
PRIMEIRA PESSOA

JROSPECTO DA IPO DAVIMPELCOM na Bolsa de Valores de
Mova York, em 1996, previa que mais de um em cada
iez russos teria um telefone celular em 2006 — no
inguajar do marketing, uma taxa de penetração de 14%.

Hoje, essa taxa é superior a 120%, o que significa que, em média,
cada russo tem 1,2 celular — número que explica por que, nesse
intervalo de dez anos, nosso valor de mercado foi de US$ 607
milhões para US$ 16 bilhões, ultrapassando a marca dos US$ 40
bilhões ao fim de 2007.

Isso é o que chamo de hipercrescimento: a porção íngreme
da curva S pela qual passa a certa altura a maioria dos mercados
e dos setores jovens — e onde vencedores e perdedores se sepa-
ram. O que torna atípica a experiência da VimpelCom é, a meu
ver, o fato de termos entrado na fase de hipercrescimento como
empresa de porte relativamente grande, não como uma novata
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empreendedora; já éramos, afinal, lista-
das na bolsa nova-iorquina,

Na verdade, o hipercrescimento de
nosso mercado só foi começar em 2003,
quando a taxa de penetração no mer-
cado russo atingiu 20%. Depois disso,
bastaram apenas dez trimestres para
chegar a 80%. Imagine: em dois anos
e meio a situação passou de apenas
um em cada cinco russos com celular
para quatro em cada cinco. Aqui, pa-
rece haver um padrão. À medida que
fomos avançando sobre outros mer-
cados — em outras antigas repúblicas
soviéticas —, descobrimos que merca-
dos de telefonia celular reiteradamente
passavam de uma penetração de 20%
para So% em menos de três anos. Foi a
primeira lição que aprendemos sobre o
fenômeno: o hipercrescimento termina
com uma incrível rapidez.

A segunda lição é que essa experi-
ência ou destrói a empresa ou a deixa
muito mais forte. Quando assumi a
presidência da VimpelCom, em 2003,
toda reunião era para lidar com uma
crise e toda decisão era tomada em
clima de pânico. Faltava gente, faltava
capacidade de rede, faltava capacidade
de TI; as campanhas publicitárias eram
rodadas em apenas três dias, menos de
uma semana antes do lançamento. Um
empreendimento novo em geral conse-
gue sair ileso dessa fase, pois sua orga-
nização ainda é relativamente flexível e
pode ser modificada rapidamente com
a intervenção de um fundador. Já uma
empresa estabelecida pode estar em
desvantagem não só devido a decisões
anteriores ligadas a tecnologia e produ-
ção, mas também devido a um legado
organizacional inadequado que demo-
ra para ser reparado — se é que pode
ser — devido ao jogo político interno
e a grupos de interesses conflitantes.
Quando a empresa pára para resolver
esses problemas, o ritmo dos eventos ra-
pidamente a deixa para trás. Logo, uma
empresa de médio ou grande porte que
queira sobreviver ao hipercrescimento
precisa ter visão — ou sorte •— para es-
tabelecer as estruturas e práticas orga-
nizacionais corretas.

Graças a uma mescla de sorte e estri-
ta adesão a um punhado de preceitos
básicos de gestão, sobrevivemos. Minha
intenção, com esse artigo, é ajudar em-
presas que se aproximam do limiar do
hipercrescimento em seus mercados e
setores a se posicionar melhor para o
que está por vir. Graças ao exame re-
trospectivo de nossa experiência na
Rússia e em mercados adjacentes, pu-
demos identificar a organização, as prá-
ticas e os processos que essas empresas
deveriam adotar para despontarem co-
mo líderes no topo da curva S.

Na maioria dos casos a participação
de mercado é definida durante a fase
de hipercrescimento de um setor. Uma
vez que o crescimento desacelera e des-

pontam as líderes, a divisão do bolo
não sofre mudanças radicais. Qualquer
relatório de pesquisa sobre qualquer
mercado europeu de telefonia celular
— Reino Unido, Alemanha, França —
mostrará ao leitor que a participação
de todas se estabilizou quando a taxa
de penetração atingiu os 70%-8o%, que
é quando um mercado começa a sair da
fase de hipercrescimento.

