
AS QUATRO
QUALIDADES
DE UM LÍDER

INOVADOR
Coragem, curiosidade,
mente aberta e gosto

pela colaboração estão
por trás do sucesso

da Procter & Gamble

Em meados de 2000, a Procter &
Gamble era um gigante desnor-

teado. Seus produtos não mais entu-
siasmavam o consumidor e a empresa
perdia terreno para a concorrência.
Seu valor de mercado havia caído
US$ 50 bilhões em apenas seis meses.
Foi quando A. G. Lafley assumiu o co-
mando da companhia. Recebido com
desconfiança pelo mercado - as ações
caíram ainda mais quando seu nome
foi anunciado -, levou a inovação para
todos os cantos da corporação e recu-
perou a companhia. No recém-lança-
do The Game-Changer ("O virador de

jogo"), o consultor indiano Ram Cha-
ran mostra como a Procter & Gamble
transformou-se numa das empresas
mais inovadoras do mundo. O livro foi
escrito em parceria com o próprio La-
fley, a quem coube o relato das práticas
de inovação adotadas pela empresa. Na
visão de Charan, os dirigentes da P&G,
assim como os da DuPont, da GE e da
Samsung, são um modelo de liderança
inovadora graças a quatro qualidades:

Coragem - Característica impor-
tante para enfrentar as incertezas do
mundo dos negócios. Os produtos de
higiene pessoal lançados no mundo,
por exemplo, fracassam em 80% dos
casos. Líderes corajosos sabem apren-
der com os fracassos.

Curiosidade - Os inovadores cos-
tumam ter o espírito dos detetives de
ficção: concentram-se no problema a
ser resolvido e levantam questões que
ninguém havia pensado. Gostam de
desafiar as equipes. "Por que não?" é
uma de suas expressões favoritas. Pro-
curam sempre novas possibilidades.

Mente aberta - São receptivos às
novas idéias (de qualquer um, vindas
de qualquer lugar e a qualquer mo-
mento). Criam as condições para que

as sugestões internas possam fluir pe-
los departamentos e as sugestões ex-
ternas possam chegar até a empresa.
A Procter & Gamble aproveita-se hoje
da rede de quase 2 milhões de pesqui-
sadores independentes criada pela
globalização. Metade dos produtos
lançados pela companhia contém pelo
menos um item criado fora de seus
centros de pesquisa.

Espírito de colaboração - Um lí-
der inovador gosta de se relacionar com
os vários setores da empresa, assim
como com os parceiros externos. Esse
espírito contagia toda a corporação.

Segundo Charan, a cultura ino-
vadora da P&G se traduz em cresci-
mento e lucro por ter sempre como
foco as necessidades do consumidor.
Para descobri-las, a empresa deixou
de confiar só nas pesquisas de mer-
cado. Em 2002, Lafley criou o pro-
grama Living It ("vivenciando"), pelo
qual funcionários passam a viver por
vários dias nas casas dos consumi-
dores de baixa renda. Tomam o café-
da-manhã, almoçam e jantam com a
família, e acompanham os integran-
tes durante as compras. Um exem-
plo ilustra a eficiência do programa.



No início da década, as vendas do
amaciante Downy estavam estagna-
das no México, supostamente devido
ao pequeno número de famílias que
possuiam máquina de lavar. Os pes-
quisadores do Living It constataram
que havia mercado mesmo entre as
consumidoras que lavavam as rou-
pas à mão. O produto não emplacava
porque exigia que a roupa fosse enxa-
guada várias vezes e o abastecimento
de água é um problema no país. No
interior do México, as mulheres preci-
sam caminhar para pegar água e, nas
cidades, uma parcela da população é
abastecida apenas durante algumas
horas do dia. Foi quando a empresa
desenvolveu o Downy Single Rinse,
que exigia apenas um enxágüe. Outro
programa bem-sucedido é o Working
It ("trabalhando"), pelo qual os fun-
cionários fazem o papel de vendedo-
res em pequenas lojas e conhecem de
perto o consumidor.

São poucos os líderes de grandes
empresas que, no auge de sua vida
profissional, decidem contar sua his-
tória e expor seus métodos de traba-
lho. Geralmente deixam para fazê-lo
na aposentadoria. O relato de Lafley é
rico em detalhes, desde o momento em
que foi indicado CEO. Em 5 de junho
de 2000, quando era diretor global de
produtos de beleza, ele se reuniu com
o então CEO Durk Jager para discutir
os planos futuros de sua área. No dia
seguinte, quando estava na Califórnia,
recebeu uma ligação de John Pepper,
ex-chairman da empresa.

- Você está preparado para aceitar
o posto de CEO?

