
uma época em que a re-

volução tecnológica igua-
la tudo e todos, mediocri-

zando as soluções, as em-

presas de vanguarda procuram pre-

servar as suas diferenças, apelando

para os valores humanos herdados

do mundo antigo. A rigor, as atitudes

e comportamento que orientam as
escolhas dos executivos de hoje já

eram valorizados na formação dos

jovens patrícios romanos, preparando

os futuros administradores do maior

império do mundo ocidental.

Fica claro que um líder que esco-

lhe esta filosofia de gestão vê a sua
responsabilidade aumentada. Dele

deve fluir, continuamente, a orien-

tação, estímulo e inspiração para os

seus colaboradores. Reunindo um

grupo de gestores de primeira linha,

procuramos ilustrar a diversidade
de estilos que o líder pode seguir,

na sua gestão. A rigor, não há dois
caminhos rigorosamente iguais, e

cada líder de sucesso imprime, na

empresa, a sua marca como se fosse

uma impressão digital.
(FG)
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GRACIOSO - Sabemos bem que
não há relação direta entre um es-
tilo de gestão e os resultados que a
empresa obtém; diria até que nem
mesmo é possível rotular, com fa-
cilidade, um estilo de gestão. Mas
há, certamente, no estilo em si, na
filosofia, seja a ênfase no humanis-

mo, a ênfase no ser humano ou nos
métodos, sistemas e na tecnologia.
Como conciliar a necessidade de
unidade de ação e de propósito
com a diversidade, que é essencial

para que a empresa não se transfor-
me num ente sem graça, onde nada
de novo acontece? O que acham?

JESUS - Você levanta um eterno
paradoxo na gestão das empresas.
As empresas não devem prescindir
de pessoas inteligentes - as que
tomam decisão, que têm vontade
própria e determinação. Por outro
lado, essas pessoas atrapalham as
normas burocráticas que visam uma
certa conformidade. Empresas per-
dem a possibilidade de inovação,
porque preferem trabalhar com
uma massa não-pensante que não
transgrida as normas estabelecidas;
e é preciso contestar as normas,
para ser inovador, porque as normas
da empresa engessam as tomadas
de decisão no nível superior; e os
níveis superiores, hoje, estão com
uma faixa etária cada vez menor,
uma juventude que...

GRACIOSO - Qual é a faixa etária
média, hoje?

JESUS - Uns 35 anos, no máximo;
acima de 35, você não acha mais
ninguém; não há cabelos brancos
nas empresas hoje em dia. Como
o nível de direção é muito júnior,

você acaba perdendo em inovação
porque perde em contratação in-
teligente. Acaba com uma massa
uniforme, que anda de conformi-
dade com o que foi estabelecido; e
a empresa sofre por não ser inova-

dora, por não ter possibilidade de
levar novos produtos ao mercado;
perde participação de mercado,
mas aceita a perda e diz que a
causa é a situação econômica,
meio ambiente, variável externa.
Não percebe que as perdas ocor-
rem por não manterem talentos. O
talento atrapalha, contesta, porque
infringe. É bem mais difícil dirigir
alguém que seja "emancipado" do
que você dirigir um infantilizado.
A maioria das pessoas querem ser
direcionadas e ouvir: "o caminho é
por aqui, me dê a receita do bolo",
não sabem fazer o seu próprio ca-
minho. Não se espera que sejam
criativas, o talento criativo vai
embora ou vai ser empreendedor.

Lembro que, para uma palestra
no Rio Grande do Sul sobre Intra-
preneurship, fui pesquisar no meu
eterno guru, Peter Drucker - era nos
anos 80 - e Drucker dizia que "a
intrapreneurship não existe sob
líder ditatorial, sob gestão empre-
sarial voltada para a redução de
custos, para aumento de produ-
tividade e para estabelecimentos
de padrões de conformidade; ela
pressupõe uma autodeterminação
e uma liberdade para a ação; se
não dou a liberdade para a ação,
eu não posso querer reter um
talento que seja empreendedor
dentro da organização".

