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Entrevista a Paulo Morgado e Nuno Artur Silva

Afinal a gestão e o humor
cruzam se
por Catarina Guerra Barosa fotos Gonçalo Português

À primeira vista falar de gestão é uma

retirando para esta ensinamentos fundamen

e por que é que o Cómico ensina a des

coisa e falar de humor é outra São

tais O livro chama se Gerrir

Organizar

dois mundos diferentes

na a des Organizar

assim tão diferentes

mas serão

0 Cómico Ensi

No Gerrir são entrevistados vários humo

O QUE QUEREM DIZER COM A EXPRES

que percorrem em paralelo nunca se pode

ristas portugueses trazendo a lume as suas

SÃO O CÓMICO ENSINA A DES ORGA

rá cruzar E se esse cruzamento se der o que

histórias de vida as suas experiências as suas
técnicas para fazer rir O autor transformou

NIZAR

Será que o caminho

é que acontece Quem aprende com quem

história do humor em

Nuno Artur Silva NAS A ideia de o có
mico ensina é duvidosa porque o comigo

Portugal e em ensinamentos para os gestores
e também para os próprios humoristas

constrói como as crianças quando abrem um

Além de tudo isto ainda se inventou uma pa

brinquedo para ver o que está lá dentro O

lavra nova que para já ainda não consta de

cómico introduz um pozinho na engrenagem
pode ser feito com mais ou menos violência

Podem parecer perguntas de difícil resposta
mas Paulo Morgado administrador delegado
da Capgemim em Portugal em parceria com
as Produções Fictícias enfrentaram o desafio
de responder a estas e muitas outras inquie
tações num livro absolutamente inovador

essas conversas

em

que vai fazer o percurso do humor em Por
tugal nas suas várias vertentes possíveis e vai

gerir e rir
Estivemos com Paulo Morgado e Nuno Artur

conjugar a indústria do humor com a gestão

Silva para perceber o que é isto de Gerrir

nenhum dicionário

Gerrir é a fusão entre

é mais des

é algo que desmonta e des

o cómico produz alguma destruição criativa
é sempre um elemento que contribui mais
para des do que para organizar
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que descobre os tiques de linguagem e des
monta esse discurso épico

NAS Sim mas no melhor humor nós per
cebemos que essa desmontagem e descons
trução faz abrir um ponto de vista que não

ACHA QUE ESTA CARACTERÍSTICA DO

estava lá antes

PARA AS ORGANIZAÇÕES

TENTO EM CONTA ESSA POTENCIALI

Paulo Morgado PM O humor também en
sina a organizar o próprio Bergson dizia que
o humor é aquela parcela para pôr no carril

DADE DO HUMOR PARECE LHE QUE
QUEM LER ESTE LIVRO TERÁ ESSE DIFE
RENTE PONTO DE VISTA SOBRE AS OR

GANIZAÇÕES

NAS O discurso das organizações normal
mente é o discurso heróico

nós somos ca

pazes
nós vamos fazer é o discurso épi
co já o humor é o discurso pícaro enquanto
as tragédias são feitas para o heróis e para os
deuses as comédias são feitas para o homem
comum para os homens pequenos portan
to nas organizações o humor é o antiépico
é o que descobre o que não corre bem o

HUMOR

PODE

TRAZER

BENEFÍCIOS

algo que socialmente está a sair do carril mas
que não é condenável Muitas vezes confunde

se o organizar com o ser certinho orga
nizar é apropriar às circunstâncias ou adapta
às condições e isto pode requerer um ato de
desorganização aparente mas no sentido de

uma nova estabilidade que se vai conseguir
Portanto para mim desorganizar não é des
truir é um passo intermédio entre um novo

nível de organização aí o humor ao ter uma
perspetiva diferente e nova sobre a realidade
uma perspetiva extraterrestre como diz o

Recursos Humanos

S/Cor

Pessoal
01062012

Periodicidade: Mensal

Temática:

Classe:

Recursos Humanos

Dimensão: 2323

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

20000

Página (s): 0/16 a 21

NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO LIVRO
O QUE APRENDERAM UM COM O OU
TRO

PM Aprendi muita coisa mas o mais im
portante foi a vivência que tive com uma
série de humoristas e especialmente nas
conversas com o Nuno Artur Silva

Não quero nomear ninguém mas há quem
faça humor por ímpeto pessoal não tan
to pelo pensamento há outros que é a sua

parte de autoria o grande criador do efeito
cómico Há uma complementaridade entre
a autoria e a performance Reforcei a ideia

S/Cor

produção do livro que funcionou como uma
fábrica não andámos aqui a perder tempo
outro gestor se calhar ainda andaria aqui a
procurar o melhor índice a melhor estrutura
os melhores humoristas