Isso significa que para empresas
entrando no hipercrescimento a estra-
tégia começa com as vendas. É preci-
so tratar de conquistar o máximo do
mercado possível. Para tanto, o modelo
de negócios não precisa ser ideal, mas
simplesmente bom o bastante para que
a empresa atraia clientes pagantes
e opere com um punhado de indica-
dores de fácil compreensão. Não faz
muito sentido perder tempo criando
uma combinação perfeita de produtos
e serviços e um modelo de negócios
ajustadíssimo, repleto de indicadores
de desempenho, se no meio tempo a
concorrência abocanha todos os clien-
tes. De todo modo, não haverá muitos
dados sobre custos logo de cara — de
forma que não há muito a fazer no sen-
tido de reparar o modelo de negócios
no primeiro ano de hipercrescimento,
ainda que a empresa quisesse.

Consoante com essa abordagem, op-
tamos por um indicador simples para a
definição de metas e a mensuração do
desempenho: número de assinantes. É
um indicador fácil de entender. Alinhar
a compensação a ele também é simples,
assim como festejar seu crescimento.
Esperávamos, sim, que nossos gerentes
ficassem de olho nos custos, e pedimos
que limitassem o aumento de despesas
gerais e administrativas a 50%-75% da
receita. Mas não fomos estritos nessas
diretrizes. O foco tinha de ser a aquisi-
ção de clientes.

Alexander V. Izosimov é presidente da

VimpelCom, uma das principais operadoras

de telefonia celular na Rússia e em outras

antigas repúblicas soviéticas e primeira

empresa russa listada na Bolsa de Valores

de Nova York. Sua sede é em Moscou.
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O grande desafio dessa estratégia é
assegurar que a empresa possa, real-
mente, levar seus produtos e serviços
aos novos clientes. Rapidamente desco-
brimos, por exemplo, que tentar admi-
nistrar centralmente projetos de infra-
estrutura retardava o progresso, algo
que simplesmente não podíamos per-
mitir. Logo, deixamos a responsabilida-
de com os sócios locais. Isso significava
que tínhamos pouco controle sobre os
projetos; inevitavelmente, o estoque e
obras de infra-estrutura atingiram ní-
veis astronômicos. Concluímos, porém,
que àquela altura da curva S tínhamos
pouca saída: teríamos de jogar dinheiro
no problema e confiar que nossos só-
cios não tirariam proveito da situação.
Em geral, não tiraram. Foi um risco, é
claro, mas quem não assume riscos não
fará negócios nunca.

Uma vez que seus gerentes estejam
gerando boas vendas e a empresa esteja
posicionada para ficar com o grosso do
mercado quando o hipercresdmento

chegar ao fim (uma empresa em nosso
setor leva sete ou oito trimestres pa-
ra saber qual sua posição), é possível
começar a se preparar para a disputa
pós-hipercrescimento — o que significa
fazer o pessoal pensar sobre a eficiência
e o modelo de negócios. De novo, sou a
favor de manter simples as metas; logo,
em 2004, escolhemos outro indicador, o
EBITDA, para complementar o núme-
ro de assinantes. Àquela altura come-
çávamos a ter uma idéia dos custos, de
modo que nossos gerentes já contavam
com certos dados para embasar suas de-
cisões nesse quesito. Além disso, já era
razoável responsabilizar esses gerentes
por suas decisões. O EBITDA se provou
bastante eficaz em levar as pessoas a
dar mais atenção aos custos à medida
que novos clientes aderiam ao serviço.

Ao final de 2005 fizemos mais uma
correção e mudamos a definição de cres-
cimento: de número de assinantes para
receita. Isso porque, no futuro, nossa
sobrevivência dependerá menos da ca-

pacidade de convencer o público a com-
prar seu primeiro celular de nós e mais
da capacidade de segurar a clientela, ex-
trair mais valor dela e atrair usuários de
outras operadoras de celular. Nosso foco,
portanto, é descobrir como estimular o
uso sem reduzir preços e corno segurar
o cliente com programas de fidelidade,

Mais recentemente, com o amadure-
cimento do mercado, adotamos outro
indicador: o retomo sobre ativos. Agora
que nossa ênfase estratégica é a maxi-
mização dos ativos, estamos tentando
reduzir nossa exigência de capital de
giro, sobretudo com uma ação mais
disciplinada na hora de selecionar for-
necedores, administrar o processo de
pedidos e fazer cumprir prazos de en-
trega. Tendo triunfado, vamos nos dedi-
car, agora, a melhorar o modelo.

