


Por que boas empresas se dão
mal? Embora acredite-se que as
instituições sejam - ao menos

potencialmente - imortais, constatei
que a média de vida das corporações
está em declínio. Outros chegaram a
conclusões semelhantes. O pesquisa-
dor holandês Arie de Geus descobriu
que um terço das empresas listadas na
Fortune 500 de 1970 havia desaparecido
até 1983, por meio de aquisição, fusão ou
desmembramento. Outra pesquisa in-
dicava ser de 12,5 anos a expectativa de
vida média de uma empresa no Japão e
na Europa. Revelou-se igualmente um
declínio na expectativa de vida corpo-
rativa entre as maiores economias euro-
péias: de 45 para 18 anos na Alemanha,
de 13 para nove anos na França e de dez
para quatro anos na Grã-Bretanha.

Muito desse declínio deve-se ao
elevado nível de fusões e aquisições nas
últimas décadas - fato mais motivado
pela necessidade do que pela estratégia,
já que um grande número de empre-
sas enfrentava dificuldades. Quando
as companhias atingem a excelência,
elas, freqüentemente sem se dar con-
ta, desenvolvem hábitos autodestru-
tivos que acabam por comprometer
seu sucesso. Assim como ocorre com
as pessoas, tais hábitos não são inatos,
mas aprendidos. Por vezes, pioram
com o tempo e se convertem em vícios.

Nossos hábitos autodestrutivos se
instalam pouco a pouco. Comemos de-

mais, não nos exercitamos, talvez até fu-
memos, mas ainda assim acreditamos
que estamos bem - até que sofremos
aquele pequeno ataque cardíaco, um
aviso de nossa mortalidade. De repente,
estamos nos alimentando de saladas e
caminhando oito quilômetros por dia.
No caso das empresas, a crise pode se
originar de um competidor emergente,
de uma súbita perda de participação
de mercado ou de um avanço tecno-
lógico que ameace deixar a empresa
para trás. Esses acontecimentos podem
significar a ruína ou sacudir a compa-
nhia, levando-a a livrar-se de seus pa-
drões de comportamento destrutivos.

Por vezes, os CEOs são direta-
mente responsáveis por esses maus
hábitos. É, com freqüência, o caso da-
queles que fundaram a empresa ou que

se recusam a se aposentar. Empresas
familiares com forte influência gené-
tica também são suscetíveis a cair em
hábitos autodestrutivos. Quando uma
empresa enfrenta uma ameaça repen-
tina, entra em um modo de adminis-
tração de crise. Isso pode prolongar
sua sobrevivência, mas não assegura
prosperidade no longo prazo. Cabe aos
líderes intervir e transformar sua cul-
tura, seus processos, sua estrutura e
seus sistemas. Eles também precisam
posicionar o futuro da empresa em um
mundo de mudanças, no que diz respei-
to a tecnologia, competitividade, mer-
cados de capitais e globalização. Como
liderança está relacionada a formação
de expectativas, a verdadeira transfor-
mação provavelmente só virá de um
executivo com poder para iniciá-la.



te a Segunda Guerra. Explorou com sucesso essa fonte de riqueza até atingir
posição dominante na indústria da aviação comercial. Em 1958, a Boeing
revolucionou o setor com o lançamento do 707, primeiro avião comercial
a jato. Não havia mais ninguém no jogo. Com a incorporação da McDon-
nell Douglas, em 1997, tornou-se a maior empresa aeroespacial do mundo.

