
O trabalho em equipe da Ferrari derrota o “divida e vença” da McLaren  
 
“A coisa mais ridícula que a McLaren já fez” foi a manchete mais repetida de segunda-feira, 22 
de outubro, na imprensa mundial. Tudo por causa da grande ressaca provocada pela cilada 
armada no final do Mundial de Fórmula 1 no Brasil.  
 
Parecia impossível, mas aconteceu. Kimi Raikkonen e a Ferrari foram proclamados campeões 
do mundo quando Ron Dennis, chefe da McLaren Mercedes, tinha em sua equipe os dois 
melhores pilotos do grid: o inglês Lewis Hamilton e o espanhol Fernando Alonso.  
 
O erro de Dennis foi lançar mão de uma estratégia baseada em uma conflagração pessoal 
entre seus pilotos, que se esqueceram de que tinham em comum o mesmo objetivo inicial: 
conquistar para a McLaren a medalha de ouro do Mundial.  
 
Alonso acabou em terceiro lugar, mas saiu com um sorriu nos lábios como se tivesse vencido e 
quisesse deixar claro que, se alguém errou, não havia sido ele. Na Espanha, a vitória do piloto 
finlandês Kimi Raikkonen foi comemorada como um grande triunfo pessoal. Mas por que, se o 
piloto espanhol perdeu? Os especialistas dizem que na última volta, decisiva para a corrida, o 
evento se converteu em uma batalha entre a equipe italiana e a equipe inglesa.  
 
Dizem eles também que o mesmo acontece no mundo dos negócios: a competitividade se 
converte em ingrediente principal, contato que se saiba administrar e comandar como se deve. 
Ron Dennis e sua equipe, dizem os entendidos, esforçaram-se para que Hamilton, seu “menino 
de outro”, fizesse história conquistando o campeonato de 2007 no ano de sua estréia. Sua 
teimosia fez com que se esquecesse de que a Ferrari estava ali para competir, e que 
Raikkonen não é do tipo que joga a toalha. “Dennis e todos os demais em torno de Hamilton 
se equivocaram fazendo-lhe crer que um novato poderia ganhar o Mundial em seu primeiro 
ano no circuito”, critica Ignácio Urrutía, professor da Escola de Negócios IESE.  
 
O erro mais caro de Dennis 
 
Os especialistas no assunto lembram que Dennis, chefe da escuderia anglo-germânica, 
trabalhou duro na defesa do seu ponto de vista: quanto mais dividida estiver sua equipe, e 
quanto mais você se opõe a ela, tanto maior o seu rendimento. Os analistas estão convencidos 
de que, ao empunhar essa bandeira, Dennis fez a coisa mais ridícula do século, já que exigiu 
demais de seus pilotos cobrando vitórias a curto prazo.  
 
“A equipe contratou um campeão do mundo, Fernando Alonso, para se assegurar de que, com 
um bom carro e com a experiência de bicampeão do espanhol, a McLaren conquistasse o 
Mundial. Ocorre que Dennis não soube administrar seu pessoal”, observa Sandalio Gómez, 
professor do IESE. Em uma empresa, “quanto mais gente brilhante você tem, mais difícil será 
formar uma boa equipe, porque as pessoas pensam primeiramente em si mesmas.  
 
Para ter uma equipe em boas condições, cada um de seus participantes deve contribuir com o 
que sabe e pôr isso a serviço de um mesmo objetivo”, exemplifica Gómez. Foi aí que Ron 
Dennis errou. Seu objetivo máximo era ganhar o Mundial, “escolheu Alonso para isso, porém, 
a meio caminho da disputa, percebeu que Hamilton podia copiar Alonso em tudo. Corrigiu 
então seu objetivo. Ele errou porque mudou de objetivo no meio do caminho”, observa Gómez. 
 
De acordo com os especialistas, o erro de Hamilton foi não aprender com Alonso, este sim 
campeão mundial por duas temporadas consecutivas. “Hamilton deveria ter aprendido com 
Alonso que não devia tentar superá-lo. Mostrou com isso que é muito ambicioso e tem pressa”, 
diz Gómez. Urrutía acha que faltou a Hamilton um bom assessor “que lhe dissesse que ainda 
não era hora de ganhar, que aprendesse primeiro com Alonso, que já derrotou grandes pilotos 
da Fórmula 1”.  
 