esteja aposentado, oficialmente,
desde 1999, tenho contatos com
jovens, com empresas - e agora,
neste final de semana, participei
de uma discussão interessante, em
que jovens na faixa de 28, 30 anos
diziam-me que "não há por que
serem leais a uma empresa". Ve-
nho de uma cultura diferente, pois
considero que uma das obrigações
- ou dos grandes desafios do líder
empresarial - é criar, exatamente,
lealdade à empresa; não a lealdade
de "carneiro", mas a lealdade de
querer fazer a empresa ter sucesso,
a convicção de que o sucesso da
empresa também é o meu sucesso
pessoal. Quando vejo esse descola-
mento das pessoas, fico preocupa-
do, porque a empresa é um ser vivo.
A empresa não é a tecnologia, não
são os processos ou os métodos,

mas as pessoas que estão interagin-
do na organização; se elas não ti-
verem vínculo afetivo umas com as
outras, elas também não terão com
a empresa. A angústia provocada
por essa discussão leva-me à minha
experiência do começo dos anos
90; assumi a presidência da Xerox
do Brasil em 1989 no auge do gran-
de modismo, de que "a empresa
não precisa das pessoas porque é
a tecnologia que faz a diferença";
eu tinha discussões furiosas com

sus, você está se referindo a uma
grande empresa, uma multinacio-
nal. Talvez o Carlos queira dizer
alguma coisa.

De alguma maneira, Je-



os defensores dessas teses e lhe
dizia: "A tecnologia, o processo,
o método, tudo isso foi criado por
uma mente humana; se você está
aí, de joelhos diante de todos es-
ses fatores materiais, deveria estar
prostrado no chão diante da mente
humana, porque foi ela que criou
tudo isso". Na Xerox do Brasil e
em outras grandes empresas fora
dos Estados Unidos, promovemos
uma firme resistência a pressões,
sempre adiávamos, dizíamos que
íamos implementar etc.; a voz do
consultor era a voz de Deus, era
impossível discordar, e a única
maneira de discordarmos era
através do sucesso local: nós
tínhamos os melhores resulta-
dos do mundo.

JRWP - Por "nós", você diz Xerox
do Brasil?

CARLOS SALLES - As quatro. A
Xerox do Brasil tinha o melhor re-
sultado, mas as outras três também
eram fortes e nós nos escudávamos
nos resultados para reagir contra

isso. Toda a nossa prática interna
de gestão, liderança e condução da
empresa era fundamentada em pes-
soas, todo o resto era conseqüência
disso. Quando vejo jovens dizerem
"eu não confio na empresa, não
junto meu futuro ao da empresa,
não tenho nenhuma ligação afetiva
com ela", fico assustado. Acho que
consultores - que me infernizaram
a vida em 1991, 1992 - tiveram
sucesso: moldaram a cabeça de
uma juventude que pensa que o ser
humano não é importante.

JRWP-U ma real idade deste debate
é que a média de idade dos partici-
pantes é relativamente elevada...

GRACIOSO - Mas eles enxergam
com isenção, não creio que a idade
tenha este peso na análise.

CARLOS SALLES - Na época, o fato
de se gerenciar a empresa voltada
para pessoas não implicava em que
a regra da "antigüidade" e posto
funcionasse; ao contrário, tive dire-
tores em nível de vice-presidência,

que tinham 32 anos e a carreira
deles começava a ser planejada
dez anos antes, não acontecia,
simplesmente. Eu fui presidente da
companhia com 49 anos e a tradi-
ção da Xerox era de que as pessoas
chegassem àquela posição aos 55,
58 anos. O jovem porque pode
ter mais energia, mais coragem,
mas tem de ser bem preparado; o
simples fato de ser jovem não bem
credencia ninguém, assim como o
simples fato de ser velho.

JRWP - Temos as presenças de
empreendedores, menos ligados a
multinacionais: o Alex foi um dos
fundadores da Almap, uma das
maiores e melhores agências do
Brasil, e o Ricardo, que trabalhou
muitos anos em dois grandes gru-
pos, rigorosamente brasileiros - e
hoje tem a própria empresa. Qual
dos dois quer começar?

RICARDO - Há realmente algum
risco de transformarmos isso num
ato de saudosismo, já que atingimos
a certa idade, com razoável expe-
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riência. Mas tenho a impressão de
que o que mais mudou - talvez
mais do que as próprias empre-
sas e organizações - tenha sido
a própria humanidade; a cultura
mudou, o mundo mudou, muda-
ram os valores. Essa falta de leal-
dade está em todo lugar. Ninguém
é leal a mais nada - a nenhuma
idéia, mulher, homem ou insti-
tuição. Nos últimos vinte anos,
por exemplo, o mundo entrou em
regime de "salve-se quem puder"
- ou "salve-me quem puder", ou
ainda "eu sou mais eu"...

