
da empresa. Na inércia típica de épo-
cas de prosperidade, é comum fazer
vista grossa para desperdício, contra-
tar funcionários não exatamente mol-
dados para as funções que ocupam e
deixar novos e promissores projetos
amadurecendo no forno. Tudo isso
ficou para trás depois que o tsunami
financeiro varreu o mundo e empur-
rou as companhias de volta aos fun-
damentos básicos da gestão enxuta,
eficiente e econômica. O risco agora é
de inação: ficar paralisado pelo medo
de cometer equívocos, ou, no outro ex-
tremo, tomar decisões atabalhoadas.

Todo gestor sabe que para guiar
a companhia durante a tormenta e
dela sair sem danos ou mesmo for-
talecida ha uma lista infindável de
coisas a serem colocadas em prática.
De reduzir estoques, eleger os clien-
tes que vale a pena manter, apertar o
caixa e monitorar de perto os rivais a
definir um percurso que dê conta de
eventos imprevistos, motivando com
argumentos capazes de convencer os
subordinados de que, se forem exe-

cutados com disciplina e diligência,
seus planos serão bem-sucedidos.

Ao lado de tudo isso há um punha-
do de outras questões que todo líder
deve se fazer. Está pronto para en-
frentar a emergência? Está cercado de
pessoal realmente competente, capaz
de dar conta do tremendo desafio que
representa uma pilotagem turbulenta?
Trata-se, como afirma o consultor Ram
Charan em seu recente livro Liderança
na Era da Turbulência Econômica, de um
autêntico teste de fogo para líderes de
variados níveis, sobretudo quando o ce-
nário dos negócios - aí incluídos clien-
tes e fornecedores - move-se a uma ve-
locidade inédita, como se vê agora. Sim,
liderar hoje é decidir como se adaptar
às mudanças e escapar das armadilhas
para colher as oportunidades. E o peso
de cada decisão, em um ambiente instá-
vel, é maior. Se para quase tudo existe
um manual, não há nenhum que ga-

ranta uma visão infalível a fim de que
as ações de hoje semeiem um. futuro
para a empresa. Sem prescrever pro-
priamente uma receita, um estudo con-
duzido por uma dupla de especialistas
americanos que somam 80 anos de ex-
periência com a gestão de liderança joga
luzes nesse turbilhão. São eles os ame-
ricanos Warren Bennis c Noel Ticby.

Bennis, 84 anos, é professor da
Universidade Southern Califórnia, a
USC. Tichy, de 64, leciona na escola de
negócios da Universidade de Michigan
e tornou-se conhecido por ter dirigido c
modernizado o célebre instituto de edu-
cação executiva da GE, em Crotonville,
Nova York, nos tempos de Jack Welch.
Ambos são reconhecidos como autori-
dades mundiais na matéria. Exímios
detetives das salas de cornando, eles
dissecaram alguns dos mais ruidosos
casos de fracasso de líderes corpora-
tivos, como o de Carly Fiorina à frente
da HP, bem como investigaram as ra-
zões de desempenhos bem-sucedidos,
como tem sido o de Alan Lafley ã frente
da Procter & Gamble. Ao final, sinteti-
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zaram um diagnóstico: "Juízo aguçado
c aquilo que cria ou destrói um líder. Se
houver bom discernimento, pouca coi-
sa mais importa. Se não houver, nada
mais importa". A definição poderia soar
simplista se esse não fosse um campo
movediço dos estudos de liderança.

Com os extraordinários avanços
da neurociência nos últimos anos, foi
possível entender melhor como fun-
ciona a mente humana e sua impre-
visibilidade. "As pesquisas mostram
que as pessoas são míopes em suas
decisões", diz o psicólogo Daniel Kah-
neman, Nobel de Economia por seus
estudos sobre o comportamento de
investidores e homens de negócio. "Po-
dem ser levadas a escolhas errôneas
devido a falhas de memória e a uma
avaliação incorreta das experiências
passadas." Isso explica por que até
mesmo executivos com histórico pla-
car de acerto na maioria das decisões

tem pontos cegos. Foi o que causou,
por exemplo, a demissão de Jacques
Nasser, ex-CEO da Ford, ao ignorar
os sinais de que membros de sua equi-

Como você decidiu fazer a aquisição
por US$ 57 bilhões da Gillette? É só
mastigar os números c seguir o que
você aprendeu na Harvard Business
School? Ao que Lafley diz: Não. No fim
das contas, tenho de tomar uma decisão
baseada num juízo. Isso porque quais-
quer dados que tiver serão sempre im-
perfeitos." A compra da Gillette fez par-
te de uma das maiores transformações
recentes do mundo corporativo, pro-
tagonizada por Lafley, que assumiu a
presidência da P&G em meio a uma cri-
se, em 2000, e desde então quase tripli-
cou o lucro, que foi de US$ 12 bilhões em
20O8, e aumentou seu faturamento em
110%, para US$84 bilhões. ParaTichy,
ele deve encabeçar, ao lado do empresá-
rio indiano Ratan Tata, qualquer lista
de melhores executivos do século 21.

O equívoco com maior potencial
de causar danos à empresa, segundo
Tichy, está relacionado às pessoas.
Por essa ótica, a anatomia de fracas-
sos ganha uma nova interpretação.
Considere o exemplo de Carly Fiorina.
CEO que se apresentava como uma

riéncia de execução para implementar
e colher os resultados da fusão. "Mas
nem a melhor decisão do mundo tem
valor se não for capaz de sair da sala da
presidência e chegar ao chão de fábrica.
A execução é aquilo que de fato aconte-
ce, aquilo que realmente se faz", disse
Lafley, entrevistado por Tichy no livro.

Numa época de incertezas, com es-
treita margem para equívocos, sob o ris-
co de expor o futuro das companhias, os
temas vinculados à boa liderança emer-
gem com força na agenda corporativa.
"Nas empresas com equipes de lideran-
ça efetivas, a crise ajuda a potencializar
o melhor de cada um, e do próprio time.
Nas demais, infelizmente muitas, a cri-
se exacerba as tensões e as divisões",
afirma Jean-MarcLaouchez, consultor
do Hay Group e especialista em desen-
volvimento organizacional e liderança.
"Como conseqüência, o CEO enfrenta

pé principal conspiravam contra ele.
O papel mais importante de um

líder, de acordo com Tichy e Bennis,
é formular bom julgamento em três
âmbitos. "O líder c pago para formar
uma boa equipe, ter a estratégia certa e
enfrentar crises", disse Tichy a Época
NEGÓCIOS. "Esses fundamentos são
ainda mais importantes na atual crise,
mesmo porque todos estão sendo mais
pressionados." Sucede que, segundo
ele, o que se leciona sobre tomada de
decisão em MBAs há meio século é ir-
relevante para formar grandes juízos.
"Você senta com Lafley e pergunta:

espécie de garota-propaganda da HP,
sua queda foi atribuída na época a um
suposto erro estratégico - a aquisição
da concorrente Compaq, por US$ 19
bilhões. Seu sucessor, Mark Hurd,de
perfil discreto, arregaçou as mangas
e recuperou a empresa. Mas Hurd se
beneficiou das avaliações estratégicas
que Fiorina fez, inclusive da compra da
empresa. O que faltou a ela, na avalia-
ção dos autores, foi a necessária expe-

um dilema: ou ser mais autoritário, de
forma a tomar rapidamente as deci-
sões exigidas pelo contexto, ou ser mais
dirigente, aproveitando as pressões
externas para construir uma equipe
mais coesa e colaborativa, assumindo
possivelmente riscos de curto prazo."

Nas próximas páginas, Época
NEGÓCIOS condensa seis conceitos
relacionados com tomada de decisão
formulados por Tichy e Bennis, e ilus-
trados com casos brasileiros. Seu es-
tudo resultou no livro Decisão! Como
Líderes Vencedores Fazem Escolhas Certei-
ras, que chega às prateleiras neste mês.
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mandas conflitantes, com freqüência sob forte pressão de tem-
po, os líderes precisam decidir e adotar uma ação efetiva a fim de
garantir a sobrevivência e o sucesso da companhia. É assim que
agregam valor à empresa: exercitando o bom discernimento, to-
mando decisões e garantindo que sejam bem executadas. O que
realmente importa não é o número de decisões acertadas, nem
mesmo qual o percentual de acertos nas decisões. Trata-se, em vez
disso, do quanto o líder acerta naquelas que são mais importantes.

Os bons líderes não apenas tomam as melhores deci-
sões como também são capazes de discernir quais realmente
são as mais importantes e acertam a maioria delas. Assim,
executivos eficazes não necessariamente tomam muitas de-
cisões. Mas se concentram no que é realmente importante.
Eles são melhores no processo como um todo, que vai des-
de perceber a necessidade de agir até formular as questões,
descobrir o que é mais crucial, mobilizar e energizar os gru-
pos. Também são capazes de fazer uma triagem no tempo e
na energia que empregam. Em sua época de GE, Jack Welch
costumava dizer que, se não fosse cuidadoso na forma como
empregava seu tempo, poderia passar dias no escritório
afundado até as orelhas com bobagens burocráticas, sem
agregar valor à empresa. Se houver bom discernimento, pou-
ca coisa mais importa. Se não houver, nada mais importa.

