
UMA PRESIDENTE
SINGULAR

MULHER, NEGRA. DE ORIGEM HUMILDE, CRIADA NUM BAIRRO POBRE DE
NOVA YORK, URSULA BURNS CHEGOU A PRESIDENTE DA XEROX -E AINDA

QUER IR MAIS ALTO. AQUI, ELA CONTA SEU CAMINHO ATÉ O TOPO

POR ALEXANDRE TEIXEIRA, FOTOS PAULO VARELLA

presidente mundial da Xerox é uma perso-
nagem única do mundo corporativo ame-
ricano. Ela é mulher, negra e nasceu pobre,
muito pobre, no que um dia foi uma área bar-

ra pesada de Nova York. Seu nome é Ursula Burns, e hoje,
aos 48 anos e salário de quase US$ 6 milhões anuais, ela é
a segunda no comando de uma corporação que fatura US£
17 bilhões. "As pessoas me perguntam o tempo todo: 'Você
não se surpreende por ter se tornado tão bem-sucedida?' E
eu digo: 'Na verdade, não.' Porque minha mãe nunca deixou
que meus irmãos e eu acreditássemos que seríamos malsu-
cedidos", afirmou ela, em entrevista a Época NEGÓCIOS
em sua passagem por São Paulo, no dia 13 de agosto. Ursula
pensa rápido, fala velozmentee é capaz de saltar de tecnolo-
gia de impressão para mercados emergentes sem tomar fôle-
go. Interessados em temas como diversidade n as empresas,
mulheres no comando e recuperação de grandes corpora-
ções têm uma ou duas coisinhas a aprender com ela. Ursula
é presidente num sentido peculiar da estrutura corporativa
americana, que, na prática, significa algo como chefe de ope-
rações, subordinado ao CEO. No seu caso específico, signi-
fica também que ela está sendo preparada para assumir
o principal cargo executivo da companhia. É a sucessora
informalmente anunciada de Anne Mulcahy, de quem tem
sido um vigoroso braço direito desde o início da década,
quando a Xerox flertou com a bancarrota e renasceu moder-
nizada, numa recuperação empresarial que virou referência.

Nos idos de 2001, quando a Xerox estava à beira
da falência, Ursula foi encarregada de uma das partes cru-
ciais do plano de revitalização da companhia. Coube a ela
renegociar contratos com os 2 mil trabalhadores sindicali-
zados da operação da companhia em Rochester, Nova York
- enquanto ela própria estudava a possibilidade de terceiri-
zar seus postos de trabalho. Missão indigesta, de que ela se
desincumbiu na sala de sua casa, recuperando-se de uma
histerectomia (cirurgia para retirada do útero) de emergência.
Manejando a tesoura sem dó, Ursula liderou um programa de

corte de custos que resultou em economia de US$ 2,5 bilhões.
O downsizing reduziu o número de funcionários da compa-
nhia de 110 mil para os atuais 58 mil. Engenhosamente, ela
fez isso sem dizimar as equipes nem achatar as verbas desti-
nadasàinovacão,focando na produtividade das atividades de
pesquisa e desenvolvimento, O resultado, hoje bem visível, foi
a criação de uma enxutíssima linha de produção de inventos.
Com níveis mínimos de desperdício de dinheiro e tempo, a
Xerox levou de seus laboratórios para os estandes de vendas
nada menos que 10O novos produtos nos últimos três anos
- um a cada 11 dias. Dois terços das receitas com vendas de
equipamentos provêem de produtos lançados desde 2005.