Assim como os gigantes automotivos americanos ante a invasão japo-
nesa, a Boeing não acreditava que seu domínio na produção de aeronaves
pudesse ser desafiado. Foi quando surgiu a Airbus, conglomerado francês,
alemão, espanhol e inglês formado em 1970 com a clara intenção de quebrar a
hegemonia da Boeing. Com ajuda dos governos europeus, rapidamente trans-

to ao título de "maior fabricante de aeronaves do mundo". O que aconteceu?
Parte da audaciosa ascensão da Airbus ao topo pode ser atribuída à

vantagem de ser ágil e diferente. O sistema de produção da Boeing era obso-
leto, com origem na Segunda Guerra Mundial. Ela não conseguiu replicar
as inovações da Airbus - fuselagens mais amplas, cabines projetadas para
servir a mais de uma aeronave, controles de vôos eletrônicos, em vez de me-
cânicos. A Boeing, enfim, dormiu na direção, estimulada pelo prolongado
domínio no mercado. Em vez de tratar a Airbus como uma real ameaça com-
petitiva, passou a vê-la como uma empresa que decolou apenas devido a sub-
sídios do governo. É verdade que a Airbus jamais teria decolado sem o auxí-
lio do governo. Mas a Boeing também tinha apoio contínuo de Washington.

Dito isso: como quebrar o hábito da arrogância? Abra as jane-
las e deixe penetrar a luz. O líder deve mudar a cultura para aprender
- principalmente com experiências fora da empresa. Dê a seus geren-
tes tarefas sem chances garantidas de sucesso. Desafie-os a trabalhar em
mercados não familiares, mas hostis, em projetos repletos de inovações
arriscadas, ou em ambiciosas empreitadas. Mas deixe claro que, se o ge-
renciamento fracassar, não será o fim de suas carreiras, desde que tenham
aprendido. Jack Welch, ex-CEO da GE, dizia gostar de gerentes com ca-
sos de fracasso em seus currículos, pois são bons professores de modéstia.

Pessoas ou empresas não se tornam arrogantes da noite para o dia.
É um hábito que se forma ao longo dos anos, e suas raízes podem pe-
netrar fundo na alma corporativa. Nenhuma dessas sugestões pode
garantir que a cultura da arrogância seja quebrada. Muito provavel-
mente, a verdadeira mudança somente acontecerá uma vez que te-
nha causado danos visíveis - em negócios, clientes e lucros perdidos.

formou-se em uma competidora. A
Boeing começou a despertar de sua
apatia apenas em 1992, quando solici-
tou à União Européia que impusesse
restrições aos subsídios da Airbus.
Esta empresa havia obtido um gran-
de sucesso em 1999, quando ganhou
o contrato da JetBlue, seu primeiro
cliente no setor de tarifas baixas. Em
2003, enquanto a Boeing anunciava
que reduziria sua produção, a Air-
bus manteve sua projeção de cresci-
mento, o que lhe deu legítimo direi-



A dinamarquesa Lego começou,
em 1932, com o carpinteiro Ole Kirk
Kristiansen esculpindo brinquedos de
madeira. O plástico começou a substi-
tuir a madeira após a Segunda Guerra
Mundial, quando seus blocos entraram
no mercado. Mas foi só no final da déca-
da de 50 que a empresa introduziu suas
primeiras coleções com os revolucioná-
rios tijolos de construção com encaixe,
fazendo as ven-
das decolarem.
Era uma empresa
que obtinha uma
das margens de
lucro mais eleva-
das do mundo,
oferecendo um
brinquedo exclu-
sivo, que nenhum
rival poderia co-
piar. Pelo menos
era o que parecia.

Nos anos 90, as coisas começa-
ram a dar errado. Em 1994, as vendas
caíram pela primeira vez. A Lego cul-
pou o excesso de plagiadores que inun-
davam o mercado. Em 1998, a empresa
registrou seu primeiro balanço com
prejuízo. A culpa, desta vez, foi atri-
buída à chegada dos computadores e
games. Kjeld Kirk Kristiansen, neto
do fundador, cedeu seu lugar ao espe-
cialista Poul Plougmann, o primeiro

executivo fora da família'fundadora a
liderar a Lego. Ele conseguiu empur-
rar a companhia para produtos ele-
trônicos e contratos de licenciamento
caros. Mas os lucros estagnaram, e em
2000, as perdas atingiram US$ 105
milhões. Os analistas pensaram que
a companhia havia perdido seu cami-
nho, sob a nova liderança. Em 2002,
a Lego sofreu sua pior perda, e Ploug-