Tome qualquer líder. Há boas possibilidades de que
você se lembre dele em função de suas melhores ou piores
decisões- Roberto Goizueta, cx-CEOda Coca-Cola, foi demo-
nizado por causa da Nova Coca-Cola e tornou a ganhar a sua
condição de superestrela corporativa com o auxílio da Coca-
Cola Clássica. Michaeí Dell, fundador da Dell, é o "Sr. Direto".
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Carly Fiorina foi pioneira nas fileiras das
mulheres executivas. Mas corno será lem-
brada? Por "destruir a formidável cultura
da HP". A liderança é, em seu sentido mais
restrito, urna crônica de decisões tomadas.

O sucesso a longo prazo repre-
senta a única marca visível do bom dis-
cernimento. É a essência da liderança.
Não se trata de "a operação foi um su-
cesso, mas o paciente morreu" ou "ele
agiu com brilhantismo, mas o resultado

foi fraco". O juízo alcança o sucesso quando o resultado
atinge os objetivos definidos pela instituição. Ponto. En-
tusiasmo, boas intenções e trabalho árduo podem aju-
dar, porém, sem bons resultados, eles pouco importam.

Um equívoco célebre no julgamento do que é ou não
importante foi cometido por Bill Gates entre o início e a meta-
de da década de 90, quando a internet ganhava o mundo mas
não passava do número cinco ou seis em sua lista de priori-
dades. Por isso, não foi Gates quem desenhou uma estratégia
ligada à web para sua empresa. A idéia foi de um funcionário,
que escreveu um memorando intitulado "O céu está caindo'7.
Nele, alerta que a Microsoft sairia dos negócios, a menos que
o ouvisse. O documento chegou a Gates, e o resto é história.





Todos, sem exceção, passaram por diversas etapas de
um complexo processo decisório, que tem início com a
formulação de uma idéia por urna das áreas de negócios
da empresa. Isso vale para uma nova refinaria, um novo
gasotudo ou a perfuração de um poço adicional. São vá-
rios tipos de projeto, com vários níveis de detalhes. O que
chega até a presidência? "A diretoria da Petrobras discute
os projetos grandes", afirma o presidente-execuíivo, José
Sérgio Gabrielli. Na maior empresa do Brasil, entram nes-
sa categoria obras orçadas em mais de US$ 25 milhões.

Toda quinta-feira, a direíoria-executiva da Petro-
bras, comandada por Gabrielli, se reúne para tornar deci-
sões sobre esses grandes projetos. São sete pessoas ao todo,
numa reunião que normalmente começa às 9 horas e não
raramente termina de madrugada. O encontro semanal
acontece numa sala à prova de som, às vezes monitorada
por um sistema de gravação em vídeo, no 24° andar do
edifício-scde da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, e
um andar acima da espaçosa sala do presidente, com uma
magnífica vista do Pão de Açúcar. E bem ao lado da sala
reservada para a ministra Dilma Rousseff, que c presi-
dente do conselho de administração da estatal. "Tomamos
até 1,5 mil decisões ao longo do ano", diz Gabrielli. "E não
há decisão individual na Petrobras. São todas coletivas."

A Petrobras tem algumas características bem pe-
culiares, como o fato de ser uma companhia com controle
estatal, mas listada em bolsa. Nem sempre os interesses do
governo e do investidor são coincidentes. Como conciliá-
los? "Qualquer empresa de capital aberto tem um grupo
controlador e um grupo não controlador de acionistas, seja
ela pública ou privada. Esse conflito não me parece dife-

rente do que acontece na Petrobras", afirma Gabrielli. O
interesse do governo brasileiro manifesta-se por meio do
controle do conselho de administração. Este órgão é cons-
tituído por nove pessoas. Cinco delas são diretamente liga-
das ao governo, que tem maioria. "Sou o único membro do
conselho que é da área executiva. Então sou o vínculo entre
a decisão estratégica e a equipe de diretores-executivos",
diz Gabrielli. Com 59 anos e sete de Petrobras, ele é prati-
camente um neófito na estatal. Seus colegas de diretoria
têm todos, no mínimo, 30 anos de carreira na companhia.

Gabrielli até admite que o capital misto pode ser
um complicador para o processo de tomada de decisões.
Mas não um problema. "A Petrobras gosta de comple-
xidade", afirma. "Nos impusemos como missão estraté-
gica ser uma das cinco maiores empresas de energia do
mundo ate 2020. Hoje devemos estar no oitavo ou nono
lugar." Só isso já é um grande desafio. "Mas a gente não
quer ser só a quinta maior, quer ser a preferida de todos
os nossos públicos de interesse. Investidor, empregados,
comunidade, fornecedores e concorrentes, o que signi-
fica que tenho de equilibrar os interesses dos diferentes
slakeholders. E isso exige processos decisórios muito com-
plexos, que algumas vezes chamo de esquizofrênicos."

No momento, o principal assunto relacionado à Pe-
trobras é a exploração de petróleo no chamado pré-sal que,
de acordo com o píano estratégico da companhia, deman-
dará investimentos de US$ 174,4 bilhões até 2013. Natural-
mente, existe aí uma discussão sobre investimento versus
retorno e ela se dá num momento de oscilações alucinantes
nas cotações do petróleo. "Nessa indústria, você não pode
basear a decisão de investimento no preço corrente do petró-
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leo", afirma Gabrielli." Nós testamos o portfólio de mais de
600 projetos para ver se eles são rentáveis nas piores condi-
ções de estresse de preço." Se passar no teste, o proje to é eco-
nomicamente viável. Portanto, a cotação relevante, para a to-
mad a d e decisões não é o pico de USS147 por barril atingido
no ano passado nem os US$ 40 do início deste ano. Mas, sim,
a que será praticada a partir de 2013, quando a produção do
pré-sal deverá atingir velocidade de cruzeiro. Essa cotação
é uma incógnita. "Mas você tem de tomar a decisão hoje."

Por motivos como este, b á muita tecnologia por trás
do processo decisório. São feitas, por exemplo, simulações

exaustivas com as variações do preço futuro do petróleo.
"Temos mais de 3 mil sistemas de processamento de da-
dos", diz Gabrielli. Alguns comprados de terceiros, outros
desenvolvidos internamente. Eles são usados para contro-
lar desde o comportamento de reservatórios de combus-
tíveis até a emissão de boletos de táxi para funcionários.

Mesmo com tecnologia, muita coisa chega à mesa
do presidente. O que leva à necessidade de separar o que
é importante do que é acessório. Para Gabrielli, a saída
está no processo decisório. "O tipo de questão que che-
ga à presidência de uma empresa do tamanho da Petro-
bras deve ser mais estratégico e menos operacional. Para
isso, você tem de ter um sistema de decisões operacionais
que poupem a cabeça da companhia", diz Gabrielli. Ou
seja, é preciso ter várias instâncias de decisão funcionan-
do. "Você tem de ter a capacidade de mobilizar, dentro da
companhia, pessoas que possam encaminhar as decisões
relativas àquilo que você achaque não deve se dedicar."

Quando se trata de demandas internas da compa-
nhia, uma das dificuldades dos presidentes é dizer "não
vou decidir isso". Gabrielli confirma. "Quando alguma
coisa chega a você, não há como fugir da decisão. Este é um
mal de ser presidente." Simplesmente porque chegam coi-
sas demais. "No nosso caso, o que me deixa irritado é ter de
assinar autorização para viagem internacional. Acho um
absurdo o presidente da Petrobras ter de assinar essas au-
torizações." Mas, se acha absurdo, por que não muda? "Isso
vai ter de mudar, mas em uma instituição grande mudança
não é uma coisa rápida nem fácil. Talvez mudar as coisas
pequenas seja mais difícil do que mudar as coisas grandes."

Tornar decisões exige muita energia e preparo numa
empresa com cerca de 150 mil funcionários, próprios e ter-
ceirizados. Por isso, quando deixa o prédio da Petrobras,
Gabrielli procura delegar até a mais trivial das resoluções.
"Chego em casa e digo: 'Não vou tomar nenhuma decisão,
entendeu?'", diz, fingindo irritação. Se vai a um restauran-
te com a mulher, Gabrielli não olha o cardápio. "Não quero
saber. Não vou tomar decisão", afirma, às gargalhadas. "É
verdade. Minha mulher briga comigo." Em casa, o presi-
dente da Petrobras faz questão de não mandar em nada.

