
A invasão dos
forasteiros

Executivos formados fora das empresas
que comandam e até dos setores
em que elas atuam — são cada vez mais
presentes nos processos de sucessão
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que vêm de fora do negócio, em
geral com o objetivo de mudar
algum aspecto de sua cultura.
Um levantamento global da con-
sultoria de estratégia Booz Al-
len Hamilton feito em 2005 com
2 500 empresas mostra que o
percentual de forasteiros entre
os executivos aumentou de 14%
para 24 % em uma década. Uma
pesquisa exclusiva realizada pela
Booz Allen para EXAME aponta
que o fenômeno se repete no Bra-
sil. Em 2002, apenas 11 das 100
maiores empresas de capital aber-
to no país tinham um presidente
que não veio de seu quadro de di-
retores. Hoje. 24 delas são coman-
dadas por um forasteiro — a me-
tade deles nem sequer estava no
mesmo setor de atuação das em-
presas que passaram a comandar.
Apesar do avanço, a pesquisa mos-
tra que o desempenho financeiro
das empresas comandadas por fo-
rasteiras e parecido com o das com-
panhias lideradas por "pratas da ca-
sa" (veja quadro na pág. i22),

A necessidade de procurar alguém de
fora da companhia para administrá-la de-
riva muitas vezes da dificuldade em for-
mar executivos internamente na mesma
velocidade com que mudam as exigências
do mercado. Trazer um forasteiro pode sig-
nificar um atalho para adquirir certo co-
nhecimento ou experiência em algo que
não definiu o sucesso da companhia no
passado mas pode ser determinante para
sua sobrevivência no futuro. "Assim, as
transfomiaçôes tendem a acontecer de ma-
neira mais eficiente e em menos tempo",
diz Edson Kawabata. diretor da Booz Al-
len Hamilton e responsável pela pesquisa.
É justamente o caso da Philips. Em todo o
mundo, a empresa está passando por uma
ampla transformação, capitaneada por seu
presidente, o alemão Gerard Kieisterlee.
Sua meta é tornar a empresa mais voltada
para os consumidores — e menos para os
engenheiros que criam seus produtos. "Su-
geri ao Marcos que procurássemos alguém
fora, porque aqui dentro eu achava que
não tínhamos ninguém pronto com o per-
fil de que precisamos", disse Kleisterlee

a EXAME. Com Zottolo, executivo co-
nhecido por privilegiar o marketing, a Phi-
lips espera chegar mais perto de seus clien-
tes. "Quero fazer da Philips uma Apple
brasileira", diz Zottolo.

Uma das grandes vantagens do foras-
teiro, segundo os headhunters Thomas Neff
e James Citrin, autores do livro You Vê in
Charge —Now What? (numa tradução li-
vre. "Você está no comando—e agora?"),
é poder fazer as perguntas mais simples e
mesmo algumas que poderiam parecer idio-
tas se feitas por um veterano da compa-
nhia. Por outro lado, esse executivo terá de
arcar com o peso de assumir todas as res-
ponsabilidades de um presidente de uma
só vez: conhecer o negócio e os colegas,
entender a cultura da empresa, dar conta
de metas ousadas e transformar-se num
porta-voz do negócio. É um tremendo de-
safio se comparado ao dos executivos que
são promovidos à presidência numa em-
presa em que já conhecem as estruturas de
poder e as relações entre as pessoas.

Na Philips, para que o "novato" não se
perdesse nos meandros da corporação, foi

programado um longo período de transi-
ção. Desde maio de 2006, Zottolo ocupa-
va o cargo de chief operations officer
(COO. ou executivo-chefe de operações),
posição criada especialmente para abrigá-
lo e que foi extinta com a sucessão. Nos
primeiros meses na Philips, sua principal
tarefa era tomar pé das atividades da em-
presa e conhecer seus principais executi-
vos espalhados pelo mundo. Em dez me-
ses, Zottolo fez 12 viagens internacionais
que incluíram visitas a operações na Amé-
rica Latina, nos Estados Unidos e na Eu-
ropa. "Foi uma fase de conhecer muita gen-
te. Eu tomava 30 cafezinhos por dia", diz
ele. A maratona foi sugerida por Maga-
lhães, um fervoroso defensor do networ-
king. Segundo ele. a Philips é uma empre-
sa complexa, em que o relacionamento é
vital para o sucesso de um executivo. De
acordo com suas próprias contas. Maga-
lhães apresentou Zottoío a mais de 200
executivos da companhia durante o perío-
do de preparação. Ao levar adiante esse
programa de relacionamentos, a Philips es-
pera minimizar uma das causas mais co-



muns de insucesso de forasteiros: a falta
de integração política com as pessoas aci-
ma e abaixo deles. "Sem apoio, o execu-
tivo não faz nada", afirma Dárcio Crespi,
diretor da consultoria de contratação de
altos executivos Heidrick & Struggles no
Brasil. "E aí a tão sonhada mudança sim-
plesmente não vem."

A sucessão na Philips é um caso raro
não apenas porque foi exaustivamente pre-
parada mas também porque a empresa es-
tá longe de enfrentar uma crise — nos úl-
timos cinco anos, a companhia dobrou de
tamanho no Brasil, alcançando um fatu-

ramento anual estimado em quase l bi-
lhão de euros. Em geral, outsíders são cha-
mados para apagar incêndios. Dois dos
mais observados forasteiros em todo o
mundo atualmente, o americano Alan Mu-
lally, presidente da Ford, e o italiano Sér-
gio Marchionne, presidente da Fiat, fo-
ram convocados em momentos dramáti-
cos para as duas empresas. Mulally, ex-
presidente da Boeing, chegou ao coman-
do da Ford em outubro de 2006—na mes-
ma semana em que a montadora ameri-
cana divulgou um prejuízo de 5,2 bilhões
de dólares, referentes aos primeiros nove



meses de 2006. Para compensar a defasa-
gem de conhecimento do setor, ele ficou
recluso nos três primeiros meses depois
de assumir o comando. Numa carta distri-
buída aos funcionários em janeiro deste
ano, Mulally disse que passara as sema-
nas anteriores analisando os planos da Ford
e realizando reuniões semanais com a li-
derança para rever os negócios nos próxi-
mos anos. Só recentemente ele começou
a dar as primeiras declarações sobre os no-
vos rumos da companhia, como a possi-
bilidade de novas parcerias de produção e
desenvolvimento de produtos.