Gómez acrescenta: “Ron Dennis também errou porque supervalorizou Hamilton. No início da 
temporada, quase ninguém apostava na vitória do inglês. Contudo, à medida que foi 
crescendo, a pressão sobre ele aumentou. O erro aconteceu porque ninguém o avisou que ele 



era simplesmente um piloto de corrida de Fórmula 1. Eduardo Fernández-Cantelli, professor do 
Instituto de Empresa (IE) diz que “subestimaram Alonso e superestimaram Hamilton. Esse foi 
o erro”. 
 
Um ambiente tão competitivo quanto o empresarial também precisa de diretores com um 
desejo imenso de competir. “É preciso gente muito boa, mas desde o início deve-se fixar um 
objetivo e usar os recursos disponíveis para que se conformem ao objetivo final da empresa”, 
assinala Urrutía. Fernández-Cantelli acrescenta que “Dennis conseguiu reunir os dois melhores 
pilotos do momento e, na hora da verdade, eles não foram competitivos”.  
 
O professor do IE atribui o erro de Dennis ao fato de que ele “não soube maximizar os pontos 
fortes de seus dois pilotos”. Urrutía, por sua vez, crê que o erro aconteceu porque a Ferrari, 
rival mais imediata da McLaren, não concorreu da mesma forma que sua oponente. “Há 
empresas que fazem questão de atazanar a vida dos seus funcionários para extrair o melhor 
de cada um, embora eles não se sintam confortáveis nesse tipo de ambiente.  
 
O sucesso vem na hora em que todos trabalham pelo mesmo objetivo.”  Para Pedro Parada, 
professor da Esade, a estratégia utilizada foi simplesmente equivocada. “Dennis apostou em 
uma estratégia que não funcionou: promover a hipercompetitividade entre seus pilotos. Ele 
queria que um deles vencesse. Outra opção seria atuar como equipe para derrotar a Ferrari, 
mas ele queria ganhar de qualquer jeito. Não deixa de ser uma estratégia respeitável, embora 
não tenha funcionado”, diz. Para Urrutía, Dennis esqueceu quem era seu concorrente direto, a 
Ferrari, “que mostrou como se faz um bom trabalho de equipe”. 
 
Uma equipe desequilibrada 
 
Dennis achava que o único rival de Hamilton era Alonso, e o que conseguiu foi desequilibrar 
sua própria equipe, conforme explicam os especialistas. E tanto ele a desequilibrou que, 
segundo Gómez, “Dennis contratou Alonso porque era o número um, e seu objetivo era que a 
McLaren se beneficiasse da estrela do campeão. Contudo, no meio do caminho, convenceram-
no de que a estrela da equipe era Hamilton.  
 
Alonso viria em segundo lugar. Esse foi o momento em que começou a rivalidade interna.” A 
única diferença que o professor da Esade vê na estratégia da McLaren e da Ferrari é que a 
primeira queria vencer desafiando seus pilotos a darem o melhor de si, e a Ferrari optou pela 
colaboração em equipe. “São duas estratégias respeitáveis”, diz. Duas estratégias muito 
distintas, mas nem por isso censuráveis. “Pode-se compará-las a um banco.  
 
O Santander, por exemplo, tem uma estratégia baseada na internacionalização, em aquisições 
e na eficiência. Já o Bankinter trabalha exclusivamente na Espanha, tem um ritmo de 
crescimento orgânico e aposta na diferenciação. Por terem duas estratégias diferentes 
podemos afirmar que uma é melhor do que a outra?”, indaga.  
 
O mesmo acontece nas empresas. Quando se cria uma concorrência interna em uma equipe, 
alguns objetivos entram em choque. O objetivo último de qualquer empresa — ou equipe — é 
ganhar, uma teoria totalmente compatível com o interesse particular de qualquer funcionário 
— ou piloto —, explicam os professores. “Os trabalhadores têm que antepor os interesses da 
empresa aos seus e aos de sua equipe. Para isso, é necessário um esforço descomunal para 
pensar também no outro. Isto não significa que uma pessoa que tenha o desejo de brilhar 
dentro da empresa esteja impedida de fazê-lo”, diz Gómez.  
 
