
Eles pregam
mais atitude
Conheça quatro executivos que sabem como
estimular o espírito criativo de suas equipes
Mauro Silveira

N
o CLÁSSICO INTRAPRENEURING
- Por Que Você Não Pre-
cisa Deixar a Empresa para
Tornar-Se um Empreende-
dor, Gifford Pinchot afirma

que tão importante quanto ter uma boa
idéia é encontrar alguém que aposte nela
para valer. O autor chama esse alguém de
patrocinador. Mais do que defender a idéia,
o patrocinador garante que ela receberá os
recursos necessários, ajuda a aparar even-
tuais arestas e protege o empreendedor do
jogo político da organização. Nas empre-

sas participantes da pesquisa do IBIE há
vários profissionais com esse perfil. Em
alguns casos, ele é o próprio presidente.
Em outros, um executivo de uma área es-
pecífica que fica atento à empresa inteira.
Em comum, eles têm a capacidade de es-
timular o espírito criativo das equipes e de
promover transformações em seus negó-
cios. "São essas pessoas que ajudam a criar
uma cultura de inovação", afirma Alexan-
dre Souza, diretor-geral do IBIE. Conhe-
ça quatro patrocinadores de destaque en-
tre as empresas do ranking.

Q ue idéias revolucionárias os funcio-
nários de uma empresa pouco sexy,

cujo negócio é produzir latas de aço pa-
ra tintas, vernizes, produtos químicos e
alimentos, podem gerar? A Brasilata,
com sede em São Paulo, tinha tudo pa-
ra ser um paraíso do marasmo. Mas, só
em 2005, seus funcionários apresenta-
ram 45 800 sugestões de mudanças. Des-
se total, impressionantes 85% foram im-
plementadas. O responsável por criar es-
sa cultura de inovação é o diretor-su-
perintendente Antônio Carlos Teixeira.
"Meu papel é dar liberdade às pessoas
para falar o que pensam", diz ele.

Para conquistar a confiança dos fun-
cionários e fazer com que todos se sin-
tam à vontade para dar sugestões, Teixei-
ra optou por uma prática questionável e
considerada quase uma heresia entre as
companhias privadas: só demitir em ca-
sos extremos. "As pessoas normalmente
têm receio de ser demitidas quando ten-
tam algo novo, pois há o risco de a em-
presa perder dinheiro", diz. "Quando se
garante que ninguém será demitido ou
criticado, elas se sentem mais confiantes
para se envolver com os negócios." Mais
da metade dos funcionários tem dez anos
ou mais de casa. A empresa também pri-
vilegia o recrutamento interno para preen-
cher as vagas que surgem.

A comunicação transparente é outra
base do modelo de gestão instituído por
Teixeira. A cada três meses ele apresen-
ta aos funcionários os resultados do pe-
ríodo e explica o que é necessário para
melhorar o desempenho. "As pessoas só
participam quando existe bom clima in-
terno e boa integração entre todos", diz.
"A avalanche de idéias é apenas conse-
qüência disso."
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pessoas

66 Nosso funcionário sabe que, se um gerente não tem tempo de ouvir
sua idéia, ele pode recorrer a seu diretor. Quando a idéia é boa, ele faz isso.
Há momentos em que é preciso tirar o intermediário do caminho''

Apostar nas idéias propostas pelos
funcionários tem sido um investi-

mento com retorno garantido na Suza-
no Papel e Celulose. Para cada real in-
vestido nos programas que visam a ino-
vação, há um retorno de 28 reais por ano
aos cofres da empresa. Um dos que ze-
lam por esse resultado no dia-a-dia é o
gerente corporativo de competitivida-
de, Jorge Cajazeira. Foi ele o idealiza-
dor do Click, um programa que estimu-
la as pessoas a implementar inovações
criativas nas várias etapas de produção.
As idéias, inscritas via intranet, são en-
tão avaliadas por um comitê. Se apro-
vadas, seus criadores recebem inicial-
mente 100 reais. Depois da implemen-
tação, elas podem gerar dividendos de
10% do retorno líquido, até o limite de
20 000 reais. "Não dá para ter um pro-

grama de idéias eficiente e empreende-
dores internos se você não premiar as
pessoas", diz Cajazeira.

Como motor do empreendedorismo,
ele estimula os funcionários a ficar ante-
nados ao que acontece no mercado exter-
no. "Um de nossos lançamentos de maior
sucesso foi o papel reciclado", afirma. "A
idéia surgiu quando percebemos que ha-
via no mundo uma grande discussão so-
bre a preservação do meio ambiente." Ca-
jazeira também acredita que promover a
diversidade é essencial e faz isso na pró-
pria equipe. Entre os dez funcionários que
trabalham com ele, há um administrador
de empresas, um engenheiro de produ-
ção, um engenheiro florestal, um econo-
mista e uma pedagoga. "A diversidade
faz com que a discussão dos problemas
seja mais rica", afirma.'''' 