Ursula Burns e Anne Mulcahy compõem uma for-
midável dupla feminina. Engenheira com mestrado em
Columbia, Ursula é a personificação dos processos: me-
tódica, direta e, assumidamente, pouco paciente. Anne,
unia administradora de empresas que estudou comunica-
ção, é, antes de tudo, uma brilhante gestora de pessoas. Na
maior parte do tempo, ela faz as vezes de líder carismática
- enquanto Ursula faz as coisas acontecerem. De resto, há
muito em comum entre as duas: dois filhos cada uma (os de
Anne, já adultos; os de Ursula, adolescentes), maridos apo-
sentados pela própria Xerox e uma paixão bem feminina
por sapatos. Juntas, elas comandaram a virada na compa-
nhia que ficou conhecida como "oturnarounádo século".

Anne assumiu o comando da Xerox no final de
2001, depois que Paul Allaire, seu antecessor, foi defenes-
trado poucos meses após chegar ao cargo, O cenário na
empresa, àquela altura, era desolador. Com um modelo
de negócios baseado no aluguel de copiadoras em preto-e-
branco, a empresa estava envelhecida no universo agres-
sivamente digital da virada do milênio. Sua dívida beirava
os US$ 19 bilhões e havia miseráveis USS100 milhões em
caixa. Pior: meses depois, tornou-se público que a SEC, ver-
são americana da CVM, investigava a Xerox por práticas
contábeis irregulares. A companhia teve sua reputação
rebaixada ao nível das trapaceiras Enron e WorldCom.
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Arme nomeou Ursula sua segunda em comando
e lhe delegou a tarefa de enxugar a Xerox até a última gota,
com uma só recomendação, assim reproduzida pela revista
Fortune: "Não peça a ninguém para fazer o que você não fa-
ria. Garanta que nós sairemos dessa com uma empresa onde
nossos filhos possam trabalhar". De seu lado, a CEO reinven-
tou o modelo de negócios da corporação. A Xerox não é mais
uma fabricante de copiadoras - ou, como se diz há décadas,
"maquinas de tirar xerox". Seu foco hoje são serviços como
impressão em. cores, digitalização e pro-
cessamento de documentos dentro das
empresas cl Sentes, de um modo que au-
mente a produtividade delas. "Se você
é uma companhia farmacêutica, sua
criação de valor está em prover medi-
camentos para seus clientes. E não em
preencher formulários para o governo
ou imprimir brochuras", diz Ursula,
Executar tarefas como essas, de forma
terceirizada, agora é uma das áreas de
negócios nevrálgicas da companhia.

Somados, o downsizing tocado
por Ursula e a oxigenação promovida
por Anne sanearam a Xerox. O resul-
tado operacional mais que dobrou de
2001 para 2007, saltando de US$ 800
milhões para US$ l,7bilhão. O aumento
do valor de mercado seguiu a mesma to-
ada - de US$ 7,57bilhões para US$ 14,85
bilhões. A dívida ainda é pesada (USS 8
bilhões no fim do ano passado), mas re-
cuou mais de US$ 10 bilhões. A empre-
sa, que amargou prejuízos de US$ 273
milhões em 2001, deve fechar este ano
com lucro de US$ 1,2 bilhão, segundo
estimativas do banco de investimentos
UBS. O Brasil, segundo Ursula, "con-
tribui positivamente para cada linha do
balanço financeiro da companhia" e hoje
"é um exemplo para o resto da empresa".

Dado o sucesso na recuperação
da companhia, a dupla feminina da Xe-
roxpassou a ser reverenciada no mundo
dos negócios. Anne apareceu em segundo lugar na lista das
5O Mulheres Mais Poderosas de 2007da TevisíaFortune. Ur-
sula é a 11a. Meses atrás, Anne foi eleita CEO do ano de 2O08
pela revista ChiefExecutive, rompendo, pela primeira vez na
história, a hegemonia masculina. Ao comentar o prêmio,
ela destacou o acerto estratégico da preservação dos inves-
timentos em inovação. "Se eu tivesse seguido a 'sabedoria'
convenciona] de baixar o facão sobre P&D, teria dito adeus à

A RETOMADA
DA XEROX

cultura que provou ser a salvação da companhia", disse ela.
Além da competência demonstrada, o que faz de

Ursula Burns uma singular mulher de negócios é sua his-
tória de vida, improvável para uma executiva de ponta, Ela
foi criada em um conjunto habitacional no Lower East Side
de Manhattan e deve sua formação a uma mãe solteira obs-
tinada, que lavou e passou muita roupa para garantir urna
educação católica de qualidade para a filha - boa o bastan-
te para lhe abrir caminho até a Universidade de Columbía.

