
D esde que Jack Welch se aposen-
tou da presidência da GE, em se-

tembro de 2001, seu prestígio se man-
teve intacto. Eleito o melhor executivo
do século XX pela revista Fortune,
Welch tornou-se o pales-
trante de negócios mais
disputado nos Estados
Unidos. (E até no Brasil.
Ele virá a São Paulo em
novembro.) Seus livros
são best-sellers automá-
ticos e seus discursos são
ouvidos Como evangelhos
instantâneos dos negó-
cios. Não há executivo
que não tenha sido influenciado por ele.
Mas o que dizer do conjunto de regras
de gestão que Welch criou e celebrizou?
A mesma Fortune que deu a ele o título
de gestor do século fez uma compara-
ção das regras de Jack, como ficaram
conhecidas suas recomendações, com
as práticas seguidas pelas empresas
mais bem-sucedidas hoje. O resultado:
Welch continua popular como um astro
do rock, mas seu estilo de gestão está
totalmente fora de moda.

Tente achar um CEO de sucesso em
empresas importantes que trabalhe de
acordo com as regras de Welch. Certo,
todos assimilaram seus ensinamentos
sobre a necessidade de cortar custos
ou sobre a importância de conquistar
bons resultados, que valorizem os inves-
timentos dos acionistas. Mas nenhum
dos principais executivos de hoje man-
tém o foco de sua gestão aí. O modelo
de sucesso atual é um personagem que
esteve em baixa durante boa parte do

Welch só
acredita em

negócios
grandes. CEOs
hoje preferem
os inovadores

reinado de Welch: Steve Jobs, da
Apple. Nos anos 2000, o tipo de fei-
to que outros executivos invejam é
liderar sua empresa na invenção de
algo que fuja da competição trivial e

reinvente toda a indús-
tria. Foi isso que Jobs
fez ao lançar o iPod.

Uma invenção dessas
dificilmente teria ocor-
rido sob a liderança de
um executivo talhado
segundo as leis de Welch.
Uma de suas regras de
ouro era dispensar da
GE toda e qualquer uni-

dade de negócio que não fosse líder
ou segunda colocada em mercados
grandes. O resultado tinha de vir de
imediato, trimestre a trimestre. Negó-
cios de maturação lenta e pequenos
nichos de mercado não eram tolera-
dos. "Isso significava desinvestimen-
to no futuro", disse à Fortune o pro-

fessor Rakesh Khurana, da Harvard
Business School.

Hoje o futuro é a prioridade de qual-
quer CEO. Considera-se bem-sucedido
um líder de empresa que consegue criar
mercados e descobrir nichos. Todos
querem ser ágeis. Por isso as qualidades
pessoais mais valorizadas em um exe-
cutivo e em sua equipe também muda-
ram. Welch, na GE, ostentava carisma
e exalava poder. CEOs admirados de
hoje, como Jim Donald, da Starbucks,
e Anne Mulcahy, da Xerox, são mais
conhecidos por ter coragem e sensibili-
dade. No novo esquema, é mais impor-
tante ser apaixonado pelo trabalho que
ser o mais bem preparado.

É natural que isso ocorra, porque
o mundo dos negócios é dinâmico e
não admite regras definitivas. Tal-
vez o próprio Welch mudasse suas
diretrizes na GE, se continuasse na
ativa. Seu sucessor, Jeffrey Immelt,
escolhido por ele, fez isso. •
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