Em tempos de incerteza, o líder deve dar mais atenção à área
operacional e ao contato com clientes e fornecedores

Devido ã crise, muitos líderes terão de mudar a forma
como administram no dia a dia. A começar pela fixação

de novas prioridades - e do que delegar

Ram Charan chama esse processo de intensidade
de administração e propõe uma imersão

nos detalhes operacionais do negócio e do mundo
exterior. Não basta sentar em sua sala,

ler relatórios e dar orientações

Planos e progressos devem ser revistos
quase diariamente. O líder precisa de informações

detalhadas, atualizadas e não filtradas, obtidas
rápida e diretamente da fonte

As atividades que afetam a saúde financeira
da companhia, como caixa, estoques e contas

a receber devem ser monitoradas diariameníe.
Relatórios trimestrais ou mesmo mensais

não são mais suficientes

Fornecedores e parceiros são fontes valiosas
de informações sobre disponibilidade de crédito,

preços dos insumos e saúde financeira

A observação do Wal-Mart de que, pela
primeira vez na história da rede, as vendas de lei te

para bebês coincidem com o dia do pagamento
quinzenal, indicando que o consumidor está

sob estresse financeiro
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cessão do líder em qualquer tipo de organização - seja política, empre-
sarial ou militar, incluindo ainda as sem fins lucrativos - é o principal
fator que irá determinar seu desempenho. Essa premissa aparente-
mente óbvia deve ser examinada à luz da realidade empírica do suces-
so na última década. Dada sua importância, as empresas de primeira
linha não devem ganhar mais do que um D nesse quesito, já que mui-
tas não desenvolveram em seus quadros um sucessor para o CEO.
Considere o caso de Carly Fiorina, demitida da HP em fevereiro de

2005, quatro anos e meio depois que o conselho da com-
panhia tomou a decisão de recrutá-la no mercado. Pelos
princípios de Tichy e Bennis, a contratação de alguém de
fora da empresa para o principal posto executivo sinaliza
um erro no processo decisório. Á empresa falhou na cons-
trução de canais de liderança capazes de produzir líderes
talentosos aptos a nortear com sucesso a empresa no fu-
turo. No caso de Fiorina, o erro teria sido duplo. Primeiro,
não havia candidatos internos. Segundo, a pessoa de fora
por eles contratada foi uma má escolha, pois não cumpriu
as tarefas básicas esperadas do CEO e foi demitida por
meio de um processo desagradável. A má decisão de con-
tratar Carly Fiorina deve recair sobre o mesmo conselho
de administração que terminou por demiti-la. Seus mem-
bros falharam na fase preparatória do processo decisório.

O oposto se deu com a escolha de Indra Nooyi para
presidente-executíva da PepsiCo, em meados de 2006, Indra
era uma candidata interna, formada nos canais de liderança
da companhia, que conta com um processo de planejamen-
to sucessório solidamente concebido, o qual há mais de uma
década envolve seus 240 principais executivos. Compare
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empresa, nenhuma idéia sobre a maneira
como ela lideraria ou se entrosaria com a
equipe da HP, e nenhum conhecimento por
parte de Fiorina sobre os negócios da HP,
sua cultura e seus desafios estratégicos.

Urna decisão adotada na General
Electric há quase 30 anos foi responsável
pela maior transformação organizacional
no mundo e, de longe, a de maior sucesso:

a escolha de Jack Welch para liderar a companhia. O respon-
sável por ela foi o antecessor de Welch, Reg Jones. E nada
aconteceu por acaso. Sete anos antes da data prevista para sua
aposentadoria, Jones já tinha uma lista datilografada com oito
candidatos a sucedê-lo. Ao lado deles, escrito à mão, foi acres-
centado em algum momento o nome de Jack Welch, à época
com 38 anos de idade. Jones orquestrou o processo que ficou
famoso pelo páreo de três grandes cavalos: Al Way, John Bur-
lingame e Jack Welch. Á resolução final foi tomada depois de
uma avaliação dos três executivos na gestão de um grande se-
tor da GE. Jones queria os candidatos na matriz, a fim de poder
observá-los de perto. Dez anos mais novo do que seus rivais,
Welch venceu a parada e foi nomeado CEO em abril de 1981.

Veja, a seguir, como Lázaro de Mello Brandão
escolheu Luiz Trabuco para presidente do Bradesco



PRATA DA CASA Uma
carreira de 40 anos no

Bradesco pesou para que

Trabuco (à dir.) fosse es-

colhido CEO por Brandão
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nunca recorreu ao mercado para escolher um presi-
dente. Trata-se do conceito carreira fechada. "Despon-
tam aqui os que naturalmente se adaptam à nossa fi-
losofia e princípios", afirma Lázaro de Mello Brandão,
presidente do conselho de administração do Brades-
co. "Escolher uni executivo de fora eu não digo que
seja impróprio, mas não se encaixa na nossa filosofia."

Conhecer a rotina do Bradesco ajuda a entender
como se escolhe o presidente-executivo do banco. Próximo
de completar 83 anos de idade na condição de presidente do
conselho, Brandão cumpre uma jornada de trabalho - de 12
horas diárias - igual à dos executivos e convive com os dire-
tores numa enorme sala sem divisórias. Dessa posição, diz
ser capaz de identificar os diretores mais bem. preparados
ou "aqueíes que trazem uma soma [de qualidades] mais in-
questionável". Um estilo suave de liderar é parte da equação.

No caso específico da sucessão de Márcio Cy-
priano, que atingiu em novembro passado a idade máxi-
ma de 65 anos para a presidência do Bradesco, a troca de
presidente não foi surpresa. Mas durante meses o mer-
cado aguardou com expectativa o anúncio do nome do
sucessor. "Isso fica muito na cabeça da presidência do
conselho, para evitar rumores que podem trazer uma
certa insegurança", diz Brandão, referindo-se a ele pró-
prio. Brandão já sabia que o substituto de Cypriano seria
Luiz Carlos Trabuco e, portanto, o desfecho estava defi-
nido com antecedência. "Isso vai se consubstanciando,
à medida que o teste [do executivo] se aprimora, para que
a decisão não traga incompreensão", afirma Brandão.

Essa é uma maneira sutil de dizer que, antes de
anunciar o nome do escolhido ao mercado, era preciso

trabalhar internamente para evitar qualquer possível
contestação. Além de Trabuco, havia outro nome na fila
da sucessão: José Luiz Acar Pedro, o braço direito de Cy-
priano. Hoje com 55 anos de idade, dois a menos que Tra-
buco, Acar entrou no banco em 1997, quando o BCN, onde
trabalhava, foi comprado pelo Bradesco. Especulou-se,
também, sobre uma possível volta de Roger Agnelli, hoje
presidente da Vale, para o banco onde começou sua car-
reira. Teria havido uma disputa entre três ou quatro can-
didatos, como nas famosas corridas presidenciais da GE?
"Não, não, não. Tínhamos vários que poderiam preencher
o cargo perfeitamente. A questão era saber qual trazia den-
tro de si a continuidade da cultura da casa", diz Brandão.

Pesou a favor de Trabuco o fato de ser um executi-
vo eclético, que realizou tarefas em várias áreas e se saiu
bem em todas elas. Ele trabalha desde 1969 no Bradesco,
onde entrou como escriturário de urna agência em Marí-
Ha, cidade do interior de São Paulo onde Amador Aguiar
fundou o banco. Nas quatro décadas seguintes, fez um
pouco de tudo. Trabalhou no banco de investimentos que
o grupo tinha nos anos 70, na Fundação Bradesco e numa
empresa de pecuária controlada pelo banco. Foi diretor
de marketing, diretor-executivo a partir de 1998 e, final-
mente, presidente da Bradesco Seguros, que conta com a
maior seguradora de saúde do país e com uma empresa de
previdência que chegou a ter 40% do mercado. Durante o
processo de definição do sucessor de Cypriano, analistas
afirmavam que existiam no Bradesco executivos tão bons
quanto Trabuco do ponto de vista administrativo. Mas ne-
nhum com sua capacidade na área comercial, o que, neste
momento de competição no mercado, revelou-se decisivo.
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Não houve votação para a escolha do presidente.
O conselho de administração, que tem nove integrantes,
nunca vota. O procedimento é discutir cada assunto até
esgotá-lo, transformando-o num consenso. "Todo mun-
do tem voz e oportunidade de discordar ou de ponderar,
rnas achamos que a votação, embora possa parecer de-
mocrática, gera um risco de depois haver correntes dife-
rentes dentro da organização", afirma Brandão. Deve ser
por isso que comentava-se no mercado, em tom diverti-
do, que a escolha do presidente do Bradesco dependia de
três nomes: Lázaro, Mello e Brandão. Tem sido assim.
Quando Amador Aguiar afastou-se da executiva, indi-
cou Brand ao para substituí-lo. E este passou o bastão para
Márcio Cypriano, quando decidiu ficar só no conselho.

O Bradesco preza a política de carreira fecha-
da, de apostar no que chama de prata da casa. Quem
olha o banco de fora tem a impressão de que se tra-
ta de uma casa de gente simples, sem afetações teóri-
cas. Outros bancos igualmente eficientes têm um esti-
lo mais sofisticado de gestão. Na Cidade de Deus, sede
criada por Amador Aguiar em Osasco, na Grande São
Paulo, pratica-se o dístico "só o trabalho produz riqueza".

Brandão fez uma só tentativa de recrutar um exe-
cutivo de fora para uma posição de liderança no grupo.
Contratou Bernardo Parnes, ex-presidente da Merrylí
Lynch, para comandar o banco de investimentos. Não foi
unia boa experiência. Parnes chegou em meados de 2006
e saiu menos de dois anos depois para assumir a presi-
dência do Deutsche Bank no Brasil. Comprovou que no
Bradesco o que funciona mesmo c funcionário de carreira.

Não existiria o risco de se oxigenar pouco a ad-
ministração, por não ter gente de fora trazendo novas
idéias e estilos? Trabuco, o novo presidente, garante que
não. "A renovação aqui se dá pela oportunidade que a
organização abre a todos nós de vivencíar várias expe-
riências dentro de casa", afirma Trabuco. 'A gente pode
passar por várias empresas dentro da mesma empresa."

