
Líder da Procter & Gamble diz
qual deve ser o foco da empresa,

seja qual for o momento
do ciclo econômico.

A.G. Lafley

Assumi a presidência da Procter & Gamble em
junho de 2000, em meio a uma crise. No dia 7
de março daquele ano a empresa anunciara que
não chegaria ao lucro projetado para o terceiro
trimestre. Em um dia, a cotação das ações des-
pencou de US$ 86 para US$ 60, provocando uma
queda de 374 pontos na Média Industrial Dow
Jones.

A cotação caiu outros 11% na semana em que
minha nomeação foi anunciada. Uma série de
fatores contribuíra para o atoleiro em que nos
encontrávamos, sendo o principal deles uma
transformação organizacional muito ambiciosa.
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O que só o presidente pode fazer

Tentamos mudar muita coisa depressa
demais, o que nos desviou da tarefa diá-
ria de tocar a empresa com excelência.
Mas nosso maior problema em meados
de 2000 não era a perda de US$ 85 bi-
lhões em valor de mercado. Era uma
crise de confiança. Muitos dos líderes
da P&G tinham se fechado em sua toca.
Enquanto as divisões de negócios culpa-
vam a matriz pelos fracos resultados, a
matriz culpava as divisões. Investidores
e analistas de mercado estavam surpre-
sos e revoltados. O pessoal clamava pela
punição dos culpados. Gente já aposen-
tada — cujo pé-de-meia, vinculado ao
lucro, caíra pela metade — estava ainda
mais furiosa.

Na imprensa de língua inglesa, o
drama foi narrado sob manchetes co-
mo "P&G Investor Confidence Shot" e
"Trouble in Brand City: We love their
products. But in a tech-crazed market,
we hate their stocks". A mais dolorosa
de todas saiu em uma importante pu-
blicação de marketing: "Does P&G Still Matter?"

Às 6 da tarde de meu primeiro dia no posto, estava em um
estúdio de televisão. Feito um animal acuado, era interrogado
sobre o que dera errado e como daríamos um jeito na situação.
Todo mundo olhava para mim em busca de respostas, mas o
fato é que ainda não sabia o que seria preciso para endireitar
a P&G. Com vocês, o trabalho do presidente — trabalho que
nunca tinha feito até então.

O trabalho do presidente
Em outubro de 2004 recordei aquele primeiro dia e as semanas
ainda mais difíceis que se seguiram. A meu lado estavam Peter
Drucker e vários outros presidentes e estudiosos da adminis-
tração. Tínhamos nos reunido para perguntar "Qual o traba-
lho do presidente?" (a maioria das citações neste artigo foi
tirada das anotações de Drucker sobre os comentários por ele
feitos naquela ocasião).

A pergunta parecia estranha, tendo em vista toda a atenção
dedicada a presidentes de empresa — ora exaltados como sal-
vadores da pátria, ora vilipendiados como salafrários. A dúvida,
no entanto, permanecia: será que realmente entendemos o pa-
pel e o trabalho singulares de um presidente? Para Drucker, a
resposta era não. A seu ver, o presidente é erroneamente visto
como coach e como um curinga que entra em cena para solu-
cionar problemas quando necessário — quando na verdade o
presidente tem, sim, uma função que é só sua. Ao morrer, em
novembro de 2005, Drucker deixou um esboço de suas últimas
reflexões sobre o papel (parte desse material foi publicada em
janeiro de 2005 pelo The Wall Street Journal sob o título "The

American CEO")- Em 2004, Drucker
afirmou: "O presidente é o elo entre o
'interior', ou a 'organização', e o 'exterior',
que é a sociedade, a economia, a tecno-
logia, o mercado e os clientes. No inte-
rior, há apenas custos. Já os resultados se
encontram apenas no exterior".