mann foi demiti-
do. Os prejuízos
continuaram em
2003: US$ 170
milhões. Kris-
tiansen deixou
o cargo no final
daquele ano e no-
meou o vice-pre-
sidente sênior Vig
Knudstorp. Os
quatro parques
temá t i cos Le-

goland (na Dinamarca, Alemanha,
Inglaterra e em São Diego) foram co-
locados à venda para pagar dívidas. A
pressão dos fabricantes de brinquedos
eletrônicos resultou no fechamento
de uma instalação na Suíça, no ano
passado, e em cortes significativos
de empregos na fábrica original, em
Billund. É uma triste história de uni
grande produto - e um clássico caso
de dependência da competência. A



cultura da empresa cristalizou-se em
torno da atenção e da habilidade com
que o fundador projetou aqueles pri-
meiros tijolos de construção. O design
do produto permaneceu o único ponto
forte da empresa. Nas décadas de 80
e 90, tudo mudou - mas a Lego, não!

Como é possível quebrar o hábi-
to da dependência da competência?

>»Procure por novas aplicações
em que a mesma competência desenvol-
vida por sua empresa produza valor, a
exemplo do que a DuPont fez com o nylon.

Quando o abastecimento de seda
da China foi interrompido pela revolu-
ção comunista, os cientistas da ameri-
cana DuPont rapidamente começaram
a criar uma versão sintética do produ-
to. Surgiu o nylon. A empresa vendeu
seu primeiro par de meias de nylon em
1940. Alguns anos depois, quando o
setor de produção focou os seus esfor-
ços em materiais bélicos, as fábricas
que produziam meias começaram a fa-
bricar pára-quedas de nylon. Durante
os anos pós-guerra, outros materiais,
principalmente o poliéster, assumiram
o mercado de meias, e o nylon encon-
trou uma nova utilidade, como tecido
para estofados. Em seguida, descobriu
um enorme mercado, em carpetes para
assoalhos. Finalmente, no nicho mais
improvável, em rampas de esqui arti-
ficiais. Hoje, o nylon está substituindo
o metal na indústria de próteses - vál-
vulas de coração e ossos para quadris.

>»Busque mercados para garantir
que a principal habilidade de sua empre-
sa permaneça sendo um ativo. Serão, pro-
vavelmente, mercados internacionais,
em especial de economias emergentes.

>»Uma solução mais drástica
é desenvolver uma nova competên-
cia. Essa estratégia provavelmente
exigirá um desconfortável período
de transição, durante o qual você ca-
nibalizará o seu antigo negócio para
investir no novo. Mas quebrar hábitos
autodestrutivos - principalmente ar-
raigados há muito tempo - nunca é fácil.

A sul-africana De Beers é um caso emblemático. Monopolista du-
rante a maior parte do século 20, a empresa vendeu de 85% a 90% dos
diamantes no planeta, e controlou os preços ao relacionar a oferta à de-
manda mundial. Foi Cecil Rhodes quem iniciou a operação antes da vi-
rada do século, quando consolidou as minas de diamantes na África do
Sul e formou um cartel com os dez maiores comerciantes de diamantes
baseados em Londres. A cada um foi garantida uma porcentagem. Em
troca, a De Beers recebia os dados de mercado de que necessitava para
assegurar-se de que a oferta atendesse à demanda. Ao longo dos anos, o
grupo expandiu-se, com o mesmo propósito: o controle virtual da ope-
ração de diamantes. Na medida em que se aproximava o final do sé-
culo 20, passou a adquirir diamantes de minas russas e canadenses.