Em troca de relativa estabilidade no emprego e mobi-
lidade dentro do grupo, exige-se adesão incondicional ao "jei-
to de ser" do Bradesco. Leia-se dedicação total à empresa, res-
peito à disciplina corporativa e a um certo estilo de vida. "É
o profissionalismo levado à última instância", diz Trabuco.
Dedicação integral ao trabalho significa jornadas, para a di-
retor i a-executiva, que começam às 6h30 c vão ate 18h30. "É
um jeito de ser. Não está escrito em nenhum lugar, mas esta
é uma casa que começa cedo. E os almoços são todos aqui",
afirma Trabuco. Outra peculiaridade: são poucas as empre-
sas no mundo em que diretoria-executiva e conselho traba-
lham juntos, no mesmo ambiente, e com a mesma jornada.
"A minha mesa fica ao lado da mesa do seu Brandão", afirma
Trabuco. Issodiz muito sobre o banco e seu estilo de aestão.

O que a saída de Jack Welch ensina sobre como devem
agir o presidente da empresa e o conselho de administração

O líder precisa identificar a necessidade de formar
um sucessor muito tempo antes da data prevista para

a mudança, para que o processo seja disciplinado

Jack Welch dizia: "Não olhem para como
eu me tornei o CEO da empresa, isso é irrelevante.

Vejam o que precisamos para amanhã"

Welch envolveu o conselho de administração
em todo o seu processo de sucessão. Os conselheiros

participaram de reuniões com todos os candidatos a CEO

Welch orquestrou não apenas o conselho como também a
imprensa, a equipe de líderes e todas as partes envolvidas

para que entendessem a sua decisão

Welch cuidou do vencedor, Jeff Immelt,
mas também dos perdedores. Garantiu que os dois

candidatos preteridos fossem avisados por ele,
antes de ouvirem rumores

Welch fez as vezes de mentor para
Immelt durante um ano
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do se trata de tomar decisões, porém, é o líder quem se vê no cen-
tro do processo, circundado por todos os coadjuvantes. Como
Jeff Immelt, presidente da GE, responsável por resoluções que
afetam milhares de pessoas a cada dia, afirmou a Tichy e Ben-
nis: "Sou eu quem toma cada uma das decisões, porém recebo
muito aconselhamento. Não delego. É o tempo todo: 'O que você
acha? O que você acha? O que você acha?' E aí, bum. Eu decido".
Tamanha dose de responsabilidade é, naturalmente, um peso sobre

os ombros da liderança. Mas é também um bônus nas his-
tórias de sucesso. Em nossa cultura, que valoriza a autoria,
é o líder quem ganha os louros da vitória sempre que acer-
ta na decisão. Quando a revista Fortune atribuiu o título de
Executivo do Século a Jack Welch, a reportagem citou sua
famosa provocação: "Quem quer ser lento?". Mas Wel-
ch só determinou o ritmo dos passos. Ele não teria reali-
zado nada sem sua equipe c o pessoal de apoio, aqueles a
quem denominava jogadores "classe A", provedores das
necessárias informações e executores das suas decisões.

Estas são as perguntas que os líderes precisam fazer
a si mesmos, Os seguidores vêm quando você os chama?
Na condição de líder, você é capaz de engajá-los e de alinhá-
los? Sem essas habilidades, os líderes inevitavelmente fra-
cassam, não importa quão brilhante seja a sua promessa.
Lembre-se de como Catão comparou os dois mais brilhantes
oradores da sua época: "Quando Cícero falava, as pessoas
ficavam maravilhadas. Quando César falava, as pessoas
marchavam". A liderança não está simplesmente no discur-
so. É um certo tipo de discurso que faz as pessoas marcha-
rem. Um bom discernimento sem ação não serve para nada.

nada acontecer, Uma vez tomada uma de-
cisão, é preciso mobilizar recursos, pesso-
as, capital e tecnologia. Do contrário, todo
o processo de tomada de decisão é posto
a perder. Dito de outro modo, por Andy
Grove, da Intel: "Você opera com a estra-
tégia errada e afunda. Você não executa
com base na estratégia certa e afunda".

Em seu mais recente livro, Ram
Charan descreve como a DuPont reagiu à disseminação da
atual crise econômica em apenas seis semanas. Os funcio-
nários pareciam ter entendido a situação. As ações voltadas
para proteger o caixa já haviam sido tomadas. Viagens foram
reduzidas e terceirizados, dispensados. Mas Chad Holliday,
o CEO, sentia que faltava senso de urgência para agir em ou-
tras frentes. Ele gastou, então, uma hora e meia com cada um
dos 14 líderes da empresa para se certificar do que estavam
fazendo. Foi uma atitude providencial. Todos trouxeram
longas listas e pareciam confiantes. Mas havia um proble-
ma. "Eles falavam de coisas que seriam implementadas
em janeiro ou fevereiro, quando precisávamos que fossem
implantadas em outubro do ano passado", disse Holliday.

Conheça, a seguir, o estilo de motivação de
David Barioni, presidente da TAM
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da TAM, David Barioni Neto, um líder mobilizador pe-
cul i ar. "Por um lado, ele é muito exigente com os diretores
que trabalham com ele. Acha que aviação é doação, que
todo mundo tem de trabalhar 24 por 7", afirma Cabrera.
"Mas ele está dando uma abertura excepcional ao corpo
de funcionários da TAM, Tem procurado ao máximo ter
com todo mundo uma relação tão pessoal quanto possível."

Barioni aprova a descrição de seu estilo de gestão,
mas faz uma ressalva. Ele não se considera exigente com
os executivos, mas com o conceito de dedicação ao traba-
lho. "Só consigo trabalhar com pessoas apaixonadas", diz.
Em entrevistas para recrutamento, sua pergunta-chave
é: "Meu amigo, você está disposto a trabalhar 24 horas?
Porque se não estiver, a empresa vai acabar demandando
algo que você não vai conseguir entregar. Daqui a pouco
tempo você vai sair, e vai ser uma frustração para todos".

O presidente da TAM diz que age assim porque o ne-
gócio no q uai está c especialmente demandante. Isso acontece
pelo fato de as margens de lucro na aviação serem muito bai-
xas. E por ser uma atividade complexa, que reúne vários negó-
cios dentro de um só. "Somos varejo, atendemos 3 milhões de
clientes por mês. Temos problemas de inadimplência, como
urna financeira" afirma Barioni. "Somos uma linha de pro-
dução just in time, exatamente como a da GM ou da Volkswa-
gen. Lá, se não tem um farol, a unha de produção para. Aqui,
se não tenho um parafuso à noite, o avião não decola", afir-
ma. "E somos uma imobiliária, porque o que a gente faz é
vender espaço. O ideal para uma empresa aérea seria ter um
passageiro por vôo, pagando de US$ 75 mil a US$ 100 mil."

Dito isso, trabalhar 24 horas por dia é um exage-
ro não muito despropositado. Na TAM, começa-se muito

cedo, trabalha-se até tarde, e o presidente, se necessário,
liga para as pessoas de madrugada. "A aviação não para.
Enquanto todo mundo está descansando, estamos traba-
lhando", diz Barioni. "Feriado, final de semana, à noite,
férias... É uma situação delicada." O Carnaval é um dos pi-
cos de movimento do ano. O outro é o formado por Natal e
Rcveillon. Ao longo de todo o ano, a rotina é pesadíssima.
Barioni chega ao escritório às 6 horas, todos os dias, e sai
entre 21h e 22h. Sem desgrudar do BlackBcrry. "Acordo
de madrugada, às 3 da manhã, para despachar e-maíl."

Envolver o time de executivos neste jogo talvez seja
a parte fácil. O grande desafio das empresas capilariza-
das é a comunicação interna. No caso da TAM, são 25 mil
funcionários, em 56 bases de operação - a décima folha de
pagamentos do país. Sempre que possível, Barioni parte
para o corpo a corpo. "Para mim, isso é um pouco mais fá-
cil porque sai do chão de fábrica. Nasci no aeroporto, fui
piloto e ainda vôo regularmente", diz. "Os funcionários
sabem que estou na linha de frente. Estou aqui na mesa,
adoro gestão, mas nunca vou tirar o pé da operação." Ba-
rioni gosta de liderar por exemplos. Fala com gerentes,
com passageiros, com comissários de bordo e voa corn
outros pilotos. "É muito bacana essa coisa de se vestir de
presidente, chegar às nove e meia da manhã e sair às cin-
co da tarde, mas, neste business, isso não dá resultado."

Nesta altura da gestão de Barioni na TAM, quase dois
anos depois de assumir a presidência, a mensagem estraté-
gica que ele quer passar à equipe está concentrada em dois
pontos: qualidade e custos. Para conciliar objetivos cm prin-
cípio excludcntcs, há um esforço de comunicação que começa
pelo topo. A cada 48 horas, Barioni tem uma reunião cm sua
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sala com os vice-presidcntes da companhia. São só seis pro-
fissionais, metade do que costuma haver em empresas aére-
as. "Acredito que o controle de custos começa no organogra-
ma", afirma. "Quando se amplia demais o primeiro nível da
empresa, fica difícil comunicar com clareza," Para concen-
trar toda a companhia cm seis vice-presidências, algumas
soluções foram inovadoras. Corno juntar os departamentos
de planejamento e comercial. "Claro que seria muito mais
cômodo ter dez ou 12 vice-presidentes", diz Barioni. "Mas,
se fizermos isso, perderemos agilidade e comunicação."