NASTinha encomendado estudo
PMExactamente mas nós não partimos

Refor

cei a ideia que é expondo nos a situações
novas a pessoas que não andam nos nossos
circuitos que nós aprendemos e inovamos
Percebi que se pode fazer humor de formas
muito diferentes e não me refiro apenas a
técnicas diferentes mas a cabeças diferentes

Recursos Humanos

para a ação e isso caracteriza um tipo de
gestão que não existe em Portugal Não se
pode confundir o gestor com quem manda
são realidades completamente diferentes é
a mesma coisa que confundir um humorista
com um palhaço
NUNO O QUE APRENDEU COM O PAULO

NAS Eu comecei por ser um humorista e
agora tornei me quase sem querer um ges
tor Portanto fiz esse processo de aprendi

zagem sendo que sou apenas um gestor de

que a própria performance é um ato criador

circunstância e isso correspondeu a um pe

e os gestores têm de ter essa compreensão

ríodo em Portugal em que muita gente fez
o que eu fiz ou seja tornar se gestor de cir

O gestor tem um bocado aquela mania de
separar o conceptual da execução o cómico
não pode fazer isso Não digo que todos os

cunstância Passou se de uma altura em que
ser humorista era uma coisa de curiosos ou

faz rir É esta capacidade de estar sempre

que as pessoas faziam mas tinham outra ati
vidade principal e eu e as Produções Fictícias
profissionalizámos esta atividade fazemos
parte da geração que faz passar este género
de algo artesanal para uma indústria Ter pra

submerso na atenção à vida e à atualidade

zos ter de fazer o texto ter de entregar isto

que nem todos os gestores têm Os gestores

obriga a procedimentos mais profissionais e
vi me forçado a ter de ser um gestor Cla
ro que nestas conversas são os dois mundos
que se observam é um bocadinho aquela

textos que um humorista faz sejam para re
presentar mas eles baseiam se em vivências
e portanto não se podem alhear em grandes
deambulações conceptuais porque isso não

isolam se muito nestas auras que o Nuno re

feriu tipos muito importantes normalmente
quanto mais incompetentes mais inacessíveis
para se protegerem O humorista não por
que tem de ir à luta

O QUE RECOMENDARÍAMOS AOS GES
TORES EM TERMOS

DE CRESCIMENTO

coisa

when worlds colide

M
Curiosamente tu fizeste o trajetoP
de
humorista para gestor e eu fiz um bocadinho
o contrário sendo gestor também me debru
cei sobre o humor foi isso que permitiu uma

PESSOAL E PROFISSIONAL

aproximação

PM Há um género de gestor muito comum

NAS Durante as conversas o Paulo fez me

e instalado no nosso país que é o tipo que

várias provocações e dizia que não há mui
to humor sobre por exemplo o mundo da
gestão o mundo da justiça De facto o este
reótipo do poder ainda é muito o político
e na sociedade complexa em que vivemos o
poder está mais disseminado e muitas vezes

manda mas o gestor não é isso é alguém
que consegue organizar bens escassos no
atingimento de um fim Por exemplo este
livro foi feito com uma certa dose de gestão
senão ainda andávamos aqui com deambula
ções Nós montámos uma organização para a

o maior surge exatamente em áreas como

o poder judicial que não é tão fiscalizado e
gozado pelos humoristas ou como o poder

económico É um mundo que não tem sido
mais gozado porque era um mundo secreto
e que não tinha protagonistas muito visíveis
mas que é interessante desconstruir esse uni
verso o discurso do gestor a gestão con

temporânea desconstruí los um a um
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HÁ VONTADE

DEPOIS DE TERMINAR

ESTE PROJETO

DE COMEÇAR A

ZAR

GO

COM OS GESTORES

NAS Já há uma série The Office que é um
perfeito exemplo de um humor completa
mente inovador que aborda as relações hie

rárquicas e o mundo das empresas Portugal
nesse aspeto tem muito por onde pegar

PAULO NÃO LHE PARECE QUE EM VEZ
DE GOZAR COM OS POLÍTICOS PODE

RÍAMOS CONCENTRAR NOS NOS GES
TORES OU SEJA DAR LHES MAIS IMPOR

TÂNCIA PORQUE JÁ PERCEBEMOS QUE
NÃO SÃO OS POLÍTICOS QUE CRIAM
RIQUEZA MAS SIM AS EMPRESAS

PM Eu acho que é algo com imenso po
tencial cómico

Quando foram distribuídos

os dinheiros da CEE e se acedeu ao crédito

fácil surgiu no nossos pais uma subestrutura
e paralelamente também surgiu uma subes
trutura de pessoas que mandam são gestores

de aviário que nunca deveriam ter chegado
àqueles lugares Há um desfasamento entre a

