
A vantagem do jogo
de cintura e da agilidade
Mais preparada e com uma visão geral dos negócios, a nova
geração de executivos enfrenta a sua primeira turbulência global



enãrios de crise exigem gran-
de flexibilidade de executivos
e empresários. É preciso agir

rapidamente, acompanhar a ope-
ração de perto e buscar alternati-
vas para soluções que já não servem
mais. Isso tudo sem tirar os olhos
da estratégia de longo prazo. Nes-
se sentido, os profissionais brasilei-
ros têm características que contam
pontos a seu favor e podem fazer a
diferença no atual contexto da eco-
nomia global.

Uma das razões é cultural, por-
que o país tem raízes marcadas pela
miscigenação e por um talento na-
tural para relacionamentos inter-
pessoais e integração. A outra é es-
trutural, macroeconômica, que jus-
tifica o jogo de cintura profissional:
o Brasil enfrentou inflação mensal
de 80%, diversos pacotes econômi-
cos e mudanças monetárias, além
de ter sido abalado por colapsos in-
ternacionais em décadas passadas.
Não apenas sobreviveu as tormen-
tas como se fortaleceu e pôde des-
frutar, nos últimos anos, um perío-
do de prosperidade e estabilidade
econômica só experimentado no
início dos anos 70, quando crescia a
taxas anuais de dois dígitos.

Com prática e riqueza extraídas
de duras experiências, os hoje vetera-
nos executivos e empresários toma-
ram-se hábeis em lidar com escassez,
juros altos, oscilações e mudanças
de rumo. "A flexibilidade do empre-
sário brasileiro torna-se uma vanta-
gem competitiva em momentos de
crise", diz a pesquisadora Betania Ta-
nure, professora da Fundação Dom
Cabral e da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG),
autora de diversos estudos sobre o
comportamento do empresariado
no Brasil. As mudanças monetárias
no fim dos anos 80 e início da déca-
da de 90, por exemplo, ilustram essa
capacidade de adaptação. "Houve si-
tuação em que o governo anunciou
troca de moeda numa sexta e, na se-
gunda-feira seguinte, muitos bancos
já estavam funcionando. Isso nunca
aconteceria em países com traços de
maior disciplina e rigor como Ale-
manha, França ou mesmo os Estados
Unidos", comenta Betania.

Aqueles que comandavam as
companhias no Brasil nos anos 80 e
início da década de 90 não tinham
idéia do impacto que a globalização
traria aos negócios. Em geral, as em-
presas eram mais inchadas, menos
competitivas e mal se ouvia falar em
terceiros, home office, trabalho em
rede, diversidade nas organizações,
governança corporativa e sustenta-
bilidade. "Nos anos 90, muitas em-
presas eram comandadas pela se-
gunda geração pós-índustrialização,
em que ainda imperava um perfil
autoritário, centralizador e com de-
cisões tomadas na alta cúpula'1, lem-
bra a consultora Vicky Bloch, sõcia-
diretora da Vicky Bloch Associados.

Os líderes que não se ajustaram
às novas demandas do mundo cor-
porativo perderam a vez, ao mesmo
tempo em que desponta uma nova
geração de executivos nas organiza-
ções. O maior grau de ansiedade des-
ses profissionais mais jovens diante
das incertezas é, de certa forma, com-
pensado por um nível mais alto de
formação acadêmica do que a mé-
dia de seus antecessores, experiência
corporativa mais diversificada - en-
quanto no passado a rotatividade era
muito menor - e visão global dos ne-

gócios. Na opinião de especialistas,
essas características, aliadas a uma
busca constante por uma causa, os
diferencia. "Do ponto de vista da fle-
xibilidade, não há diferença estatísti-
ca entre as gerações", diz Betania.

Que o diga Stelleo Tolda,41 anos,
presidente e fundador do Mercado
Livre, maior empresa de comércio
eletrônico da América Latina. For-
mado pela Universidade Stanford
- onde cursou graduação em enge-
nharia mecânica, mestrado e MBA -
e um currículo que inclui empresas
de tecnologia da informação no Vale
do Silício e bancos de investimento
no Brasil e nos Estados Unidos, Tol-
da decidiu, há dez anos, montar ne-
gócio próprio. Unindo sua paixão
pessoal pela tecnologia à experiên-
cia que adquiriu no mercado finan-
ceiro, montou o Mercado Livre.

