
PAPO COM o GURU Jim Collins

O ônibus certo
Jim Collins afirma que mais

importante do que saber para
onde ir é contar com as pessoas
certas nos lugares certos, e RH

tem muito a ver com isso

O professor Jim Collins é um estudioso per-
tinaz da vida das empresas. Costuma pes-

quisar os motivos e desvendar as sutilezas pelas
quais algumas empresas se sobressaem às demais.
Com Jerry Porras, escreveu um 1995 o best seller
Feitas para Durar. Em 2001, após quatro anos de
estudos com l .435 empresas, das quais separou 11,

escreveu Good to Great (Feitas para Vencer), em
que descreve o que torna cada companhia

desse seleto grupo tão excepcional.
Como recurso didático, Collins re-

corre a metáforas, como a de compa-
rar a empresa a um ônibus, dentro

"Se você começa pelo 'quem' em vez de
pelo 'o quê', fica muito mais fácil se
adaptar a um mundo em transformação"
Jim Collins, professor, consultor e escritor



do qual devem estar as pessoas
certas nos assentos certos. Isso,
segundo Collins, é mais impor-
tante do que saber o itinerário da
viagem. Em entrevista à MELHOR,
Collins destrincha alguns aspec-
tos que diferem as ótimas empre-
sas das medianas.

Quais as características mais
frequentes nas empresas feitas
para vencer?

Empresas feitas para vencer têm
lideranças de nível 5. Líderes de
nível 5 são ambiciosos, mas não para
si, e sim para a empresa, e têm o de-
sejo de fazer bem-feito. Lidam com
uma mistura paradoxal de humilda-
de pessoal aliada ao desejo de cres-
cimento profissional.

As empresas feitas para vencer
praticam a disciplina do primeiro
"quem", depois "o quê". Grandes
companhias se certificam de que têm
as pessoas certas em seu ônibus, as pes-
soas erradas fora dele e, mais que isso,
as pessoas certas nos lugares certos.

Confrontam as grandes adversida-
des. Para ter uma companhia vencedo-
ra, você precisa manter uma fé inaba-
lável de que você pode e vai prevale-
cer no final, a despeito das dificulda-
des, e, ao mesmo tempo, ter a discipli-
na de não fugir dos grandes problemas
do seu cotidiano, quaisquer que sejam.

Perseguem o "conceito do porco-
espinho". O conceito de porco-espi-
nho é um modelo de negócios que
reflete o entendimento da interseção
dos três círculos: o que você pode fa-
zer de melhor, aquilo pelo qual você
é profundamente apaixonado e de que
forma você conduz de forma mais
apropriada o processo económico.

Lidam com a cultura da disci-

plina. Pessoas disciplinadas que se
engajam em um pensamento disci-
plinado e que têm ações disciplina-
das - essa é a pedra fundamental da
cultura criadora de excelência.

Constróem aceleradores de
tecnologia. Elas são as pioneiras na
aplicação de tecnologias cuidado-
samente selecionadas, o que está
diretamente ligado ao conceito do
porco-espinho.

Fazem a engrenagem girar. Na
construção de uma empresa ven-
cedora, não existe apenas uma
ação definida, nenhum grande pro-
grama, nenhuma inovação arrasa-
dora, nenhuma ruptura provocada
pela sorte, nenhum momento mi-
lagroso. O processo se parece um
tanto com o esforço implacável de
empurrar uma gigantesca e pesa-
da engrenagem em uma direção,
giro após giro, chegando ao mo-
mento de decolar e ir além.

Preservam o core e estimulam o
progresso. A dinâmica fundamental
de uma companhia vencedora é a
aderência aos valores fundamentais
combinada com a inclinação para
desafios e mudanças, exceto dos va-
lores - mantendo clara a diferença
entre "o que acreditamos" (algo que
nunca deveria mudar) e "como faze-
mos as coisas" (o que nunca deveria
parar de mudar). Além disso, empre-
sas vencedoras têm um propósito - a
razão de existir - que vai além do
simples fato de fazer dinheiro.

Como o RH pode contribuir para
a diferenciação de uma empresa?

Quando começamos a nossa pes-
quisa sobre o que faz uma empresa
vencedora, esperávamos encontrar
que o que torna uma organização
duradoura deveria ser a definição

de uma nova direção, de uma nova
visão e estratégia e, depois, com-
prometer e alinhar pessoas nessa
direção. Descobrimos algo que é
quase o oposto. Os executivos que
inflamam as transformações das
companhias vencedoras não repa-
ram para onde está indo o ônibus
para depois colocar as pessoas den-
tro dele. Não, eles primeiro põem
as pessoas certas no ônibus — e as
erradas fora dele - e depois esco-
lhem o itinerário. Eles dizem, es-
sencialmente, "olhe, eu realmente
não sei para onde deveríamos le-
var esse ônibus. Mas tenho certe-
za: se tivermos as pessoas certas no
ônibus, iremos saber como chegar
a um bom lugar".

