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Rosabeth Moss Kanter, uma das mais
influentes pensadoras do mundo em
estratégias corporativas, conta aos executivos
brasileiros quais são os diferenciais das
empresas mais bem-sucedidas

Das conferências do Fórum Econômico
Mundial, em Davos, às reuniões de
aconselhamento com líderes das maiores
empresas do mundo, as idéias dessa
professora da Harvard Business School
trafegaram intensamente nos últimos
25 anos. Autora de 16 renomadas
obras sobre estratégia, inovação e
liderança - dez das quais podem ser
encontradas em livrarias do Brasil -,
a norte-americana Rosabeth Moss
Kanter é reverenciada como a mulher
mais influente do mundo entre os
analistas dedicados a estudar as
tendências do cenário corporativo. Seu
nome aparece na última edição da lista
dos "50 Pensadores de Negócios mais
Influentes do Mundo", a partir de uma
pesquisa da Fundação Européia para
o Desenvolvimento da Gestão e da
Suntop Media. Editora da revista Harvard
Business Review entre 1989 e 1992
e aclamada como a "Visionária
do Ano" em 2002 pela entidade Fórum
da Comunidade Inteligente, Kanter
tem sido constantemente chamada
por Chief Executive Officers (CEOs)
de grandes e pequenas empresas
para auxiliar em seus processos de
transformação.

Em entrevista exclusiva à Mundo
Corporativo, Rosabeth Kanter
expôs alguns de seus pensamentos
aos empresários do Brasil, país que
ela conhece muito bem a partir do
seu contato com líderes de grandes

corporações que aqui atuam. Ela
aproveitou a ocasião para chamar
atenção à necessidade de se cultivar,
no ambiente das organizações, valores
como responsabilidade, colaboração,
iniciativa própria, compromisso social
e outros elementos que a estrategista
Kanter julga essenciais a uma empresa
vencedora.

O que difere hoje as organizações mais
bem-sucedidas no mercado global?
Empresas capazes de sustentar o
sucesso têm algumas coisas em
comum. Em primeiro ugar, elas cultuam
a responsabilidade - as pessoas são
responsáveis por um bom desempenho -,
estabelecem um alto padrão de metas,
trabalhando duro para alcançá-las, e
disponibilizam informações sobre sua
performance para todos. A comunicação
e o diálogo nessas empresas são abertos
e isso faz com que elas resolvam
seus problemas com mais rapidez.
As empresas bem-sucedidas também
cometem erros, mas elas podem se
recuperar mais rápido por causa da
responsabi idade. O segundo fator que
elas têm em comum são os altos níveis
de colaboração. As pessoas são unidas
por objetivos comuns mesmo estando
em diferentes partes da organização.
Então, em vez de disputarem entre si,
elas voltam sua atenção à competição
externa ou aos objetivos externos. Há
apoio mútuo. Há uma cultura pela qual
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liderança
se espera que as pessoas altamente
especializadas e talentosas ensinem às
demais. O terceiro fator em comum
nelas é o alto nível de iniciativa, o qual
permite criatividade, inovação e tomada
de riscos. As pessoas têm vontade de
falar sobre suas idéias, estão abertas
para outras, acreditam em tomada
de ações. E isso tudo nos faz voltar
para a idéia da responsabi idade pelo
resultado, porque as pessoas se sentem
membros do time e, por isso, se arriscam
em liderar. Dessa forma, empresas de
sucesso tendem a ter mais liderança
em diferentes níveis e isso pode fazer
diferença.