JRWP - Acho que estamos bem
dentro do tema.

RICARDO -Tive duas experiências
interessantes, sob este ponto de
vista: a primeira foi na Abril - onde
praticamente, iniciei minha vida.
Nas décadas de 60, 70, a Abril era
uma coisa maravilhosa, incrível;
ela se fez naquela época. Era um
incrível mundo de liberdade; to-
dos os que fizeram grandes coisas,
como a Veja, eram muito jovens, a

começar pelo Mino - que, quando
foi dirigir a revista Veja, tinha 30
ou 31 anos. Dos 80 jornalistas da
redação, o mais velho deveria ter
uns 25 anos - talvez houvesse dois
os três com cabelos brancos, mas o
resto era de jovens. O que os unia,
provavelmente, eram duas coisas:
uma grande idéia, uma bandeira,
algo que ia modificar o país e mu-
dar a sua vida.

GRACIOSO - E o orgulho de parti-
ciparem dela.

RICARDO - De participar, carregar
essa bandeira. Dois, um nível de
liberdade espantoso. Com isso, eles
fizeram grandes coisas nos "anos 60.
Já falei isso-acredito que aqui mes-
mo na Escola um dia alguém deveria
escrever um livro sobre isso. A Abril
dizia aos headhunters "queremos
jovens de até 25 anos, cursando
qualquer faculdade, ou formado
seja no que for com Ql acima do
normal, preferivelmente pobre, que
tenha estudado em escola pública
e esteja batalhando pela vida". Eles

pegaram 50 executivos com este
perfil e fizeram a diferença.

JRWP - Desenvolveram uma gera-
ção de administradores.

GRACIOSO -Vamos ouvir o Alex.

- Em 1978,
assisti à revolução criativa dos
Estados Unidos - particularmente
em Nova Iorque e Mineápolis - são
duas cidades que defraldaram essa
bandeira. O homem que fundou a
agência mais criativa dos Estados
Unidos, William Bernbach, tinha
o seguinte lema: "Se uma pessoa
é criativa e tiver mau caráter, eu
não contrato; se a pessoa tem bom
caráter e não é criativa, eu não con-
trato". Começou assim a revolução.
Através desse filtro ele começou a
achar pessoas como Bob Gage, Bob
Levenson e Helmvt Krone, entre
outros, pessoas muito criativas e
de bom caráter, o bom caráter para
fazer a equipe, o bom caráter é
que dá o lado humano. O mundo
ainda não havia visto campanhas



do Avis Renta Car, da Volkswagen.
Ele revolucionou a maneira de se
fazer publicidade de automóvel.
Até aquele momento, os automó-
veis americanos tinham quinze
metros, decoração interna cheia de
luxo, todo aquele equipamento - e
aparecem anúncios mostrando um
carro feio, branco e preto, a cam-
panha nunca foi em cores, sempre
em branco e preto e ainda mandava
que pensássemos pequeno - think
small - e revolucionou o sistema.
Ele posicionou o carro para um
consumidor que era protegido pela
própria propaganda - porque a pu-
blicidade não só vende, ela protege
a imagem de quem comprou. Os
coreanos, de certa maneira, estão
fazendo isso hoje. Quem compra
um carro coreano percebe que eles
têm a maior verba de publicidade
-estão se comunicando com quem
já comprou o carro, e dizendo que
aquele é o carro mais vendido;
quem já comprou o carro se sente
"protegido", é o after sale que leva
o consumidor a pensar: "tomei a
decisão certa". Voltando ao William
Bernbach. Saí de lá com a idéia de
fazer duplas e direção de criação no
Brasil. Não existia isso. E escolher
gente também da mesma maneira.
Quando você contrata uma pessoa
raivosa, que quer trabalhar na pu-
blicidade por dinheiro e ponto, esse
não é o perfil do nosso funcionário.
O Marcello Serpa, hoje na Almap/
BBDO, também tem essa filosofia e
espalha isso para os demais. Uma
pessoa de bom caráter, como dire-
tor de criação, desenvolve a equipe
em vez de competir com ela; o mau
caráter compete com a equipe "se
não sou eu, aqui, não sai nada"
- lembra dessa frase? Isso não deve.
Então ele cresce à medida que é um

bom caráter. O William Bernbach é
que estava certo, naquela ocasião.
O mercado cresceu; você saía cor-
rendo atrás de talentos, caçavam-se
talentos. Nos Estados Unidos, eu
sentava no tapete do hotel e ficava
assistindo TV, por um ou dois dias,
toda vez que aparecia alguma coisa
inteligente, criativa na TV, eu anota-
va o cliente, quem fez e saía à caça
daquele material porque não havia
video tape - eu tinha de comprar,
pedir, implorar por aquele material,
para trazer como exemplo; eu tra-
zia rolos de 100, 150 comerciais e
era apelidado de Passarão, porque
tenho as mãos grandes...

