
A
s semelhanças são muitas.
Peter Drucker iniciou sua
trajetória com uma pro-
funda investigação da Ge-
neral Motors; fim Collins

escreveu seus dois besi-sellers -Feitas
para Durar e Good to Great - Empre-
sas Feitas para Vencer- com base em
abrangentes pesquisas, que nunca
duram menos que cinco anos. Peter
Drucker criou uma fundação para
ajudar na gestão de organizações
sem fins lucrativos e escreveu li-
vros para elas; Jim Collins chegou
ao topo do ranking AG mais vendi-
dos dos EUA com o título Good to
Great in Social Sectors e montou um
site em que oferece gratuitamente
ferramentas para que as empre-
sas alcancem e mantenham sua
greatness, termo que cm português
pode sei' t raduzido como "gran-
deza" ou "grandiosidade". Peter
Drucker escreveu mais de 30 livros,
em que lançou algumas das mais
impactantes idéias sobre gestão e
liderança de todos os tempos; Jim
Collins escreveu três c está prepa-
rando mais dois com idéias sobre
gestão e liderança, cuja importân-
cia foi ressaltada pelo próprio Dru-
cker, que o admirava muito, e agora
pelo mercado, que, depois de seus
4,5 milhões de exemplares de livros
vendidos, cada vez mais enxerga
em Collins um herdeiro do velho

mestre. Modesto, Collins se diz ape-
nas um seguidor de Drucker.

Além disso, ou talvez principal-
mente, Drucker e Collins coincidem
em sua admiração pelo empreen-
dedorismo e em sua paixão pelo
conhecimento, que vai muito além
das fronteiras do management -se
o primeiro amava a arte oriental, o
segundo admira o montanhismo e a
natureza. Trata-se de pessoas com
real erudição -geral e gerencial-
num mundo ávido por isso. Os dois
também são definidos como con-
corridos consultores e palestrantes
-e difíceis, por só disponibilizarem
seu tempo para essas atividades
quando não concentrados no uni-
verso das idéias.

Nesta entrevista exclusiva a José
Salibi Neto, chief knowledge officer
(CKO) do HSM Group, Collins an-
tecipa suas duas novas pesquisas e,
assim, parece confirmar o status que
lhe atribuem de sucessor de Drucker.
Uma já está sendo transformada em
livro, cujo título provisório é Great
to Good: faz o caminho inverso de
sua obra anterior, na qual analisou
as razões pelas quais algumas boas
empresas conseguem se superar e se
tornar grandiosas, mostrando como
grandes empresas se apequenaram.
A outra, que ainda demorará dois
anos, é igualmente reveladora: dis-
cute o empreendedorismo atual,

em um ambiente tão inóspito que
os líderes se sentem a uma altitude
de 8.000 metros, como se escalassem
o monte Everest.

O mais importante que eu
percebo é que os empresários se
sentem como se estivessem, meta-
foricamente, no ponto rnais alto de
uma montanha. Há uma analogia
que eu gosto de usar. Se uma pes-
soa está tentando escalar o Everest
e, ao acordar de manhã no acara-
pamento-base, percebe que virá
uma grande tempestade, pode se
ajeitar em sua barraca, a 4.300 me-
tros acima do nível do mar, e espe-
rar que ela passe. Mas, se isso lhe
acontecer a mais de 8.000 metros,
ela será um pontinho no meio de
um ambiente implacável, exposto
a tempestades muito mais fortes e
surpreendentes.

O que eu querodizer é que hoje
muitos líderes, qualquer que seja
sua área de atividade, sentem que
estão se movimentando no ambiente
ameaçador dos 8.000 metros acima
do nível do mar. E o restante tern a
impressão de que está escalando a
montanha e que as novas ameaças
podem vir de todos os tipos de for-
ças, locais ou globais: da tecnologia,





Por que tantas pessoas que aparen-
temente têm sucesso acabam fracas-
sando?

Em primeiro lugar, se exami-
narmos a história e observarmos
a linha do tempo de 20 a 100 anos
atrás, veremos que todos passaram
por maus momentos ou comete-
ram um grande equívoco. Depois
de duas décadas de pesquisas, não
posso mencionar uni único caso
de empresa que tenha desfrutado
uma tranqüilidade sem alterações
ou contado sempre com a sorte.

Todos nós, em algum momen-
to, nos equivocamos, mas também
temos nossa cota de boas decisões.
Todos nós, alguma vez, fomos de-
safortunados, assim como nos be-
neficiamos de um golpe de sorte.
No material recolhido em nossas
pesquisas tem aparecido com clare-
za que, mesmo cometendo alguns
erros graves ao longo de sua traje-

tória, as pessoas conseguem, sim,
se recuperar e se destacar fazendo
coisas grandiosas. E confesso que eu
desconhecia essa tendência.

Mas basta relembrar a trajetória
de Winston Churchill. Em 1932, ele
estava acabado, por causa de sua

associação com o fracasso de uma
operação franco-britânica para
controlar o estreito de Bósforo.
Mas depois, entre 1940 e 1945, ele
salvou o mundo livre, e o fez quan-
do tinha mais de 60 anos. Foi uma
pessoa que cometeu erros terríveis,
mas nunca se rendeu. E o mesmo
aconteceu com muitas empresas
que pareciam perdidas até que re-
nasceram com força incrível.