Eu queria que, dali a 20 anos, as pessoas passassem na porta da empresa e se arrepiassem ao lembrar do que
tinham conseguido construir. Mas, para isso, elas precisavam sentir que eram as verdadeiras donas do negócio''

H á seis anos, quando ingressou na Gua-
rarapes, empresa responsável pela pro-

dução e distribuição dos produtos Coca-
Cola em Pernambuco e na Paraíba, João
Marcelo Ramires não se conformava com
a situação das empresas do Nordeste do
país. Queria entender por que elas não con-
seguiam se destacar no cenário nacional.
Quando se tornou presidente, em 2004,
decidiu dar aos funcionários uma causa:
fazer da Guararapes uma referência para
o restante do Brasil. "Queria que, dali a
20 anos, as pessoas passassem na porta da
empresa e se arrepiassem ao lembrar do
que tinham conseguido construir."

Sua estratégia foi estimular o espírito

empreendedor dos funcionários. Ramires
fez isso estruturando métodos e progra-
mas para que todos pudessem participar
da gestão. O executivo instituiu, por exem-
plo, o café da manhã com empregados.
Idéias apresentadas ali são respondidas
em até 96 horas. Criou também um pro-
grama de melhoria dos processos inter-
nos no qual todas as sugestões passam por
uma avaliação técnica e financeira. Se
aprovadas, rendem aos idealizadores 10%
da economia ou do lucro gerado.

Em 2005, os funcionários apresenta-
ram 2 000 sugestões de mudanças. Uma
delas foi em relação à água descartada no
processo produtivo. Um subordinado deu

a idéia de que fosse tratada e reutilizada
na limpeza, o que gerou uma economia
anual de l milhão de reais. Outro suge-
riu a criação de um sistema para impedir
que a fábrica atingisse picos de consumo
de energia nos horários em que era co-
brada sobretaxa — uma economia de
600 000 reais por ano.

Com inovações como essas, a Guara-
rapes saiu de um prejuízo de 7 milhões
de reais em 2003 para um lucro de 33 mi-
lhões em 2005. As vendas cresceram 40%.
O estilo de Ramires chamou a atenção do
grupo Coca-Cola. Em outubro do ano pas-
sado, ele foi convidado para assumir as
operações da empresa em Cingapura.
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''Deixamos claro que as pessoas podem colaborar independentemente
da área em que atuam. Criamos um time que busca soluções''

Em 2002, a Ampla, distribuidora de
energia do Rio de Janeiro, obteve um

dos piores resultados de sua história des-
de a privatização, em 1996. Foram 386 mi-
lhões de reais de prejuízo. No ano seguin-
te, seus dirigentes decidiram reformular
os negócios e contrataram a executiva Eu-
nice Rios como diretora de recursos hu-
manos. Sua missão era ajudar a fazer com
que a Ampla deixasse de ser uma mera
distribuidora e se tornasse uma empresa
de serviços. Eunice começou criando equi-
pes com vários perfis de profissionais pa-
ra estimular a participação de todos no pro-
cesso de inovação. "Deixamos claro que
as pessoas podem colaborar independen-
temente da área em que atuam", diz ela.

Em vez de deixar os funcionários livres
para apontar suas sugestões, Eunice deci-
diu comunicar os problemas que deveriam
ser observados com maior atenção. Um
funcionário, preocupado com o roubo de
energia causado por ligações clandestinas
e adulterações nos relógios de medição,
sugeriu que fossem instalados medidores
no alto dos postes e que a leitura fosse fei-
ta via computador. "O índice de perda de

energia caiu de 53% para 2%", diz Euni-
ce. Outra questão dizia respeito aos cortes
de energia de clientes inadimplentes, que
chegavam a 70 000 por mês. Outro em-
pregado recomendou que, antes de efetuar
o desligamento, a companhia informasse
que o pagamento não havia sido feito.
"Além de reduzir os custos que envolvem o
corte, melhoramos a imagem da empresa."

Eunice também fez acordos com uni-
versidades e conseguiu descontos de até
60% na mensalidade para os funcionários.
Com a Gama Filho, desenvolveu um cur-
so superior voltado para as necessidades
da Ampla. Com a Universidade Federal
Fluminense, elaborou uma cadeira de ino-
vação e empreendedorismo. Hoje, cerca
de 400 dos l 400 empregados beneficiam-
se dessas iniciativas. Eunice também cos-
tuma circular pelos 15 pólos da Ampla es-
palhados pelo interior do estado. Esse cor-
po a corpo, segundo ela, é essencial. "Quan-
do você compreende a importância do diá-
logo, tudo passa a ser muito simples", diz.
Em dois anos e meio, a Ampla saiu do ver-
melho. Em setembro do ano passado, o lu-
cro foi de 98 milhões de reais. •
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