JRWP - Chamava o pessoal da
agência para assistir.

- Para o pessoal
beber dessa criatividade feita por
pessoas de bom caráter, criativas,
com vontade, com paixão por fazer.
A eles não ocorria o "será que vou ser
mandado embora" porque estavam
tão imbuídos daquela ambição de
fazer, que brotava um talento extra.

JRWP - Eu tive o privilégio de
trabalhar com o Alex, nessa épo-
ca. Acho que se mencionaram,
aqui na mesa, duas empresas
contemporâneas e até parecidas.
Ao mesmo tempo em que a Abril
fazia essa inovação no campo
editorial, a Almap também estava
criando uma nova forma de se
fazer propaganda.

GRACIOSO - Gostaria de levar
a discussão para uma outra área.
Como conciliar os objetivos da
empresa com os objetivos do
funcionário, do colaborador?
Não é fácil. O Fischer referiu-se
ao fator de sucesso, no tempo
dele na Abril, era um Exército de
Brancaleone, a diversidade de
origens que, entretanto, reunidos,
formavam uma equipe orgulhosa
do que estavam fazendo. Será que
é isto ou há algo mais?

CARLOS SALLES - O Ricardo disse,
muito adequadamente, que estamos
vivendo um mundo diferente, a ca-
beça das pessoas é diferente. Quando
um líder se pergunta "como vou con-
ciliar os interesses do grupo com seus
objetivos pessoais", e se não há mais
orgulho de pertencer, orgulho de cons-
truir; e se reconhecemos que a cabeça
das pessoas mudou, está diferente e,
de certa maneira, rejeita esta "lealda-
de", como vamos resolver isso?

JRWP - Estive num almoço de
empresár ios representando a
Escola, e estava lá o Jorge Ger-
dau que disse uma coisa muito
interessante referindo-se à crise:
"o mundo, hoje, divide-se entre
empresas sem dono e empresas
com dono; e é mais fácil trabalhar
em empresas com dono". Acho
que isso tem a ver...

RICARDO - Quando a empresa é
pequena, está em fase de implanta
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ção ou de crescimento onde o dono

é absolutamente essencial e...

GRACIOSO - Qual é a importância

do dono, para você?

RICARDO -A diferença entre fracasso e

sucesso, tão simples quanto isso.

JRWP - Mas há imensas empresas,
corporações que hoje têm sucesso

e não têm dono.

CARLOS SALLES - Uma corporação

não tem dono, mas alguém, em

nome do dono, lidera.

-Queria lembrar

que - na Revolução dos Anos 60 - não

havia tecnologia, o máximo que se

conseguia era uma cópia xerox, o resto
era máquina de escrever.

JRWP - Não tinha nem fax.

RICARDO - A Xerox chegou ao
final dos anos 60, em 70.

CARLOS SALLES - Chegou em 1966.

- O que
acontece é que a tecnologia não

contribuiu em nada para a revolu-
ção acontecer. A segunda revolução

- que alguém está nos devendo,

porque está na hora de fazer uma

outra - está na hora de acontecer,

porque entramos num grande ma-

rasmo. Se você pega a revista Veja -
que tem a maior circulação, a maior

quantidade de anúncios - se quiser

rasgar uma página, para guardar,

como coisa inteligente, bem feita,
como fazíamos antigamente, hoje

você não consegue encontrar uma

página para rasgar.

RICARDO -Talvez haja aí uma pista

do que, essencialmente, mudou. Até

a década 60 nós éramos leitores, nós
e o mundo; a cultura, a transmissão

de idéias, de conhecimento era feita
através de papel, impressão, textos

bem elaborados, idéias que você

transmitia em uma linha, duas ou

três, um título e um lead e estava

resolvido. Nos últimos 50 anos

- talvez tenha sido a mudança, mais

importante que ocorreu - hoje, o

povo vê e ouve - mas não lê.