Depois de formada, Ursula en-
trou na Xerox num estágio de verão,
ern 1980. E nunca mais saiu. Avançou
organograma acima pelas áreas de en-
genharia e desenvolvimento de produ-
tos até assumir, 20 anos depois, o posto
de vice-presidente sênior. Em 2002,
foi designada presidente de uma uni-
dade chamada Business Group Ope-
rations, responsável pelas atividades
da empresa em pesquisa, engenharia,
manufatura e marketing de produtos.

No ano passado, Anne recebeu
aval do conselho para promover Ursula
apresidente e prepará-la para sua suces-
são. Esperava-se uma divisão tranqüila
das tarefas. Mas o que se viu foi uma
subordinada disposta a ocupar todo o
espaço que lhe era oferecido - e mais um
pouco. Depois de duas ou três conversas
inusualmente ríspidas, Anne pediu a
Ursula que desenhasse num papel um
novo organograma para a companhia.
Ao ver o resultado, a CEO disse: "Que
diabos sobra para eu fazer?". No fim das
contas, Ursula agregou ao seu lote de
responsabilidades ás áreas de estratégia
corporativa, recursos humanos, ope-
rações de marketing e contas globais.
Sua chefe ficou com vendas, serviços, fi-
nanças e assuntos legais. Quando Anne
passar o bastão a Ursula, estará sacra-
mentada a primeira transição de uma
mulher para outra do cargo de CEO

em uma empresa da lista das 500 maiores da Fortune. Não se
sabe quando isso acontecerá. Mas sabe-se que será histórico.

Franca e bem-humorada, Ursula é surpreendente-
mente informal para alguém em sua posição. Nada de se-
nhora Burns. "Me chame de Ursula", di2, antes de servir-se
ela própria de um café e sentar-se à mesa para a seguinte
entrevista, concedida ao ritmo nova-iorquino de mil pala-
vras por minuto - felizmente, com a mais clara das dicções.
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A senhora é uma mulher e uma afro-descendente no topo

de uma corporação global. Como abriu caminho até aí?
Eu sou uma mulher negra, e o estereótipo de urna mulher
negra na América não é o de uma pessoa de tecnologia, não
em uma grande corporação e definitivamente não na lide-
rança de uma graude corporação. Eu nasci e fui criada em
Nova York, no Lower East Side de Manhat tan. É um ótimo
lugar de onde se começar, porque ele te introduz ao mundo
de modo rápido e barulhento. Está tudo na sua cara, você
precisa traçar o seu caminho, e em Nova York você tem op-
ções. Eu cresci num ambiente onde se ansiava por opções.

Que ambiente era esse? Eu fui criada por uma mãe solteira
que foi a pessoa mais incrível do mundo. Uma mulher que
fez com que eu, meu irmão e minha irmã nos sentíssemos
como se tudo fosse possível. As pessoas me perguntam o
tempo todo: "Você não se surpreende por ter se tornado tão
bem-sucedida?". E eu digo: "Na verdade, não". Porque minha
mãe nunca nos deixou acreditar que seríamos malsucedidos.
Suas palavras para nós eram: "Estudem muito, trabalhem
duro, mantenham a cabeça aberta e vocês serão ótimos". En-
tão, minhas expectativas eram altas. Nunca imaginei che-
gar a presidente da Xerox, mas tampouco imaginei que seria
um fracasso. Nunca esperei ser outra coisa que não um su-
cesso. Porque isso é o que minha mãe me disse que eu seria.

