. Porém, elas não podem 
ser montadas. Está faltando uma peça de alguma submontagem, que ainda 
precisa ser processada em alguma outra operação. Se os caras não tiverem 
essa peça, não poderão fazer a montagem e, se não fizerem a montagem, 
eles naturalmente não vão entregar o pedido. 

Descobrem que as peças que estão faltando se encontram paradas ao 
lado de umas das máquinas de controle numérico, onde esperam a sua vez 
de serem processadas. Entretanto, quando chegam a esse departamento, 
percebem que os operadores não estão preparando a máquina para pro-
cessar as peças em questão, estão preparando a máquina para algum outro 
trabalho rotulado de “Faça AGORA!”, que alguém impôs a eles.

Peach não dá a mínima sobre o outro trabalho urgente, pois só se 
importa em expedir o 41.427. Por isso, diz ao Dempsey que mande o 
seu supervisor, Ray, instruir o seu operador para esquecer o outro pedido 
ultra-urgente e se preparar para começar a processar a peça que falta para 
o 41.427. Com isso, o operador olha para Ray, Dempsey e Peach, joga sua 
chave inglesa no chão e diz que eles estão todos loucos. Ele e seu auxilar 
acabaram de levar uma hora e meia para preparar a máquina para a outra 
peça de que todos necessitavam desesperadamente e agora eles querem 
deixar essa peça de lado e querem preparar a máquina para uma outra peça? 
Aos diabos com tudo isso! Então Peach, sempre diplomata, passa por cima 
de Dempsey e do supervisor e diz ao operador que, se não fizer o que ele 
está mandando, será demitido. Mais algumas coisas são ditas. O operador 
ameaça abandonar o trabalho. O representante do sindicato aparece. Estão 
furiosos e ninguém está trabalhando. E, quando chego, essas quatro pessoas, 
muito chateadas, vêm me cumprimentar na frente de uma fábrica ociosa.
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— Onde está o Bill Peach? — pergunto.
— Ele está no seu escritório — responde Dempsey.
— Bem, você o avisa que logo vou encontrá-lo?
Dempsey corre, agradecido, em direção à porta dos escritórios. Viro-

me para o Martinez e o horista, que descubro ser o operador em questão. 
Digo a eles que até onde sei não haverá nenhuma demissão ou suspensões — 
que todo o episódio é apenas um grande mal-entendido. Em um primeiro 
momento, Martinez não fica totalmente satisfeito, e o operador parece 
querer um pedido de desculpa de Peach. Não tenho a menor intenção de 
mexer com isso. Também sei que Martinez não tem autoridade para, sozi-
nho, começar uma paralisação. Portanto, digo que o sindicato pode fazer 
uma queixa formal, que eu terei o maior prazer em, hoje mesmo, conversar 
com o presidente local do sindicato, Mike O’Donnell, e que nós lidare-
mos com tudo isso apropriadamente. Percebendo que não pode mesmo 
fazer mais nada sem antes consultar O’Donnell, Martinez finalmente 
aceita minha proposta e ele e o horista começam a voltar para a fábrica.

— Então, vamos fazê-los voltar ao trabalho? — pergunto ao Ray.
— Com certeza, mas em que vamos mexer? — pergunta Ray. — No 

trabalho que estávamos prontos a fazer ou no que Peach quer?
— Faça o que ele quer — respondo.
— Tudo bem, mas estaremos desperdiçando uma preparação.
— Assim seja! Ray, eu nem sei qual é a situação, mas se Bill está aqui 

deve haver algum tipo de emergência. Não parece lógico?
— Claro. Olhe, eu só quero saber o que fazer.
— Tudo bem, sei que você teve o azar de ser pego no meio de tudo isso 

— digo, com a intenção de fazer com que se sinta melhor. — Vamos fazer 
essa preparação o mais rápido possível e começar a processar aquela peça.

— Certo — concorda ele.
Já dentro, Dempsey passa em direção à fábrica. Acabou de sair do 

meu escritório e parece que saiu de lá às pressas. Balança a cabeça para mim.
— Boa sorte — resmunga.
A porta do meu escritório está bem aberta. Entro, e lá está ele. Bill 

Peach está sentado atrás da minha mesa. Ele é um cara baixo e atarracado, 
com cabelos grisalhos bem grossos e olhos quase da mesma cor. Enquanto 
coloco minha pasta sobre a mesa, seus olhos se fixam em mim com uma 
expressão de quem diz: É o seu pescoço que está em jogo, Rogo.
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— Então, Bill, o que está acontecendo? — pergunto.
— Temos muita coisa para conversar. Sente-se.
— Bem que eu gostaria, mas você está sentado na minha cadeira. — 

Talvez eu não devesse ter dito isso.
— Você quer saber por que estou aqui? — ele começa. — Estou 

aqui para salvar sua maldita pele.
— Julgando pela recepção que acabei de ter, diria que você está aqui 

para destruir meu relacionamento com o sindicato.
Ele me olha e diz:
— Se você não consegue fazer as coisas funcionarem por aqui, 

não terá de se preocupar com o sindicato. Isso porque você não terá mais 
essa fábrica para se preocupar. Na verdade, Rogo, você pode nem ter um 
emprego para se preocupar.

— Opa, espere um pouco, vá com calma — eu digo. — Vamos 
conversar sobre isso. Qual o problema com esse pedido?