- Para ajudar

o raciocínio: quando eu sentava no

tapete, num hotel americano, para
ver televisão o dia inteiro, era para

juntar material bom, com criativida-
de, inteligência. Ao fim de dois dias

eu havia assistido 1.200 comerciais

e separado umas 40 a 50 peças. Se
você assistir, hoje, televisão no Bra-

sil (e tire-se o varejo porque não há

condições de se fazer publicidade de

varejo inteligente no Brasil, não vou
discutir porque) - tiram-se os imobi-

liários também, e sobra um caminho

estreito. Se formos fazer o mesmo

exercício, de ficar no hotel assistindo

à televisão - como eu fazia - você
vai retirar uma pequena porção. Não

vou desprezar a tecnologia - porque

eu vivo dela - e é importantíssima,

mas ela não contribuiu em nada para

que esse mundo fosse melhor. O que
continua valendo é o ser humano.



CARLOS SALLES - Gostaria de in-
sistir num ponto. Mesmo sem citar
a palavra, falamos de liderança o
tempo todo. Eu queria juntar - aos
fundamentos da boa liderança, que
todos nós somos capazes de escre-
ver - um outro conceito que a com-
plementa, que é o da competitivi-
dade. Sou membro, há muitos anos,
do Conselho Curador da Fundação
Nacional da Qualidade e membro
do Movimento Brasil Competitivo,
que é o grande fórum para discus-
sões sobre competitividade, no Bra-
sil. Ali se diz que a competitividade
- e não estou falando somente de
empresas, mas de empresa, de país,
do que seja - quando você fala em
competitividade em qualquer nível,
dizemos que ela é função direta
da capacidade maior ou menor da
empresa, país ou região, de desen-
volver, reter e atrair talentos. Essa
é a definição de competitividade.
Com isto, observamos uma coisa
interessante - saindo um pouco do
ambiente de empresa, indo para um
ambiente mais cotidiano. O Brasil
foi, numa época, o país do futebol,
e nós, claramente, perdemos a
competitividade. Outro dia, num
debate desses, pela televisão, dis-
seram que o Brasil vai ser o terceiro

mundo do futebol, dentro de
15 anos, porque o Brasil não
desenvolve mais os talentos
que desenvolvia; o Brasil não
consegue reter ninguém, alguém
sobressai-se um pouquinho e vai
embora, para jogar na Armênia ou
qualquer outro lugar. Não conse-
guimos reter, nem atrair ninguém.
Qual é o jogador que vai cometer a
insanidade de sair do campeonato
francês, espanhol ou italiano para
vir jogar no campeonato brasilei-
ro? Não vem mais, só recebemos
aqui os galos velhos, que estão em
final de carreira. Então, a competi-
tividade é isso. Se transportar isso
- esquecendo um pouco a empre-
sa e pensando no Brasil como um
todo - onde está o nosso calcanhar
de Aquiles? Está na educação. Seja
em relação a anúncios inteligentes
ou empreendedorismo, a ques-
tão é a mesma.

JRWP-Temos de ouvir um profes-
sor sobre isso!

JESUS - Tudo bem, mas quero
acrescentar um outro argumento.
Acho que a não-retenção dos ta-
lentos na empresa também ocorre
pela falta de caráter. Como o Alex
citou, falta caráter aos próprios
dirigentes, que não seguem os va-
lores que foram estabelecidos. Não
me preocupo muito com o fato de
haver ou não dono; nunca trabalhei
numa empresa em que conhecesse
o dono, sempre foram megaempre-
sas e isso nunca me afetou, porque
havia diretrizes de valores que eram
transparentes e cumpridas. Você
podia reclamar por uma injustiça
e era ouvido. Hoje, isso não existe
mais. Há feudos por incompetên-
cias onde "eu te mantenho porque
sei que você é incompetente, mas
ao mesmo tempo você não fala



mal de mim porque eu também
sou incompetente", e os feudos
de incompetência não levam à
competitividade; a empresa perde
competitividade pelas incompe-
tências que são mantidas pelo
corporativismo, porque o inovador
incomoda, o inteligente incomoda,
o inteligente quer modificação, o
inteligente quer evoluir.