E como a senhora começou a construir esse sucesso? Com
uma ótima base. Uma base muito, muito, muito pobre. Mas
uma ótima base não é uma base rica. Minha mãe era soltei-
ra, tinha três crianças... Éramos muito pobres. Mas ricos em
todas as coisas importantes. Ricos em confiança, ricos em
mente aberta para mudanças, rícos em regras muito claras
sobre o que é certo e o que é errado. Fomos para uma escola
católica, e minha mãe gastava a maior parte de sua renda para
nos manter lá. Então as expectativas dela eram muito claras e
muito altas- A tarefa dela era trabalhar para nos pôr na esco-
la. A nossa era trabalhar para termos ótimas notas. Então, eu
tive uma excelente base. E por isso digo às pessoas que abso-
lutamente não estou surpresa [por ter chegado tãolonge}. Minha
mãe, que já morreu há muitos anos, não teria ficado surpresa.

Por que a senhora escolheu engenharia? Eu na verdade era
bem boa em matemática e decidi fazer engenharia porque

é a única disciplina que você pode estudar por quatro anos
e logo depois começar a ganhar dinheiro. Foi uma escolha
bem prática. Ir à faculdade por quatro anos, deixar a faculda-
de e arrumar um emprego onde vão te pagar decentemente.

E este emprego foi na Xerox. Eu entrei na Xerox porque
ela oferecia estágios para formandos. E a Xerox sempre foi
muito forte em diversidade. Diversidade racial diversida-
de de gênero, mas também diversidade de pensamento. Eu
me tranquei na Xerox, trabalhando lá nas minhas férias
de verão, e descobri que, na verdade, eu podia ser a Ursula
Burns, que não é só uma mulher negra. Esta é a superfície
que você vê da Ursula Burns. Há todo um outro lado meu.
Eu falo muito rápido, me mexo muito rápido, tenho um mon-
te de idéias... E essa empresa disse: "nós adoramos isso".

Como se sai de um estágio de verão e se chega à presidên-
cia da empresa? Eu chamo de oportunidade e trabalho duro.
As pessoas chamam de sorte. Mas não existe essa coisa cha-
mada sorte. Oportunidade e trabalho duro se casaram em
alguns momentos-chave da minha carreira, Um dos traba-
lhos essenciais que eu tive não parecia lá muito interessan-
te. Eu fui secretária-executiva do então CEO e chairman da
empresa. Seu nome era Paul Allaire. Lá estava eu, com um
mestrado em engenharia mecânica, me perguntando: "O
que estou fazendo como secretária-executiva?". Não parecia
o melhor emprego do mundo. Mas acabou sendo fenomenal,
porque me deu, pelos dois anos em que fiz esse trabalho, uma
grande visão da companhia inteira. Eu pude conhecer to-
das as partes do nosso negócio e pude entender as diferentes
funções executivas. Isso me deu também algumas idéias do
que eu mudaria se um dia assumisse algum desses cargos.

Quando a senhora já estava na posição de vice-presiden-
te, a Xerox mergulhou numa crise profunda. O que saiu er-
rado? Nós mudamos a liderança, mudamos o modelo de
negócios e, ao mesmo tempo, algumas de nossas melhores
operações. Brasil entre elas, começaram a ter um desempe-
nho muito ruim. Essas três coisas juntas criaram um mo-
mento realmente ruim. Nós quase perdemos a empresa.

Foi quandoa atual CEO, Anne Mulcahy, assumiu o comando.

Ela foi a pessoa mágica. Nós tínhamos todos os ingre-
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"O estereótipo de uma mulher negra na América não
é o de uma pessoa de tecnologia, não em uma grande
corporação e definitivamente não na liderança dela"



"Uma das coisas que aprendi cedo na vida - e e incrível
como poucas pessoas prestam atenção nisso - e que ha

poucos problemas que você pode resolver sozinho

dientes, mas precisávamos de mais um. Ela foi esse in-
grediente. Ela tem uma abordagem com o time, com as
pessoas, que é mágica. Ela conseguiu alinhar todo mun-
do da empresa, 110 mil pessoas naquele momento, em
torno de uma visão simples, nosso plano estratégico.