O que eu vejo é que, na atuali-
dade, os líderes têm mais dúvidas.
Se me permite, vou me deter nesse
ponto, porque é muito importante.
Tenho uma perspectiva histórica
mais longa e de base mais empíri-
ca do que a maioria, e não posso
afirmar que nosso mundo seja mais
incerto, turbulento, descontínuo e
mutável do que há 50 ou 100 anos.
Na primeira metade do século 20,
presenciamos a proliferação da
eletricidade, a consolidação do su-
frágio e dos direitos civis, as duas
guerras mundiais, o surgimento da
química e da biologia modernas, o
desenvolvimento da eletrônica e das
comunicações instantâneas. Hoje,
porém, nós gostamos de pensar que
nosso mundo se move mais rápido e
é mais incerto. Os líderes o sentem
assim e se baseiam nessa suposição
quando gerenciam seus negócios.
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Precisamos entendê-los, para evitar
que se auto-imponham um dano
desnecessário. E temos de verificar
quais são as diferenças entre os que
são bem-sacedidos no alto da mon-
tanha e os que fracassam e ficam
no meio do caminho, para que os
que escalam disponham de uma
série de conceitos com os quais tra-
balhar. Em TheEnd of the Economic
Man, Peter Drucker sugeriu que o
mundo estava ficando de ponta-
cabeça. De fato, as décadas de 1930
e 1940 constituíram um período
muito duro, incerto e de mudanças
aceleradas. Portanto, já passamos
por isso. Entre 1980 e 2000, vive-

mos um período de estabilidade
artificial, razão pela qual tudo que
é recente nos faz sentir que o mun-
do era mais estável antes.

Temos dois trabalhos cm anda-
mento. O primeiro é um livro que
é o inverso de Good to Great, ou seja,
Great to Good. Trata de empresas que
eram grandiosas e passaram a ser
medianas, mostrando como isso
aconteceu.

Se o sr. tivesse de ajudar os diretores
de uma grande empresa a reescrever
sua missão e seus valores centrais para
mantê-la grande, o que lhes diria?

Montei um site [JimCollins.com]
com livre acesso a todas nossas
idéias e ferramentas, incluindo um
exercício específico chamado Mars
Group [Grupo Marte], elaborado
para ajudar as empresas a enten-
der em que seus valores centrais
se diferenciam de suas práticas.
Todos podem ter acesso a essas
ferramentas.

A questão não passa por buscar
os valores "corretos" ou "adequa-
dos" a unia grande empresa, mas
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por perguntar quais são os valores
que sustentamos tão profunda e
apaixonadamente a ponto de nos
disponnos a mantê-los mesmo com
o risco de sairmos machucados. Não
se trata de estratégias nem de méto-
dos, mas de valores, e não existe um
conjunto de valores correto.

É sobre o que falei no início -as
diferenças entre as organizações que
prevalecem e as que fracassam no
ambiente turbulento e aterrorizador
dos 8.000 metros acima do nível do
mar. Estamos estudando as empresas
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em seus primórdios, ou seja, quando
ainda são empreendimentos que ten-
dem a se transformar em modernas
companhias de biotecnologia, semi-
condutores, software ou dispositivos
médicos. Não estamos obtendo res-
postas só sobre esse mundo incerto
dos 8.000 metros, mas também sobre
a superação com sucesso da primeira
etapa empreendedora.

Drucker costumava falar das
profundas viradas que não foram
óbvias em seu momento, e sim
mais tarde. Se me perguntassem
qual a mudança mais importante
e significativa nos negócios nos
últimos 20 anos que não foi óbvia,
responderia: o empreendedorismo.
Refiro-me ao empreendedorismo
como escolha e como processo
sistemático reproduzível. Antes da
década de 1980, já sabíamos que
era o motor das economias, mas
costumávamos pensar nos "loucos
empreendedores", sem entender

que "empreendedor" não indica
um tipo de personalidade, mas sim
uma escolha. As pessoas escolhem
ser empreendedoras, não nascem
assim. Elas aprendem a sê-lo. En-
tão, o fato de nos movimentarmos
em direção ao empreendedorismo
como processo sistemático reprodu-
zível é, para nosso mundo, o que
foi nos anos 1940 se orientar em
direção ao management.

O sr, pensa no empreendedorismo
como algo relacionado principalmente
com pequenas e médias empresas?

Penso no empreendedorismo
como uma idéia de vida. Escolho
forjar meu destino ou me ajusto ao
caminho de outra pessoa? Eu, por
exemplo, escolhi ser professor sem o
respaldo de uma universidade. Quem
disse que eu precisava disso?

O empreendedorismo tem a
ver com construir algo a partir do
zero. Isso também pode funcionar
nas grandes empresas, lógico, por-
que a ênfase está na capacidade de
criar algo significativo sem acesso
aos recursos necessários. Mas, na
verdade, acho que trabalhar numa
empresa estabelecida é muito mais
arriscado do que empreender do
zero.

Como o sr. aplica seus conceitos de
grandeza nos complexos governos?

Winston Churchill disse uma
vez que a democracia é o mais ine-
ficiente, incontrolável e caótico
sistema criado pelo homem, mas
parece ser melhor do que qualquer
outro. Concordo. Sabemos que a
ditadura é mais eficiente, porém
não a queremos. Respondendo a
você: dentro dos governos, é na bu-
rocracia profissional e competente
que podem ser aplicadas as idéias
de Good to Great para obtermos
grandes resultados

A entrevista é de José Salihi Neto, chiefknow-
ledge officer (CK.O) do HSM Group.
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Text Box
Fonte: HSM Management, a. 11, n. 65, p. 62-68, nov/dez. 2007.