GRACIOSO - Não é possível
que isso estivesse acontecendo
na empresa que você mencionou
justamente pela falta de um dono,
f is icamente falando; isto é, a
pessoa que "dá o tom". Há uma
frase de Albert Schweitzer: "o
exemplo não é a melhor forma de
influenciar as pessoas, é a única".
Quando falta a figura mítica do
dono, fica tudo mais difícil...

JESUS - Você coloca o dono em
cada chefe de equipe, em cada
líder de equipe, se ele tiver caráter,
para dar o tom. Hoje se vê, nos
cursos de graduação, alunos que
buscam estágio e quando voltam
das entrevistas dizendo: "Profes-
sor, nem vou continuar porque
fui dizer a área em que acho que
tenho habilidade, ou a área que
eu gosto, e me disseram que não,
que não vou estagiar nesta área,
mas em outra completamente di-
ferente, porque é lá que eles estão
precisando de mão-de-obra, mão-
de-obra de estagiário, barata"...
Isso denota falta de caráter. Antes,

num estágio, você passava por to-
dos os diversos setores procurando
estabelecer a sua habilidade.

- O "patrão"
que dirige oito, dez, doze remado-
res, ele não é dono.

JESUS - Mas é o líder, é cult, sabe
liderar.

CARLOS SALLES - Acho que,
algumas vezes, nessa conversa
colocamos a questão temporal de
que era assim e agora é assim. Ar-
risco-me a dizer que as empresas
não competitivas existem desde os
tempos bíblicos, sempre existiram
líderes com ou sem caráter, sem-
pre existiram líderes pragmáticos,
sempre existiram os profetas.

J R W P - Os bons e os maus
exemplos.

CARLOS SALLES - Sou até um
pouco otimista: acho que existe
hoje uma consciência maior da
necessidade da liderança, do que
havia há 40 ou 50 anos, quando
o modelo era o chefe autocráti-
co, que controlava o escritório;
caía uma pena no chão e ele
exigia ordem na casa etc. Isso
não cabe mais.

- Outro dia
fiquei impressionado com a filoso-
fia da Toyota que diz "aqui o erro
não é castigado".

GRACIOSO - Alex, estava mesmo
pensando na Toyota. Pouco depois
da Toyota tornar-se maior que a
GM, o presidente mundial reuniu
os executivos no Japão para um
pep talk e disse: "Nosso próximo
desafio - para nos manter compe-
titivos é encontrar um carro que
funcione com a metade das peças
de um carro atual". E foi para valer.
Este é o papel do dono: estimular,
motivar, dar o rumo; ele sabe bem
que esse "carro dos sonhos" não
vai surgir tão cedo, mas - como
o Fischer falou - ele levanta uma
bandeira que vai manter os execu-
tivos da Toyota "nos cascos" para
corresponder à expectativa.

- Isso junto
com uma frase: "Aqui não se cas-
tiga o erro, mas se encoraja".

JRWP - Será que isso significa, de
certa forma, que as empresas que
se ativeram ao padrão antigo - de
uma certa disciplina, dos yes men
- estão sendo justamente aquelas
que não estão dando certo?

RICARDO - Muitas coisas muda-
ram na sociedade, nas empresas
etc., e, certamente, essa questão
do humanismo, do comprometi-
mento, lealdade, do "vamos tomar
aquele morro", têm a ver com o
comprometimento pessoal, com
quanto a pessoa se sinta partici-
pante daquele grupo. Mas isso, em
geral, se contrapõe ao problema
dele com a sua própria família e
sua vida pessoal. Ultimamente, te-
nho a impressão de que se trabalha
cada vez mais, mais horas, com
maior dedicação; a tecnologia, se
- de um lado - nos ajuda muito, de
outro nos aprisiona, nos escraviza.



Você vai a um bar para tomar um
café ou uma cerveja, olha em volta
e vê meia dúzia de pessoas com
lap top ou iPhone. Até que ponto
esta loucura de trabalhar 16 horas
por dia e estar conectado 24 não
chega a interferir - e talvez, des-
truir- esta lealdade, no sentido de
que tudo ficou igual. As empresas,
atualmente, são cada vez menos
diferentes sob este ponto de vista;
se você sair de uma e for para
outra, tende a encontrar o mesmo
ambiente em todas elas.

