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diferencial na linha
de frente das
organizações
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Francisco Amaury Olsen,
Sônia Regina Hess de Souza e o Mi-
nistro Augusto Nardes têm pelo
menos duas coisas em comum: o ex-
celente desempenho apresentado
corno dirigentes e a formação em
Administração. Embora vários ou-
tros fatores estejam envolvidos na
gestão de uma organização e nem
todos admitam que ser Administra-
dor é um importante diferencial

quando a tomada de decisões é uma
das atividades de rotina, a influên-
cia positiva da formação acadêmi-
ca torna-se evidente na maneira
como estes três Administradores
trabalham.

Desde que assumiu a vaga
de Ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU), em setembro de
2005, o nome Augusto Nardes não
saiu das páginas dos principais jor-

nais do País. Primeiro Administra-
dor a tornar-se Ministro do TCU, a
maneira enérgica, ágil e prática
como busca resolver os problemas
identificados como relator dos pro-
cessos que envolvem as estradas
do Brasil chama atenção. Com me-
didas cautelares, suspendeu os atos
de transferência de domínio de ro-
dovias federais que se encontram
em disputa judicial entre a União e
os Estados, obrigando o Ministério
dos Transportes (MT), em conjunto
com o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT) e o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, a ado-
tar medidas urgentes para viabilizar
obras emergenciais em trechos des-
sas rodovias.

Segundo o Ministro, diante
da situação de extrema precarieda-
de em que se encontravam as ro-
dovias em questão, não havia por-
que não realizar as atividades de
manutenção. "Não cabe ao gestor
escolher se deve ou não zelar pela
integridade do patrimônio prestes
a se esvair. A inércia poderá ser
confundida com pura e simples
omissão do poder público", decla-
rou em janeiro, logo após a primei-
ra medida cautelar, referente às ro-
dovias 476, 163 e 272, nos trechos
situados no estado do Paraná.

Além de obrigar o início das
obras emergenciais, inclusive com
a possibilidade de, quando neces-
sário, dispensar licitação, o Minis-
tro deu início ainda a uma série de
viagens, a fim de vistoriar a quali-
dade dos serviços, com atenção
especial aos contratos sem licita-
ção. Nos primeiros dois meses do
ano, esteve em Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná e Goiás.

O problema que Nardes en-
controu como Ministro do TCU é
apenas um pequeno reflexo de algo
que compromete e muito a gestão
dos serviços públicos realizados no
país: a falta de planejamento a mé-
dio e longo prazo. "Chegando ao
TCU, verifiquei que não existia um
planejamento nem um objetivo a ser
alcançado no sentido da manuten-
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ção das estradas", revela. "Como
relator dos processos que tratam
das estradas, comecei a determinar
as cautelares para que elas fossem
recuperadas e agora estou acom-
panhando isso passo a passo e
comprovando que não existia pla-
nejamento para se fazer essas
obras", completa.

Escolhido entre cinco candi-
datos, com 50% dos votos, Nardes
acredita ter sido eleito pelo traba-
lho que realizou nos cinco manda-
tos eletivos como Deputado Fede-
ral. Relatou teses importantes como
a articulação da Lei do Simples e a
lei chamada de Securitização, que
beneficiou os produtores rurais do
País e renegociou as dívidas deles,
alavancando o agronegócio brasilei-
ro. Contribuiu também com o Refis
e com a Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, na qual traba-
lhou por mais de cinco anos na pro-
posta de unificar os impostos em
níveis federal, estadual e municipal.

Quanto ao fato de ser Admi-
nistrador, o Ministro admite ser um
fator importante em sua carreira. "O
diferencial na formação do Adminis-
trador é a questão da visão global
das coisas, seja na administração

"O diferencial
na formação do
Administrador é

a questão da
visão global das

coisas..

pública ou privada. O Administra-
dor estabelece regras, planos e
metas para poder alcançar seus
objetivos", afirma. "Todos os técni-
cos que são formados no País têm
capacidade de serem competentes
em sua atividade, dependendo do
interesse pessoal, e há Administra-
dores que recebem uma boa forma-
ção, mas não têm suficiente dedi-

cação. Contudo, o curso de Admi-
nistração dá uma possibilidade am-
pla de ver toda a situação - toda a
floresta e não somente uma árvore
-, de ter uma visão mais ampla, mais
global que, aliada a outros fatores,
pode ser um diferencial", conclui.