Minha experiência corrobora as ob-
servações de Drucker, e meus atos des-
de aqueles primeiros dias e semanas são
condizentes com elas. Voltei várias vezes
à obra inacabada de Drucker, refletindo
sobre sua questão central: qual é o tra-
balho singular do presidente — traba-
lho que somente ele pode, e deve, fazer?
Com o tempo, fui entendendo o poder
das palavras de Drucker sobre a união
entre o interior e o exterior. Somente
o presidente tem uma visão global do
exterior relevante e somente ele é res-
ponsável por entendê-lo, interpretá-lo,
defendê-lo e apresentá-lo para que a
empresa possa responder de um jeito
que permita o crescimento sustentável

da receita, do lucro e do retomo total ao acionista (RTA).
É uma função que somente o presidente pode exercer por-

que todos os demais na organização têm um foco muito mais
estreito e, em geral, unidiredonal. O foco do pessoal de vendas
é externo; o de praticamente todos os demais é interno. Inte-
grar o interior e o exterior é difícil; é muito mais fácil optar
por apenas um. O presidente pode enxergar oportunidades
que outros não enxergam e, por ser aquela pessoa cujo chefe
não é outro funcionário da empresa, ê capaz de julgar e de
tomar as duras decisões que outros são incapazes de tomar. O
presidente é o único a responder pelo desempenho e pelos re-
sultados da empresa — e não somente segundo suas próprias
metas, mas também à luz dos critérios e dos padrões não raro
conflitantes de todos os stakeholders externos.

E é uma função que o presidente deve exercer porque, sem
o exterior, não há interior. O crescimento sustentável da ins-
tituição é responsabilidade e legado do presidente. O foco
interno, por sua vez, é inimigo*do crescimento. Na P&G, a
meta é registrar um crescimento orgânico das vendas de 4% a
6% e um aumento de 10% ou mais do lucro por ação. Para que
a receita suba 4%, precisamos adicionar o equivalente a uma
nova marca como a do sabão em pó Tide. Para que suba 6%,
precisamos somar o equivalente a uma nova operação da em-
presa na América Latina. Todo ano. Não chegaremos lá sem
uma profunda compreensão dos stakeholders externos, cada
qual com os próprios interesses, e da relação desses interesses
com os recursos e as limitações da organização.

Mas, se unir o exterior ao interior é o papel do presidente,
qual é o trabalho realmente envolvido? Creio que se resume a
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quatro tarefas fundamentais, todas extraídas das observações
de Dmcker:

1. Definir e interpretar o exterior relevante.
2. Responder, repetidamente, à dupla questão "Qual é nosso

negócio?" e "Qual não é nosso negócio?".
3. Equilibrar resultados suficientes no presente com investi-

mentos necessários no futuro.
4. Definir os valores e padrões da organização.
Na simplicidade e na clareza dessas tarefas reside sua força.

Sua simplicidade, no entanto, pode ser enganadora, pois o
trabalho é mais exigente do que suspeitaria um observador.
O desafio é não se deixar envolver em atividades que não se-
jam de responsabilidade exclusiva do presidente.

Defina o exterior relevante
Vários anos de sucesso, combinados com o boom inebriante
das pontocom, nos levaram a perder de vista, até certo ponto, a
razão de ser da P&G. Nosso pessoal tinha se voltado a interesses
internos. Cabia a mim definir o exterior relevante — no qual os
resultados são mais significantes. Que público externo pesava
mais? E que resultados eram os mais importantes? É uma fun-
ção que só o presidente pode exercer, já que a importância de
cada stakeholder para uma pessoa depende da posição na qual
ela se encontra. O presidente tem a um só tempo uma visão
clara de toda a organização e contas a render ao exterior.

Drucker também escreveu que o propósito de uma empresa
é criar um cliente. O propósito da P&G é tocar e melhorar a vi-
da de mais consumidores com mais marcas e produtos da P&G
a cada dia. De todos os stakeliolders da empresa, tanto em seu
interior como no exterior, o principal é o consumidor.

Todo mundo sabe que o cliente é rei. Sabíamos disso em 2000
e sabemos disso hoje. Não estávamos, entretanto, agindo de
acordo com esse conhecimento. Para mim, isso ficara evidente
em 1998, quando, como vice-presidente executivo, voltei de
uma temporada na Ásia, onde não contávamos com pilhas de
dados sobre o consumidor e sobre o mercado. Na China, por
exemplo, não tínhamos saída senão visitar o consumidor no

local onde vivia e observá-lo no ato de consumir. De volta aos
Estados Unidos, circulando pelos escritórios da sede mundial da
empresa, em Cincinnati, fiquei impressionado com a quantida-
de de gente grudada na tela do computador e com o volume de
tempo que esse pessoal passava, todo dia, em reuniões internas
com outros funcionários da P&G. Estávamos perdendo o conta-
to com o consumidor. Não estávamos lá fora, na panela de pres-
são competitiva que é o mercado. Volta e meia, estávamos traba-
lhando em iniciativas que o consumidor não queria e gerando
custos pelos quais o consumidor não deveria ter de pagar.

