
GESTÃO

Líder tem
de entender do
negócio?

MARCELO AGUIAR E VALÉRIA BLANC

H á uma onda de troca de cadei-
ras no comando de grandes em-
presas brasileiras. Em menos

de um semestre, alguns dos executi-
vos mais conhecidos do Brasil muda-
ram de posto. E, surpresa, assumiram
a liderança de empresas em setores
que não dominam. António Maciel
Neto trocou a Ford, uma companhia
de produtos de consumo na qual ele
se transformou em estrela, pela Suza-
no, de petroquímica e papel e celu-
lose. Paulo Zottolo, que multiplicou por
16 o faturamento da Nivea no Brasil,
deixou a presidência da filial do gru-
po nos Estados Unidos para comandar
o braço de uma empresa de eletroele-
trônicos na América Latina, a Philips.
Rodolfo Landim teve três empregos em
três setores diferentes em apenas um
mês. Era da Petrobras Distribuidora, saiu
para o Pão de Açúcar e acaba de chegar

Uma onda de
contratações de

executivos de outras
areas sugere que não.
O que, afinal, as

empresas esperam
desses "estrangeiros"

à MPX, grupo de mineração de Eike Ba-
tista. Cássio Casseb, ex-Banco do Brasil,
virou presidente do Pão de Açúcar.

Há ainda Roberto Lima, ex-Credicard
(crédito), que assumiu a Vivo (telecomu-
nicações), e Amália Sina, ex-Walita (ele-
trodomésticos), que foi para a Philip
Morris (cigarros). Nenhum deles jamais
teve experiência anterior no segmen-
to de negócios para o qual foi contrata-
do. O que as empresas buscam neles?

Líderes vindos de fora podem ser a so-
lução para um problema novo: a com-
petição por mercados não acontece mais
somente entre companhias do mesmo

ramo. Negócios diferentes estão conver-
gindo. Pessoas que sempre se dedica-
ram ao mesmo tipo de atividade podem
não estar treinadas para perceber o
mundo além de suas fronteiras - e isso
pode ser fatal para as empresas. A Ko-
dak é um caso exemplar, segundo Dár-
cio Crespi, diretor-geral da empresa de
contratação de executivos Heidrick &
Struggles. Durante quase 130 anos, a
Kodak vendeu máquinas e filmes foto-
gráficos. Quando o mundo digital inva-
diu o mercado de filmes, ela ficou per-
dida. "Demoraram a perceber que o ne-
gócio estava sendo afetado pelas em-
presas de tecnologia", diz Crespi.
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Para abandonar o antigo negócio e
migrar para o mercado digital, a Ko-
dak tirou António Perez da HP. A ex-
periência anterior do executivo com
câmeras fotográficas se limitava a tirar
fotos da família. Perez comandava um
negócio de tecnologia em outra área,
a divisão de impressoras da HP.

As empresas só procuram executivos
alheios a seu setor quando querem ou
precisam dar uma guinada. O que im-
porta nesse momento é que os novos
gestores tenham habilidades específi-
cas. "Se formos falar de um executi-
vo-chefe para a Varig, falaremos de al-
guém que precisa ter sido exposto à ges-
tão de crise", diz Antônio Carlos Mar-
tins, presidente da empresa de contra-
tação de executivos Perfil.

Essa não chega a ser a situação de
nenhuma das empresas que participa-
ram da última rodada de contratação de
executivos, mas todas tinham missões
claras a delegar para seus novos líde-
res. O Pão de Açúcar recorreu a Cás-
sio Casseb porque precisa cortar custos
e aumentar a rentabilidade das lojas,
que caiu no ano passado. "Ele é um fi-
nancista puro. Trabalha com planilhas.
É o tipo de executivo chamado para
cumprir tarefas específicas", diz Wins-
ton Pegler, presidente da Ray & Berndt-
son no Brasil, outra empresa especia-
lizada em contratar gestores.

As trocas de comando dos últimos me-
ses, porém, são quase todas de outro ti-
po. O que une as empresas que foram
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buscar líderes em outros setores é que
elas queriam parar de olhar para den-
tro de si mesmas e se voltar mais para
o cliente. António Maciel Neto foi dis-
putado por várias empresas, entre elas
TAM e Pão de Açúcar, porque foi capaz
de elevar a participação de mercado da
Ford de 8%, quando tomou posse, em
1999, para 12,5%. "Seu grande feito foi
ter tido a capacidade de ler o merca-
do e lançar produtos adequados", diz
Pegler. Os lançamentos foram desen-
volvidos em uma fábrica que ele ergueu
na Bahia, em um investimento de mais
de US$ 1 bilhão. Na Suzano, ele terá
um desafio semelhante: o grupo está
instalando uma fábrica de celulose de
valor parecido, também na Bahia. Sua
tarefa será abrir mercado para a em-
presa vender 1 milhão de toneladas de
celulose a mais por ano.