Nas reuniões de cúpula, cada VP traz suas idéias
e as apresenta com apoio de três ou quatro slides. Exige-se
concisão. "Se você não consegue resumir em quatro sli-
des, não dá para trabalhar neste business, porque, aqui, a
cada um minuto e três segundos decola um avião", afirma
Barioni. Todos os projetos, juntos, têm de ser debatidos e
votados em. até 30 minutos. Na outra meia hora, os VPs
informam como andam seus planos de ação. "Não preci-
sa ficar com justificativa. Ou fez ou não fez", diz Barioni.
"Sou um facilitador. Se está faltando caixa, eu ajudo. Se fal-
tam pessoas, eu dou. Mas não adianta ficar justificando."

Barioni tirou as idéias que dão forma a seu esti-
lo de gestão da observação in loco de fracassos no setor.
Em 35 anos de aviação, ele presenciou a quebra da Vasp,
a falência da Varig, o desaparecimento de Transbrasil,
Nordeste, Rio Sul e Panair, além das recentes dificulda-
des da BRA. "Já vi 20 ou 30 empresas que não deram cer-
to", diz. Seu método é aprender com os erros. Dos outros.

Não foi neste ramo, porém, que Barione descobriu,
empiricamcnte, a importância da execução nas empresas.
Seu pai tinha uma rede de serviços autorizados Brastemp.
"Desde os 12 anos de idade, ele me tirava de casa para traba-
lhar", afirma. "Percebia a diferença entre o que meu pai me
falava no jantar, em casa, e o que eu via quando saía com um
mecânico para arrumar urna geladeira. As pessoas não ti-
nham a menor idéia do que ele estava falando", diz Barioni.
Questionado pelo filho, seu David dizia que não tinha tem-
po para falar com os funcionários. Assim, as "discussões
estratégicas" entre pai, mãe e filho adolescente morriam
na mesa do jantar. Muitos anos depois, Barioni viu o mes-
mo abismo entre direção e funcionários, ampliado a uma
escala colossal, quando foi trabalhar na Vasp, ainda nos
tempos em que a companhia aérea paulista era uma estatal.

O presidente da TAM percebeu cedo que con-
seguia se entender, ao mesmo tempo, com os gestores e
com a base. Assim, este piloto de ofício começou a carrei-
ra de executivo. "Quem trabalha comigo sabe que meu
foco é comunicação", diz. Ele dedica o dia todo a reuni-
ões rápidas, de cinco, no máximo dez minutos. "Os exe-
cutivos sabem que com meia hora já fico impaciente.
Sou muito mais um comunicador do que um gestor."

Um episódio de A. G. Lafley na P&G mostra a importância
de engajar a equipe ao tomar decisões referentes a pessoas

A divisão de produtos para cuidados de bebê
da Procter & Gamble, segunda maior da empresa,

perdera vitalidade devido a um erro estratégico que
dera a liderança do ramo à Kimberly-Clark

'"Éramos tecnicamente competentes",
disse A. G. Lafley, CEO da P&G. "Só que eram os caras

das máquinas que dirigiam o espetáculo. E nosso
problema era com o consumidor e a marca"

A linha para cuidados de bebê precisava de alguém
capaz de formar uma boa equipe, alinhar

toda a organização e desenvolver uma nova
estratégia inteligente

Lafley escolheu Deb Henretta, uma pessoa
da divisão de produtos para lavagem e limpeza

de roupa, depois de consultar só o RH. VPs e diretores
com candidatos próprios se rebelaram

Lafley recuou e, em uma reunião, convidou cada
diretor a apresentar seus argumentos. No fim, manteve

a escolha, mas "ganhou" a equipe

Lafley manteve-se próximo aDcb durante afase
de dcfi nição e execução da nova estratégia. Ele sabia

que poderia enfrentar resistências em suas tentativas
de mudança e lhe deu apoio em todas as etapas
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cesso gradativo. A teoria quantica, a vacina contra a polio, o cubismo,
a hélice dupla - todos esses revolucionários avanços nos negócios,
na ciência, na engenharia e nas artes somente surgiram após anos de
tentativa e "experimentação", de erros e passos em falso, de correções,
refinamentos e, claro, de novas tentativas. Andy Grove, cofundador
da Intel e autor do clássico Só os Paranóicos Sobrevivem, sustenta que
cabe aos líderes rastrear o horizonte permanentemente em busca de
sinais de mudanças no ambiente, aprender a reconhecê-los e agir ra-

pidamente - se necessário, reinventando a organização.
O economista Joseph Schumpeter dizia que a maioria das
novas indústrias não se desenvolve a partir das previamente
existentes porque as veteranas não conseguem antecipar a
necessidade de mudança. Daí o processo que batizou de "des-
truição criativa", com empresas desmoronando para dar lu-
gar a outras, melhor adaptadas a um novo ambiente. Aos líde-
res empresariais empenhados em perpetuar seus negócios,
Peter Drucker receitava o "abandono propositado", uma des-
truição criativa levada a cabo dentro de casa, na qual a com-
panhia deixa para trás o que já não funciona mais e desenvol-
ve novos ganha-pães. Antes que alguém o faça no lugar dela.

Foi o que Andy Grove propôs ao sócio Gordon Mo-
ore em uma reunião lendária na Intel, no auge da crise vi-
vida pela empresa, em 1985. "Se nos chutassem daqui e o
conselho colocasse um novo CEO no comando, o que ele
faria?", perguntou Grove. 'Acabaria com o negócio de [chips
de] memória", responde u Moore, para ouvir a seguinte tré-
plica: "Então, por que você e eu não saímos por aquela porta,
voltamos e fazemos isso por nossa conta'?". Foi o que eles fi-
zeram, ainda que com atraso. "Nós, fundadores, precisamos

reunirmos a coragem necessária para a
execução de um afastamento drástico de
nosso passado", admitiu Grove. Daí a li-
ção de Jeffrey Krames no livro O Mapa da
Mina: "Para estudar imparcialmente sua
empresa - vendo todos os seus defeitos
-, observe-a como alguém de fora faria".

Por mais paranóico que seja,
ninguém quer (nem pode) reinventar

uma empresa por motivos banais. Esta é uma solução ex-
trema que, de acordo com Grove, só se aplica quando as
regras que governavam o mercado deixam de funcionar
- situação por ele chamada de ponto de inflexão estraté-
gica. "Pontos de inflexão estratégica oferecem tanto ame-
aças quanto promessas. É nesses momentos de mudança
fundamental que o clichê 'adaptar-se ou morrer' assume
seu verdadeiro significado", afirma. "Atribuo a capacida-
de da Intel para manter o sucesso ao fato de estar cons-
tantemente alerta para ameaças de natureza tanto tec-
nológica quanto competitiva. A palavra 'paranóia' visa
sugerir tal atitude, um estado de espírito que observa cons-
tantemente o horizonte, em busca de ameaças a seu sucesso.'1

Conheça as viradas promovidas
por José Galló na rede Lojas Renner
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NO RADAR_ José Galló,

presidente da Renner,
baseia seu método de an-

tecipar ameaças na busca

obstinada de informações
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"Em vez de mudar
de emprego, mudo a empresa"

contava então com apenas nove lojas, todas no Rio Grande
do Sul. Galló achou que, por ser uma empresa familiar) local,
a Renner estava vulnerável aos ataques de uma concorrên-
cia em processo de expansão. E corria o risco de desaparecer.
Decidiu que transformaria a cadeia gaúcha em uma compa-
nhia regional. Foi seu primeiro surto, assumido, de para-
nóia, no sentido dado à palavra por Andy Grove. "Sou fã dele
e entendo muito bem o que isso quer dizer", afirma Galló.
Àquela altura, a cadeia varejista gaúcha estava desatualiza-
da em relação à concorrência, com produtos e preços inade-
quados, e um corpo de funcionários desmotivado. A primei-
ra decisão a tomar, portanto, era por onde começar a virada.
Ainda em 1992, foi elaborado um planejamento estratégico
para os cinco anos seguintes, que tinha como objetivo dei-
xar de ser uma empresa estadual e abrir lojas em Santa Ca-
tarina e no Paraná- Mas antes era preciso colocar a casa em
ordem. A primeira loja catarinense só foi aberta em 1995.

Aos poucos, começou a expansão territorial. Uma
estratégia vital, mas que levou a uma nova ameaça: o con-
tra-ataque da concorrência, por meio de urna guerra de
preços. "A ordem era a seguinte: vá à Renner, faça uma
pesquisa de preços e coloque tudo 10% mais barato", diz
Galló. "Esses concorrentes tinham uma ou duas lojas no
Rio Grande do Sul e 40,45 em outros mercados. Tínhamos,
na ocasião, 75% da nossa venda concentrada na Grande
Porto Alegre." Ficou claro que a competição no varejo dali
para a frente seria briga de cachorro grande e que o mode-
lo de loja de departamentos regional ainda não era sufi-
cientemente resistente. "Normalmente, a média empresa
tem dificuldades. Você é competitivo quando pequeno ou
quando muito grande", afirma Galló. "A empresa média

muitas vezes tem receitas de pequena e custos de grande. É
uma fase de definição. Ou você morre ou vai para a frente."