- O que aconteceu com Durk?
- perguntou Lafley.

- Renunciou.
- Por quê? O que aconteceu?
- Não tenho tempo para explicar.

Você está preparado para ser CEO?
- Claro que estou.
- Então, pegue um avião para Cin-

cinnati e venha ao meu escritório.
- OK - respondeu Lafley, que con-

seguiu colocar a companhia no bom
caminho. Pelo menos até agora.

PRÊMIOS
ATRAEM
GRANDES

IDÉIAS?
Empresas como a

Cisco voltam a investir
em concursos para

lançar produtos
inovadores

Sua empresa precisa de uma idéia
inovadora? Crie um concurso,

ofereça um bom prêmio e prepare-se
para receber uma enxurrada de boas
sugestões. A coisa funciona assim há
séculos. No século 18, o fabricante de
relógios John Harrison interessou-se
por uma competição criada pelo Par-
lamento inglês, construiu o primeiro
relógio para orientação marítima e
levou as 20 mil libras de recompen-
sa. O fuzil russo AK-47 e a margarina
também foram criadas em concur-
sos. Charles Lindbergh atravessou
o Atlântico, num vôo sem escalas, e
ganhou US$ 25 mil. Inspiradas por
essas experiências, grandes empresas
deixaram de apostar apenas nos seus
centros de pesquisa e passaram a ofe-
recer prêmios de inovação abertos a
qualquer interessado.

A Cisco criou o I-Prize, que dará
à equipe que sugerir o produto mais
inovador um prêmio inicial de US$

250 mil e mais US$ 10 milhões nos
próximos anos para que possa de-
senvolvê-lo dentro da companhia.
Entre os semifinalistas, 20% estão
representados por equipes multicul-
turais, formadas por pesquisado-
res de várias partes do mundo. "Em
muitos lugares há gente com grandes
idéias, mas que não tem acesso a capi-
tal para transformá-las em negócio",
diz David Hsieh, diretor de marke-
ting da Cisco, em entrevista à revista
americana Fast Company. A america-
na Clear oferecerá US$ 500 mil por
uma tecnologia capaz de acelerar os
procedimentos de segurança nos ae-
roportos. Já o site de leilões e Bay criou
um concurso para a escolha de um
programa de computador que dê aos
afiliados ao site acesso a seu banco de
dados. O vencedor receberá US$ 10
mil, uma quantia suficiente, segundo
a empresa, para interessar engenhei-
ros de várias partes do mundo.

Um estudo conduzido pelo pro-
fessor Karim Lakhani, da Universi-
dade Harvard, revela o poder dessas
iniciativas. Lakhani analisou as in-
formações da empresa InnoCentive,
que divulga na internet problemas
enfrentados pelos departamentos de
pesquisa das corporações. Qualquer
interessado pode tentar resolvê-los,
e os que conseguem são premiados.
Entre 2001 e 2004,30% dos proble-
mas tiveram a solução encontrada
por meio do site. O levantamento de
Lakhani mostra que boa parte dessas
dificuldades são resolvidas por profis-
sionais de outras áreas. "Quanto mais
diversa a formação dos profissionais
que lidam com um problema, maior a
chance de que ele possa ser resolvido",
afirma o professor em artigo na revis-
ta Harvard Business Review. "As inova-
ções mais radicais freqüentemente
ocorrem na intersecção das discipli-
nas", diz. De acordo com Lakhani, as
pessoas tendem, geralmente com
sucesso, a relacionar soluções que en-
contraram no próprio trabalho com
problemas que são distantes de sua
área de interesse.



COMO
SE MANTER
ENTRE OS
MAIORES
Empresas decaem

por sua própria conta,
e não por mudanças

no mercado ou no
mundo à sua volta

difícil discordar do economista Jo-
seph Schumpeter quando afirma

que, no capitalismo, vive-se em meio
a um vendaval de destruição criativa.
Os avanços tecnológicos e a criativi-
dade dos empreendedores encurtam
a vida de grupos poderosos e constro-
em rapidamente novas corporações.
O Google, vale lembrar, foi criado há
apenas uma década. A lista publicada
anualmente pela revista Fortune com
as SOO maiores companhias america-
nas ilustra de forma exemplar esse mo-
vimento. A primeira veio a público em
1955. Das empresas que despontaram
na relação inaugural, apenas 71 conti-
nuam entre as 500 maiores. Sumiram
da lista gigantes como Chrysler, Scott
Paper e Bethlehem Steel. Compa-
nhias que sequer existiam na época
do primeiro ranking, como Microsoft
e Apple, figuram hoje entre as maio-
res. Não há muito o que fazer quando
idéias e tecnologias inovadoras geram
novos mercados e acabam com outros.
Dicussão encerrada, certo?