pessoa que ocupa o lugar e o que esse lugar
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muito afastadas da vida normal e é na vida

normal que está o bom senso
NAS De facto

construiu se um discurso

épico sobre o Portugal contemporâneo ía
mos ser da Europa o Eduardo Lourenço já
tinha dito isso os portugueses misturam o

complexo de superioridade com o complexo
de inferioridade descobrimos o mundo mas

depois somos os piores isto também suce
deu nos últimos anos somos os maiores do

mundo somos campeões de futebol fizemos

a Expo 98 temos gestores extraordinários
políticos que conseguiram feitos e agora te
mos o outro discurso porque começamos a

descobrir que aqueles senhores que até eram
chamados senadores afinal tinham negócios

muito duvidosos e eram pura e simplesmen
te corruptos Descobrimos que pessoas que

apareciam com uma aura de extraordinária
qualidade afinal são exatamente o contrário
disso Isso é cómico é o efeito de comédia

que desmonta o mito É nessa fase que nos
encontramos a realidade está a trazer a sua

própria comédia e é uma comédia negra in

ninguém percebia o que ele fazia ou os ti
pos que só usavam a terminologia inglesa do
género vais fazer um despeding Eu encon
trei tudo isso pessoas que ninguém percebia

PM Por exemplo um senador é de gran

conselhos na fase difícil Agora quando se
vão buscar senadores por idade que foram

mos essa subestrutura os beneficiários des

bem o que faziam mas que estavam cheios
de importância O problema agora é quais
são os sítios onde se pode gozar com isso
mas é algo que já tem a ver com a crise dos

ses dinheiros todos criaram uma cultura que

media

merecia em termos de responsabilidade Há

pessoas em lugares cujas decisões são abso
lutamente críticas para o país e em que essas

pessoas são absolutamente incompetentes

para mandar Como existe esse gap há um
grande potencial cómico para explorar

É preciso
NAS
desmontar esses mecanis

hoje em dia se percebe que está sustentada
em bases muito frágeis há uns anos ninguém
ia a um debate televisivo que não se tratasse

por Senhor Doutor
tores

esses Senhores Dou

todos o bloco central de interesses

precisa urgentemente de ser removido e o
humor poderia ter aí um território muito
interessante

O Gato Fedorento

sobretudo

de utilidade quando um país está numa fase
próspera e de repente tropeça Vão se bus
car as pessoas da fase próspera para vir dar

os responsáveis por criar este estado de coi
sas isso é risível

Normalmente o que vemos é a vida a PM
A QUEM ACONSELHAM ESTE LIVRO
fluir depois não vemos a parte mecânica que
PM Se os que se limitam a mandar sem
é sempre risível quando uma pessoa escor
gerir tiverem a humildade suficiente para jul
rega numa casca de banana ganha um mo
gar que podem aprender com livros escri
vimento mecânico portanto deixou de ser
tos por gestores e humoristas aqueles que
vivente e passou a ser uma coisa Essa parte
são risíveis e que não sabem que o são Por
mecânica que não é visível nem na parte da
exemplo aqueles que se julgam grandes ges
gestão nem da justiça é algo muito risível A

abordou muito esses temas

parte processual das coisas como as pessoas

o tipo que estava a trabalhar na empresa e

vão parar aos cargos são risíveis porque são

na fase inicial

felizmente

tores em setores monopolistas o livro é para
eles Todos aqueles que chegaram a cargos
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por amiguismo herança ou amizades políti
cas e que não têm valor para desempenhar
esses cargos o livro é para eles
MAS O LIVRO É PARA PESSOAS SEM VA
LOR

M
As P
pessoas com valor vão reconhe
cê los Eu gostava que o lessem um con
junto de pessoas que têm a mania que são
gestores e que no fundo conduziram o país
até onde chegou para tentarem identificar o
comportamento que deveriam ter para ge
rar cash e não para fazer uma coisa fácil que
é conseguir dinheiro isso é fácil

te portanto para todos os profissionais da
área do entretenimento é interessante ler o

livro Depois acho que alguém como o Pau
lo que vem do lado negro da força que
comunica com o lado de cá é interessante
de observar

eu tenho uma

PM Se pensarmos que a retórica tem três

longa entrevista Parto sempre do princípio
de não imaginar quem está a ler ou a ver
as coisas que faço é sempre bom ser sur
preendido Acho que a perspetiva que os
vários humoristas dão do que aconteceu no

níveis o nível de informar que é típico do
jornalista o nível de persuadir que é típi
co do político
o humorista é o que atinge
o terceiro nível que é tocar Gerir pode ser
esse terceiro nível que o gestor tem alguém

humor nos últimos vinte anos é mteressan

que toca e faz mudar as coisas

NAS O livro é do Paulo
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