Como conseguem isso?
Os líderes dessas empresas enten-

deram três verdades simples. Pri-
meira: se você começa pelo "quem",
em vez de pelo "o quê", pode mais
facilmente se adaptar a um mundo
em transformação. Se as pessoas
gostam do ônibus principalmente
por causa do destino, o que aconte-
ce se você sai dez milhas da rota e
precisa mudar a direção? Você tem
um problema. Mas, se as pessoas
estão no ônibus por causa das de-
mais pessoas, é muito mais fácil
mudar a direção: "Ei, estou nesse
ônibus por causa das demais pes-
soas, se precisarmos mudar a dire-
ção para sermos mais bem-sucedi-
dos, conte comigo." Segunda: se
você tem as pessoas certas no ôni-
bus, a dificuldade de motivar e ge-
rir pessoas some. As pessoas certas
não precisam ser pressionadas ou
descartadas, elas são automotivadas
pela força interna de produzir me-
lhores resultados e de fazer parte da
criação de algo significativo. Tercei-
ra: se você tem pessoas erradas, pou-
co importa se descobriu a direção



certa, você ainda não tem uma em-
presa vencedora. É irrelevante ter
grandes visões sem grandes pessoas.
A função de RH pode ser usar a cha-
ve nesse princípio vital: ajudar a
identificar e atrair as pessoas certas
para o ônibus, retirar as pessoas er-
radas e colocar as pessoas certas nos
seus devidos assentos.

Como as boas companhias abor-
dam as pessoas para que elas
sigam na direção desejada?

Um dos temas dominantes que
permeou Good to Great é que, se
você implantar com sucesso as des-
cobertas descritas, não precisará
gastar tempo e energia "motivando"
as pessoas. Elas estarão automoti-
vadas. A questão real aparece de-
pois: "Como fazer a gestão no sen-
tido de não desmotivar as pessoas?"
Deixe-me contar uma história da
pesquisa. Em um ponto crucial do
estudo, membros da equipe de pes-
quisa ficaram meio revoltados. Ati-
rando suas anotações sobre a mesa,
perguntaram: "Temos mesmo de
manter essa questão estúpida?"

"Que questão estúpida?", perguntei.
"Essa sobre comprometimen-

to, alinhamento e como gerenciar
mudanças."

"Não é uma questão estúpi-
da", repliquei. "É uma das mais
importantes."

"Bem", disse um deles, "muitos
dos executivos que fizeram a tran-
sição - bem, eles consideram a
questão estúpida. Alguns nem mes-
mo a entenderam."

"Sim, precisamos mante-la", eu
disse. "Precisamos ser consistentes
durante as entrevistas. E, além dis-
so, é até mais interessante que eles
não estejam entendendo a pergunta.
Temos de entender como eles supe-
ram a resistência às mudanças e man-
têm as pessoas alinhadas."

Fiquei na expectativa de que man-
ter cada um alinhado - criando o ali-
nhamento para usar o jargão - seria
um dos principais desafios encarados
pelos executivos que trabalham para
tornar o que é bom em excelente.
Depois disso, quase todo executivo
que tinha visitado o laboratório ha-
via feito essa pergunta de uma forma
ou de outra: "Como mantemos o bar-
co no rumo?", "Como mantemos as
pessoas comprometidas com a nova
visão?", "Como motivamos as pes-
soas para estarem alinhadas?",
"Como mantemos as pessoas envol-
vidas com a mudança?" Para minha
grande surpresa, descobrimos não ser
a questão do alinhamento um desa-
fio-chave encarado pelos líderes das
empresas vencedoras. Claramente,
essas empresas conseguiram incrí-
veis comprometimento e alinhamen-
to - gerenciaram a mudança com
maestria -, mas realmente não des-
penderam muito tempo pensando nis-
so. Isso era totalmente transparente
para eles. Aprendemos que, sob con-
dições adequadas, os problemas de
comprometimento, alinhamento,
motivação e mudança simplesmente
derretem. Pare e pense sobre isso por
um minuto. O que pessoas certas que-
rem mais do que quase qualquer ou-
tra coisa? Fazer parte de um time ven-
cedor. Querem contribuir com a pro-
dução de resultados. Querem sentir
a excitação de estarem envolvidas
com algo maior que as tarefas coti-
dianas. Quando as pessoas certas
vêem nascer um plano de confronta-
ção de dificuldades - desenvolvido
a partir do entendimento, não da bra-
vata - eles gostam de dizer: "Vai fun-
cionar. Conte comigo." Quando
vêem a coesão do time executivo por
trás do plano e as qualidades do tipo
certo de liderança, dedicada e sem
egoísmos, o cinismo vai embora.
Quando as pessoas começam a sen-

tir a mágica do momentum - a ver
os resultados tangíveis, sentir a or-
ganização começar a ganhar velo-
cidade - é quando a maior parte das
pessoas se alinha para colocar seus
ombros contra a grande engrena-
gem e empurrar.

Gestores costumam dizer: "As
pessoas são o nosso mais im-
portante património." Essa afir-
mação é verdadeira em um
ambiente tão complexo quan-
to o dos negócios?

Nas empresas vencedoras, as pes-
soas não são o mais importante pa-
trimónio. As pessoas certas o são.

Se o senhor fosse dono de uma
empresa, que tipo de profissio-
nal de RH gostaria que estives-
se sentado ao seu lado na mesa
das decisões estratégicas?

Uma das leis imutáveis da física
do management é a "Lei de Packard"
(assim chamada, por termos a apren-
dido com David Packard, co-funda-
dor da Hewlett-Packard Company).
É algo do tipo: se a taxa de cresci-
mento dos seus rendimentos for
maior do que a do crescimento das
pessoas, você simplesmente não irá
- na real, não poderá - construir uma
organização vencedora. Aqueles que
o fizeram entendem que o gargalo no
crescimento de qualquer grande em-
presa não está no mercado, na
tecnologia, na competição ou nos
produtos. É algo que se sobrepõe a
todas as outras: a capacidade de atrair
e reter as pessoas certas. Eu gostaria
de ter um profissional de RH que
entendesse a incrível importância
estratégica de seu papel nesse con-
texto. E também uma pessoa que me
ajudasse a construir uma cultura de
disciplina: pessoas disciplinadas que
se engajassem no pensamento e na
ação com disciplina.
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