GRACIOSO - Surgiram empresas
com cultura bem diferente, princi-
palmente no que se refere a avaliar
- e premiar ou castigar - os execu-
tivos. Fizemos um estudo, aqui na
Escola, com base nas 500 maiores
empresas da Abril (Exame), e cons-

tatamos que, da remuneração total
das empresas desse grupo, 26%
era variável e 74% fixa. Outro dia
fiquei admirado quando soube
que - na AmBev - 60% da remu-
neração é variável e apenas 40%
fixa. Existem outras empresas que
estão no meio do caminho, entre
esses dois extremos. Isso resulta
na pressão, que leva o funcioná-
rio a trabalhar 16 horas por dia,
pois ele se sente sempre na corda
bamba e avaliado de forma me-
tódica e implacável. A AmBev é
considerada, no mercado, como
fornecedora de talentos e de exe-
cutivos - exatamente porque o
turnover deles é mais intenso.

RICARDO - A AmBev é vista, no
mercado, como uma "triturado-
ra" de gente justamente por esta

característica, ganha-se bem mas
esqueça o resto, a pessoa entra
lá e morre.

JRWP - Ao mesmo tempo a Toyota
está dando certo.

CARLOS SALLES - Gente, é im-
possível rotular - "empresas que
fazem isso e dá certo, empresas
que fazem aquilo e dá errado"
- depende do momento, da área
onde se trabalha. As empresas
do mercado financeiro têm, no
seu DNA, essa coisa de "triturar"
até mesmo porque hoje - com a
tecnologia, que permite que você
esteja no mundo inteiro a qual-
quer momento - o negócio finan-
ceiro não para; quando as bolsas
fecham no Ocidente, abrem no
Oriente, uma puxa a outra e a
pessoa tem de saber o que está
acontecendo. Só que, mesmo
num ambiente desses, esmaga-
dor, triturador de gente, existem
líderes diferentes, existem pessoas
capazes de - neste ambiente hostil
- tratarem as pessoas bem e exis-



tem outras pessoas que não têm
esta capacidade: eles aplicam a
regra a todos, e acabou o assun-
to. O problema está na formação
de líderes.

RICARDO - Aí, estamos todos de
acordo. Dá seis a zero a favor do
humanista, se o ponto de vista foi
a obtenção de melhores resultados
a longo prazo.

CARLOS SALLES - Exatamente, o
líder tem de tratar as pessoas com
humanidade, mas há determina-
dos momentos em que alguém tem
de bater na mesa e dizer "acabou
a brincadeira".

- No caso
das agências e da publicidade,
já bateram na mesa, e bateram
firme. Aparecendo um Sorrel
que sabe somar uma fortuna, no
mundo todo, para ter mais lucro,
melhor custo e benefício etc.
Isso chegou para valer: ninguém
mais pode f icar pequeno, não
tem chance, se ficar pequeno.

Na propaganda, pode até não ser
criativo, como a maior ia não é,
mas esta é a regra do jogo e que
está valendo agora.

CARLOS SALLES - O líder é a pes-
soa com a capacidade de desenhar
o p l ano de ba ta lha , d izer para
onde se vai; depois, ele tem de
saber recrutar, desenvolver e atrair
talentos. Se achar que tecnologia
resolve tudo, está enganado, tem
de trabalhar com talentos; motivar,
inspirar , ele tem de fazer com que
as pessoas tenham o sentimento de
participar. Quando o líder conse-
gue fazer isso, ele vai em frente.
O Brasi l deve a sua indús t r ia aero-
náutica - terceira maior fabricante
de aviões do mundo - a um líder
visionário e inspirador: o Casemiro
Montenegro Filho, que criou o ITA;
se não fosse o ITA, o Ozires seria

engenheiro e não seria presidente
da Embraer. Foi o ITA- lá atrás, em
1947 - quando o Governo brasi-
le i ro achava que era besteira fazer
Escola de Engenhar ia , e dizendo
"o d i n h e i r o da Aeronáutica não
foi feito para educar Civil", uma
burrice sem l imi tes porque a l i não
se era c iv i l ou mi l i t a r , mas era o
Bras i l que estava lá. O ITA tornou-
se um celeiro incomparáve l de
talentos para o Bras i l por causa de
um vis ionár io , lá atrás, que criou
tudo. Acho que esses líderes é que
fazem a diferença e assim foi e
será a vida inteira .