Uma sucessão de eventos, porém, começou a erodir esse monopólio.
Primeiro foi o colapso da União Soviética, em 1991. Lev Leviev, judeu rus-
so que havia imigrado para Israel e se tornado um dos maiores fabricantes
de diamantes lapidados, havia se cansado da maneira arrogante com que a
De Beers lidava com os membros de seu cartel. Em 1989, quando a Rússia
pediu ajuda a Leviev para estabelecer suas próprias fábricas de cortes, ele
concordou. Foi expulso do cartel em 1995, mas isso não o deteve. A partir
de 2003, era o maior cortador e polidor de diamantes do mundo e um gran-
de vendedor de pedras brutas. O segundo golpe ocorreu em 1996, quando a
Argyle, mina de diamantes da Austrália, ousou romper seu contrato com
a De Beers. Passou a vender diretamente aos comerciantes, o que minou
a influência da De Beers sobre os preços. A Argyle é mais conhecida pela
quantidade (sua mina produz mais do que qualquer outra no mundo) do
que pela qualidade, e o novo acordo competia diretamente no segmento
mais barato, em rápida ascensão no mercado. Na mesma década, o Canadá
começou a emergir como a nova potência no setor. Embora a De Beers es-
tivesse obtendo, ardilosamente, o controle de seus três maiores depósitos,
não conseguia assegurar a posição dominante de outrora. Um desafio final
veio da índia, que há tempos tem sido uma força no corte de pedras precio-
sas - nada menos que 80% da produção mundial de diamantes é finalizada
por lá. Ao mesmo tempo, os indianos ascendem nesse comércio. Na Antu-
érpia, judeus ortodoxos estão sendo pressionados a fechar seus negócios,
ao se trabalhar os sete dias da semana (hábito recusado pelos hassídicos).

Mas dê um crédito à De Beers. Se o seu monopólio inquestioná-
vel de distribuição gerou complacência, sua erosão estimulou ação.
Se a companhia já não pode vender todos os diamantes no mundo,
ela ganhará uma margem maior desenvolvendo uma espécie de gri-



fé. Considerando ser cada vez mais difícil controlar cada faceta da
produção e distribuição, a De Beers introduziu um método que tor-
nou seus produtos mais valiosos simplesmente porque possuem o
seu selo de aprovação. Mas é difícil modificar um século de história.

Como quebrar o hábito da complacência?
»>Você percebeu que, devido a anos de complacência, seus proces-

sos são pobres, seu sistema é ineficiente, seus ciclos de tempo são lentos e
a qualidade de seu produto já não é a mesma. É hora da reengenharia. Li-
vre-se de negócios não fundamentais. Uma idéia melhor para o ambiente
atual é retornar ao núcleo do negócio e avançar globalmente. Isso o for-
çará a tornar-se realmente criativo, em vez de complacente, e também o
proibirá de utilizar um negócio lucrativo para ocultar a fraqueza de outro.
Terceirize as funções não fundamentais. É uma solução para o inchaço, a
indolência e a ineficiência que caracterizam as empresas complacentes.



A Hertz, pioneira na loca-
ção de automóveis no mercado
americano, foi líder por muito
tempo. Fundada em 1918, ela já
havia introduzido um cartão de
crédito para aluguel de automó-
vel em 1926, e se estabelecera no
aeroporto Midway de Chicago
em 1932. Iniciou o primeiro
plano "alugue aqui, deixe ali"
no ano seguinte. Quando a Avis
chegou, três décadas depois, o
que poderia fazer além de "es-
forçar-se mais" ? Ambas, Hertz
e Avis, competiam pelos negó-
cios do executivo que viajava
de avião. Não deram, porém,
atenção à emergente Budget, que tentou algo diferente. Ela
vislumbrou uma afluente demanda para famílias em férias,
ou para turistas que desejam se dirigir para uma varieda-
de de destinos. Percebeu que o mercado do lazer, principal-
mente entre veranistas de locais populares como a Flórida
e a Califórnia, poderia ser maior do que o nicho corporativo.

Hoje a Budget encontra-se num empate virtual
com a Avis em termos de operações e receita nos Esta-
dos Unidos. Mas eis algo curios.0: elas não estão empa-
tadas em segundo lugar. Surpreendentemente, a Hertz
não é mais a número 1. Havia ainda outro mercado que
todos falharam em ver. Enquanto a Hertz, a Avis e a Bud-
get procuravam ultrapassar "umas às outras, a Enter-
prise invadiu o interior com uma estratégia tão brilhan-
te que, em pouco mais de 40 anos, atropelou as rivais.