Visando resolver o problema
das estradas, Nardes elaborou um
plano inicial, o qual já apresentou
ao pleno do TCU, para haver uma
fiscalização permanente da aplica-
ção da Lei de Responsabilidade Fis-
cal e para mudar o regimento inter-
no do órgão, a fim de se estabele-
cer uma sistemática que consiga
agilizar os processos e dar início a
um grande debate nacional com re-
lação a esta questão. Como objeti-
vo final, o Ministro espera contri-
buir para que o Brasil não precise
mais de tantas ações de emergên-
cia, como a recém-lançada "Tapa-
Buracos", em que o país gastará
200% a mais pelo mesmo que se

gastaria se tivesse sido feito um

plano permanente de manu-
tenção das estradas. "É ne-
cessário termos essa visão
de que não podemos fazer
o planejamento em cima da
perna, tem que ser feito um
planejamento a longo pra-

zo, estabelecendo metas e
objetivos a serem alcança-

dos, e não a curto prazo,
como tem sido a base de boa

parte da administração pública
brasileira", diz.
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Ministro do TCU,
Adm. Augusto Nardes
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Empresas líderes
Filha de dois empreendedores,

Duda e Adelina, só o fato de ser for-
mada em Administração não foi o que
determinou o sucesso da empresária
Sônia Regina'Hess de Souza à fren-
te da Dudalina, uma das maiores
camisarias da América Latina, cuja
sede fica em Blumenau (SC). Sem
dúvida, uma série de outros fatores e
características de sua personalidade,
como determinação, persistência e
muita dedicação ao trabalho, influen-
ciaram numa carreira que chama
atenção quanto aos resultados obti-
dos. Mas é em princípios que guiam
a moderna Administração que a em-
presária baseia suas ações, como
motivar e estimular a equipe a ter um
compromisso pessoal com o desem-
penho da companhia, seguir à risca
um plano estratégico de metas e bus-
car sempre a inovação.

Presidente da empresa des-
de 2003, já nos primeiros dois anos
de sua gestão, o faturamento sal-
tou de 1,6 milhões de peças em
2002, para 2,4 milhões em 2004,
ampliando a receita em 50%, o que
gerou um lucro líquido de R$ 7,5
milhões. O reconhecimento não tar-
dou: em 2005, recebeu o Prêmio
Líder Empresarial do Estado de

Santa Catarina; do jornal Gazeta
Mercantil (escolhida pelos assinan-
tes); foi uma das cinco finalistas do
Prêmio Veuve Clicquot de Mulher de
Negócios; e conquistou o Prêmio
Cláudia, na categoria negócios.

Um dos aspectos mais im-
portantes da sua forma de admi-
nistrar a Dudalina, segundo Sônia,
é o espírito de compartilhamento.

Amauri O/sen
Presidente da Tigre
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Em 2003, como estratégia de re-
compensa pelo sucesso da empre-
sa, a Dudalina presenteou cada fun-
cionário com uma bicicleta; em
2004, com uma televisão e Plano de
Previdência Privada; e em 2005, im-
plantou o Programa de Participação
nos Lucros para todos os funcioná-
rios. Além disso, o plano de metas e
os objetivos da companhia são di-
vulgados para todos que trabalham
na empresa, sem exceção. "Desde
a costureira até o gerente sabe que,
se fizer melhor e de forma mais ágil,
também estará ganhando mais", diz.
"Isto mudou a maneira de as pesso-
as verem a empresa, tornando-as
mais comprometidas", completa.

A criatividade e o lançamen-
to de novidades no mercado são
outros dois aspectos fortalecidos no
trabalho de Sônia. A empresária
propõe a todos os dirigentes e fun-
cionários uma constante e incansá-
vel busca pela qualidade de produ-
tos e processos e, para manter-se
atualizada sobre as tendências da
moda, faz viagens freqüentes ao
exterior para atender clientes e par-
ticipar de feiras da área.