O italiano Marchionne, executivo que
nunca havia trabalhado na indústria auto-
mobilística, também foi chamado às pres-
sas na italiana Fiat, em junho de 2004. A
época, ele presidia uma centenária empre-
sa suíça que inspeciona e certifica produ-
tos, a SGS. Ao chegar, encontrou uma em-
presa praticamente sem caixa e que no ano
anterior havia perdido 2,4 bilhões de dó-
lares. Marchionne foi o quinto presidente
da Fiat em apenas três anos — e o primei-
ro forasteiro. Sem vícios no setor, adotou
práticas pouco convencionais que ajuda-
ram a melhorar os resultados. A Fiat co-
meçou a vender peças e motores para con-
correntes e também dei-
xou de construir protóti-
pos, passando a montar os
carros diretamente. Com
isso, o tempo de desen-
volvimento dos projetos
caiu de 24 para 18 meses.
Graças a ações como es-
sa, a divisão automobilís-
tica tornou-se lucrativa e
sua ação dobrou de valor no período de
apenas um ano. Em 2006, o lucro da Fiat
alcançou l ,2 bilhão de euros e Marchion-
ne tornou-se um dos executivos mais ce-
lebrados da Europa.

Uma das tarefas mais delicadas em pro-
cessos de sucessão com forasteiros é li-
dar corn a comum frustração dos direto-
res que se sentem preteridos na escolha
do número l. "A primeira reação a um fo-
rasteiro é de enorme desconfiança", diz
Betania Tanure, especialista em compor-
tamento organizacional da Fundação Dom
Cabral, de Belo Horizonte. Essa descon-
fiança se dá, sobretudo, por duas razões.
Uma delas é que a equipe encara com ce-
ticismo a possibilidade de um novato no
setor ser capaz de trazer soluções para o

negócio. A outra é o temor de que a che-
gada desse "intruso" possa complicar a
vida dos funcionários. Como os executi-
vos vindos de fora têm sempre o objetivo
de promover mudanças, sua receita pode
incluir medidas como a troca de diretores
ou o reposicionamento da companhia. To-
me o caso de Fernando Terni, ex-presi-
dente da operação brasileira da Nokia e
contratado pela cervejaria Schincariol em
fevereiro deste ano, quando Adriano
Schincariol, filho do fundador, deixou o
posto para ocupar a presidência do con-
selho de administração da companhia. Há

menos de dois meses no cargo, Terni já
anunciou a contratação de três novos di-
retores: Mareei Sacco (marketing), Mar-
cos Cominato (recursos humanos) e
Álvaro Mello (tecnologia da informação).
No mercado cervejeiro, a expectativa é
que outras modificações sejam feitas e
que Terni injete fôlego novo a uma com-
panhia que hoje está praticamente estag-
nada. (Procurado por EXAME, Terni pre-
feriu não conceder entrevista.)

Outro risco desse modelo de suces-
são — sobretudo nos casos de longas tran-
sições — é que a coexistência de dois



chefes confunda os demais
executivos da empresa ou
acabe gerando uma dispu-
ta pelo poder. O paulista
Gioji Okuhara, presidente
da Faber-Castell para a
América Latina, passou por
um processo de transição
de três meses quando assumiu a compa-
nhia em 2002, após deixar o comando das
operações da Danone no Brasil, Nesse
período, fez viagens, reuniões e visitas
com seu antecessor, que se aposentaria
em seguida. "Ele serviu como mentor e
passou aos poucos o comando das ope-
rações para mim", afirma Okuhara. "Mas
desde o começo deixamos claro para to-
dos que, até eu assumir oficialmente o
cargo, o responsável pela operação con-

tinuaria sendo ele." Na Vo-
torantim Cimentos, por
exemplo, a passagem entre
o atual presidente Walter
Schalka,-ex-Dixie Toga, e
seu antecessor Luiz Vilar
de Carvalho, ocorrida em
2005, não foi assim tão

tranqüila. O plano inicial previa que
Schalka permaneceria durante oito me-
ses apenas acompanhando a rotina da
companhia antes de tornar-se, de fato, o
presidente. Segundo executivos próximos
à empresa, a transição teve de ser anteci-
pada ern dois meses porque os acionistas
perceberam que havia certa queda-de-bra-
ço entre os dois. A saída foi empossar ra-
pidamente Schalka e transferir Vilar, que
tinha mais de 30 anos de Votorantim, pa-

ra o conselho de administração do gru-
po. (Procurada, a Votorantim Cimentos
preferiu não se manifestar sobre o assun-
to.) Aparentemente, na Philips, Maga-
lhães e Zottolo conseguiram driblar es-
ses perigos. A prova de fogo do forastei-
ro, porém, começa agora que a sucessão
se concretizou. De longe, o mentor con-
tinuará orientando o discípulo — Zotto-
lo sugeriu que a empresa reorganizasse
seu conselho consultivo e que Magalhães
fosse o presidente. Mas caberá a Zottolo
— e só a ele — alcançar os resultados es-
tabelecidos para a matriz. •
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