
Fábrica da Boeing: a missão do atual presidente é recuperar a imagem da empresa e a autoconfiança dos funcionários

O VALOR DE UMA
CULTURA FORTE
Acredite: a clareza
sobre os próprios
valores - - e a sua
prática efetiva —
pode levantar
ou arruinar
uma empresa
SILVANA MAUTONE

tíca que ambos tinham em comum. Depois
da fusão com o Dean Witter Discover, em
1997, instituição financeira voltada para o
varejo, o perfil do Morgan Stanley come-
çou a mudar. Enquanto os rivais continua-
vam demonstrando apetite por risco, o Mor-
gan tornou-se cada vez mais conservador.

Uma nova postura— a do "não" — foi se
cristalizando na empresa. Hoje, a missão
do atual presidente, John J. Mack, que ha-
via trabalhado no banco entre 1972 e 2001,
é recuperar a ousadia do passado. Logo
após seu retorno, em junho de 2005, Mack
disse a clientes e investidores que as difi-
culdades enfrentadas pela companhia na-
da têm a ver com a estratégia ou o portfó-
lio de negócios. "O problema é a cultura.
que se tornou fraca e tímida", afirmou.

Contar com uma cultura sólida, inde-
pendentemente de suas características, é
tido como fator-chave de sucesso para qual-
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A DÉCADA 0E 90, O BAN-
CO de investimentos
Morgan Stanley dispu-
tava com o Goldman
Sachs a supremacia em
Wall Street. A agressivi-
dade era uma caracterís-N



quer companhia. É a força dos
valores, na opinião do america-
no Jim Collins, co-autor do clás-
sico Feitas para Durar, que de-
termina a supremacia de algu-
mas empresas em detrimento
dos concorrentes. Organizações
bem-sucedidas, como Ambev e
Natura. aparentemente não têm
semelhanças no seu estilo de
gestão. A equipe da Arnbev é re-
conhecida no mercado por sua
voracidade em busca de resul-
tados. A política da Natura tem
como marca registrada seu dis-
curso politicamente correto de
preservação do meio ambiente
e responsabilidade social. O que
essas duas empresas possuem
em comum, porém, é o dogma-
tismo e a rigidez com os quais
seguem seus valores. Pode-se
admirai" ou criticar esses princí-
pios — o que não dá é para ig-
norá-los. E apenas funcionários
que realmente compactuam com
eles conseguem permanecer no
sistema, que se encarrega de ex-
pelir os demais. "Bons resulta-

dos financeiros dependem de uma cultura
forte e de disciplina para mantê-la", disse
a EXAME Jim Collins.

Tropeços nessa postura podem custar
caro. A Boeing—cuja cultura tradicional-
mente valorizava a excelência e a integri-
dade — teve seu nome envolvido em um
suposto caso de irregularidade num con-
trato de 2002 com o Pentágono e até hoje
não se recuperou do baque que sua ima-
gem sofreu. Apesar de os negócios an-
darem bem no segmento de aviação
comercial, na área militar a empresa
ainda não conseguiu restabelecer ple-
namente as relações com seu principal
cliente, o Departamento de Defesa do
governo americano. Entre os moti-
vos, segundo James McNerney, ex-
executivo da GE e da 3M que no
ano passado assumiu o comando
da Boeing, está a baixa auto-esti-
ma dos funcionários, afetada pe-
lo escândalo. Na avaliação de
McNerney, essa falta de confian-
ça acaba sendo transmitida aos
clientes e prejudica os negócios.
Sua estratégia para driblar a crise?
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Luiza Trajano
(ao centro):
simplicidade

Falar abertamente sobre o assunto com os
executivos. Ele acredita que só assim, dis-
cutindo os problemas às claras, será pos-
sível reconstruir a cultura da Boeing.

"'A maioria dos executivos reconhece a
importância de uma cultura clara, mas pou-
cos sabem administrar isso no dia-a-dia",
diz Betania Tanure, professora da Funda-
ção Dom Cabral. Um cenário comum, se-
gundo Betania, é o de companhias que têm
valores definidos, inclusive redigidos for-
malmente, mas que não são praticados no
dia-a-dia e testados durante as crises. Isso
significa ter crenças, apenas. "Uma empre-
sa só possui cultura forte quando discurso
e prática andam juntos", afirma o consul-
tor José Carlos Teixeira Moreira. "Mesmo
que para isso ela tenha de adotar uma pos-
tura pouco simpática."