Era preciso, portanto, passar logo para a catego-
ria de empresa nacional. O que, de acordo com um cálcu-
lo feito na época, demandaria cerca de US$ 80 milhões
em investimentos. A família controladora não queria (ou
não podia) dar esse passo sozinha. Galló decidiu, então,
buscar um sócio. "Queríamos duas coisas: capital c, na
medida do possível, expertise", diz. Na falta de candida-
tos nacionais, as conversas se deram desde o início com
a J.C.Penney, a maior loja de departamentos dos Estados
Unidos, então em processo de expansão pela America La-
tina. Em dezembro de 1998, o controle acionário da Ren-
ner - àquela altura com 21 lojas - foi transferido para os
americanos. Precipitação paranóica? Talvez, mas nos dois
anos seguintes, tanto o Mappin quanto a Mesbla faliram.
Enquanto a rede gaúcha inaugurou 28 lojas, maís do que
dobrando o tamanho atingido nos 40 anos anteriores.

Pule cinco anos de casamento feliz e chega-se a
um novo momento de reinvenção: a pulverização do ca-
pital da Renner, em 2005. No ano anterior, a J.C.Penney
começara a desmontar suas posições na América Latina.
"Quando eles venderam as operações no Chile e México,
pensamos: O que vamos fazer com o Brasil?", diz Galló.
Bancos de investimentos, investidores estratégicos e con-
correntes passaram a assediar a Renner. Temendo virar
alvo de aquisição por parte de um competidor (na época,
especulava-se sobre uma compra pela C&A), Galló con-
venceu a matriz americana a optar por uma saída pelo
mercado de capitais. Assim nasceu a primeira corporação
nacional, com um modelo de pulverização do controle que
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foi pioneiro no Brasil. Quase 100% das suas ações estão
em circulação no Novo Mercado da Bovespa. Pelo registro
de dezembro, a companhia tem mais de 7 mil acionistas.

Capitalizada, a Lojas Renner acelerou o ritmo
de abertura de lojas, atualmente orçado em R$ 5,5 mi-
lhões por unidade. Hoje são 110 lojas, em 18 estados. Mais
da metade está no Sudeste; 93%, em shopping centers.

Nem todas as guinadas da Renner dizem respeito ao
con trole acionário. Uma das mais importantes foi uma mu-
dança de foco, corn a concentração no universo da moda. No
início dos anos 90, o modelo de lojas de departamento era
considerado condenado. Os grandes magazines america-
nos haviam abandonado os segmentos de eletroelctrônicos
e utensílios domésticos para se concentrar em vestuário.
"Quando cheguei na Renner, ela jã tinha deixado de lado os
eletrodomésticos, mas ainda tinha móveis e tecidos", diz Gal-
ló. "Uma das minhas primeiras decisões foi focar em moda."
Assim foi feito, e a Renner foi adiante, como rede varejista

de vestuário. Seu foco hoje são mulheres de 18 a 39 anos, nas
faixas de consumo média e média alta. Olhe de novo para
Mappin e Mesbia e veja o destino dos varejistas "completos".

Para dar inícioa toda essa virada, Galló abandonou,
em 1992, um negócio próprio que faturava US512 milhões
anuais. Foi uma primeira reinvenção em sua carreira de
empreendedor. Seu método de antecipação de ameaças, e
respostas a elas, baseia-se na busca obstinada de informa-
ções sobre o mercado em que atua. Sua tese é a de que, sobre
uma base sólida de conhecimento, é fácil construir modelos
e fazer previsões. "Estimulo muito as pessoas a irem em
busca das 10 mil horas de que fala o Malcolm Glad well",
afirma Galló. Ele se refere ao tempo de prática que, segun-
do o autor do livro Fora de Serie, é o verdadeiro responsável
pelo que chamamos de genialidade. Acrescente-se a isso,
claro, a esperada pitada de paranóia. "Na Renner, é proibi-
do usar a palavra sucesso", diz Galló. "A par lir do momento
em que você acha que é uma empresa ou uni profissional de
sucesso, começa o seu processo de decadência." Nos exer-
cícios anuais de planejamento estratégico da companhia, a
diretoria formula listas de ameaças e oportunidades; pontos
fortes e pontos fracos. "Uma das minhas frases preferidas
é: os desastres mandam avisos", afirma Galló. "O desafio c
saber lê-los." Gaúcho de Caxias do Sul, mais precisamen-
te de Galópolis, bairro fundado por seu avó Ercole Galló, o
presidente da Renner tem 57 anos e é administrador de em-
presas formado pela Fundação Getulio Vargas, campus de
São Paulo. Sempre trabalhou com varejo, desde o primei-
ro emprego, em 1972, como estagiário no atacado paulista
J.Alves Veríssimo. Teve negócios próprios, como a Moda
Casa e a Eletroshop, no Rio Grande do Sul, mas diz que
hoje contenta-se em empreender dentro da própria Renner.
"Em vez de mudar de emprego, eu mudo a empresa", diz.

Ao reagir imediatamente ao primeiro sinal de agravamento
da crise global, Chad Holíiday garan tiú o futuro da DuPont

Chad Holíiday, então CEO da DuPont,
deu-se conta da dimensão da crise econômica global

quando o CEO de um cliente no Japão disse estar
preocupado com o caixa de sua empresa

Assim que o jato de Holíiday pousou
nos Estados Unidos, numa segunda à noite,

ele convocou os líderes da empresa para urna
reunião às 7 horas da terça

O diagnóstico
»> Europa Ocidental, Rússia c boa parte

da Ásia estavam sendo varridas pelo pânico
>» O crédito estava desaparecendo

>» Montadoras dos EUA, que pintam
30% dos carros com tintas da DuPont,

deixaram de entregar
cronogramas de produção

>» Holíiday acionou nove equipes
de trabalho. Em quatro dias,

elas de finiram o que precisava ser feito para
garantir a viabilidade da DuPont

>» Cada empregado foi instado a identificar três ações
de implantação imediata para reduzir custos

>» Viagens foram reduzidas, reuniões
internas foram canceladas, consultores

e terceirizados foram cortados

O resultado
A reação inicial da DuPont à disseminação
da crise deu-se em menos de seis semanas.
Há muito mais a ser feito, mas a companhia

garantiu sua sobrevivência
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dos por consultores. Tampouco é um processo meramente in-
tuitivo e político, com o objetivo de sair de determinada situação.
Uma boa avaliação estratégica se constrói a partir da capacidade que
o líder demonstra para conceber intelectualmente o mundo das opor-
tunidades e o potencial da organização, bem como a partir da sua ca-
pacidade de mobilizar e alinhar líderes-chave para tornarem uma
decisão inteligente e fazer com que ela seja executada. "A estratégia,

no meu mundo, é algo fundamental, porque ê o cenário
que se escolhe", afirma Alan Lafley, CEO da P&G. "É o ce-
nário de opções armado por nós que guia a alocação dos
recursos humanos e a alocação dos recursos financeiros
e que, francamente, significa uma aposta no que vamos
fazer e, mais importante ainda, no que não vamos fazer."

No início de 1993, quando Louis Gerstner assumiu a
presidência da IBM, a empresa fundada por Thomas Watson
tinha acabado de divulgar o maior prejuízo da história cor-
porativa pré-críse de 2008: perdas de US$ 8,1 bilhões. Hos-
tilizado pelo mercado - e pela imprensa de negócios ameri-
cana, que não o considerava à altura do desafio -, o novo
CEO era seguidamente instado a apresentar sua visão para
o futuro da IBM. Até que se saiu com esta: "O que a IBM me-
nos precisa, neste momento, é de uma visão". No curto prazo,
era preciso estancar a hemorragia, para só então começar a
plástica radical que mudaria a face da gigante tecnológica.

Seu antecessor no cargo, John Akers, defencstrado
na virada de 1992 para 1993, deixara pronto um plano de
divisão da IBM em várias unidades menores, inspirado no
modelo de partilha da telefônica Bell System em. diversas

presidente trataria.de executar a estraté-
gia que herdara - o que, provavelmente,
teria resultado no fim da companhia. Ele
decidiu não dividir a companhia, argu-
mentando que a implementação do pla-
no fragmentaria a ÍBM em uma coleção
de minúsculas empresas de serviços.

Sua aposta consistiu em torná-la
ainda mais coesa, porém focada não mais em produtos, e sim
em serviços para clientes corporativos. Também ignorou o
plano de seu antecessor para dissolver o departamento de
pesquisa e desenvolvimento da IBM. Em vez disso, aumen-
tou e redirecionou os investimentos em P&D para a internet
- ferramenta que ele amou à primeira vista. Gerstner chama
essa decisão de segunda aposta na empresa (a primeira foi a
de manter a companhia intacta). Ao determinar um investi -
mento de US$ 300 milhões na criação da Divisão para Inter-
net em meio à maior crise da história da companhia, ele sabia
que, se estivesse errado, não haveria salvação possível. Foi o
que ele chamou de "apostar a empresa". Gerstner estava cer-
to, e liderou uma das maiores viradas da história corporativa.