Não para o americano Jim Collins,
um dos mais conhecidos pensadores

de gestão da atualidade. Collins expõe
seus argumentos na própria edição
da Fortune que publica a lista mais re-
cente. Ele relaciona as empresas que
aprenderam a se adaptar às constan-
tes mudanças do mercado. Exemplos?
A Johnson & Johnson era a 159a maior
companhia americana em 1955. Hoje
ocupa a 35a posição. A General Elec-
tric ocupava o quarto lugar na pri-
meira relação da Fortune. Meio século
depois, está em sexto. Já a Procter &
Gamble, que estreou na 27a posição,
ocupa atualmente o 23° lugar.

São todos exemplos que, segundo
Collins, mostram que as empresas não
decaem por causa das mudanças no
mundo à sua volta. Na verdade, decli-
nam por sua própria conta. Veja o caso
do Wal-Mart, o número l no ranking
da Fortune. Até meados dos anos 80,
a cadeia de varejo fundada por Sam
Walton operava com um modelo de
negócio e desempenho muito seme-
lhantes aos da rede de lojas Ames.

Ambas cresciam em ritmo acelera-
do com suas ofertas aos consumidores
do interior dos Estados Unidos. Mas
enquanto o Wal-Mart permanecia fiel
à decisão de prosperar primeiro nas
pequenas cidades, a Ames mudava de
rota. Comprou as lojas Zayre, duplicou
de tamanho e invadiu as grandes ci-
dades. Fechou as portas em 2002. "O
Wal-Mart criou seu próprio sucesso, e
a Ames, a sua morte", diz.

Collins contesta a interpretação
que se tornou senso comum entre os
analistas para a decadência da gigan-
te americana do aço Bethlehem Steel,
que chegou a figurar no oitavo lugar
na Fortune e, segundo a visão corren-
te, despencou por não ter conseguido
rivalizar à altura com fornecedores de
outras partes do mundo. Collins lem-
bra que, em 1965, a Nucor passava por
dificuldades quando decidiu investir
em miniusinas e na produção de aço
de baixo custo. A siderúrgica tinha,
então, um centésimo do faturamento
da Bethlehem. Hoje é a 151a compa-
nhia americana. Nada mal para uma
empresa que, há 40 anos, quase faliu.
A Bethlehem, por sua vez, fechou em
2001. "A desculpa da globalização
não se sustenta em face do sucesso da
Nucor", diz Collins. A destruição cria-

tiva castiga, sim, inúmeros negócios,
mas, para ele, não quer dizer que as
empresas que criaram esses negócios
tenham de sumir do mapa. "Produtos,
serviços e mercados podem se tornar
obsoletos. E mesmo as soluções para
os problemas sociais", afirma. "Mas
isso não significa que as organizações
e as sociedades que os criaram preci-
sem também se tornar obsoletas." Na
sua visão, os melhores líderes nunca
culpam fatores externos. "Olham para
o espelho e dizem: 'somos responsá-
veis pelos nossos resultados'."

MULHERES
QUEREM

AMBIENTE
"BILÍNGÜE"

O mercado é cada
vez mais feminino,

mas é abastecido por
empresas que só têm
homens no comando

As mulheres estão no centro das
decisões de consumo em boa par-

te do mundo. Nos Estados Unidos, são
elas que dão a palavra final em 80%
das compras, de acordo com uma pes-
quisa do Boston Consulting Group.
No Japão, dois terços das transações
com automóveis são realizadas ou in-
fluenciadas por mulheres. O mercado
global é cada vez mais feminino, mas
continua a ser abastecido por compa-
nhias comandadas quase que exclu-



inteligência

sivamente por homens. No Brasil, as
mulheres ocupam 11,5% dos postos
de diretoria, percentual pouco abaixo
do registrado no mercado americano.
Esse paradoxo deveria preocupa r não
só as mulheres, mas principalmente
as empresas. É o que diz o recém-lan-
çado livro Why Women Mean Business -
Understanding theEmergence of Our Next
Economic Revolution ("Por que as mu-
lheres significam negócios - enten-
dendo a emergência de nossa próxima
revolução econômica"), escrito pela
consultora Avivah Wittenberg-Cox
e a jornalista Alison Maitland. Há na
obra argumentos poderosos para evi-
denciar quão errada é essa equação.