O grupo Odebrecht. que entre seus ne-
gócios possui a construtora de mesmo no-
me e a petroquímica Braskem, é reconhe-
cido por ter na cultura uma de suas bases
mais sólidas. No início dos anos 80, quan-
do o tema mal era debatido mesmo nas es-
colas de negócios, o fundador Norberto
Odebrecht escreveu um livro em três vo-

lumes para detalhar a cultu-
ra da companhia. A obra

é leitura obrigatória na



comportamento

empresa, inclusive para os trai-
nees. Entre os valores básicos
apresentados está o dever dos ad-
ministradores de formar novos
líderes. "A disseminação do co-
nhecimento, e conseqüentemente do po-
der, é essencial para uma empresa como a
nossa, que atua internacionalmente, em
vários continentes", diz o presidente Pedro
Novis, que começou sua carreira na em-
presa como estagiário, há 39 anos.

A FORMAÇÃO RELIGIOSA protestante da
família Odebrecht, de origem alemã, tam-
bém é fortemente presente na cultura da
empresa. O trabalho é considerado algo
quase sagrado, uma missão. "'O trabalho
está acima de tudo na Odebrecht. Não é
qualquer um que se adapta a essa cultura",
afirma um executivo. Não à toa, "Dr. Nor-
berto", como é chamado, hoje com 86 anos,

acorda diariamente às 5 horas pa-
ra às 6h30 chegar ao escritório da
Fundação Odebrecht em Salva-
dor. Raramente encena o expe-
diente antes das 18 horas. Essa

austeridade está refletida em toda a empre-
sa, inclusive na política, de benefícios ofe-
recida aos funcionários. O direito a carro.
por exemplo, comum em muitas organiza-
ções a partir de determinado nível geren-
cial, não existe na Odebrecht. "Remune-
ração, aqui, só em moeda nacional", diz
Novis. Todas as empresas do grupo têm
auditoria externa, mas nas de capital fecha-
do, por exemplo, não há auditoria interna.
"A confiança também tem origem na cul-
tura protestante luterana", diz o executivo.

A disciplina de que fala Collins não
implica necessariamente um ambiente for-
mal, com executivos sisudos. Na Brasil-
prev, por exemplo, o presidente Eduardo

Bom Ângelo é rígido no acompanhamen-
to de resultados e exige que as reuniões
tenham hora para começar e terminar. É
dele também a idéia de apagar todas as
luzes diariamente às 20 horas para esti-
mular a equipe a ser mais produtiva. Is-
so, porém, não o impede de conceder en-
trevistas sentado informalmente, com os
pés apoiados em uma cadeira. Nem de sair
pela empresa atiçando os torcedores são-
paulinos no dia seguinte à final da Liber-
tadores, quando o time perdeu o título pa-
ra o Internacional, do Rio Grande do Sul.
Bom Ângelo, palmeirense fanático, per-
correu os quatro andares da companhia
para provocar os arquirrivais com um fran-
go de plástico metido em uma camisa do
time tricolor, anunciando que havia en-
contrado o goleiro Rogério Ceni. "Traba-
lhamos com metas rígidas, mas isso não
impede que haja descontração", afirma.
A informalidade de Bom Ângelo só se
transformou em cultura porque foi assi-
milada e deve ser exercida por todos os
funcionários. Há poucos anos, a maioria
deles nem sequer circulava pelo quarto
andar da sede, onde fica a presidência.

Montar uma equipe cujo perfil tenha afi-
nidade com os valores da empresa é um
dos principais desafios para manter uma
cultura forte. "Não se obtêm bons resulta-
dos tentando enquadrar as pessoas em va-
lores que não fazem sentido para elas", afir-
ma Jim Collins. "Elas precisam ser natu-
ralmente compatíveis com a cultura." O
Magazine Luiza. uma das maiores redes
de varejo do país, tem como uma das mar-
cas de sua cultura a simplicidade. Essa mes-
ma característica define a personalidade da
superintendente Luiza Helena Trajano, que
comanda a empresa. Isso não significa ape-
nas tratar bem os clientes. "Temos como
regra que ninguém deve esperar mais que
5 minutos para ser atendido — seja um vi-
sitante, seja um representante dos fornece-
dores", diz Telma Geron, diretora de re-
cursos humanos. Entre os pré-requisitos
para contratar um vendedor, a rede busca,
como é praxe na concorrência, pessoas com
uma dose de ambição. "Mas não é uma
ambição pautada apenas pela competitivi-
dade", diz Telma. "Ela pode ser expressa.
na vontade de conseguir cursar uma facul-
dade ou comprar uma casa." São ambições
comuns de pessoas das classes C e D, as
mesmas que representam a maior parte da
clientela da rede. •

Odebrecht:
dedicação
valorizada
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