
ESTRATÉGIA

Ele multiplicou
o lucro por 12

Poucos executivos no mundo têm a
ousadia de mudar a imagem de seu

principal produto. O americano John
Thompson, presidente da empresa de
segurança de dados Symantec, teve. Ele
tirou a foto do engenheiro americano Pe-
ter Norton da caixa do programa contra
vírus de computador Norton, usado por
mais de 300 milhões de pessoas. O pro-
cesso começou em 2002 e foi concluído
no ano passado. Diversas consultorias de
marketing previram que a substituição
seria um desastre. Erraram. As vendas
do produto cresceram 20%.

A troca de imagem do Norton foi o co-
roamento de uma mudança de estratégia
radical." Apostei minha reputação nisso",
disse Thompson a ÉPOCA, em entrevista
por telefone de seu escritório em Cuperti-
no, na Califórnia, Estados Unidos. Quan-
do ele assumiu a presidência, em 1999, a
Symantec dependia do antivírus Norton.
Mais da metade das vendas de US$ 500
milhões vinha dele, sobretudo no varejo.
Na primeira reunião com
o conselho da empresa,
Thompson já tinha um
plano detalhado. Queria
vender o software tam-
bém para grandes com-
panhias. Impôs a meta
de lançar pelo menos 30
produtos. E anunciou a
demissão de 1.100 dos
2.300 funcionários. As de-
missões incluíram toda a
diretoria. Em contrapartida, prometeu
contratar 10 mil pessoas em cinco anos.
E disse que iria se considerar "fracas-
sado" se não multiplicasse por dez o
faturamento em uma década.

Ele está três anos adiantado. Hoje, a
Symantec tem 16 mil funcionários e fatura
quase US$ 5 bilhões por ano. Os lucros
foram multiplicados por 12. Passaram de
cerca de US$ 50 milhões para US$ 634 mi-
lhões. Ela se transformou na quarta maior
empresa de software do mundo, atrás de
Microsoft, Oracle e SAP. Fez isso não só

Thompson foi
entregador de

jornal e ajudante
nos correios.
Hoje, ganha

US$ 2,5 milhões
por ano

com desenvolvimento de novos produtos,
mas com a compra de empresas pequenas
que complementavam seu negócio. Além
disso, a Symantec foi beneficiada pelo
aumento de ameaças que chegam aos
computadores pela internet. Nos últimos
anos, os vírus, spams, programas espiões
e e-mails que roubam dados causaram •
um prejuízo de US$ 2 bilhões nos EUA.

Quanto mais perigosos
os vírus, mais as pessoas
gastam com softwares de
proteção. Só em 2005, as
500 maiores empresas dos
EUA compraram US$ 10
bilhões em softwares de
segurança de dados.

Os resultados financei-
ros da Symantec garantiram
a Thompson uma posição
de destaque no Vale do

Silício, região que concentra a nata das
empresas americanas de tecnologia. Ele
sobressai ainda mais por ser um tipo raro
no ambiente dominado por nerds. Aos 57
anos, é negro, tem quase 2 metros de altu-
ra e a voz de um cantor de blues. Filho de
um carteiro e de uma professora do ensino
fundamental, teve uma infância humilde
na Flórida. Começou a trabalhar aos 10
anos, como cortador de grama. Foi entre-
gador de jornais e ajudante nos correios.
Quando fez 18 anos, entrou na IBM, como
assistente de vendas. Ficou 28 anos na

empresa. "Ele era um dos executivos mais
cotados para suceder a Lou Gerstner na
presidência da IBM", disse Steve Miller,
membro do conselho de administração da
Symantec, à revista Fortune. "Não quis
correr esse risco, tirei-o de lá."

Thompson é um homem de hábitos
refinados, condizentes com seu salário
de quase US$ 2,5 milhões por ano. Ele
dirige um BMW e tem um Porsche na ga-
ragem. Só usa ternos do estilista italiano
Ermenegildo Zegna. E tem uma criação
de cães de caça. Também é fã de gastro-
nomia. É ele quem cozinha nos encontros
do conselho da Symantec. Nos jantares
de negócios, faz questão de escolher o
vinho. Chegou a gastar US$ 500 num
Château Margaux 1988, um prestigiado
vinho francês, para acalmar os ânimos de
um cliente. Quando o clima é ameno, ele
escolhe vinhos de US$ 50. "Gasto com
quem merece", diz.

Mesmo com tamanho sucesso, Thomp-
son terá de inovar sua estratégia outra
vez. Um dos pontos que vêm sendo
anunciados como cruciais na nova ver-
são do sistema operacional Windows, da
Microsoft, é o sistema de segurança. Isso
significa que muitos programas da Sy-
mantec poderão se tornar dispensáveis.
Ele mantém o estilo autoconfiante. "Não
tenho medo da Microsoft", diz. •
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