Mas como um executivo sem nenhu-
ma experiência no setor pode assumir

uma missão tão ambiciosa? "A regra de
ouro a que ele deve obedecer é ter hu-
mildade para ouvir", afirma Henrique
Luz, sócio-diretor da consultoria Price-
waterhouseCoopers e editor da revista
CEO. "É preciso gerar empatia e querer
aprender com quem já está há mais tem-
po na empresa", afirma. Trata-se de sa-
ber liderar as pessoas, e não ensinar a
elas o próprio negócio. "Esses execu-
tivos são maduros", diz Vicky Bloch, pre-
sidente para a América Latina da em-
presa de contratação de executivos
DBM. " O bom líder tem de saber gerir
pessoas para atingir resultados. E isso
se obtém através da experiência."

O presidente da Gafisa, Wilson Ama-
ral, é um exemplo dessa receita. Pre-
sidiu diversas companhias dos mais va-
riados setores - o grupo de parques de
diversões Playcenter, a têxtil Artex e a
empresa de cimentos Tupy - antes de
ingressar no mercado de construção •
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civil. Sua formação é do grupo finan-
ceiro GP, especializado em comprar em-
presas e aplicar nelas a gestão típica
do mercado financeiro.

Nada poderia ilustrar melhor essa
filosofia que a conversa que Bernar-
do Hees, presidente da ALL Logísti-
ca, teve com seu antecessor, Alexan-
dre Behring, quando ele o contratou.
"No final da entrevista, eu pergun-
tei ao Alexandre se ele tinha repara-
do, pelo meu currículo, que eu não en-
tendia nada de ferrovias", diz Hees.
Behring respondeu: "Tudo bem, eu
também não". Hees faz, no entanto,
uma ressalva crucial. "Mas hoje eu
sei. Ando direto com os maquinistas
e mergulhei no assunto."

É claro que a ignorância no setor que
se vai dirigir só pode ser temporária. A
Philips, por exemplo, contratou Paulo
Zottolo, mas deu a ele um ano para se
inteirar de todos os aspectos da com-
panhia. Em geral, não há tempo para
isso. A solução, então, é cercar-se de
gente criada na empresa. Na Gafisa,
Wilson aproximou-se de diretores que
conheciam o lado técnico da constru-
ção e as especificidades do setor. Diz
não ter encontrado resistência. "Se vo-
cê tem uma liderança positiva, que va-
loriza as pessoas, elas se empolgam e
colaboram." Tomando esse cuidado, ele
afirma que não vê muita diferença en-
tre liderar uma empresa de entreteni-
mento e uma construtora. "É mais fá-
cil passar de CEO (executivo-chefe) de
uma empresa para outra que dar o sal-

NO AZUL A IBM é o caso clássico do
"estrangeiro" bem-sucedido. Louis Gerstner

tirou a empresa do prejuízo

to de diretor de área para CEO dentro
de uma empresa que você conhece."

A consequência indireta desse racio-
cínio é a formação de uma casta de exe-
cutivos-chefes que mudam de uma em-
presa para outra, limitando o espaço pa-
ra quem está na carreira dentro das em-
presas. É um movimento que já acon-
teceu nos Estados Unidos. A IBM deve a
virada que salvou seu negócio a um ex-
alienígena no mundo da tecnologia. Louis
Gerstner havia comandado a RJR Na-
bisco, de alimentos, e a American Ex-
press, quando chegou para presidir a
companhia, em 1993. Nesse ano, a IBM
teve um prejuízo histórico de US$ 8 bi-
lhões. Sob seu comando, a companhia
mudou de negócio: em vez de vender
equipamentos, vende serviços. Gerstner
reduziu custos, eliminou 139 centros de
dados, derrubou os preços dos computa-
dores, recomprou ações da empresa e re-
criou seu mercado. Quando ele saiu, em
2001, a empresa lucrou US$ 7,7 bilhões.

Nem sempre isso dá certo. Com uma
casta de executivos de finanças, uma
grande empresa de energia americana
revolucionou seu mercado. Era incensa-
da em revistas de negócios e virou exem-
plo de sucesso durante quase uma dé-
cada. Essa empresa, porém, acabou mal.
Era a Enron - símbolo dos escândalos de
contabilidade fraudada nos EUA.

Para os críticos da moda dos executi-
vos importados, a Enron sofreu com fal-
ta de compromisso e de conhecimen-
to dos gestores. Empresas líderes como
GE, nos EUA, e Bradesco, no Brasil, pre-
ferem formar seus executivos interna-
mente. Dão valor extremo à própria cul-
tura. É o caso, também, da Gerdau, uma
das poucas multinacionais brasileiras.
Mesmo empresas assim, porém, contri-
buem para a tendência. Elas acabam se
tornando exportadoras de líderes para
companhias de outros setores. •

COM MARIA LAURA NEVES
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