No que consiste tal estratégia? Proporcionar um auto-
móvel adicional para a família. Se o carro pifou, ou se preci-
sa ficar na oficina, o consumidor certamente estará nas mãos
da Enterprise. Em vez de concentrar sua frota nos aeropor-
tos, a companhia abriu lojas baratas em distritos comer-
ciais por todo o país. Se as equipes da Enterprise não estão
atrás de suas mesas, é muito provável que estejam fazendo

amizade com proprietários de
garagens locais, operadores
de guincho e revendedores de
automóveis. Com tudo disso,
o boca-a-boca tornou-se, para
ela, um apoio importante. Em
2005, sua frota ultrapassou
600 mil veículos - quase o
dobro da Hertz - e a empresa
também assumiu a liderança
em faturamento. Com mais de
400 novos pontos a cada ano,
desde 2000, tudo indica que a
participação de mercado da En-
terprise continuará crescendo.

E a Avis? Ela pode ter se
esforçado mais, mas claramen-
te sofreu da mesma miopia
competitiva que acometeu seus
concorrentes. Mais uma vez,
os líderes foram superados por
um intruso que se concentrou
em uma estratégia inovadora.

Como quebrar o hábi-
to da miopia competitiva?
Você esteve focado em seus
competidores diretos, ig-
norou os periféricos e ago-

ra está perdendo participação de mercado. Você fa-
lhou em reconhecer e se adaptar à capacidade total das
forças competitivas que modelam o panorama do seu ramo.

Como abrir os olhos e enxergar todo o cenário?
»>Redefina o panorama competitivo. Você finalmente

entendeu, talvez após a repentina erosão de sua posição, que
é preciso ampliar a definição de competição. Você precisa
checar todo o perímetro e descobrir onde está vulnerável.

>»Amplie o escopo de seu produto ou mercado. Quan-
do você mantém seus produtos nos mercados existentes,
sua estratégia básica é defender-se. Mas vencer a competi-
ção provavelmente exigirá uma estratégia mais agressiva.
Você pode expandir o mercado de seus produtos ou, inver-
samente, expandir sua linha de produtos nos mercados em
que opera. A opção final é diversificar - oferecer produtos
nunca vendidos em mercados onde você nunca esteve.

Conclusão: se o problema é a miopia, a solu-
ção é corrigir a visão. Focar na concorrência mais
forte e mais direta é - como muitos dos hábitos au-
todestrutivos - uma forte tentação. Da mesma for-
ma, desempenhar bem contra os benchmarks da in-
dústria é gratificante - faz com que você se sinta bem.



Uma característica do mundo
dos negócios nos Estados Unidos é sua
predisposição para a invenção. Gigan-
tes têm sido aquelas companhias que
realizaram descobertas, que criaram
novas indústrias, novos processos ou
novos produtos. Os pioneiros são vistos
como uma espécie de realeza. A contra-
partida é a prerrogativa de estabele-
cer preços elevados. Se o produto está
preenchendo uma necessidade como
nenhum outro, pode-se cobrar o que
quiser. Conseqüentemente, a estrutura
de custo é baseada em altas margens.

Mas à medida que a indústria
começa a amadurecer, eis que os con-
correntes passam a vender mais ba-
rato. Logo, o pioneiro será forçado a
baixar seus preços e aumentar os vo-

lumes. Ele expande sua capacidade de
produção. Mas a expansão é cara e os
custos não declinam tão rapidamente
quanto as margens estão despencan-
do. Esse é, em geral, o destino da em-
presa pioneira. Mais uma vez, um caso
de sucesso que termina em fracasso.