Como está o empresariado da América
Latina e do Brasil, em termos de
estratégias de gestão?
Trabalho com empresas em diferentes
partes da América Latina e também falo
com íderes nacionais da região. Acho
que as melhores empresas locais são
as que possuem a cultura que acabo
de descrever. A mexicana Cemex, por
exemplo, oferece muito poder aos seus
funcionários: as pessoas dão sugestões,
assumem responsabilidades e inovam.
No Brasil, o ABN Amro-Bank tem esse
tipo de cultura também. Fico muito bem
impressionada com o CEO Fábio Barbosa
(presidente do banco no Brasil), que
acredita em diálogos abertos, discussões
e reconhecimento de talentos. Acho
que esse estilo de empresa é universal.
Às vezes, porém, as organizações
são atropeladas pela cultura do país,
principalmente em locais onde há muita
ênfase em hierarquia e muita distância
entre as pessoas. Algo que caracteriza
a América Latina como região são os
grandes graus de desigualdade. Há
muita gente com educação de primeira,
muito inteligente, mas também há um
abismo entre essa elite e as pessoas que
não tiveram a mesma oportunidade. E
quando isso se traduz para o ambiente
das empresas, se vê um abismo entre
os tomadores de decisão e os que

executam o trabalho. Por outro lado,
muitas empresas da América Latina têm
as mesmas características de grandes
corporações do resto do mundo.

Como as empresas de países
emergentes, como o Brasil, podem
inovar em práticas de gestão e
no desenvolvimento de novas
oportunidades de negócio? O fato
de estar longe dos mercados de
vanguarda é um impeditivo?
Primeiro elas devem trabalhar a cultura
interna, investindo na educação da
equipe. Os íderes devem agir como
líderes de verdade, encorajando
discussões, debates e diálogos e
provendo informações com freqüência
às equipes, além de organizar fóruns
e reuniões nos quais as pessoas são
estimuladas a falar o que pensam.
Essa combinação de treinamento,
educação e abertura para informação
começa a fazer com que as pessoas se
responsabilizem por elementos que vão
além de suas funções. Outra boa idéia
é premiar. Prêmios, muitas vezes, não
precisam envolver dinheiro. Um prêmio
pode ser um simples reconhecimento.

Já existem muitas empresas em países
emergentes dando o exemplo em boas
práticas de gestão?
No meu ivro "Confidence" (trata-se
da última obra da autora, já disponível
no Brasil - "Confidence: How Winning
Streaks & Losmg Streaks Begin &
End", Editora Three Rivers Press),
menciono empresas de várias partes
do mundo, de países emergentes
ou não. A Continenta Airlines é um
exemplo fenomenal de cultura forte e
positiva, que teve sucesso até mesmo
em tempos difíceis ao setor aéreo.
Depois de dez anos executando uma
cultura terrível - perderam dinheiro,
pediram falência duas vezes e tiveram
dez CEOs que fã haram -, ganhou
um íder que passou a dar poder aos
funcionários e estabelecer uma cultura

positiva de colaboração. Ele entrou
no fina de 1994 e, nos dez anos
seguintes, a companhia teve um sucesso
extraordinário. Há outro bom exemplo
de um banco na Turquia. Gosto desse
caso porque aquele é, de fato, um país
difícil. Hoje a Turquia quer fazer parte da
União Européia, mas, quando o banco
começou suas atividades, por volta de
1990, o país era muito retrógrado e o
banco era assim também. Mas o seu
proprietário era um grande líder, que
acreditava em trabalho de equipe e
investia pesado no treinamento de seu
pessoal. E e conseguiu transformar o seu
banco no "melhor banco pequeno do
mundo", título do prêmio que ganhou
de uma revista internacional. Acho isso
fantástico. É uma prova de que modelos
assim podem ser implementados em
qualquer parte do mundo.