Compartilhar decisões e va-
lorizar pessoas são fatores deter-
minantes na gestão de outra gran-
de companhia, líder em seu seg-
mento, dirigida pelo bacharel em
Administração Francisco Amaury
Olsen. Presidente da Tigre há 10
anos, Olsen começou a trabalhar na
empresa aos 20 anos, como auxili-
ar de escritório, e hoje é uma das
lideranças de destaque no setor da
construção civil. Referência na
América Latina na fabricação de
tubos e conexões, acessórios,
esquadrias e pincéis, a Tigre conta
com 3,7 mil funcionários e unidades
fabris no Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile e Paraguai. Em 2004, o
faturamento alcançou a marca de
R$ 1,7 bilhões, obtidos com produ-
tos e soluções para os mercados de
construção civil predial, infra-estru-
tura e irrigação. Cerca de 30% des-
te resultado se deve ao processo
de internacionalização da empresa
(exportações e unidades externas),

pelo qual Olsen é responsável.
"Nosso modelo de gestão é

baseado na abertura, na transpa-
rência das relações, no compar-
tilhamento das decisões", diz. "É
importante que todos saibam para
onde vamos, que todos saibam a
estratégia", completa. Sobre as
características que o levaram ao
sucesso profissional, cita: trabalhar
mais que a média; buscar solução
rápida para os temas, mesmo cor-
rendo o risco de, algumas vezes,
tomar a decisão errada; ter sempre
um substituto sendo preparado
para estar disponível para crescer
na organização, buscar referências
e fazer comparativos que ajudem na
tomada de decisões.

Administração
e desempenho

O desempenho alcançado
por empresas como Dudalina e Ti-
gre, não resta dúvida, é fruto de um
conjunto de fatores e não pode ser
atribuído unicamente a seus diri-
gentes. Mas o sucesso de grandes
organizações está diretamente liga-
do ao processo de tomada de deci-
sões, à forma como elas são
implementadas de forma ágil e con-
sistente. A afirmação é comprova-
da pela Pesquisa "Empresas de Alto
Desempenho", real izada pela
consultoria inglesa Bain &
Company, e coloca o Administra-
dor em vantagem frente a pro-
fissionais de outras áreas, uma
vez que o papel e o trabalho
dos gerentes são temas cen-
trais no estudo da Adminis-
tração.

A importância do
processo de tomada de de-
cisões e as maneiras como
ele pode se desenvolver é
uma questão que permeia
todo o curso de Administra-
ção e deve estar presente du-
rante toda a atividade profissio-
nal de um Administrador. Mesmo

que um Administrador não chegue
a ocupar postos de comando em sua
carreira, todo o ensino de Adminis-
tração é direcionado para que este
profissional obtenha o máximo de-
sempenho da equipe.

O pensamento do cientista
Andrew Grove, um dos fundadores
e presidente da Intel, homem do ano
de 1997 pela revista Time, explica
bem a relação entre o Administra-
dor e o desempenho de uma orga-
nização. Para ele, os resultados do
Administrador são os resultados
das unidades organizacionais sob
sua supervisão direta ou influência.
Se o Administrador tem um grupo
de pessoas que se reportam a ele
ou um círculo de pessoas sob sua
influência, seu produto deve ser
avaliado pelo produto criado por
essas pessoas.

De fato, a finalidade última
do processo de administrar é garan-
tir a realização de objetivos por
meio da aplicação de recursos, em
qualquer escala de utilização, indi-
vidual, familiar, grupai, organiza-
cional ou social, segundo assinala-
va Henri Fayol. Seguindo o pensa-
mento do cientista, a razão princi-
pal de se estudar o processo admi-
nistrativo é seu impacto sobre o
desempenho das organizações, e o
principal motivo para a existência

"O Administrador
deve ser sensível

às necessidades dos
outros, antecipar o
futuro, transformar

sua visão num
projeto, inovar na

alocação dos recur-
sos e assegurar

resultados tangíveis"
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das organizações é o fato de que
certos objetivos só podem ser alcan-
çados por meio da ação coordenada
de grupos de pessoas.