É irracional a maneira pela qual as
empresas estão descartando a colabo-
ração de profissionais que poderiam
ajudá-las a entender como pensam as
consumidoras. Uma pesquisa condu-
zida junto a companhias americanas
listadas na Fortune fortalece essa ava-
liação. De acordo com o levantamento,
as empresas com pelo menos três mu-
lheres em postos de direção são mais
lucrativas. Além disso, dizem as espe-
cialistas, ao barrar a ascensão das mu-
lheres aos postos mais altos nas corpo-
rações, elas abrem mão de talentos, já

que 60% dos graduados nos países da
União Européia e nos Estados Unidos
são mulheres.

Mas como reverter essa situação?
As políticas de inclusão, que prevale-
ceram até agora, não são o melhor ins-
trumento. Essas iniciativas fazem as
mulheres competirem num ambiente
predominantemente masculino, onde
são obrigadas a reproduzir compor-
tamentos estranhos ao seu universo,
como a necessidade de propagandear
suas qualidades para conquistar pro-
moções. "Não é uma atitude delibera-
da das empresas. Os códigos de traba-
lho foram desenvolvidos numa outra
época, com outro modelo de família,
quando as mulheres ficavam em se-
gundo plano", afirmam as autoras.
É preciso que as empresas adotem
uma nova abordagem. "É hora de os
homens tornarem-se 'bilíngües' em
questões de gênero", afirmam Avivah
e Alison. As companhias ganharão
se reconhecerem, por exemplo, que
as mulheres têm uma maneira "mais
modesta" de se comunicar e que valo-
rizam a interação com os colegas.

O fato é que hoje há um descom-
passo entre o comportamento das
empresas e a expectativa das pro-
fissionais. As mulheres mais ativas
costumam hoje ter filhos depois dos
30, mas as companhias identificam o
potencial de seus funcionários justa-
mente nessa faixa de idade, o que, na
visão das autoras, prejudica a ascen-
são feminina. Algumas empresas já
começaram a mudar isso. Há alguns
anos, a britânica BP ofereceu à executi-
va Vivienne Cox o comando da área de
gás e energia renovável. Aos 39 anos,
Cox havia acabado de ter o primeiro
filho e não desejava trabalhar nos fins
de semana e viajar com freqüência.
Recusou o cargo. A empresa petrolí-
fera insistiu e permitiu que a executi-
va fizesse o trabalho a seu modo, sem
prejudicar suas necessidades particu-
lares. Vivienne Cox é hoje uma das 25
mulheres de negócios mais poderosas
da Europa, de acordo com o jornal in-
glês Financial Times.

EMPRESAS
FAZEM BLITZ

CONTRA A
OBESIDADE
40% das companhias

americanas já têm
programas para

controlar o peso de
seus funcionários

No Brasil ainda pouco se fala no
assunto, mas o tema obesidade

já está na agenda das empresas ame-
ricanas. Uma pesquisa realizada pela
Conference Board, organismo dedica-
do a estudar a vida executiva, revela
que 40% das companhias dos Estados
Unidos implementaram programas
para reduzir a obesidade de seus fun-
cionários e que outras 24% planejam
tomar a medida até o final deste ano.

Não se trata apenas de zelo. Ape-
sar de a sabedoria popular afirmar
que os gordinhos são mais animados
e espirituosos, estudos recentes re-
velam que pessoas acima do peso são
consideradas mais lentas e menos efi-
cientes no ambiente de trabalho. Uma
pesquisa realizada pela Universidade
de Cincinnati diz que as empresas per-
dem US$ 1,8 mil por ano com a falta de
produtividade de cada um desses pro-
fissionais. "A redução de apenas 10%
do peso já resulta em ganhos de produ-



inteligência
tividade para a empresa", afirma Don-
na Gates, uma das autoras do estudo.

Outro levantamento, desta vez do
Centro para o Controle e Prevenção de
Doenças, órgão do governo america-
no, revela que os obesos faltam mais ao
trabalho. Os números mostram que,
na média, eles deixam de trabalhar
oito dias por ano, ante três dias dos que
têm peso considerado normal.

As companhias americanas têm
um prejuízo anual de US$ 45 bilhões
apenas com as faltas ao trabalho e as
despesas médicas, segundo estimati-
va da Conference Board. "As empresas
precisam prestar atenção ao proble-
ma, para o bem dos seus resultados fi-
nanceiros, assim como o da sociedade
e dos próprios funcionários", afirma
Linda Barrington, autora do estudo.

Os programas corporativos de
redução de peso dão um retorno de
US$ 5 para cada US$ l investido, se-
gundo cálculos da Conference Board.
Alguns especialistas acreditam, po-
rém, que a melhor política seria dar
recompensas financeiras aos funcio-
nários que tivessem redução de peso.