Não abandonamos a busca do cres-
cimento; é só que não esperamos que
o mercado russo vá crescer sempre
àquele ritmo, e estamos ajustando nos-
sa estratégia à luz desse fato. Logo, em
mercados nos quais a penetração ainda
não chegou a 20%, como Tajiquistão,
Usbequistão e Vietnã, nossa meta ini-
cial será, novamente, vender.

Empresas estabelecidas, sobretudo em
setores como o de telecomunicações e
informática, caem no erro de tentar en-
xergar à frente demais em termos tec-
nológicos. Em nosso ramo de atividade
sempre está surgindo uma nova kilier
app. Ontem, o centro das atenções era
o Wimax {worldwide interoperabiíityfor
microwave access). No dia anterior, em
feiras de telecomunicações só se falava
de "triple play" — da oferta combinada
de TV, telefonia e internet. Antes disso
foi a vez da "convergência" de serviços
e tecnologias de redes convencionais e
sem fio.

Naturalmente, é importante que a
empresa esteja por dentro das tendên-
cias tecnológicas em seu setor — mas
as que saem vitoriosas ao fim do hiper-
crescimento em geral não perdem mui-
to tempo divagando sobre as implica-
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çoes estratégicas de tecnologias futuras.
Precisam lidar com a killer app do mo-
mento e com o apetite que esta desper-
ta no mercado. Além disso, aplicativos
futuros costumam estar a cinco anos de
distância, e as oportunidades certas que
a empresa estaria perdendo hoje supe-
ram de longe qualquer avenida que po-
dería estar sendo aberta para amanhã
com o desvio de recursos para projetos
incertos. Na VimpelCom decidimos de-
liberadamente não estar na vanguarda
da tecnologia do setor. Com isso, pode-
mos nos concentrar nos sistemas e nas
soluções mais críticos para nossas bases
de clientes em hipercrescimento.

Tivemos a vantagem de operar em
mercados tecnologicamente atrasados
em relação à Europa Ocidental, aos
Estados Unidos e até a mercados mais
sofisticados no Japão e na Coréia do Sul.
É como ter uma bola de cristal: é possí-
vel examinar uma tecnologia e o modo
como é usada para só então definir se,
e como, aplicá-la ao próprio mercado.
Não é preciso tatear no escuro, que é
mais ou menos o que operadoras de ce-
lular nos EUA e na Europa fazem. Um
bom exemplo é o da função push-to-talk
(PTT). Em 2002, só se falava dela nos
EUA. Basicamente, o PTT permite que
o usuário se conecte imediatamente
pelo celular com uma ou mais pesso-
as — bastando, para tanto, apertar uma
tecla no aparelho. Funciona como um
waíkie-talkie ou um rádio portátil, mas
sem limitações geográficas.

Como na Rússia o novo serviço não
podia ser implementado logo de cara,
tivemos o luxo de parar para pensar um
pouco sobre a questão. Concluímos que
provavelmente não emplacaria no país,
pois os russos não cresceram brincando
com walkie-talkies como os americanos.
Seria preciso um tremendo esforço pa-
ra convencê-los a usar a função. Mudar
o comportamento das pessoas é muito
mais difícil do que entender uma tecno-
logia nova e incorporá-la a aparelhos e
redes. Decidimos testar o PTT numa pe-
quena região — e nossa experiência ali
justificou a decisão de não correr a ado-
tar essa suposta kiUer app, que poderia

facilmente ter desviado nossa atenção
do principal: a explosão das vendas de
aparelhos celulares básicos.

Grande parte do crédito por nosso su-
cesso deveria ir para meu antecessor
na presidência, Jo Lunder, que tomou a
sábia decisão de padronizar tecnologias,
estruturas organizacionais e processos
administrativos em todas as operações
da empresa. A medida foi urna resposta
ao ambiente competitivo que enfrenta-
va — situação que mostra que, às vezes,
não ocupar a liderança do setor pode
ser uma dádiva para a empresa.