Qual foi o seu papel naquele momento? Ela me pediu para
cuidar da manufatura, o que eu já fazia, e de toda a operação
interna. Basicamente, todo mundo que gastava dinheiro. E
me pediu que eliminasse US$ 2,5 bilhões da base de custos.

Como isso foi feito? Com muita terceirização. Terceiriza-
rnos o que não estava no cerne do negócio. Coisas nas quais
não podíamos ser excelentes. Tínhamos dois grupos que
eram ativos para nós: nossos funcionários e nossos clien-
tes. E havíamos meio que perdido a mágica no relaciona-
mento com eles. Então, tínhamos de recomeçar do começo.

Durante os tempos mais difíceis, a idéia de ser confiante, de

acreditar que se pode fazer as coisas acontecerem, tal como
ensinado por sua mãe, foi útií para lidar com seus funcionários?

Uma das coisas que euaprendicedo na vida-eissoéóbvio nos
negócios, mas é incrível como poucas pessoas prestam aten-
ção - é que existem poucos problemas que você pode resol-
ver por conta própria. Ponha-se diante de um problema. Por
exemplo: "Nós não estamos fazendo dinheiro". Se você pensa
que só você tem de resolver o problema, vai fracassar. Não vai
ser capaz de enxergar um caminho. Mas se você tem ótimas
pessoas sentadas em torno da mesa, com experiência e opi-
niões, ouça esses caras. Nós temos de trabalhar em conjunto.

Qual o seu estilo de liderança? Liderar não é ter todas as res-
postas. Não é saber tudo. Liderar é saber o que você não sabe.

Se colocarmos a recuperação da Xeroxem perspectiva, que de-
cisões a senhora diria que foram fundamentais para a virada?

Uma das coisas que fizemos no início foi definir com clareza
no que nós éramos realmente bons, o que era vital para a com-
panhia. Porque tínhamos de nos desfazer de ativos para fazer
caixa e parar de sangrar. A maioria das coisas que vendemos
naquele tempo era fabricada internamente. Manufaturáva-
mos em nossas fábricas, com pessoas que trabalhavam para
nós. Quando você olha profundamente para o que fizemos

percebe que, sobretudo nas linhas mais populares do merca-
do, não tínhamos padrão mundial de produção. Não tínha-
mos volumes tão altos nem presença nas partes do mundo
que te dão vantagens na hora de produzir. Por isso, uma das
coisas que fizemos primeiro foi achar um parceiro cujo negó-
cio era produzir em grandes volumes com custo muito baixo.

Mas vocês resistiram à pressão para cortar o orçamento
destinado à inovação. Essa foi uma decisão corajosa. Nós
gastamos US$ 1,5 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvi-
mento. Se você quer melhorar seu fluxo de caixa imediata-
mente, é só parar de gastar tanto. Porque sempre leva algum
tempo para uma invenção começar a dar lucro. Muitas nunca
dão. É por isso que chamamos de pesquisa. Poderíamos ter
cortado US$ 500 milhões. Faríamos algum dinheiro do dia
para a noite. Mas uma das coisas que a Anne havia nos dito
é que não queríamos apenas sobreviver. Queríamos ter su-
cesso. Queríamos transformar nosso negócio apostando em
cores, impressão personalizada e com máquinas menores.
Queríamos ser uma empresa de serviços. E sabíamos que
não poderíamos fazer essas coisas se não investíssemos em
tecnologia. Então, escolhemos ficar investidos pesadamente
em P&D. E o investimento se pagou. Nos últimos três anos,
lançamos 10O produtos. E dois terços de nosso faturamento,
hoje, vêm desses lançamentos. Imagine o tipo de empresa
que seríamos se não tivéssemos investido em tecnologia.

