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Você é um líder     
situacional?

ALTA GERÊNCIA

Ele foi presidente, principal executivo de operações (COO) e principal executivo 
de fi nanças (CFO) da empresa-ícone do século 20, a Coca-Cola –na qual ingres-
sou em 1979, passou a ocupar cargos seniores em 1988 e que deixou apenas em 
2001. E foi presidente-executivo (CEO) da Revlon entre 2002 e 2006. Durante 

sua gestão nessas duas empresas, Jack Stahl sempre se preocupou em rabiscar bilhetes 
para si mesmo toda vez que alguma experiência cotidiana rendia uma lição gerencial 
importante. A coletânea de lembretes se transformou, em 2007, no livro Lessons on Lea-
dership: the 7 Fundamental Management Skills for Leaders at All Levels (ed. Kaplan). Espécie 
de “cartilha”, a obra reúne as teorias de Stahl sobre quase todos os aspectos da liderança 
corporativa, da contratação de colaboradores ao posicionamento de marca.

De acordo com o executivo, a defi ciência mais comum nos líderes é a incapacidade 
ou a falta de disposição para se concentrar nos detalhes necessários à implementação de 
uma abordagem estratégica. Para ele, os melhores líderes são os “situacionais”, ou seja, 
profi ssionais que identifi cam quando é mais conveniente se concentrar nos aspectos 
estratégicos ou quando convém mergulhar em detalhes práticos.

A seguir, Jack Stahl revisita sua experiência como líder máximo dessas duas empre-
sas gigantescas e, entre outras coisas, apresenta suas teorias sobre como liderar a C-suite 
(conjunto dos gestores com título de chief na hierarquia de uma empresa).

Como o sr. concilia uma visão panorâmica atenta com a disposição de se envolver em 
detalhes, sem sucumbir ao microgerenciamento?

Ao treinar os colaboradores para que se concentrem nos detalhes, você reduz a ne-
cessidade de micromanagement. Depois daquela experiência com Doug Ivester, aprendi a 
lição e nunca mais passamos por uma situação parecida novamente. Naquele momento, 
ele podia conversar comigo sobre a nova estratégia da empresa.

Doug tinha a capacidade de conciliar os dois aspectos da liderança. Conseguia pensar 
de forma abstrata, sentar e perguntar: “Muito bem, qual será o aspecto mais importante 
quando essa nova empresa começar a caminhar com as próprias pernas? Quais serão as 
questões estratégicas essenciais?”. Mas, se Doug não tivesse se dedicado a fi car discutindo 
o projeto comigo até duas da manhã, não teríamos conseguido montar aquela empresa. 
E ele era esperto o bastante a ponto de saber que precisávamos de orientação. Isso, para 
mim, é o que faz toda a diferença.

Essa é uma habilidade que, desde aquela época, eu tenho estimulado nos líderes pro-
missores. Já fi quei em reuniões até alta madrugada, ajudando as pessoas a identifi car as 

Jack Stahl, ex-presidente da Coca-Cola e da Revlon, afirma nesta 

entrevista que líderes de verdade são assim, pois sabem conciliar uma 

atuação estratégica de amplo alcance com a atenção aos detalhes 

da empresa
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falhas no trabalho e estimulando-as a respeitar a importância dos detalhes. Não é nada 
divertido, porque ninguém gosta de fazer isso. Em geral, a reação é dizer: “Deixe-me fazer 
meu trabalho sozinho”. O mais comum é que os profissionais não queiram esse tipo de 
intervenção, mas garanto que vale a pena.

Acredito que gestão não é concurso para premiar os mais queridos. Em uma empresa, 
todos devem se concentrar nos detalhes e, se os líderes souberem que seus colaboradores 
fazem isso, podem se afastar e começar a atuar em uma perspectiva mais estratégica.

Como suas técnicas de liderança foram ajustadas às mudanças nos 22 anos em que o 
sr. atuou na Coca-Cola?