Apesar de não ocupar posições de
gestão nas crises financeiras enfren-
tadas pelo Brasil no passado, ele foi
um dos sobreviventes cia bolha da in-
ternet. Tolda acredita que seu grande
trunfo foi confiar que o modelo de
negócio continuaria a crescer no lon-
go prazo. Hoje, a empresa tem opera-
ções em 12 países da América Latina,
33,7 milhões de usuários cadastra-

PEOPLE BY ROBERTA LIPPI

ADAPTABILI1Y AND AGILITY FOR SUCCESS
Better prepared, the new generation of executives faces its first crisis

Crisis scenarios demand great flexibility from executives and entrepreneurs. One must act
quickly, follow operations closely and seek alternativas for solutions that have become obso-
lete—always with an eye on the long-term strategy. In th's sense, Brazilian professionals have
characieristics that can make the difference in the curren: globa1 economic scenario.

One reason is cultural, since the country hás a long history of miscegenatíon and a natural
talent for interpersonal relationships and integration. The other ís a structurai, macroeconomic
question, which explains the adaptabiiity of Brazilian officials: in past decades, Brazil faced
monthly inflation of 80%, diverse economic packages and currency changes, as well as the ef-
fects of International meltdowns. It not only weathereo the storms, but became stronger and
over the last few years has enjoyed a period of prosperity and economic stability not seen since
the early 1970s, wnen the country arnual growth reached double digits.

Having gained a wealth of experience in dealing with tough times, todays silver-haired ex-
ecutives have become apt at dealing with scaráty, high inítrest rates, fluctuations and chang-
es of course. 'The flexibility of Brazilian businesspeop e becomes a competitive advantage in
moments of crisis.." says researcher Betania Tanure, professor of the Dom Cabral Foundation
and of the Catholic University of Minas Gerais (PUC-MG), who hás authored several behav-
ioral studies in Brazilian businesspeople.

Brazilian business leaders of the 1980s ano early 1990s had no idea of the impact that glo-
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dos e alcançou um volume de transa-
ções de US$ 2,1 bilhões em 2008.

O CEO da agência de turismo on-
line Decolar.com, Alípio Camanza-
no, de 39 anos, é outro exemplo de
executivo da nova geração que não
viveu só na bonança. Sua capacida-
de de reação foi testada algumas ve-
zes. Após os ataques de 11 de setem-
bro de 2001, por exemplo, quando o
setor de turismo sofreu um impacto
imediato, Camanzano não ficou pa-
rado. No dia seguinte, a Decolar.com
entrou no ar com uma promoção de
passagens. "Mudamos a estratégia da
empresa, ampliando financiamen-
tos e treinamento de nosso pessoal",
lembra. Agora, o executivo diz que se
sente mais preparado para encarar
momentos difíceis, apesar de estai'
otimista quanto ao desempenho da
companhia em 2009. A expectativa é
de superar em 50% os resultados de
2008, porque lançou há pouco tem-
po financiamento próprio.

Na visão dos especialistas em re-
cursos humanos, o perfil de profis-
sionais que pode sofrer um pouco
mais com a reversão do cenário fi-
nanceiro mundial é o dos "filhos de
bancos de investimento", que cami-
nhavam para assumir altas posições

no mercado financeiro. São, em ge-
ral, jovens bem preparados e alta-
mente competitivos, porém criados
em ambientes focados nos resulta-
dos de curto prazo em troca de re-
munerações astronômicas. "Muitos
desses jovens têm uma visão empre-
sarial muito boa, mas foram mal-
acostumados. Agora é um momen-
to de transformação, em que terão
de repensar o próprio futuro", diz
Cláudio Garcia, presidente da DBM,
consultoria especializada em reco-
locação de executivos.

Para o professor José Carlos Tei-
xeira Moreira, da Escola de Marke-
ting Industrial (EMI), o movimen-
to de busca de novos caminhos por
parte desses jovens talentos pode
gerar, na outra ponta, um "empre-
endedorismo defensivo" capaz de
impulsionar o surgimento de de-
zenas de novos nichos de mercado.
"Começa-se a desenvolver mais a ha-
bilidade conceituai para distinguir
grandes oportunidades no meio
dessa crise. E o brasileiro é muito
criativo para isso", diz.