A marca Xerox, aqui no Brasil, não tem mais o peso que tinha
antes. Será que estamos num vácuo entre a Xerox dos tempos

das copiadoras em preto-e-branco ea Xerox high-tech de hoje?

Urna das coisas que fizemos recentemente foi mudar nossa lo-
gomarca. A razão pela qual fizemos isso foi exatamente a que
você mencionou. A Xerox não é o que costumava ser. Nossos
clientes sabem disso. O que queremos com a nova marca é co-
municar a todos os demais que a Xerox não é, por exemplo, uma
aspirante ao mundo da [impressão em] cor. Nós já chegamos lá.
Não somos uma fabricante de copiadoras. Ou melhor, nós gos-
tamos de copiadoras. Se os clientes querem comprá-las, nós es-
tamos dispostos a vendê-las. Mas nós não somos uma empresa
de copiadoras, uma empresa em preto-e-branco. E o Brasil está
em linha com essa transformação. Seu país é uma das histó-
rias brilhantes da nossa recuperação. Neste ano, está contri-
buindo positivamente para cada linha do balanço financeiro.
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É um exemplo para o resto da empresa. Eu estou aqui para vi-
sitar nossos funcionários, mas também para dizer obrigada.

Praticamente todas as grandes corporações americanas
e européias estão se movendo em direção aos mercados
emergentes. Como a Xerox se engaja nesse processo?
Sabe, eu sempre tento mudar um pouco essa conversa, É
muito difícil hoje chamar uma empresa de americana ou
européia. Isso significa o que? Que sua matriz está em um
desses países? No caso da Xerox, mais de 52% do fatura-
mento vem de fora dos Estados Unidos. Nós somos urna
empresa americana? Acho que sim, mas também somos
uma empresa brasileira, francesa, indiana... No mundo de
hoje você não consegue fazer uma companhia bem-sucedi-
da ficando em um só mercado. Você precisa servir o mun-
do. Então, eu digo que nós somos uma companhia global.

A literatura de negócios das últimas décadas era bem en-
fática ao dizer que nós teríamos muito mais mulheres em
posições de liderança neste século, porque, supostamente,
as mulheres são mais sensíveis para lidar com as pessoas.
O que saiu errado? Eu acho que há mais mulheres [cmposi-

ção de liderança nas empresas] a cada dia, a cada ano. Porque

isso não começou hoje. Nós estamos colhendo agora os be-

nefícios de uma base que foi plantada algum tempo atrás.
Se hoje há dez mulheres, no ano que vem haverá 11, porque
essa base vai ficando mais forte a cada ano. Para mulheres e
minorias em geral. As pessoas entendem agora que você não
pode eliminar metade da população da sua base de escolha.

A senhora acredita que a Xerox, tendo duas mulheres no
comando, é uma companhia diferente de seus pares?
Bom, sim, nós temos duas mulheres [risos]. Eu acho que
isso é mais uma questão de liderança do que de maquia-
gem. Há algumas coisas que você não pode evitar como
líder. Encarar a realidade é muito importante. Não fingir
que as coisas não são do jeito que são. Tomar decisões. Não
por conta própria, mas com a ajuda e o compromisso de
seu time. Você tem de ter valores. Então, eu acho que a lide-
rança não é masculi na ou feminina. Embora o modo como
você aborda as questões talvez seja um pouco diferente.