A preocupação das empresas ame-
ricanas acompanha os índices cres-
centes do aumento de peso da popu-
lação. Nos últimos 30 anos, o número
de obesos dobrou nos Estados Unidos.
Hoje, 34% dos americanos estão acima
do peso. No Brasil, a situação é melhor.
Levantamento divulgado em março
pelo Ministério da Saúde revela que
11% dos brasileiros são obesos, apesar
de 43% estarem com sobrepeso.

No livro recém-lançado The Fatte-
ning of America ("A engorda da Amé-
rica"), o economista Eric Finkelstein
culpa a economia e o avanço tecnológi-
co pela escalada do problema no país.
O preço dos alimentos, especialmente
o dos mais calóricos, caiu nas últimas
décadas. Além disso, as novas tecno-
logias estimulam o sedentarismo da
população. Para Finkelstein, é preciso
tornar a redução de peso mais fácil e
barata, justamente o contrário do que
acontece hoje. Nossa época conspira
a favor da obesidade. Por isso, o eco-
nomista americano afirma não estar
certo sobre o sucesso da estratégia de-
senhada pelas empresas americanas
para tentar resolver o problema.

ACREDITE:
CONFLITOS
PODEM SER

ÚTEIS
Desavenças entre

funcionários ajudam
as empresas a se livrar

de práticas envelhecidas
e a fazer mudanças

Conflitos entre funcionários costu-
mam ser malvistos pelas empre-

sas, sempre interessadas em manter
a harmonia da equipe e a união em
torno dos objetivos de negócios. Mas
a falta de conflitos pode ser também
um problema. É o que afirmam os
consultores Marty Linsky, professor
da Kennedy School of Government da
Universidade Harvard, e Karen Leh-
man. Para os especialistas, desaven-
ças no ambiente de trabalho são com
freqüência positivas, principalmente
nas temporadas de grandes mudanças
organizacionais. Os conflitos podem
ajudar as empresas a livrar-se mais
rapidamente de práticas arraigadas
que emperram seu desempenho. "As
dissidências geralmente são um sinal
de que a organização está no caminho
certo", dizem eles, em trabalho publi-
cado no site Harvard Business Upda-
te. E sugerem quatro maneiras de se
valer das divergências para favorecer
os negócios. Acompanhe:

l) Incentivo aos dissidentes. Os
que contestam as orientações da dire-
ção muitas vezes possuem idéias va-

liosas. Os autores citam o caso de uma
rede de varejo americana que tinha um
processo de decisão bastante centrali-
zado. A estrutura engessada prejudica-
va a inovação nas lojas. A direção pas-
sou, então, a dar atenção aos "caubóis",
gerentes de algumas unidades que
eram malvistos por quebrar as orien-
tações da empresa, mas que atendiam
melhor o consumidor. Os "caubóis" co-
meçaram a ser valorizados. Foram con-
vidados a falar para grupos de gerentes
de outras unidades e, ao final, serviram
de modelo para toda a rede.

2) Lenha na fogueira. Muitas ve-
zes é preciso esquentar o debate para
que a empresa adote práticas que aju-
dem a melhorar seu desempenho. Os
autores citam o exemplo de uma con-
sultoria que pagava aos sócios antigos
compensações desproporcionais aos
benefícios que geravam para a empre-
sa. O CEO decidiu, então, medir o de-
sempenho de cada sócio e abrir o deba-
te, antes restrito a um pequeno grupo,
para toda a organização. A discussão
permitiu que a empresa adotasse me-
didas mais justas de remuneração e
acabasse com as distorções.

3) Rede de proteção. Para fazer
bom proveito dos conflitos, é preciso
deixar claro aos funcionários que eles
têm liberdade para manifestar suas
opiniões e que nada do que digam po-
derá prejudicar a carreira. Os autores
sugerem que os líderes criem uma es-
pécie de "rede de proteção", na qual to-
dos possam expressar seus pontos de
vista, mesmo que o ambiente dentro
da organização não estimule o debate.

4) Responsabilidade. Uma gran-
de empresa possui uma quantidade de
conflitos equivalente ao seu tamanho.
É preciso que a direção aprenda a ge-
renciar adequadamente esses atritos e
a tirar proveito deles. O CEO sozinho
não tem como dar conta dessa tarefa.

No livro Leadership on the Line ("Li-
derança em risco"), Linsky afirma que
a capacidade de gerenciar conflitos é
uma das principais características de
uma boa liderança. "Um líder preci-
sa saber lidar com o caos", diz. Mas é
preciso tomar cuidado, segundo ele,
para que a temperatura na organiza-
ção não aumente a ponto de queimar
o próprio comando da empresa.

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 16, p. 156-162, jun. 2008.