Quando a IBM introduziu seu
computador pessoal, em 1981, vendeu
500 mil máquinas nos dois primeiros
anos. Desde então, as margens despen-
caram. O interessante é que, apesar da
capacidade de expansão e da presumi-
da economia de escala, os custos não
declinaram dramaticamente. A razão
disso é que, quando a IBM se deu con-
ta, o valor total adicionado na fábrica
era de apenas 11%. Os restantes 89%
procediam de compras, e 79% iam para

apenas dois fornecedores: a Intel e a
Microsoft. Foi quando a IBM acenou a
bandeira branca. Ao selar a venda de
sua operação de PCs por US$ 1,75 bi-
lhão para a chinesa Lenovo, no início
de 2005, um fato surpreendente veio

à tona: vinha perdendo di-
nheiro desde 2001. A ques-
tão não é por que a IBM ven-
deu, mas por que a Lenovo
estaria tentada a comprar:
para ter o nome da IBM
(durante cinco anos). Para
dispor da base de clientes
da IBM e, portanto, para
catapultar-se, no lugar da
IBM, como terceiro maior
fabricante mundial de PCs.

Também para conquistar o marco de
ser um protagonista global. Mas resta
a pergunta: se a IBM não conseguiu
fazer dinheiro no negócio de PCs, por
que a Lenovo conseguiria? A resposta
é simples: a Lenovo não participa da
corrida com a estrutura de custo incha-
da da IBM pesando em seus ombros.

Como agir para que sua empresa
se previna dos problemas enfrentados
pela IBM?

»> Descentralize os lucros e as
perdas por unidades de negócios. Exija
que cada uma pague suas próprias con-
tas, cobrindo inclusive dividendos dos
acionistas, imposto de renda e custo de
capital. É difícil ter certeza de que cada
unidade esteja funcionando com efici-
ência. Na verdade, é provável que o sis-
tema seja ineficiente, pois basicamente
você está comprando de si mesmo.

»> Terceiríze as funções não
fundamentais. É possível, dessa ma-
neira, aumentar a eficiência e cortar
custos. Até mesmo as empresas far-
macêuticas estão percebendo que al-
guns de seus projetos de pesquisa e
desenvolvimento podem ser delegados.

»>Reduza os níveis hierárquicos.
Peter Drucker gostava de mencionar
que na mais antiga e mais bem-sucedi-
da organização do mundo ocidental - a



Igreja Católica - existe apenas um nível
de autoridade entre o papa e o padre da
paróquia: o bispo. Caminhe em direção
à chamada "customização em massa", a
produção guiada pela demanda. Con-
siste basicamente em fabricar produ-
tos customizados com a economia de
custo da linha de produção. O conceito
foi utilizado pela primeira vez pela
Toyota, que capturou o mercado japo-
nês ao produzir uma variedade maior
de automóveis em menores volumes.
O novo processo, parte das lendárias
"operações enxutas" da Toyota, que
também incluem a entrega just in time
c um zeloso controle de qualidade, pos-
sibilitou que a empresa introduzisse
uma grande variedade de modelos.

>» Estabeleça um custo alvo.
Nas empresas americanas, o padrão
tem sido fixar o preço baseado no cus-
to de produção. Foram os japoneses
que reconheceram a falácia desse
modelo, ao compreender que o fa-
bricante não pode controlar preços
ditados pelo mercado. Os japoneses
foram além, ao observar que os preços
de mercado tendem a decrescer, com
a competição, à razão de 5% ao ano.

»>De nada adianta aumentar
os preços para cobrir os gastos da ob-
sessão por volumes. A tarefa é cer-
tificar-se dos custos desde o início e
mantê-los, ou reduzi-los, para garan-
tir o retorno. Lembre-se que, para a
maioria das empresas, as compras
representam os maiores custos. Bus-
car a excelência é, portanto, um me-
canismo crítico na redução de custos.

Como fazer isso? Não forçando
seus fornecedores a reduzir preço, mas
nutrindo-os e fazendo com que sejam
emocionalmente fiéis a você. Aja com
seu fornecedor da mesma forma que
age com seus melhores clientes. Ser
"enxuto" é uma demanda difícil no
mundo atual. Mas a abundância de
best-sellers de dietas coincide com a
epidemia da obesidade nas maiores e
mais tradicionais empresas do mundo.