Diferente como? Falando por mim, minha família e minha
comunidade são parte do trabalho. Não é possível sepa-
rar essas coisas. Eu não espero que aconteça comigo e não
espero que aconteça com meus funcionários. Nós somos
gente de verdade. Damos uma parcela de nossos corações,
nossas mentes e almas para o trabalho. Não 100%. Eu es-
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O MUNDO DE INDRA
NO BRASIL, A CEO DA PEPSICO PREGA O PODER DOS EMERGENTES

POR CAMILA HESSEL

iodas as noites, durante o jantar, a mãe da indiana Indra Nooyi expu-
nha às filhas urna questão de ordem mundial. Fazendo-se de chefes de

Estado, Indra e a irmã competiam pela melhor solução. Com a brincadeira,
a mãe da atual CEO da PepsiCo investia no sonho de ter uma filha primei-
ra-ministra. Indra não chegou exatamente lá, mas encabeça a última lista
das mulheres mais poderosas dos negócios da revista Fortune. As conversas
à mesa ajudaram a forjar uma visão global imprescindível ao processo de
transformação que Indra lidera desde que assumiu o comando da PepsiCo,
em outubro de 2006, com um salário anual que atingiu US$ 14,7 milhões.
Seu objetivo é diluir o peso do mercado americano nos resultados da Pepsi-
Co, privilegiando oportunidades de
crescimento em mercados emergentes.

Foram essas oportunidades que
a trouxeram ao Brasil, pela primeira
vez, no dia 5 de agosto. No meio da ma-
drugada, Indra se reuniu na Base Aérea
de Brasília com o presidente Lula, horas
antes que ele embarcasse para a China.
Além de anunciar investimentos de
US$ 300 milhões no país, ela propôs
ao presidente projetos de incentivo ao
consumo de peixes e de proteção ao meio
ambiente, que serão conduzidos em par-
ceria. Na manhã seguinte, reunida corn
300 executivos da PepsiCo num hotel
em São Paulo, deu detalhes sobre os
planos de investimento. Serão construídas três novas fá-
bricas. Uma em Feira de Santana (BA), já em 2009, outra
no Distrito Industrial de Brasília, com inauguração pre-
vista para 2010, e urna terceira ainda sem local definido.

Indra disse que os resultados positivos da PepsiCo
devem muito ao mercado brasileiro. Na América Latina,
os lucros cresceram 45%, confirmando a importância es-
tratégica da região. "As vendas nos Estados Unidos estão
desabando porque a inflação por lá é a mais alta dos últi-
mos 30 anos", disse Indra à platéia de executivos, de acor-
do com o jornal Valor Econômico. "Mesmo assim, a alta de
preços não é nada perto do que vocês já enfrentaram. A
PepsiCo do Brasil tem tudo para ensinar aos americanos."

As vendas internacionais respondem hoje por
40% da receita da Pepsi, tendo crescido 22% em 2007
- quase o triplo da expansão registrada nos Estados Uni-
dos. Parte dessa evolução deve-se a uma política de aqui-
sições. No ano passado, a companhia investiu US$ 1,3

GLOBAL Indra Nooyi, da índia,
lidera uma PepsiCo menos americana

bilhão na compra de empresas. No Bra-
sil, o exemplo mais recente é a compra da
fábrica de salgadinhos Lucky, por cerca
de RS 150 milhões, em outubro último.

A habilidade para negociar aqui-
sições é um dos muitos talentos dessa
indiana de 52 anos, que mudou para
os Estados Unidos aos 23, para cursar
um MBA em Yale. Seu antecessor, Ro-
ger Enrico, disse uma vez que Indra é a

melhor negociadora que já conheceu.
Foi ela a responsável pelas duas com-
pras mais importantes da história
da PepsiCo: a fábrica de sucos Tropi-
cana, em 1998, e a Quaker, em 2001.

Foram as marcas adquiridas
nesses dois negócios que ajudaram a
construir uma nova reputação para a
empresa, em linha com o movimento
de vida saudável. Vegetariana convic-
ta, Indra defende que a indústria ali-
mentícia adote medidas para conter
a obesidade e promover bons hábitos
alimentares. Nos próximos cinco anos,
a PepsiCo deve elevar de 30% para
50% a participação desses alimentos

no seu faturamento. Para isso, entrará no segmento de
iogurtes. Depois da tentativa frustrada de adquirir a Da-
none, em 2007, a empresa busca empresas para comprar.