Este pode ser também um mo-
mento de resgate dos valores das cor-
porações. "Para se comprometerem,
as pessoas têm de ver a causa, a essên-

cia das companhias. Só assim se con-
segue ter um elenco mais estável para
dirigir as organizações", afirma Mo-
reira. "É preciso ter humildade para
revisitai' o mercado e mudar o mode-
lo de negócio se for necessário."

Fato é que, em tempos de turbu-
lência, as empresas se tornam mais
exigentes com o desempenho de suas
equipes. "As pessoas são as geradoras
de lucro da empresa, e precisam res-
ponder à demanda que o mercado
exige", afirma Takao Shirahata, CEO
cia Roland Brasil, fabricante de ins-
trumentos musicais e equipamentos
para impressão digital.

A cobrança é forte. Em períodos
críticos, os executivos do primeiro
escalão mergulham mais na opera-
ção e passam a acompanhar a roti-
na dos subordinados, exigindo mais
velocidade e qualidade nas negocia-
ções. "Na crise, você tem que admi-
nistrar fortemente o curto prazo. O
executivo precisa olhar o detalhe, to-
mar um cuidado fundamental. Situa-
ção de caixa, que eu geralmente via
uma vez por mês, agora olho todos
os dias", conta Antônio Maciel Neto,
CEO da Suzano Papel e Celulose.

O colombiano Julian Rizo, de 33
anos, diretor-executivo da Eadcon,
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balization would have on business. In general, companies were less .ean,
less competitive and one hardly heard about outsourdng, home office,
networking, diversity, corporate governance and sustainability. Business
leaders who did not adjust to the new demands of the corporate vvorld
lost out At the same time, a new generation of executives emerged in
the organizations with more education than their predecessors, rrore
diversified corporate experience and a global business outlook.

A good example is 41-year-old Stelleo Tolda, president and founder
of Mercado Livre, Latin America's largest e-commerce company. Tolda,
a graduate of Stanford University hás a CV that includes IT companies
in Silicon Valley and investment banks in Brazii and the United States.
Ten years ago he decided to start his own ousiness, Mercado Livre,
bringing together his personal passion for technology and the experi-
ence acquired on the financial market

Although not a veteran of Brazil's pastfinancial crises, he was one of
the survivors of the Internet bubble. Stelleo believes his trump card was
betting on the business model for the long terra Today, the company
hás operations in 12 Latin American countries, 33.7 million registered
users and handles US$ 2.1 billion in transactions (2008).

The fact is, in turbulent times companies increase ihe performance
demands placed upon their teams. "People are the prof it-generators of

companies, and need to respond to the demands oi the market," states
Takao Shirahata, CEO of Roland Brasil, a manufacturer of musical in-
síruments and digita! printing equipment , .

During criticai periods, top executives immerse themselves more ir the
cperator and follow up their subordinates1 routine, dernandirg more
speed and quality i n negotiatons. "In a crisis yo u have to rnanage the short
term intensely.The executiva hás 10 have an eye for detail and be extreme-
ly careful," says Antônio Maciel Neto, CEO of Suzano Papei e Celulose.

It is vê*"}/ rare for more experienced executives, such as Antônio Ru-
bens Silvino, president of kitchen gasdistributor Liguigás, to panic 'n the
face of uncertainty. "Although this crisis is massive, we know that Brazii
is more structured than in the past," says the executiva "Working with-
out monetary ccrrection is much easier. Before, companies would make
money on the financial market and reevaluation of stocks," he stresses.

In an effort to motivate the team in periods of turbulence and main-
tain a transparent relationship, Maciel invests in communication. "It is
the team that wins the game. The internai communication process irust
be very intense, with very frequent board meetings." A -former president
of the Ford Motor Company in Brazil (1999-2006), Maciel recaüs that
he took over the auto maker when it was US$ 600,000 in the red.
Communication was his strongest alfy ir reversng the results.
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empresa brasileira de plataformas
de TI para ensino a distância, diz
que esta é a primeira crise que vivên-
cia no Brasil, mas suas experiências
em outros países da América do Sul
têm ajudado bastante. Foi consultor
da McKinsey por oito anos em insti-
tuições financeiras de países como
Equador e Colômbia, e em várias si-
tuações complicadas teve de tornar
as rédeas da empresa. Com essa "ha-
bilidade de rua", como ele mesmo
define, Rizo viu muitos empresários
passarem a noite em claro, porque
não tinham como pagar os funcio-
nários no dia seguinte.