Quando Jo foi nomeado presidente,
em abril de 2001, a líder do mercado na-
quele momento tinha um fluxo de caixa
saudável e vinha adquirindo operações
regionais fora de Moscou para aumentar
a participação naquele que, mesmo en-
tão, já era um mercado em crescimento
acelerado. Com um fluxo de caixa me-
nor, a VimpelCom jamais poderia bater
sua principal concorrente nessa arena.
A única saída era crescer organicamente.
Jo percebeu que, para acompanhar o rit-
mo de crescimento de então, a Vimpel-
Com teria de montar uma organização
altamente previsível e capaz de ganhar
escala — ou seja, o McDonald's das tele-

comunicações. Hoje, quem entra numa
filial nossa — a de Sakhalin, digamos
— verá algo exatamente igual a todas as
demais instalações da empresa. Todos
os processos são idênticos. Para muitos
leitores, pode soar banaí, mas é preciso
lembrar o contexto: estamos falando da
Rússia no começo de 2001. Ninguém em
nossa área, supostamente de alta tecno-
logia, havia provado antes a fórmula do
McDonald's.

Um bom exemplo de processo padro-
nizado é a avaliação mensal de negócios
que ocorre na matriz e em todas as uni-
dades regionais. Nessa reunião discuti-
mos os principais indicadores e motores
do desempenho. Além de examinar o
mesmo tipo de dado, os participantes
seguem um formato único. Isso acelera
a discussão e age como fator aglutina-
dor. Se for transferida de uma unidade
para outra, urna gerente participará, no
novo posto, da mesma reunião mensal.
Com sistemas e processos comuns, nin-
guém perde tempo se adaptando. Para
sustentar todas essas avaliações, acaba-
mos de concluir a implementação de
um sistema centralizado de contabili-
dade e controle — fundado no ERP da
Oracle, permite que nossos relatórios
administrativos e nossa contabilidade
fiscal estejam em conformidade com os
padrões GAAP e com as normas russas.
Já se sente a diferença. Num negócio
como o nosso há muitos dados em tem-
po real. Para competir bem, é absoluta-
mente necessário poder analisar esses
dados com rapidez para poder agir com
base na informação.

Em 2003, quando teve início o hiper-
crescimento, as vantagens da fórmula
organizacional da VimpelCom logo
ficaram evidentes. A líder do mercado
de telefonia celular tinha reunido um
amontoado de empresas — todas com
redes, processos e sistemas de cobrança
próprios — consolidadas apenas no pla-
no financeiro. Na prática, essa empresa
era uma reunião de várias outras, cada
qual com uma diretoria própria que de-
fendia com unhas e dentes seus direitos
de decisão e os próprios sistemas. Já a
VimpelCom tinha um arsenal padro-
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nizado de tecnologias, para não dizer
sistemas compartilhados e processos
decisórios muito claros. Logo, embora
fôssemos nominalmente menores do
que a principal concorrente, de uma
perspectiva organizacional éramos
muito maiores, pois nossa adversária
não era um todo unificado,

Se pararmos para pensar, a única es-
tratégia sensata durante o hipercresci-
mento é a nossa — "ser o McDonakTs
das telecomunicações". Aumentar a par-
ticipação de mercado com a compra de
outras empresas pode ser astuto em am-
bientes estáveis. Já no hipercrescimento
o mercado muda com tal rapidez que
quando por fim um acordo é firmado
— para nem tocar na questão da integra-
ção — é bem provável que os eventos
tenham deixado a empresa para trás e
quase certo que uma rival tenha abo-
canhado a clientela nova que ficou ao
deus-dará enquanto sua empresa discu-
tia cifras e argumentava com bancos e
advogados. Enquanto nossa concorren-
te lutava para colocar em ordem suas
400 casas, a VimpelCom estava conquis-
tando novos assinantes e prestando um
serviço melhor do que o oferecido por
qualquer outra empresa, com cobertura
ampla e relativamente ininterrupta.