A maior transformação ocorrida nesse período foi no volume de informações. A Coca-
Cola está presente em 180 países e, há três décadas, se você trabalhasse no escritório 
central, talvez ouvisse falar de um mercado importante, como o brasileiro, uma vez por 
mês, quando chegava um fax informando os resultados das operações no país. Você iria 
ao Brasil uma vez por ano, os profissionais da unidade brasileira deveriam aparecer em 
Atlanta com a mesma regularidade, e o contato telefônico era raro.

Hoje o volume de informações é bem maior. Dá para ter um conhecimento bem mais 
preciso do que está acontecendo nos 180 países. O desafio para os executivos está em 
concentrar os sistemas de informação, as métricas de aferição e as rotinas de reuniões 
de modo a destacar os aspectos principais, a fim de garantir o aproveitamento produtivo 
do tempo.

Em minha opinião, a maior quantidade de informações é um fenômeno positivo, pois 
permite ter uma visão melhor e identificar os problemas e as oportunidades sistêmicas. 
Não que você precise se envolver em todas as decisões, mas dá para ter bem mais visibi-
lidade no que se refere à qualidade das rotinas de gestão e aos processos que ocorrem 
a sua volta. Em conseqüência, aumentam a pressão e a responsabilidade, o que eu não 
acho que seja ruim.

Conseguir identificar oportunidades sistêmicas a partir dos dados constitui uma quali-
dade essencial das lideranças. Quando assumi a divisão norte-americana de refrigerantes 
da Coca-Cola, por exemplo, o consumo per capita de nossos produtos era de cerca de 400 
copos por pessoa por ano. É muita coisa! É mais do que um produto da Coca-Cola por 
dia, considerando a população inteira! Mas parte do trabalho era definir uma meta. De-
cidimos que elevaríamos esse número para 600. Como fazer isso? Nós sabíamos que em 
algumas partes do país a média per capita era de aproximadamente 800 copos, enquanto 
em outras regiões não passava de 100, o que resultava na média de 400. Estabelecemos 
metas específicas, com ênfase nas áreas de menor consumo, e de repente a meta de au-
mentar o consumo em 50% começou a parecer possível.

Tanto a Coca-Cola como a Revlon representam modelos de branding eficientes. Como 
o sr. utilizou a combinação do pensamento estratégico e da atenção aos detalhes para 
a construção da marca?

Tudo começa a partir de uma estra-
tégia de marca bem clara e consistente, 
que é o que você acredita que sua marca 
oferece ao consumidor. No caso da Re-
vlon, por exemplo, era a idéia de uma 
“sensualidade confiante”. Além disso, é 
responsabilidade do líder ter certeza de 
que existem processos cotidianos que ga-
rantam que cada centavo investido em 
marketing tenha coerência com a men-
sagem essencial da marca. Na Revlon, 
pegamos todas as pessoas em posição de 
causar impacto sobre a imagem da marca 
(profissionais de vendas, que atuavam 
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entre 2002 e 2006. Antes, foi president e 
COO (o principal executivo de operações) 
da The Coca-Cola Company, entre 2000 e 
2001. Passou por várias posições seniores 
na Coca-Cola, entre elas a presidência da 
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pela Emory University (e, depois, com 
MBA pela Wharton School), e, em 1988, 
já ocupava seu primeiro cargo no topo 
da hierarquia, de vice-presidente sênior 
e controller. Atualmente é membro do 
conselho de administração da empresa 
farmacêutica Schering-Plough. Stahl 
é conhecido por seu pragmatismo de 
dia-a-dia, geralmente não esperado em 
pessoas que vêm do mais alto escalão 
corporativo.
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em lojas; profissionais da produção, que lidavam com as embalagens; profissionais de 
marketing, envolvidos com as campanhas e a publicidade) e nos certificamos de que a 
mensagem da marca chegava até elas, além de orientá-las sobre as maneiras de reforçar 
essa mensagem.