Considere a história da Motorola. Desde os seus primeiros rádios
transmissores, passando pelos circuitos integrados e satélites, seus êxitos
têm sido extraordinários. No início dos anos 90, a Motorola era a gigante
que conduziu o mundo aos celulares, pagers e microchips. Em meados dos
anos 90, detinha 33% de participação no mercado global de telefonia celular.
Mas cinco anos depois, sua fatia caiu para 14%. Enquanto isso, a participa-
ção da Nokia crescia de 22% para 35%. Desde então, a companhia finlande-
sa passou a liderar o mercado. A Nokia compreendeu que nem tudo é uma
questão de engenharia: vendas, design e satisfação dos clientes também são

funções essenciais. Enquanto a Moto-
rola desempenhava o papel de "forne-
cedor sabe-tudo" (inclusive dizendo
às operadoras como expor os telefo-
nes em suas lojas), a Nokia construía
alianças mutuamente vantajosas,
com empresas como a Verizon e a Cin-
gular. Frank Boyer, vice-presidente
da Cingular, disse que sempre foi tra-
balhoso chamar a atenção da alta ad-
ministração da Motorola: "Era difícil
saber se você estava alcançando o in-
fluenciador ou o decisor da Motorola".

O importante, nesse mercado de mudanças velozes, é o design mo-
derno, um marketing poderoso e sensibilidade para os gostos dos con-
sumidores - funções não relacionadas à engenharia, para as quais a
Motorola deixou de prestar atenção. A Nokia transformou o ato de ouvir
e responder aos clientes em uma arte. Quando os riscos de falar ao tele-
fone celular enquanto se dirige tornaram-se um problema, a SBC (hoje
Cingular) pediu que seus fornecedores criassem uma linha de telefones
que exibissem "segurança: esta é a sua chamada mais importante" logo
quando ligados pela primeira vez. A Nokia respondeu em 24 horas; a Mo-
torola, em duas semanas. Demonstrando conhecimento em marketing,



a Nokia criou uma série de capas protetoras para os telefones que vendeu
à Alltel, com cores e logotipos de equipes esportivas de universidades
em sua área de cobertura - equipes como Duke, Alabama e Arkansas.
A venda desses telefones subiu para 20% ou mais. A Alltel nem sequer
abordou a Motorola com um pedido semelhante, pois conforme um por-
ta-voz da Alltel, "sabíamos que eles não tinham capacidade para tal".

Além disso, enquanto a Motorola e outros fornecedores pro-
curavam cortar custos ao terceirizar suas operações de fabri-
cação, a Nokia insistiu em manter sua produção. Seu presiden-
te, Jorma Ollila, disse à Business Week que produzir seus próprios
telefones é mais uma forma de a Nokia manter-se à frente de seus ri-
vais, e que isso a mantém imediatamente ao alcance dos clientes. Eco-
nomizar dinheiro na produção, de acordo com a Business Week, não re-
solveria os problemas da Motorola. "Se eles fabricam telefones feios e
indesejados, não adianta baixar os custos", afirmou um analista, à época.

Na virada do milênio, o preço das ações da Motorola tinha perdido
três quartos de seu valor, e o CEO, Chris Galvin (neto do fundador, Paul
Galvin), viu a necessidade de mudar a cultura elitista da empresa. Dois

anos depois, Galvin havia ido embo-
ra, substituído por Edward Zander,
ex-presidente da Sun Microsystems.
Zander sabia que era chegada a hora de
focar no cliente. Não se pode conferir a
ele todo o mérito da rápida virada nos
números dos dois primeiros trimes-
tres de 2004 (um aumento de 67% nas
vendas de celulares, e de 41% na recei-
ta). Mas sem dúvida foi Zander quem
sacudiu as fundações da empresa.

Como quebrar o hábito do instin-
to territorial que vitimou a Motorola?

>»As soluções vão desde um ajuste de atitude até uma reorgani-
zação radical dos processos da companhia. Mas você não tem escolha.

>»Em primeiro lugar, envolva-se em um eficaz marketing interno. O lí-
der deve fazer com que a lealdade à sua visão seja mais forte do que à função:
harmonizar a engenharia e a produção com o marketing, o serviço e as vendas.