RICARDO - Uma vez, eu estava
em Paris, vis i tando a Feira do Le
Bourget, acabei sendo convidado
para um jan ta r em que conheci
o Comte. Ro l im . Sentamo-nos à
mesma mesa, éramos uns cinco



casais e, naquela noite, não sei di-
zer o ano - mas ele havia fundado

a TAM, Transportes Aéreos Marilia

- estávamos falando sobre aviões,
claro. Ele perguntou se eu era da

revista Veja, e pediu-me que ano-
tasse: "Vou fazer uma companhia

aérea que será maior do que a

Varig, dê-me dez anos". E ele fez.
Esse é o tipo de pessoa visionária

no sentido de que empunhava uma

bandeira maravilhosa, encantado-
ra - e sabia transmitir isso, pois era

um craque na gestão de pessoas.

JESUS - E era também um educa-

dor, porque montou a Academia

TAM, em 2001. Mas, juntando a
expressão que o Salles usou, sobre

o líder "atrair, reter e desenvolver"

e voltando ao Drucker, que disse
que "toda a empresa atua num mo-

mento de mercado", um líder não

pode ser uma única coisa, como

uma receita de bolo, imutável".

Mas não se trata apenas disso. Há
que lembrar que a empresa tem

três gestões: a gestão da operação

existente, onde você trabalha den-
tro de normas, com metas a serem
cumpridas - porque isso garante a

sobrevivência a curto e médio pra-

zos; a gestão do planejamento que

prove, para você, um horizonte de
médio para longo prazo; e a gestão

do crescimento, que tem de ser

feita de uma forma anárquica por-
que prevê inovação, e para você

ser inovador, precisa ser anárquico

- e, se possível, o líder deve por

a gestão do crescimento fora, até
mesmo do ponto de vista físico,

da gestão da operação existente

porque se tratam outras normas

de outras maneiras. Ninguém deve

policiar a sua criatividade. Não é

das oito às dezessete ou das nove

às dezoito horas que você é pago
para ser criativo; a sua criativida-

de vem à noite, na madrugada,

num momento em que você está

mais descontraído e viu uma
linda garota na sua frente e teve

um insight criativo. Isso não tem

preço, nem regra. Nesse aspecto,

temos duas empresas que nos dão
lições e já fizeram parte de publi-

cações acadêmicas, nos Estados
Unidos. Uma delas, mais atual, é

a Google e a IBM - a virada que
o Palmisano deu na IBM é inacre-

ditável. Nessa perspectiva de que

o líder é um mutante, ele precisa

entender o momento de mercado

e mudar a sua característica de
gestão de acordo com ele. Essas

duas empresas nos deram uma

lição de como trabalhar o huma-

nismo, como respeitar as pessoas

e ter resultados. E há o discurso
de paraninfo que o Steve Jobs

fez em 2005, em Stanford, no

qual ele disse: "acho que o mais
próximo que cheguei de uma

universidade foi essa posição

aqui na tribuna". No discurso ele
disse "be fool, be hungry",,"isso

é o que vocês precisam levar
para o futuro" quer dizer, "seja

louco, seja faminto"; e faminto

de quê? De conhecimento. É
isso que se precisa levar para o

futuro. Se você perdeu essa fome

de conhecimento e perdeu essa

loucura de poder ousar, você não
vai sair da carneirada, da massa,

e isso não leva ao crescimento

das empresas.

- Como o

Fred Smith, que saiu da Guerra
do Vietnã sem dinheiro até para

comer e começou a entregar

pacotes, de bicicleta, no inverno
porque ninguém queria fazer este

trabalho. Com o tempo ele fundou

a Federal Express, porque era líder,

antes de ser dono.

GRACIOSO - Gostaria de informá-
los que escrevi um artigo para esta

mesma revista, cujo título é: Por
uma filosofia humanista de gestão
e sinto-me mais seguro com as
opiniões de vocês. É preciso ser

humanista. No nosso prédio da

pós-graduação, quem entrar pelo

/?a//, no nível da rua, vai ver gra-
vada na parede a seguinte citação:

"maravilhas, existem muitas neste

mundo, mas nenhuma se compara
ao esplendor do espírito humano";

é uma passagem da Electra, de

Sófocles. Se o humanismo, um dia,

virar religião, deve colocar o espí-
rito do homem no mesmo nível da

divindade. O grande problema de

todas as religiões é que nos colo-

cam abaixo. O espírito humano tem

o direito de ficar no mesmo nível
da divindade - e as empresas que

perceberem isso, sem dúvida, vão

chegar na frente.

JRWP - Muito obrigado a todos.
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