Para transmitir esse tipo de mensagem a uma empresa inteira, é preciso estar atento 
aos detalhes internos da organização, inclusive os que envolvem as pessoas. Uma das coisas 
que costumo alertar é para a localização das “torres de transmissão”, ou seja, pessoas que 
exercem uma influência inesperada. Você pode identificá-las ao andar pelos corredores, 
conversar com os colegas e descobrir de onde vêm as conversas informais. Basta pergun-
tar: “Quem as pessoas procuram no departamento financeiro?”. A resposta será: “Elas 
procuram o fulano”. Com freqüência, essas pessoas partilham algumas características 
–têm capacidade analítica, costumam ficar no seu canto, estão na empresa há bastante 
tempo e por isso desfrutam uma credibilidade merecida. Saber quem são esses líderes 
ocultos e dedicar bastante tempo a eles é muito importante. Você deve procurá-los e ex-
por suas estratégias de marketing, por exemplo, de forma que aquela pessoa atue como 
uma influência positiva. Porque, se você não fizer essa aproximação e esse profissional 
não estiver bem informado, gastará bem mais tempo tentando corrigir as mensagens 
que ele transmite aos colegas.

Quais empresas se beneficiaram nos últimos tempos com esse tipo de forte liderança 
de marca?

Acho que a Coach tem feito ótimo trabalho. Originalmente, a marca estava po-
sicionada como produtos de couro de alta qualidade. Mas, há alguns anos, a mar-
ca enfraqueceu. Empalideceu, perdeu brilho. Se você entrar hoje em alguma loja, 
porém, verá que o local reforça aquela essência original da marca, com os produ-
tos tradicionais bem-feitos e bem-dispostos. E ainda tem um animado marketing 
que constrói novos pilares para o futuro da marca. Eles transmitem uma men-
sagem essencial e sabem reforçá-la, por isso conseguem ampliar os limites, ex-
pandir a marca. A empresa tem se saído muito bem. Acredito que o presidente da  
Coach deve ter desempenhado papel central nesse processo, pois fica claro que a 
compreensão correta da mensagem essencial atingiu toda a empresa e chegou até os 
consumidores.

Por outro lado, vejamos o que aconteceu com a Oldsmobile. Quando eu era jovem, 
era uma marca desejada, símbolo de status. Mas a marca não conseguiu acompanhar as 
mudanças e não foi rejuvenescida. Não recebeu novas energias. Quando era tarde demais, 
começaram com uma campanha de marketing da qual talvez você se lembre, que dizia: 
“Não é o mesmo Oldsmobile do seu pai”. Dizia o que não era, mas não explicava o que 
passou a ser. E o Oldsmobile do meu pai, naquela época, era ótimo. Na minha opinião 
eles se perderam, nunca conseguiram redefinir como seria a nova cara da marca, como 
ela deveria parecer, e por isso ela morreu.

Há uma tendência para maior interação entre os líderes corporativos e seus pares no que 
se refere a questões como aquecimento global, infra-estrutura e meio ambiente. Como 
suas idéias podem ajudar esses líderes a atuar melhor neste complexo universo?

Essas mudanças estão estimulando muitas empresas a ampliar seus objetivos. Basica-
mente, os líderes corporativos precisam apenas definir um rumo para suas organizações 
e planejar as medidas necessárias para levá-las de um ponto a outro. Mas um aspecto que 
costumo abordar é a importância de se manter coerente na hora de traçar esse percurso, 
respeitar o que é prioritário para você e sua empresa. A identificação clara desses valores 
é um pré-requisito para empregar de forma inteligente os recursos da companhia. Há 
cerca de dez ou vinte anos, as prioridades claras eram os acionistas, a rede de revenda, 
os consumidores e a empresa. Hoje esses elementos se multiplicaram, sobretudo no caso 
das companhias com atuação mais ampla. Agora elas incluem as comunidades, governos 
e organizações não-governamentais, todos com papel essencial na construção de um 
diálogo mais amplo com o mundo corporativo.
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O Wal-Mart, por exemplo, começa a realizar um trabalho bem eficiente ao dar ouvidos 
a essa comunidade ampliada. Ele avaliou seu impacto no meio ambiente, o que o levou a 
adotar uma abordagem bem diferente e mais proativa com as comunidades e os governos 
de todo o mundo. E agora ele começa a implementar programas para dar sustentação 
a essa percepção –por exemplo, passou a exigir que os fornecedores adaptem o sistema 
de embalagens para eliminar desperdícios. Tudo isso é resposta às demandas de uma 
comunidade mais ampla. É um ótimo trabalho. 
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