
Vista no papel, a empresa mais admirada nos Estados
Unidos - e no mundo - pode não parecer tão admirável assim. Ela não é
a maior nem a mais lucrativa. Não é a que apresenta o crescimento mais
rápido, nem a que possui o maior valor. Suas ações se mantêm no mes-
mo nível há anos. O que há para ser admirado? No entanto, essa empre-
sa, a General Electric, é mais uma vez a número l da lista da FORTU-
NE: a empresa mais admirada pela sexta vez nos últimos dez anos. Por
que será que o mundo ama tanto essa companhia?

A resposta consiste no fato de que a
pesquisa é feita não com consumidores,
mas com executivos e pessoas de negó-
cios que trabalham no mesmo mundo
intransigente que a própria GE. Eles
admiram a GE da mesma maneira
como os profissionais do golfe elege-
ram Tiger Woods Jogador do Ano em
2003, justamente um ano em que ele

não venceu nenhum grande campeona-
to nem encabeçou a lista dos jogadores
que mais ganharam dinheiro: porque a
GE, nos anos bons e nos anos ruins, faz
de maneira constante e coerente as coi-
sas que as outras empresas apenas de-
sejam conseguir fazer.

Mais ou menos nos últimos cem
anos, por exemplo, a GE vem definindo

a pauta das idéias
e práticas admi-
nistrativas que
outras empresas
iriam seguir. O
histórico da em-
presa em matéria
de estar à frente
de seu tempo é no-
tável. Sob a dire-

IMMELT, CEO:
"A capacidade
de exigir alta
performance,
sem, entretanto,
ser uma empresa
desalmada, faz
parte da GE há
muito tempo"

ção de Charles Coffin, que a presidiu de
1892 a 1912, a GE estabeleceu princí-
pios de desenho organizacional que
iriam guiar empresas maiores, incluin-
do a idéia de que seu produto mais im-
portante não era formado por lâmpa-
das ou transformadores, mas pelo ta-
lento gerencial. Em 1900 a empresa
abriu o primeiro laboratório empresa-
rial de Pesquisa & Desenvolvimento, e
na década de 1930 ela focalizou as rela-
ções de trabalho cooperativas, aderin-
do aos planos de aposentadoria e aos
abonos baseados nos lucros da compa-
nhia para evitar que seus empregados
buscassem o respaldo dos sindicatos.
Nos anos 1950 ela produziu os célebres
"livros azuis" - cinco volumes de orien-
tações ultradetalhadas para seus ge-
rentes - que moldaram a administra-
ção de empresas em toda parte. Nos
anos 1960 ela encabeçou o avanço para
o planejamento estratégico. Nas déca-
das de 1980 e 1990, ela pegou conceitos
como o desenvolvimento de lideranças
e os levou a integrar a cultura geren-
cial mundial. A maioria das organiza-
ções nunca chega a estabelecer qual-
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quer tipo de liderança intelectual. Con-
servar essa liderança por cem anos é
uma realização única e marcante.

Mas alto lá. Muitas dessas idéias já
caíram pelo caminho. O planejamento
estratégico, por exemplo, não é visto
com desprezo generalizado hoje? Os li-
vros azuis e toda a ética centralizadora
por trás deles já não foram abandona-
dos há muito tempo? Sim - e quem to-
mou a dianteira desse abandono e des-
prezo foi a própria GE. Essa é outra ca-
racterística da companhia: a capacida-

de de mudar de rumo, sem pedir des-
culpas por isso. "A maioria das pessoas
de dentro da GE aprende com o passa-
do, mas nutre um desrespeito saudável
pela história", diz o executivo-chefe
Jeff Immelt. "Elas têm a capacidade de
viver no momento e não carregar o
peso do passado, e isso é extremamen-
te importante."

A GE faz mais uma coisa importan-
te: desenvolver pessoas, avaliá-las e
agir com base nos resultados. A empre-
sa é muito criticada por livrar-se dos
10% menos necessários de seus funcio-
nários todos os anos, mas essa é apenas
a ponta final de um processo de-reava-
liação constante. Os empregados demi-
tidos não são pegos de surpresa quan-
do recebem o aviso de demissão. E o
resultado é uma organização de perfor-
mance extraordinariamente alta.

Mas existe a questão do preço das
ações da empresa, que caiu cerca de
18% desde que Immelt assumiu a di-
reção, em setembro de 2001. Na opi-
nião de um fã que conhece bem o mer-
cado, a lassidão recente da GE nesse
quesito não é tão importante assim.

Warren Buffett afirma: "Acho que as
pessoas que participaram da pesquisa
da FORTUNE olham mais longe do
que o movimento recente das ações.
Elas analisam os desafios que Jeff
vem enfrentando e como ele está li-
dando com eles". E claro que ações
em queda não são algo a ser admira-
do. O fato de a reputação de a GE ter
se conservado tão sólida, apesar dos
problemas com o preço das ações, pro-
vavelmente reflete a confiança dos
entrevistados em que a GE vai se
reerguer.. O destaque aqui é para o
longo prazo. Nenhuma outra empresa
americana ocupa posição dominante
há tanto tempo quanto a GE. Das ou-
tras companhias que Charles Dow in-
cluiu em sua média industrial Dow Jo-
nes original, em 1896, a GE é a única
a ainda constar do índice. A maioria
das outras já morreu.
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