Tivemos o cuidado de preservar a
simplicidade e a escalabílidade à medi-
da que entrávamos em novos mercados
em hipercrescimento fora da Rússia.
Devo dizer que nem sempre foi a solu-
ção rnais barata. Em 2003 e 2004 tive-
mos uma discussão fundamental sobre
a abordagem à TI e à cobrança em no-
vos países. Parte de minha equipe acha-
va que, ao entrar em mercados meno-
res, deveríamos empregar os sistemas
locais já em uso, em vez de implantar o
sistema de alta capacidade, mas relati-
vamente caro, que usávamos na Rússia.
A solução barata seria perfeitamente
adequada para o volume de assinantes
(algumas centenas de milhares) que es-
taríamos atendendo a princípio. Podía-
mos deixar a transição para quando já
estivéssemos operando. Acabamos deci-
dindo instalar o sistema padrão, ainda
que a um custo inicial maior. Isso signi-

ficava que não teríamos de administrar
a interface entre sistemas distintos e
que teríamos condições de oferecer à
clientela uma solução superior durante
o hipercrescimento — ficando, portan-
to, em melhor posição para conquistar
a maior parcela dessa nova clientela.
Foi o que fizemos — e valeu a pena. No
Casaquistão, nosso primeiro mercado
na Comunidade de Estados indepen-
dentes, multiplicamos por nove a base
de assinantes no intervalo de três anos,
levando nossa participação de mercado
de cerca de 30% para algo como 50%.

Hoje, somos muito disciplinados em
relação ao hipercrescimento. Quan-
do chegamos a um mercado prestes a
entrar nessa fase, despachamos uma
equipe para implementar todos os
componentes e processos padroniza-
dos da organização. Mas, concluída a
instalação do sistema básico, deixamos
o trabalho em si para quem é do lugar
— o que me leva â regra seguinte.

Para empresas manufature ira s em
hipercrescimento, o desafio organiza-

cional costuma ser simplificado pelo
fato de que muitas de suas funções são
controladas centralmente. A produção
ocorre em poucas instalações e, embora
haja uma cadeia de suprimento a admi-
nistrar, o grosso do pessoal em campo
é de uma única área: vendas. Já em-
presas como a nossa, cujas operações
regionais são independentes, exigem
também uma infra-estrutura física e o
pessoal para tocá-la. Temos nossa ope-
ração em Moscou, que funciona tam-
bém como a matriz da empresa, e oito
divisões regionais distintas, que por sua
vez controlam um total de 76 filiais fora
de Moscou.

Nesse tipo de organização há um
grande risco de paralisia decisória.
Quando aqui cheguei, a queixa mais
freqüente que ouvia era que era preci-
so ir a Moscou para decidir que cor de
papel higiênico comprar. O que ocorria
era que executivos de escalão relativa-
mente baixo na matriz eram responsá-
veis por decisões ligadas a atividades
definidas com bastante estreiteza e que,
apesar disso, eram comuns a todas as
divisões da organização. Às vezes, era o
contrário. O pessoal das regionais ten-
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dia a recorrer a Moscou para a reso-
lução de qualquer impasse, em vez de
buscar, por si só, uma solução. Até cer-
to ponto essa conduta era um legado
da era soviética — embora certamente
soará familiar para quem já trabalhou
numa organização grande e dispersa,
carente de uma noção comum de como
fazer as coisas.

A paralisia decisóriaé, simplesmente,
algo que a empresa não pode permitir
no hipercrescimento. Quando cheguei
à VimpelCom, fomos imediatamente
esclarecer quem decidia o quê, e em
que nível. A maior tarefa era definir o
papel da matriz.

Aqui, meu modelo era o da fabri-
cante americana de doces Mars, cujo
controle é familiar e na qual trabalhava
antes de vir para a VimpelCom. Se um

tentem manipular o sistema — algo
que nós, russos, sabíamos fazer mui-
to bem durante a era soviética. Na
VimpelCom buscamos convencer
o pessoal de que nossos padrões e
valores eram realmente elevados e
que esperávamos que todos os respei-
tassem. Parte desse processo incluiu
dar o exemplo de cima e expor e pu-
nir todo e qualquer ato desonesto
que viesse à tona. No final, porém,
não havia muita saída a não ser acre-
ditar que o pessoal agiria da forma
certa; numa situação de hipercres-
cimento, não há muito tempo para o
policiamento. E quer saber? Deu certo.
Em geral, nosso pessoal aderiu aos pa-
drões elevados que dissemos esperar.
Creio que a maioria dos russos quer
deixar para trás o passado de corrup-