>»Retire seus gerentes da torre de marfim? uma forma é revezar
o pessoal entre os diferentes feudos. Não há melhor forma de compre-
ender os problemas dos outros do que ser compelido a resolvê-los. Ex-
perimentar o processo de vendas e o marketing, ou o suporte ao clien-
te, representaria, para engenheiros, algo criticamente importante.

>»Crie equipes multifuncionais que incluam a representação de
todas as funções. A idéia é acabar com a competição e a guarda de territó-
rios no topo da organização. O crescimento, para uma empresa, é tão difícil
quanto para seres humanos. É natural ser egoísta, protetor do que é "nos-
so". Na medida em que a parte divertida de começar um negócio cede aos
imperativos da disciplina e da organização, o comportamento corporativo
nem sempre é o que deveria ser. Os CEOs são tão falíveis quanto nossos
pais. Por vezes, são lentos a perceber os hábitos autodestrutivos se desen-
volvendo na família corporativa. Por vezes, não têm poder para corrigi-los.



Um exemplo clássico é a Gene-
ral Motors. No início da década de 80,
Jack Smith, executivo em ascensão na
GM, foi ao Japão estudar as operações
de montagem e estampagem da Toyo-
ta, algo que ninguém na companhia
havia feito antes. O que ele descobriu
foi que a GM precisava mais do que
o dobro de pessoas da Toyota para
produzir o mesmo número de carros.
Quando apresentou suas descobertas,
a reação foi de total incredulidade. Seu
relatório foi descartado. A GM estava
em negação tão profunda que perdeu
uma explicação simples: sua estru-
tura era inteiramente diferente da da
Toyota, assim como de todos os outros
fabricantes de automóveis. A razão
disso remonta aos primórdios da em-
presa, composta por marcas indepen-
dentes - Chevrolet, Oakland (mais
tarde, Pontiac), Oldsmobile, Buick e
Cadillac - que, 60 anos depois, ainda
estavam competindo entre si. Nomea-

do CEO em 1992, Smith decidiu mudar
a organização. Com seu sucessor, Rick
Wagoner, passou dez anos fazendo
da GM a imagem de sua competidora
japonesa, e o resultado é que pela pri-
meira vez, em 96 anos de história, ela
passou a ser gerida como uma só em-
presa. Mas isso conta apenas a meta-
de da história. A outra metade é o que
ela produz. O princípio básico era que
automóveis pequenos geram lucros
pequenos, e veículos grandes, lucros

enormes. Mas, ao final da década de
80, o panorama automobilístico ha-
via se transformado: enquanto o Japão
inundava o mercado americano com
seus automóveis baratos de melhor
qualidade, a GM ainda apostava na
força de suas marcas famosas. Simul-
taneamente, o que era a estratégia-cha-
ve - manter a independência de suas
marcas - tornara-se fonte de enormes
ineficiências. A GM amargou prejuí-
zo de US$ 2 bilhões em 1990, seu pior
desempenho da história. Desde então,
a situação se deteriorou. A GM culpou
o seu "legado de custos", tais como o
fundo de pensão dos trabalhadores.
Mas a verdade é que ela não estava
vendendo carros. Você deve estar pen-
sando: bem, talvez eu também esteja
em negação. O que eu deveria fazer?

>» Procure pela síndrome do
"eu sou diferente" ao analisar sua re-
ação aos fracassos de outras empre-
sas. Você disseca esses equívocos,
procurando semelhanças com o seu?
Busque a síndrome do "não inventado
aqui" ao examinar produtos, proces-
sos e funcionários de sua companhia.

>»Procure pela síndrome da ra-
cionalização ao escutar atentamente
seus gerentes, ao utilizar o bom senso
e o rigor intelectual. Você está ouvin-
do só as respostas fáceis? Ou também
as difíceis, que exigirão mudança?

>»Se sua empresa criou uma cul-
tura de negação profunda, se protege
seu pessoal e seus processos sem críti-
ca, se a racionalização é sua forma pre-
ferida de abordar os problemas, a mu-
dança será difícil. Pode ser o momento
de reescrever a missão da empresa.

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 10, p. 56-67, dez. 2007.