Adilson Primo conta, a seguir, como sucedeu
Hermann Wever na Siemens
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UMA NOVA ORDEM_0
mineiro Adilson Primo
assumiu o comando da
Siemens em meio à rein-
venção ao grupo alemão



'A base da minha
estratégia é desempenho"

à reinvenção de sua empresa, é encrenca dobrada, Adilson
Primo, atual presidente da Siemens no Brasil, enfrentou essa
situação. Ele tornou-se o número l em novembro de 2001,
substituindo Hermann Wever, que se aposentou depois de
passar 21 anos na companhia, dois terços dos quais na presi-
dência. Engenheiro formado pela Escola Federal de Itajubá
(MG), Primo era, então, o responsável pela área industrial
e tinha 48 anos. Na época da sucessão, a Siemens no Brasil
era uma empresa fortemente associada à área de telecomu-
nicações. De 45% a 55% de seu faturamento, dependendo do
ano, advinha desse setor. A unidade brasileira era uma das
subsidiárias de melhor desempenho nesse segmento. Foi
quando veio, da matriz alemã, a decisão de remodelar o por-
tfólio de negócios do grupo em nível global. As novas d ire-
trizes nasceram de um estudo profundo, de identificação de
megatendéncías globais, que levou anos para ser concluído.

Aldeia era concentrar esforços onde a Siemens poderia
fazer a diferença: na urbanização e em soluções para o cresci-
mento das megacidades. Elas enfrentam escassez de energia e
sofrem como aquecimento gbbal-Precisam economizar água,
enfrentar o envelhecimento da populaçãoe a conseqüente pre-
ocupação com doenças crônicas que ameaçam os sistemas pú-
blicos de saúde - para as quais o melhor antídoto é a detecção
precoce. A companhia reordenou sua carteira de produtos
para focar em indústria, energia e saúde. No mundo todo. De
um lado, encerrou suas operações diretas com telecomuni-
cações, com a venda de sua área de telefonia móvel e a criação
de umajointventure com a Nokia no ramo de telefonia fixa. Ao
mesmo tempo, investiu mais de 25 bilhões de euros na aquisi-
ção de empresas, para entrar em novas áreas e absorver novas
tecnologias. Energia eólica, por exemplo. A Siemens eslava fora

dessa área até comprar a dinamarquesa Bônus Energy. Era
uma empresa de médio porte, porém com grande expertise e
tecnologia testada nesse ramo. Cinco anos depois, a Siemens é
a segunda competidora do mercado mundial de energia eólica.

No Brasil, o mercado de telecomunicações estava su-
peraquecido. E era a galinha dos ovos de ouro da Siemens.
Imagine, então, a experiência de receber uma ordem para sa-
crificá-la? Dos quase R$ ó bilhões que a subsidiária brasi leira
faturava em 2004, menos da metade vinha das áreas em que
a matriz decidira focar. A decisão poderia ter aleijado perma-
nentemente a unidade brasileira. Em vez disso, em menos
de três anos o faturamento comparativo por setor mais que
dobrou. As vendas do conjunto de negócios que permane-
ceu na empresa geravam receitas de R$ 2,3 bilhõcs antes da
reestruturação. No ano passado, ele faturou R$ 5,3 bilhões.

O buraco aberto pela venda da área de telecomu-
nicações foi coberto, fundamentalmente, com o aumento
das participações de mercado da Siemens nos setores em
que ela decidiu permanecer. Mas também pela aquisi-
ção de empresas localmente. Na gestão de Primo, até ago-
ra a companhia comprou quatro empresas nacionais.

A operação brasileira fechou 2008 com um por-
tfólio de produtos e serviços adaptado às megatendèncias
definidas na Alemanha. E recuperou toda a perda de re-
ceita que sofreu com a saída do setor de telecomuni cações,
algo que chamou a atenção da matriz. A subsidiária do
Brasil teve o maior crescimento do grupo, superando os
outros países do Bric. Seus negócios aumentaram 33%,
ante 26% na China, 19% na índia e menos de 13% na Rússia.

Esses resultados são creditados a Adilson Primo,
um mineiro de São Lourenço que, em junho, completa 56
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anos de idade. Ele começou sua carreira na Siemens em 1977,
como estagiário na Alemanha, nos setores de geração, trans-
missão e distribuição de energia. Passou por diversos cargos
ale que, em 1999, tornou-se diretor-geral de negócios indus-
triais e, dois anos depois, presidente da Siemens no Brasil.

Primo assumiu em u m período de mudança radical
no ambiente de negócios no Brasil. "Na época do Hermann,
tín liamos um país onde basicamente, o governo era compra-
dor", afirma. Na década de 90,60% do faturamento da Sie-
mens no Brasil vinha de empresas controladas pelo governo,
como Telebrás, Eletrobrás, Petrobras e Siderbras. "Quando
cheguei c assumi a posição do Hermann, acabávamos de pas-
sar por um processo de privatização. Basicamente, todos os
negócios em que atuávamos acabavam de ser privatizados."
O Estado passou a ser regulador, e não mais comprador. E o
cliente passou a ser privado, livre das normas de licitação pú-
blica. Resultado: a competitividade aumentou brutalmente.

Dada essa mudança no ambiente de negócios, o que
Pri mo mudou na companhia? "A base da minha estratégia
é desempenho", afirma ele. Isso se traduz em definição de
metas mensuráveis, usadas para avaliação dos três primei-
ros escalões da empresa, e remuneração por performance
numa proporção muito superior à existente anteriormente.
"Nós demos peso à remuneração variável", afirma Primo. "E
também começamos a pensar no desenvolvimento de novas
lideranças com o perfil adequado a esse novo momento."

Mudou também o estilo de gestão. "A própria sí-
tuação-de mercado naquele momento, o novo ambien-
te, exigiu que eu estivesse mais próximo da operação",
afirma Primo. Ele passou a se envolver mais direta-
mente nas decisões operacionais - uma mudança em
relação aos tempos de Wever, que normalmente se atínha
às questões estratégicas. Exemplo? "As aquisições lo-
cais foram decisões quase que pessoais minhas", diz ele.

O ambiente hipercompetitivo que coube a Primo
enfrentar explica a perceptível mudança de ritmo na Sie-
mens - uma empresa que parecia lenta na década pas-
sada mas nos últimos anos ganhou velocidade. Sem que
houvesse ruptura na mudança de um presidente para
o outro - indício de que o processo de sucessão foi bem
trabalhado. Dois anos antes de assumir a presidência,
Primo entrou no board da empresa. "Esses dois anos fo-
ram importantes para mim. Para tentar entender qual
era a estratégia do Hermann e para começar a separar
ura pouco o que eu achava que deveria continuar e o que
eu achava que não deveria continuar", afirma Primo.
Uma das suas primeiras providências foi promover uma
"oxígenação nos níveis gerenciais da empresa". Execu-
tivos deixaram a Siemens - aposentados ou demitidos
- para dar oportunidade a novos talentos identificados
na companhia, e poucos vindos de fora. Deu resultado.

jeffrey Immelt recebeu a GE no auge da forma das mãos de
Jack Welch e, mesmo assim, decidiu reinventar a empresa

Eni 2001, Jeff Immeít sucedeu Jack Welch, que passou 20 anos
na presidência da GE c foi eleito Executivo do Século

Immeít tinha de incorporar US$ 3,5 bilhões em novas
receitas a cada trimestre para manter o ritmo de crescimento

de 10% ao ano estipulado por Welch

A economia americana começara a desacelerar
no fim do ano 2000 e entrou em recessão em 2O01.
Dias depois da posse de Iramelt, os EUA foram alvo

dos ataques terroristas de 11 de setembro

"Eu assumi o lugar de um cara muito famosojack, mas (...)
nunca pensei que minha função fossea de substituí-lo. Minha

função é Üevar a GE a ingressar (...) em um novo mundo"

>» Usar a base de tecnologia c pesquisa da GE
para desenvolver novos mercados

>» Explorar oportunidades em mercados
emergentes que precisam de infraestrutura

de energia, água e transporte
»>Nos mercados maduros, achar oportunidades

nos campos da saúde, economia de energia
e proteção ao meio ambiente

»> Aquisição da Amersham, empresa líder em agentes
de imagens para diagnósticos

>»Aumento dos investimentos em tecnologias
para geração de energia eólica

«^Desenvolvimento de novas tecnologias
para as indústrias de petróleo e gás
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tomada de decisão e execução. A diferença é que, quando se trata de
gerenciar riscos, a fase de preparação tem de ser cumprida antes da
materialização do problema. Muitas vezes antes mesmo que se saiba
exatamente que tipo de situação terá de ser enfrentada. Para isso, é pre-
ciso que o líder tenha uma equipe fiel e coesa. Do contrario, uma crise
tende a dividir o time justamente quando a união é mais necessária.
Uni meio para se entender do que realmente tratam as decisões é ob-
servando uma enfermeira de triagem ocupada em fazer seu trabalho

no centro da cidade. Tichy lembra ter estado no Harlem
Hospital (em Nova York) para estudar como funcionava
a sala de emergência. O consultor presenciou uma rápida
seqüência de eventos que começou quando uma enfermei-
ra de triagem determinou que os pais de uma criança com
febre esperassem cerca de urna hora enquanto a equipe
de plantão atendia um homem de aproximadamente 80
anos que sofrerá urna parada cardíaca. Logo depois, uma
jovem grávida chegou baleada ao Pronto Socorro. Imedia-
tamente, aquela mesma enfermeira ordenou que sua equi-
pe interrompesse o trabalho com o infartado e atendesse a
moça grávida. Resultado: ela e o bebê sobreviveram, mas
a vítima do ataque cardíaco, não. "As duas primeiras deci-
sões, a do menino com febre e a do paciente cardíaco, foram
relativamente fáceis de serem tomadas: elas exigiam que
a enfermeira usasse a sua experiência médica para fazer
um diagnóstico inicial que servisse de base para a tomada
de decisão", afirma Tichy. Mas deixar, deliberadamente,
um senhor idoso morrer para salvar a jovem grávida e seu
bebê foi gerenciamento de crise de primeira. Algo que só
se consegue com um misto de treinamento e experiência.
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muitas decisões em situações-limite. O
tempo é curto, os dados são poucos, as
conseqüências são muitas vezes ameaça-
doras. É raro que executivos tenham de
tomar decisões nessas condições - embora
isso aconteça em casos de ofertas hostis,
escândalos financeiros e desastres natu-
rais. "Mesmo assim, o líder institucional
pode aprender muito com os profissio-

nais que têm de tomar decisões em situações extremas:
as enfermeiras de triagem, os bombeiros e os soldados."