Para quem ainda está longe dos
cabelos brancos, um grupo pode
ser de grande ajuda: os conselheiros
de administração. Além de agregar
com a experiência, eles podem tra-
zer relatos do que está acontecendo
em outras empresas. "Com essa aju-
da, identificamos nossos pontos de
debilidade e remontamos a estraté-
gia", diz Rizo. "Se não fossem os con-
selheiros, eu não teria coragem de
chegar aos bancos de grande porte
e renegociar a minha dívida, o que
consegui fazer."

Executivos mais experientes
como Antônio Rubens Silvino, pre-
sidente da Liquigás, distribuidora de
gás de cozinha, dificilmente entram
em pânico em cenários de incerte-
za. "Apesar de esta ser uma crise de
grandes dimensões, sabemos que o
Brasil está mais estruturado do que
no passado", diz ele, que construiu
sua carreira no mercado de petróleo
e gás. "É muito mais fácil trabalhar
sem ter que fazer correção monetá-
ria. Antes, as empresas ganhavam
dinheiro no mercado financeiro e
com reavaliação do estoque. Agora
o país está mais maduro."

Planejamento é a palavra que
move Silvino nos negócios. Para
ele, é fundamenta] ajustar os inves-
timentos e ficar de olho nas despe-
sas fixas e operacionais, mas sem
perder o foco de que existe um hori-
zonte para buscar os resultados.

Maciel Neto, da Suzano, segue o
mesmo raciocínio. "E importante
não ficar brigando com o diagnós-
tico. Tem que agir rápido e com pro-
fundidade", diz ele, que desde o início

de 2008 vinha promovendo esforços
na empresa para ajustar o caixa. Para
motivar a equipe em períodos de tur-
bulência e manter um relacionamen-
to transparente com seus diferentes
públicos, Maciel aposta na comuni-
cação. "Quem ganha o jogo é o time.
O processo de comunicação interna
deve ser muito intenso, com reuniões
de diretoria muito freqüentes."

Ex-presidente da Ford no Brasil
entre 1999 e 2006, Maciel lembra
que assumiu a gestão da montado-
ra com um prejuízo de USS 600 mi-
Ihões na América do Sul. E garante
que a comunicação foi sua forte alia-
da para reverter os resultados. Notí-
cias mensais para todos os colabo-
radores expunham os custos fixos e
margens da companhia em relação
ao faturamento, além de explicar
quais medidas estavam sendo toma-
das para melhorar esses indicadores.

Apesar de sentir os efeitos da re-
tração global, Sérgio Leme, CEO da
Dedini Indústrias cie Base, acredita
que a crise faz com que as empresas

trabalhem melhor, obriga as pessoas
a sair da zona de conforto e a criar so-
luções mais eficientes. Com 49 anos
de idade e 30 no setor de bens de ca-
pital, ele destaca que seu segmento
ê sempre o primeiro a entrar e o úl-
timo a sair de qualquer turbulência
econômica. "Das 25 grandes indús-
trias de bens de capital que existiam
no fim da década de 70, sobraram
apenas quatro ou cinco", lamenta.

Desta vez, o que pegou o mundo
todo de calças curtas foi a velocidade
devastadora com que a crise finan-
ceira se alastrou. "Antes sofríamos
mais lentamente até absorver o pro-
blema, agora tudo tem que ser mais
rápido. Por isso, estamos buscan-
do envolver e integrar ainda mais
as pessoas e equipes", diz Leme. Ele
acredita que, para a integração efe-
tiva, é preciso colocar diferentes ge-
rações para trabalhar em conjunto:
a turma jovem, com seus ímpetos,
idéias e facilidade de lidar com as
informações, e a velha, com sua im-
prescindível experiência e feeling.
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