Primeiro, Bill me diz que na noite anterior ele recebeu uma ligação 
em casa, por volta das 22h, do bom e velho Bucky Burnside, presidente de 
um dos maiores clientes da UniCo. Parece que Bucky estava tendo chiliques 
por causa do atraso de sete semanas no seu pedido (41.427). Ele ficou uma 
hora no telefone dando a maior bronca em Peach. Parece que Bucky tinha 
feito de tudo para que o pedido fosse dado a nós, e não a um dos nossos 
concorrentes. Ele tinha acabado de jantar com vários dos seus clientes e 
recebera muitas reclamações pelo grande atraso de seus pedidos — fato 
esse causado por nós. Bucky estava furioso (e provavelmente um pouco 
embriagado). Peach só conseguiu tranqüilizá-lo depois que prometeu lidar 
com o problema pessoalmente, garantindo que o pedido seria expedido 
no final daquele dia, não importando que montanhas ele tivesse de mover. 

Tento dizer ao Bill que estávamos errados por ter deixado esse pedido 
atrasar tanto e que eu mesmo cuidaria daquele problema, mas será que ele 
tinha de vir aqui hoje de manhã e bagunçar toda a minha fábrica?

Ele então pergunta onde eu estava na noite anterior, quando tentou 
ligar para a minha casa. Devido às circunstâncias, não posso contar-lhe que 
tenho uma vida pessoal. Não posso dizer que as duas primeiras vezes que 
o telefone tocou eu deixei tocar porque estava no meio de uma briga com 
minha esposa, que, por incrível que pareça, estava reclamando que tenho 
lhe dado pouca atenção ultimamente. Na terceira vez que o telefone tocou 
estávamos fazendo as pazes.
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Prefiro dizer a Peach que cheguei tarde em casa. Ele não insiste no 
assunto e pergunta como é que eu não sei o que está se passando dentro da 
minha própria fábrica. Ele está cansado de ouvir reclamações sobre atrasos. 
Por que é que não posso estar com tudo em cima?

— Uma coisa eu sei — digo a ele. — Depois que você nos forçou, 
há três meses, a fazer uma segunda leva de demissões, com 20% de corte 
nos custos, temos sorte de conseguir expedir alguma coisa em tempo.

— Al — ele fala baixo —, apenas produza esses malditos produtos. 
Você está me entendendo?

— Então me dê o pessoal de que preciso!
— Você tem gente o suficiente! Pelo amor de Deus, olhe para as 

suas eficiências! Você tem espaço para melhorar, Al, não venha chorar 
para mim sobre mais gente até que você mostre que pode usar com 
eficiência o que já tem.

Estou prestes a falar algo quando Peach levanta a mão e faz um sinal 
para eu me calar. Ele levanta. “Que droga”, é o pensamento que me vem 
à cabeça.

Perto da porta ele se vira e me diz: — Sente-se.
Eu estava de pé o tempo todo. Sento em uma das cadeiras na frente 

da mesa, lugar das visitas. Peach volta para trás da mesa.
— Veja bem, Al, é perda de tempo discutir sobre isso. Seu último 

relatório de operações conta toda a história — Peach começa.
— Tudo bem, você está certo. A questão é terminar logo o pedido 

do Burnside — respondo.
Peach grita:
— Não, a questão não é o pedido de Burnside! Esse pedido é apenas 

um sintoma do problema. Você acha que eu viria até aqui apenas para 
apressar um pedido atrasado? Você acha que não tenho mais nada a fazer? 
Vim aqui para acender um fogo embaixo de você e de todo mundo aqui 
nesta fábrica. Isso não é apenas uma questão de atendimento ao cliente. 
Sua fábrica está perdendo dinheiro.

Ele pára por um momento, como se tivesse de me deixar absorver 
isso. Então — bum  — ele bate o punho na minha mesa e aponta para mim.

— Se você não pode entregar os pedidos a tempo — ele continua 
—, então vou mostrar a você como se faz. Se mesmo assim você não con-
seguir, então nem você nem esta fábrica têm serventia para mim.
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— Bill, espere um pouco...
— Não, não posso esperar nem um minuto! — ele ruge. — Não 

tenho mais tempo para desculpas e não preciso de explicações. Preciso de 
resultados. Preciso de pedidos expedidos. Preciso de lucro!

— Sim, Bill, eu sei disso.
— Talvez você não saiba que a divisão está tendo as piores perdas da 

sua história. Estamos caindo em um buraco tão fundo que talvez nunca 
consigamos sair dele, e sua fábrica é a âncora que está nos puxando para 
baixo.

Sinto-me exausto, mas ainda assim arrumo forças e pergunto:
— Muito bem, o que quer de mim? Estou aqui há seis meses. 

Admito que tudo piorou desde que estou aqui, mas estou dando o melhor 
de mim.

— Se você quer mesmo saber, Al, aqui vai: Você tem três meses para 
dar um jeito nesta fábrica.

— E se não conseguirmos fazer isso nesse tempo?
— Então irei ao conselho administrativo com uma recomendação 

para fecharmos esta fábrica.
Fico sentado sem palavras. Isso é com certeza pior do que qualquer 

coisa que esperava ouvir esta manhã. Porém, mesmo assim, não é tão sur-
preendente. Olho para fora da janela. O estacionamento começa a encher 
com os carros das pessoas que trabalham no primeiro turno. Quando olho 
de volta, Peach levantou-se e está vindo na minha direção. Ele se senta 
na cadeira do meu lado e se inclina para a frente. Agora vem o papo para 
tentar me animar.

— Al, sei que a situação que você recebeu aqui não era das melhores. 
Dei-lhe esse cargo porque achava que era a pessoa que podia transformar 
esta fábrica de perdedora em... bom, em pelo menos uma pequena vence-
dora. E ainda penso assim, mas, se você quiser subir nesta empresa, precisa 
gerar resultados.

— Mas, Bill, preciso de tempo.
— Desculpe, você tem três meses e, se as coisas piorarem, talvez nem 

isso eu possa lhe dar.
Fico sentado enquanto Bill olha para o relógio e se levanta — final 

de papo.
— Se sair agora, só perderei minha primeira reunião — ele diz.
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