dia for à sede da empresa em McLean,
Virgínia, o leitor encontrará uma ma-
triz cujo porte eqüivale ao de um úni-
co andar da nossa sede, equipado com
apenas 50 mesas, 20 delas desocupadas
a maior parte do tempo. É assim que a
Mars comanda um negócio com US$ 21
bilhões em receita e vendas em mais
de cem países. Sua matriz se concentra
claramente em três áreas: definir metas
estratégicas mensuráveis e garantir que
todos as entendam,aprovar e monito-
rar orçamentos e despesas de capital e
definir quem ocupará cargos cruciais.
Quase todas as decisões operacionais
são delegadas aos responsáveis pelo de-
sempenho naquela área. Se um geren-
te regional quiser contratar mais gente,
a decisão é sua — desde que honre as
metas. A matriz intervém apenas se co-
meçar a tornar esse tipo de decisão, mas
deixar de cumprir as metas.

Para que a abordagem funcione, é
preciso garantir que os gerentes não

cão e não vai morder a mão que lhe dá
essa oportunidade.

Delegar à linha de frente o poder
de decidir não só poupou um tempo
até então consumido com o repasse de
decisões a instâncias superiores, mas
também colocou o poder nas mãos
de gente mais decisiva. A meu ver, a
maioria dos gerentes em campo está
buscando oportunidades para provar
seu valor. São seus subordinados que
vacilam. Ainda não somos tão rápidos
na execução como gostaria — falta re-
duzir o tempo de chegada ao mercado
—, mas delegar o poder de decisão foi
um primeiro, e muito importante, pas-
so. O pessoal da empresa confia muito
mais no próprio taco, o que gera um
comportamento mais empreendedor.
É algo que começa a ser notado na
qualidade dos candidatos a uma vaga
na VimpelCom, que buscam a empresa
porque sabem que nela é possível fazer
e acontecer.

Regra 5 Cultive uma cultura
empreendedora
Ao repassar o poder de decisão à linha
de frente, é preciso se empenhar tam-
bém em criar uma cultura empreen-
dedora. Nesse aspecto, a Mars foi uma
excelente escola para mim, pois a em-
presa é bastante voltada à ação. Nela, a
pessoa decide e faz. Se aquilo que fizer
não funcionar, desiste e tenta outra coi-
sa. O erro não é punido na Mars — des-
de que a pessoa mostre que é capaz de
seguir em frente e acertar na segunda
ou na terceira tentativa. É essa a cultu-
ra que o hipercrescimento pede.

Para que vingue, contudo, é preci-
so garantir que as pessoas se comuni-
quem. Quando cheguei aqui, descobri
que o pessoal estava basicamente preso
em seus silos organizacionais. A equipe
das centrais de atendimento ao cliente,
por exemplo, não recebia informação
nenhuma sobre lançamentos e, por-
tanto, não podia dar suporte a novos
produtos; o pessoal da engenharia co-
meçava a implementar um upgrade
sem coordenação com o de operações,
o que derrubava a rede toda por horas
— e por aí vai. Além disso, com a de-
terioração do serviço, perdia-se muito
tempo buscando culpados.

Há cerca de quatro anos estamos tra-
balhando para derrubar essas barreiras
organizacionais e funcionais. O primei-
ro passo foi criar reuniões semestrais
das quais toda a gerência participa (ca-
da uma inclui de 200 a 300 participan-
tes) e cuja meta é destacar problemas
existentes na empresa (incluindo na es-
fera da comunicação), a encontrar pos-
síveis soluções para esses problemas e
a elaborar planos de ação. Em seguida,
para melhorar o processo de troca de
informações e padronizar a informa-
ção por todas as divisões da Vimpel-
Com, começamos a divulgar os resulta-
dos das avaliações mensais por toda a
empresa. Mais recentemente, criamos
uma intranet para dar ao pessoal infor-
mações abrangentes sobre os negócios,
a estratégia, as metas e os principais
projetos da VimpelCom. Fazemos um
esforço consciente para incluir proje-
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tos transfuncionais em nossos proces-
sos de negócios em todos os níveis da
gerência, e para incentivar o pessoal
a participar ativamente de equipes de
projetos e grupos de trabalho. O últi-
mo passo na criação de um ambiente
propício à comunicação foi derrubar as
divisórias em nosso espaço de trabalho

— meta que tinha em mente desde meu
primeiro dia na companhia.