De acordo com o professor, qualquer empresa cujo objetivo seja o de compatibilizar os 
objetivos do seu pessoal com os dela precisa trabalhar duro em vários níveis. Em primeiro 
lugar, no nível material: “É preciso deixar bem claro o objetivo da empresa, de modo que os 
objetivos dos departamentos concorram todos para esse mesmo fim.” Em segundo lugar, o 
objetivo deve ter caráter retributivo, “vinculado ao resultado do grupo”.  
 
 
 



Depois, o objetivo deve ser profissional: “É preciso comunicá-lo a todos os empregados e 
conscientizá-los de que o objetivo do grupo depende também de sua colaboração pessoal.” Por 
último, o nível social. “É imprescindível que o profissional se dê conta de que precisa colaborar 
com os demais na consecução de um objetivo comum.”  
 
É trabalho do administrador gerir essa realização. “Deve-se ensinar aos funcionários que a 
empresa é um todo único. Saber gerir é conquistar a lealdade e a solidariedade de todos com o 
mesmo objetivo”, sintetiza Gómez. Parada também crê que poder contar com os mellhores é 
sinônimo de sucesso garantido. “É preciso aprender a administrar o sistema. Se não, veja o 
que aconteceu a McLaren: tinha os mellhores carros, os melhores pilotos e patrocinadores 
insuperáveis. Mas tudo isso não foi suficiente. Faltou coesão interna”, diz.  
 
Os especialistas lembram que, na empresa, não é fácil poder contar com os melhores e, 
aproveitando seu potencial, conseguir um nível elevado de competitividade e compromisso 
mantendo, ao mesmo tempo, o desejo intenso de competir. O grande erro que tanto custou a 
Dennis foi o de “colocar em primeiro lugar seus objetivos pessoais — ele queria um campeão 
que fosse inglês — e não os objetivos da empresa — ganhar o Mundial. Ron Dennis se 
confundiu e lutou contra o concorrente errado”, diz Urrutía. É possível ter um alto nível de 
competitividade dentro da empresa, “mas isso não significa que você esteja comprometido 
com ele”, lembra Urrutía.  
 
Um pouco de sorte e muita constância 
 
A Ferrari jogava do lado oposto. Uma escuderia que, de acordo com os especialistas, tinha 
muitas desculpas para jogar a tolha antes da hora. Contudo, a equipe italiana apostou em um 
trabalho ininterrupto e acreditou na máxima de que se há vida, há esperança. Apresentaram-
se como profissionais autênticos e mostraram que formavam uma equipe no âmbito de um 
esporte extremamente individualista.  
 
Os dois homens da equipe, Jean Todt, chefe da Ferrari, e Kimi Raikkonen, o superpiloto da 
equipe, queriam a mesma coisa: a vitória da escuderia. Nenhum dos professores duvida de 
que o diretor francês e o trabalho da equipe foram a peça chave do sucesso da Ferrari. “É uma 
escuderia que sempre batalhou muito pelo título, e essa cultura é muito arraigada em todos 
ali”, diz Urrutía. Todo sucesso depende um pouco de sorte e em grande parte de perseverança. 
“O desejo intenso de vencer e a perseverança conduziu a equipe à vitória.  
 
A Ferrari não tinha nada a perder; pelo contrário, tinha muito a ganhar”, observa. Fernández-
Cantelli diz que “a discrição com que se portou, a boa gestão dos recursos disponíveis e a 
prova de que tem mais experiência nesse tipo de situação do que a McLaren foram 
fundamentais para a vitória da escuderia”.  
 
A Ferrari foi a única equipe a concorrer em todos campeonatos de Fórmula 1 desde 1950. “A 
constância, a tenacidade, a empolgação mesmo quando quase tudo estava perdido, a 
persistência mesmo quando todos davam a McLaren como vencedora do Mundial, e a busca de 
um melhor desempenho para que Raikkonen se sagrasse campeão do mundo deram a vitória a 
Ferrari”, avalia Gómez. Parada argumenta que o sucesso da Ferrari se deveu ao “empenho da 
escuderia de vencer um concorrente: a McLaren, e de apostar em um piloto: Raikkonen”.  
 