Dentro desta visão, de que o
Administrador deve ser o elo princi-
pal de funcionamento de uma equi-
pe, tenha ela a dimensão que tiver,
a visão ampla e generalista de sua
formação o prepara para atuar e
galgar espaço nas mais diferentes
organizações, inclusive as que lidam
com alta tecnologia. O inglês
Chester Barnard, outro grande exe-
cutivo cujos pensamentos são mui-
to abordados no ensino da Adminis-
tração, defendia que a sobrevivên-
cia de uma organização dependia
muito mais do equilíbrio com um
ambiente externo em contínua mu-
dança do que dos sistemas internos.

Sônia Regina Ress de Souza
Presidente da Dudalina

Visão ampla
e sensibilidade

A visão do Administrador
Jacques Marcovitch, professor de
Estratégia Empresarial e Relações
Internacionais da Universidade de
São Paulo (USP), autor do livro "Pi-
oneiros e Empreendedores: A saga
do desenvolvimento no Brasil"
(ed.Edusp/Saraiva, 2003 e 2005),
segue a mesma linha de pensamen-
to. "O Administrador deve ser sen-
sível às necessidades dos outros,
antecipar o futuro, transformar sua
visão num projeto, inovar na
alocação dos recursos e assegurar
resultados tangíveis", afirma. 'Além
de ser um realizador engajado em
transformar uma realidade, cabe ao
Administrador conciliar a constru-
ção dos valores humanos com a ló-
gica dos resultados", completa.

Segundo Marcovitch, uma
característica essencial do Adminis-
trador que ocupa postos de coman-
do é saber desincumbir-se com ri-
gor de suas responsabilidades,
apreender os anseios dos múltiplos
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segmentos da comunidade externa
e manter-se aberto para interpre-
tar as aspirações de todos os seto-
res que o cercam. Além disso, cabe
a ele fazer do convívio interno um
meio para a identificação de talen-
tos capazes de compartilhar res-
ponsabilidades gerenciais.

Marcovitch presidiu as Em-
presas de Energia do Estado de São
Paulo (CESP, CPFL, Eletropaulo e
Comgás) e é membro do Conselho
Consultivo da Nestlé do Brasil, do
Conselho Ecofuturo, do Conselho
Deliberativo da Fundação Bünge e
integra o Comitê Superior do Prê-
mio Alcan de Desenvolvimento Sus-
tentável. No seu trabalho na CESP,
adotou um modelo de gestão cal-
cado, principalmente, no rigor eco-
nômico, com o estabelecimento de
indicadores de gestão; no enfren-
tamento das adversidades, com o
programa de racionalização do uso
de energia, que evitou o raciona-
mento da oferta em 1986/87; na
redução das desigualdades, com
programas de acesso à energia pe-
las famílias de menor poder aquisi-
tivo; na sustentabilidade, com os
programas ambientais de preserva-
ção da natureza; na construção do
futuro, por meio da capacitação de
recursos humanos; e na reflexão es-
tratégica sobre a evolução da de-
manda e oferta de energia.

Além da visão generalista, do
conhecimento amplo da realidade
brasileira e do cenário internacional,
o professor cita outros requisitos que
considera indispensáveis na forma-
ção de novos gestores e dirigentes:
Capacidade de identificar, priorizar
e gerir riscos, incluindo os econômi-
cos, políticos, sociais e ambientais;
Conhecimento da dinâmica setorial
para atuar sobre a competitividade
nas cadeias de produção; Habilida-
de para induzir a inovação tecno-
lógica e organizacional, elevando a
quantidade e qualidade dos resulta-
dos; Visão que possibilite harmoni-
zar competitividade, redução das ini-
qüidades sociais e promoção da
sustentabilidade ambiental; e Apti-
dão para a gestão de pessoas, pro-
movendo o convívio e a conciliação
do projeto profissional e do projeto
de vida de cada colaborador. •

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano 16, n. 52, p. 34-40, mar. 2006.




