
A receita da execução 
 
Larry Bossidy, ex-presidente da Honeywell, mostra quais são os elementos fundamentais para 
criar, promover e sustentar um sistema integrado para "fazer o que tem de ser feito", e 
relaciona as características da empresa executora.   
  
O sucesso dos negócios se apóia em duas capacidades essenciais. Em primeiro lugar, a de 
compreender a realidade corretamente e, depois, a de executar um plano baseado nessa 
percepção. Embora a maioria dos administradores e diretores garanta que são especialistas em 
"enfrentar a realidade", os fatos demonstram que negá-la é uma atitude generalizada no meio 
corporativo. 
 
Alguns escutam "seletivamente" os sinais do mercado –ou seja, ouvem apenas o que querem 
ouvir. Outros preferem a informação "filtrada" e não saem em busca de todos os dados 
disponíveis. Um terceiro grupo literalmente "sonha" –"é conjuntural, logo passará"– e 
confunde mudanças cíclicas com mudanças estruturais. 
 
Disposição para enfrentar mudanças radicais – O que se sabe é que terminou a época da 
transformação progressiva. Quanto mais demoradas são as decisões, menor o número de 
opções disponíveis. Por isso, é imperioso desenvolver maior sensibilidade em relação ao 
ambiente, apelar para os exercícios de antecipação e se dispor a realizar mudanças radicais. 
Esse é o verdadeiro significado de "enfrentar a realidade". Para algumas pessoas, a idéia de 
"enfrentar" torna-se excessivamente agressiva, talvez por preferirem o pensamento positivo 
ou simplesmente porque não sabem como lidar com o que é proposto por um ambiente em 
mudança. 
 
Um líder que se preze, em lugar de deixar para amanhã o que pode fazer hoje, assegura-se de 
que todos e cada um dos membros de sua organização mergulhem diariamente, de cabeça, na 
realidade. Esse líder sabe que, se não os obrigar a fazê-lo, por conta própria é que não o 
farão. Faz parte da natureza humana. 
 
Fracasso=incapacidade de executar as idéias – A causa do fracasso das empresas nem sempre 
foi a ausência de idéias, de visão ou de estratégia, mas sua incapacidade de executá-las. 
Faltou-lhes a disciplina necessária para criar, promover e sustentar um sistema integrado que 
permitisse fazer o que tinha de ser feito, assim como um líder que tivesse essa disciplina. 
 
Características de quem executa – Em resumo, pode-se dizer que são seis os elementos que 
definem as empresas voltadas para a execução: 
 
Primeiro, líderes que conheçam seu negócio e seu pessoal. 
 
Segundo, o realismo como constante. Quantas empresas trabalham atrás de idéias sem 
chance de sucesso, desperdiçando tempo, dinheiro e esforço na empreitada? 
 
Em terceiro lugar, objetivos claros e simples. Costuma-se associar equivocadamente 
complexidade com inteligência quando, na realidade, inteligência é sinônimo de simplicidade. 
 
Quarto atributo: a diferenciação entre os que fazem e os que não fazem. Tratando todos 
igualmente, os bons se vão e ficarão os medíocres. 
 
O coaching é o quinto elemento. É de responsabilidade do líder ser o mentor das pessoas que 
em alguma ocasião poderão substituí-lo. 
 
E, por fim, o líder também deve se conhecer muito bem. Quanto mais se sobe na organização, 
menos opiniões sinceras e francas se ouvem. Por isso, o líder deve ser honesto consigo 
mesmo. Liderar uma empresa voltada para a execução não é fácil, mas é excitante -e é a 
única forma de entrar no círculo dos vencedores. 
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