Embora tudo pareça indicar que a equipe da Ferrari como um todo tenha sido a grande 
vitoriosa desse Mundial, os especialistas mandam um aviso aos navegantes: o britânico Bernie 
Ecclestone, dono dos direitos do Mundial de Fórmula 1, foi a grande estrela entre estrelas 
grandiosas. “O esporte precisa de concorrência, e Ecclestone soube manter o interesse pela 
competição em todos os níveis até a última volta no Brasil.  
 
Fazia muito tempo que não se tinha uma Fórmula 1 tão emocionante”, diz Gómez. Urrutía, em 
sintonia com seu colega, lembra que na era Schumacher o interesse pelo esporte andava meio 
apagado. “Quando você sabe 99% das vezes quem vai ser o campeão, acaba-se o encanto. 
Ecclestone conseguiu que agora, em uma final, tudo pudesse acontecer, como de fato 
aconteceu. Nada estava decidido até o último minuto.” 



Fixar um mesmo objetivo 
 
Do jeito que as coisas estão agora, quem vai querer dividir a mesma escuderia com o 
protegido da McLaren? “Cabe a equipe perguntar-se se vai apostar suas fichas em Hamilton e 
contratar outro piloto como segunda opção”, diz Gómez. Urrutía aconselha a McLaren a 
contratar um piloto que, desde o início, aceite a liderança de Hamilton. “Está provado que não 
se pode ter dois campeões em uma mesma escuderia”, acrescenta. O grande problema que se 
coloca para a equipe inglesa é o seguinte: “Como reconstruir a confiança perdida, limpar seu 
nome e descobrir com qual piloto disputará o próximo Mundial”, diz Urrutía.  
 
Para Gómez, Ron Dennis será lembrado nos anais da história como exemplo de tudo o que não 
deve fazer o bom gestor. “O prejuízo é irreparável: estamos falando de grandes pilotos e havia 
muito dinheiro em jogo. Dennis foi irresponsável”, critica, embora esteja convencido de que é 
muito difícil trabalhar com uma equipe com duas estrelas. “O mesmo ocorre na empresa: as 
estrelas têm de se submeter ao serviço da organização — ou da equipe. Há objetivos globais a 
serem alcançados”, observa. 
 
Parada, muito mais otimista, não crê que Dennis levará pelo resto da vida a pecha de mau 
gestor. “Ele simplesmente é um tipo de administrador que apostou em uma estratégia e se 
deu mal. Ele arriscou jogando as fichas na rivalidade interna, e há muitas empresas em que 
esse tipo de estratégia funciona muito bem. Fernández-Cantelli também não crê que Dennis 
tenha arruinado sua carreira. “Ele perdeu uma batalha, mas não a guerra. Além disso, a 
memória esportiva não é rancorosa.  Se no ano que vem ele fizer história, todos esquecerão 
do que houve nesse mundial. Seja como for, de fracasso em fracasso deve-se caminhar 
sempre de cabeça erguida”, diz ele em tom elogioso.  
 
Para os professores das escolas de negócios espanholas, a maneira de administrar de Ron 
Dennis ensina várias lições. “Ficou demonstrado que é muito difícil gerir uma equipe de 
estrelas; que o importante é estabelecer um objetivo e uma estratégia e se aferrar a ela o 
tempo todo, e também que é preciso tomar decisões que fortaleçam a equipe e a conduzam ao 
objetivo pretendido”, observa Gómez.  
 
Como diretor, o maior problema de Dennis foi que ele “não entendeu quem era seu adversário. 
Às vezes, em muitas empresas, há rivais em disputa dentro de uma mesma equipe, e ninguém 
fica sabendo”, diz Urrutía. O único erro que Fernández-Cantelli atribui a McLaren foi o de “não 
ter usado ao máximo os recursos de que dispunha”. Para Parada, a melhor lição de toda essa 
confusão é a de que “contar com o melhor profissional nem sempre é certeza de sucesso”. 
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