Recentemente a senhora declarou
que estava interessada em processos
de fusão e aquisição. Que relação
esses movimentos de consolidação
têm com a sua área de estudo?
Se uma empresa compra outra é porque
ela vê algum valor na organização
adquirida. Mas, no passado, muitas
empresas acabaram destruindo esse
valor ao pensar da seguinte forma:
"Nós compramos você, agora vamos
lhe dizer o que fazer". Às vezes, essa
é a coisa certa a fazer. Mas quase
sempre há muito o que aprender da
empresa que está sendo comprada. E
há razões para incluí-la nas decisões.
Dei uma olhada em algumas empresas
incomuns, uma delas, na Coréia. Trata-se
de um pequeno banco empreendedor,
comprado por um grande banco antigo
e estabelecido. Mas esse banco grande
passou por um tremendo problema
durante a crise econômica do país e
teve de ser salvo pelo governo local,
que decidiu depois vender suas ações.
A surpresa é que o seu controle foi
comprado por aquele banco pequeno,
que acabou concordando em não fundir
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as duas instituições formalmente por
três anos. Durante todo esse tempo,
ele resolveu abrir as portas ao banco
comprado. Os executivos das duas partes
tiveram grandes reuniões, uma das quais
reuniu 1.500 pessoas em um resort.
Dessa maneira, o banco menor construiu
uma relação com o banco grande,
em um espírito de colaboração e de
partilha de idéias. Ainda nesse período
de três anos, começaram a criar projetos
juntos. Antes de poderem fundir-se
formalmente, já estavam fazendo isso
em espírito e emoção. Foi uma prova de
como relações de colaboração podem
suavizar um processo. Líderes que
querem incluir outros - isso é o que eu
chamo de divisão de poder -, colocando
seus egos de lado, têm maiores chances
de sucesso.

Mas é mesmo possível fazer
diferente em um mundo no qual
todos os competidores querem se
mostrar diferentes?
Uma empresa que inova é geralmente
aberta para novas idéias, está
constantemente olhando para fora
da organização e fazendo comparações,
não está contente com o status quo
e incentiva seus funcionários a trazer
idéias de fora. Ela estabelece padrões
muito altos, sempre quer ser a melhor.
Não está contente em fazer o que
outros fizeram ontem, mas quer
saber o que pode ser feito amanhã.
Investe em novas idéias, seja em
laboratórios ou projetos sugeridos
por funcionários. Enfim, essa
organização coloca recursos para
incentivar idéias novas.

No Brasil, que papéis as empresas
podem desempenhar para liderar
mudanças em benefício do
desenvolvimento de seus mercados e
de suas comunidades?
Responsabilidade social é extremamente
importante porque o público pede e
sabe quais são as empresas socialmente
responsáveis e quais não são. É
importante também por causa dos
veículos de comunicação e da internet.
Hoje é muito fácil obter informações
de empresas. Além disso, os próprios
funcionários pedem essa postura de
suas empresas. Os jovens do mundo
todo, cada vez mais, querem que o
trabalho tenha um significado, um senso
de propósito. E vão preferir trabalhar
para empresas que interferem em suas
comunidades fazendo coisas boas. É
importante também porque contribui
para as empresas se transformarem
em fontes de inovação. Empresas
com as quais trabalho, como a IBM,
acabam inovando quando lidam com
problemas sociais. Elas aprendem e
têm de desenvolver novos produtos.
Por exemplo, a Cemex, ao trabalhar
com comunidades carentes, descobriu
que uma grande fonte de doenças
vinha do chão das casas. E passaram
a desenvolver cimento antibacterial.
Hoje, esse cimento é usado em
hospitais. O interessante nesse caso é
que seu produto, o cimento, poderia
ser uma commodity, sem glamour
algum, o que faz com que se pense
que as empresas do setor só poderiam
competir em termos de custo. Mas essa
organização acreditou em inovação.
Hoje, responsabilidade social faz parte
da agenda estratégica das empresas.
E me dei conta de que, na América
Latina, muitos CEOs têm suas fundações
particulares, especialmente se eles são
os donos das empresas. Mas muitas
empresas não têm ainda, em geral,
contribuído com a sociedade além de
suas missões particulares. No Brasil,
além do já citado ABN Amro-Bank,
de Fábio Barbosa, que decidiu que
responsabilidade social e ambiental deve
estar no centro de sua estratégia de
negócios, muitas outras empresas, como
o Banco Itaú, também têm se promovido
como sócia mente responsáveis. Isso tem
se transformado em um movimento de
grande relevância para os consumidores
e funcionários.
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