Os líderes melhor preparados para lidar com os ris-
cos, oferecer as melhores respostas a situações imprevisíveis
e até mesmo transformar os problemas em oportunidades
têm uma coisa em comum: eles anteveem as crises. Não são
videntes. Mas entendem que elas algumas vezes surgirão e se
preparam e preparam suas organizações para dar urna res-
posta eficiente c efetiva para o momento em que elas acontece-
rem. Como escreveu Pé ter Drucker: "A tarefa mais importan-
te do líder de uma organização é prever a crise... Não evitá-la,
talvez, mas se antecipar a ela". A isso chama-se gerenciamen-
to de riscos. Algo que certas empresas praticam diariamente.



É P O C A N e o ó c i o s 107



Do hambúrguer ao canudinho. Um misto de supermer-
cado e operador logístico para o chamado food servi-
ce. A Martin-Brower faz isso, e seu principal cliente é o
McDonald's, de quem essa multinacional americana é
a maior distribuidora no mundo. Abastece também, no
Brasil, outras redes de restaurantes, como Ráscal e Ge-
lateria Parnialat, hotéis da rede Accor e corn a bandeira
Hyatt e hospitais como São Luiz e Oswaldo Cruz, em São
Paulo. Só de restaurantes, são cerca de 1,5 mil no país.

O que é risco para uma empresa como a Martin-Bro-
wer? Ele começa com ameaças físicas (urbanas e rodoviá-
rias) à frota de 2OO carretas que estão permanentemente
na rua, praticamente em todo o território nacional - além
da América Central, gerenciada pela subsidiária brasileira.
E vai até o âmbito digital. Toda a captação de pedidos dos
restaurantes, por exemplo, é feita hoje pela internet. Vin-
te e quatro horas por dia, sete dias por semana. O sinal não
pode cair, porque as vendas não podem parar. Há ainda os
centros de distribuição, localizados em São Paulo, Rio de
Janeiro, Curitiba, Juiz de Fora e Recife. Como qualquer edi-
fício, sujeitos a catástrofes como incêndios e inundações.

É praticamente impossível prever um desastre corno
as enchentes que devastaram Santa Catarina em novembro
passado. Mas é obrigação de uma empresa de logística estar
preparada para enfrentá-la. "Por coincidência, eu estava em
Florianópolis na ocasião, numa convenção de um cliente",
afirma Tupa Gomes, diretor-geral da Martin-Brower para
a América Latina. De lá, Gomes gerenciou uma crise que se
caracterizou pela impossibilidade de, a partir do centro de
distribuição de Curitiba, abastecer cidades de Santa Catari-
na e do Rio Grande do Sul. A BR-116 estava interditada. "Já

havia um plano alternativo de rotas, utilizando outras es-
tradas que tinham sido previamente catalogadas", diz clc.
A prioridade era levar água para Santa Catarina. Por isso,
até o abastecimento do McDonald's foi interrompido, c os
caminhões, usados para ajudar a defesa civil catarinense.

Desastres naturais não são novidade para a Martin-
Brower. A operação em Porto Rico, gerenciada pelo Brasil, en-
frenta anualmente uma temporada de furacões. Ela começa
em junho ou julho c acaba em setembro ou outubro. "A gente
faz um plano com fornecedores, para que na ilha não faltem
produtos", diz Gomes. Após a passagem de um furacão de
alta intensidade, tudo para devido à falta de energia. Nessas
circunstâncias, o cliente não pode querer todos os produ Los,
porque não é viável. Ele tem de escolher alguns itens básicos
do cardápio, sem os quais não faz sentido abrir suas lojas.
Sem energia, não dá para servir refrigerantes de máquina.
Mas é possível servir bebidas armazenadas em garrafões.
'A coisa mais preciosa depois de um furacão é gelo. Então a
gente usa a nossa câmara fria para pré-estocar gelo", afirma
Gomes. A experiência mostra que quem volta a funcionar
primeiro, depois de uma crise como essa, tem uma vanta-
gem competi ti vá. "A gente se prepara o ano todo para isso."

Furacões à parte, há dois risco -evidentes na ope-
ração de abastecimento de redes de comida rápida: 1) por
um erro de logística, deixar uma loja desabastecida; 2)
por um erro de armazenagem ou transporte, entregar
alimento estragado. Esses são os riscos óbvios. Saber ge-
renciá-los é o que qualifica uma empresa para estar no
mercado de suprimento de cadeias multinacionais de ali-
mentação. Trabalhar cm um país com o tamanho e a infra-
estrutura do Brasil torna tudo mais difícil. São 15 milhões de
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caixas de alimentos - com 2 mil itens diferentes - entregues
a cada ano pela empresa em restaurantes de iodo o Brasil.

Manaus é a operação mais remota da Martin-Brower.
A cidade é abastecida a partir de São Paulo. "É uma operação
de guerra", diz Gomes. "O produto embarca aqui, vai de ca-
minhão até Belém e de lá pega uma balsa até Manaus." O ci-
clo de ida e volta dessa operação é de 17 dias. Apenas alface c
tomate, ingredientes ultraperecíveis, vão de avião. Logo, o ge-
renciamento do pedido desse restaurante não pode falhar. A
companhia trabalha com frota própria e motoristas contra-
tados, justamente por acreditar que assim controla melhor
seus riscos. Ao todo, emprega 600 funcionários no Brasil, a
maior parte composta por motoristas e pessoal de armazém.

Não são as estradas, porém, que tiram o sono de Tupa
Gomes. "Nossa maior preocupação hoje é com sistemas. Éo
equivalente, para nós, às refinarias, para a Petrobras", afir-
ma. Na área de Tecnologia da Informação, a companhia tra-
balha com um Disaster Recover Plan (plano de recuperação
após desastres). Ha uma redundância de sistemas em São
Paulo. Se ambos falharem, as informações rodam no siste-
ma da matriz, em Chicago. Na hipótese remota desse sistema
também não funcionar, há back-up cm um bunker enter-
rado em unia montanha nos Estados Unidos. "Pode haver
urna guerra nuclear que esse servidor não vai ser afetado",
diz Gomes. Também há redundância na conexão à inter-
net. Em julho do ano passado, quando uma pane na rede de
banda larga da Telefônica derrubou todos os provedores de
acesso a internet do estado de São Paulo, a Martin-Brower foi

uma das poucas empresas que funcionaram normalmente.
Muitas políticas de gerenciamento de risco da Mar-

tin-Brower vêm da matriz, mas há soluções desenvolvidas
localmente. Um ótimo exemplo é o procedimento inusual de
abastecimento dos caminhões. Há postos internos na empre-
sa, com combustível fornecido pela Shell. Para usar apenas
óleo diesel de procedência conhecida, as carretas da com-
panhia foram equipadas com dois tanques de combustível.

A crise mais complicada que Gomes, um paulistano
de 44 anos, enfrentou em seus 11 anos na presidência não foi
causada por furacão nem enchente. Mas pelo congelamento
e colapso do piso da câmara fria do centro de distribuição
de Curitiba, devido a uma simples infiltração. "A gente teve
uma semana para achar outro lugar c sair do CD", afirma
Gomes, que anteriormente foi diretor de distribuição da Ki-
bon. A operação quase parou. Em três dias, os produtos co-
letados nos fornecedores começaram a ser enviados para o
novo centro de distribuição. Em cinco, toda a operação com
congelados estava concentrada no endereço provisório. 0j

Jac Nasser gerenciou com brilho o caso Ford-Firestone, mas
sofreu um ataque interno e acabou perdendo o emprego

Quando os modelos Ford Explorer começaram
a capotar com pneus Firestone,em2001,

Nasser, CEO da Ford, assumiu responsabilidade
pela solução do problema

A coragem
Não estava claro se o defeito era culpa da Ford ou da

Firestone, mas Nasser rapidamente montou uma sala
de guerra que ei e mesmo di rigiu, dia após dia

US$2,lbilhões

Os 5 principios de Nasser
1. Encare a real idade, continue a expor os fatos para

si mesmo e para todos os interessados
2. Os valores orientam as ações. Continue a lembrar

à organização que ela é movida a valores
3. Comunique e ensine aos demais. O líder precisa

se tornar mais visível durante uma crise
4- Cuide de si mesmo, encontre
energizadores na organização

5. Certifique-se de que diferentes grupos não
o puxem em direções diferentes

Nasser não contava com uma equipe leal. Alguns de seus
diretores aproveitaram a crise para formar urna pequena

coalizão que pressionou Bill Ford a demiti-lo

Se não houver preparo suficiente, uma boa estratégia
e uma boa equipe, o líder pode ser capaz de lidar bem com

a crise, mas o preço final pode ser muito alto
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