O outro requisito de uma cultu-
ra empreendedora é que as pessoas
não tenham medo de errar. Isso foi e
continua sendo um grande problema.
O trabalhador russo não gosta que o
vejam fracassar. Aliás, isso explica, em
parte, sua tendência a deixar decisões
importantes para os outros. É que teme
o que poderá lhe suceder caso tome a
decisão errada. Naturalmente, aqueles
a quem repassa a decisão sentem o
mesmo temor.

Não há fórmula mágica para mudar
esse tipo de cultura. O único a fazer é
seguir frisando, em toda comunicação,
o quanto a empresa aprecia a capaci-
tação e o poder decisório de todos. O
segredo é desviar sua atenção do fra-
casso, que tanto temem, e canalizá-la
para o sucesso e a oportunidade, que
naturalmente desejam. Em outras pa-
lavras, não perca tempo insistindo em
dizer que ninguém será punido, pois
isso pode enviar o sinal errado. Em vez
disso, apresente ao pessoal exemplos
daquilo que gostaria que fizessem. Para
tanto, o melhor é celebrar e premiar
publicamente funcionários cujos atos e
triunfos exemplificam, a seu ver, a cul-
tura que a empresa busca.

Lançamos, em 2004, um programa
chamado "Idéias inovadoras na práti-
ca". A meta era motivar todos a ir além
da funcionalidade — a se sentir parte
da empresa e a trabalhar para seu pro-
gresso com a adoção de novas idéias.
Como parte do programa, honramos
anualmente os melhores funcioná-
rios com insígnias como "líder", "des-
taque do ano" e "astro da equipe".
Este ano lançamos um programa si-
milar para acelerar todos os processos
na empresa — aprovação e assinatura

de documentos, compras, inauguração
de redes. Gente de distintas áreas, de
distintos locais e de distintos cargos
participa do desenvolvimento de pro-
jetos transfuncionais dentro dos mar-
cos deste programa. Vencem aqueles
que tomaram decisões que serviram
para acelerar um projeto ou gerar
mais valor para um cliente. Nas fes-
tas anuais da empresa, entregamos
a esses indivíduos um certificado de
sucesso. Acima de tudo, computámos
explicitamente esses êxitos na hora
de promover alguém, para que todos
vejam que um certificado desses é bom
para a carreira.

Sempre fui fã de esportes de velocida-
de, como a Fórmula i, o esqui downhiü,
o surfe, e por aí vai. Creio que adminis-
trar uma empresa em hipercrescimento
é muito parecido a praticar um esporte
desses. Quando vai aprender a pilotar
um carro de corrida ou a surfar, a pes-
soa aprende a seguir o fluxo, não a lutar
contra ele. Mentalmente isso significa
estar a um só tempo concentrado e re-
laxado — concentrado no sentido de
estar atento apenas à direção, digamos,
mas relaxado em relação à experiência
em si. Foi o mesmo na VimpelCom du-
rante a fase de hipercrescimento. Em
vez de tentar prever e controlar nosso
crescimento, busquei deixar o pessoal
da empresa livre para aproveitar aque-
la fase da melhor maneira possível. No
fim das contas, creio que minha maior
contribuição foi não controlar demais
as coisas, foi mostrar ao pessoal que
confiava em sua capacidade de decidir
corretamente e permitir que tomassem
essas decisões. É claro que exerci certo
controle sobre as metas que traçamos,
mas resisti ao instinto de microgeren-
ciar situações em que há muito em
jogo. Afinal, não havia como levar a
organização inteira em meus ombros.
No final, deu certo. Cometemos erros, é
claro, mas a VimpelCom saiu vitoriosa
do hipercrescimento.

Reprint R0804H-P

Para pedidos, veja ao lado.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em portugês, n. 4, p. 87-93, abr. 2008.