Indra foi a responsável pela criação do cargo de di-
retor científico e a contratação do chefe de P&D da maior
farmacêutica japonesa (aTakeda Pharmaceutical) para
assumir o posto. Sua tarefa é desenvolver o que a compa-
nhia chama de "alimentos do futuro". Como um salgadi-
nho que, por supostamente conter todos os nutrientes de
que unia pessoa necessita, possa ser uma arma contra a
fome, Educada num colégio católico com altos padrões
de exigência, Indra é uma chefe igualmente exigente. As
canetas verde, lilás e vermelha que usa para fazer ano-
tações nos documentos que passam por sua mesa são
lendárias na PepsiCo. Mãe de duas filhas, ela luta para
dividir-se entre o trabalho e a família. E reconhece que
nem sempre consegue. Fã de música, tem quatro gui-
tarras em casa - e quase nenhum tempo para tocá-las.
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tou muito consciente do fato de que as pessoas têm vida, e
essas vidas não são apenas nossa companhia. O que nós
temos de fazer, como líderes, é dar a elas a melhor opor-
tunidade de participar e criar valor para nossos clientes
sem ter de abri r mão de suas vidas por isso. Especialmente
quando você olha para as novas gerações que vêm aí. Nós
somos provavelmente os últimos espécimes do nosso tipo.
Pegamos aviões e viajamos 20 dias de uma vez, dormin-
do cada hora em um lugar diferente, fazemos loucuras. Eu
acho que nossos filhos não entendem por que o jeito como
nós trabalhamos é necessariamente o jeito de se trabalhar.

É a chamada geração Y. Pegue essa garotada, fale com eles,
Eles querem aprender sobre o mundo. Eles querem fazer
coisas sociais. Eles adoram a idéia de ganhar ura monte de
dinheiro, mas dizem: "Há pobreza no mundo, como eu pos-
so ajudar?". Eles querem empresas que consigam unir tudo
dentro delas. Que reconheçam as pessoas como um todo.

A senhora será a próxima CEO da Xerox, certo?
A boa notícia sobre esta pergunta é que eu não voto nisso. Eu
amo o trabalho que tenho hoje. Trabalho para uma grande
companhia, na qual estou desde que comecei, e então é mi-
nha família. Passamos tempos bons e tempos ruins juntos. E

agora tempos bons de novo. Há muitas oportunidades, muita
coisa a fazer. E eu tenho o benefício de ter uma grande equipe
à minha volta. Acima, abaixo, em toda a minha volta. A Anne
é uma ótima pessoa para quem se trabalhar. Temos um ótimo
time degestores. Dito tudo isso, neste exato momento eu estou
saboreando o fato de ser a presidente da companhia e não ten-
tando ser qualquer outra coisa. Isso posto, e dado que a Arme
e o conselho me nomearam presidente, eu suspeitaria de que
sou claramente uma candidata a ser a próxima CEO da com-
panhia. Mas essa decisão é tomada pelo conselho e pela Anne.

Mrnha pergunta é: como a senhora está se preparando, ou
como alguém se prepara, para ser um CEO?Édifícil. A Anne
uma vez me disse: "Ursula, há certas coisas para as quais
você nunca vai conseguir se preparar". Você certamente
tenta aprender tanto quanto possível sobre todas as partes
da empresa. Tenta se aproximar da base de clientes. Você
tem de trabalhar para ficar mais confiante em se comunicar
para o público externo, ou seja, os investidores e a mídia. Eu
posso procurar, por exemplo, alguém que me ensine sobre
o sistema de remuneração da companhia. Eu não sei muito
sobre ele, embora saiba bem mais agora do que no passa-
do. Mas você se prepara mesmo é tendo claro que o apren-
dizado vai começar no seu primeiro dia no novo cargo. EÍI
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