Onde quer que vá, trato de martelar essa idéia simples, a de
que o consumidor é quem manda. Diariamente, precisamos
vencer a equação de valor do consumidor em dois momentos
decisivos: o primeiro é quando o consumidor opta por um
produto da P&G ern detrimento de todos os demais na loja;
e o segunto é quando essa pessoa, ou alguém da família, usa
o produto e vive, nesse instante, uma experiência prazerosa
e memorável — ou não. Quase toda viagem que faço inclui
visitas ao consumidor, no lar ou em lojas. Quase todo escritório
ou centro de inovação da P&G tem consumidores trabalhando
ao lado de funcionários. Nosso pessoal passa dias vivendo com
consumidores de renda inferior e trabalhando no comércio
local. Na sede mundial, trocamos dezenas de telas pintadas
por artistas da região por fotografias do consumidor típico
comprando e usando produtos da P&G ao redor do mundo.
Isso tudo mantém aqueles dois momentos decisivos no centro
das atenções do pessoal da P&G durante o trabalho.

Embora o consumidor seja nitidamente o stakeholder ex-
terno mais crucial para a P&G, outros também são importan-
tes: empresas de varejo, fornecedores e, é claro, investidores e
acionistas. Na última década mudamos drasticamente o modo
como trabalhamos com o varejo e com fornecedores, dois gru-
pos que ajudam a P&G a atingir seu propósito. Durante mui-
to tempo esses relacionamentos foram transacionais — uma
série de negociações ganha-perde. De 2000 para cá tentamos
transformá-los em parcerias ganha-ganha. Trabalhamos com
metas e propósitos empresariais comuns, planos de negócios
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O que só o presidente pode fazer

conjuntos e, acima de tudo, uma geração conjunta de valor.
Não é uma relação de apelo emocional, para que todos saiam
se sentindo bem. São relações pautadas por pianos concretos
de ação para geração de receita, de lacro, de caixa — pla-
nos revistos trimestral e anualmente, e pelos quais líderes de
ambos os lados devem responder. Nossos planos de negócios
conjuntos funcionam porque colocam o consumidor no cen-
tro das prioridades, porque garantem um benefício maior ao
consumidor nas lojas de clientes.

A prova do poder dessas parcerias está nos resultados comer-
ciais e financeiros reiteradamente fortes obtidos por todos os
parceiros. A preferência pela P&G como parceira aparece na ava-
liação anual de fabricantes feita por varejistas e fornecedores.

Fortalecemos, ainda, nossa relação com analistas e investi-
dores. Tentamos entender suas necessidades e desejos e expli-
car metas e estratégias de longo prazo da P&G do modo mais
claro e simples possível. Esses stakeholders também são consu-
midores, obviamente, e não raro têm um interesse pessoal em
inovações das marcas da P&G. De 2000 para cá o RTA da P&G
no mercado superou o do S&P 500 e o da Média Industrial
Dow Jones. No mesmo período, em média, a P&G conseguiu
superar as metas de longo prazo de crescimento orgânico da
receita, lucro por ação diluído e fluxo de caixa livre.

Quanto ao público formado pelos funcionários, acredita-
mos que o pessoal da P&G seja o ativo mais valioso da em-
presa. Sem ele, a P&G não teria marcas, não teria inovação
e não teria parcerias. Contudo, colocar o pessoal à frente de
stakeholders externos, sobretudo do consumidor, resultaria
em um foco mais interno e, possivelmente, mais imediatista.
O pessoal da P&G é inspirado pelo propósito da empresa e
motivado pela capacidade de tocar pessoalmente a vida do
consumidor e de melhorá-la.

Com uma visão mais clara do exterior, o passo seguinte era
definir os resultados que mais pesavam. Como qualquer outra
instituição voltada ao lucro, a P&G tem, acima de tudo, metas
financeiras para a empresa como um todo. Já nas outras ins-
tâncias — divisão de negócios, categoria, marca, país e cliente
— nas quais trabalham 99% dos funcionários e nas quais são
tomadas decisões empresariais críticas do dia a dia, nossos
critérios são mais centrados no consumidor. No primeiro mo-
mento definidor, na loja, estamos saindo vitoriosos? Estamos
vencendo quando o consumidor usa um produto da P&G no
segundo momento definidor? O ideal seria que o consumidor
não só provasse os produtos da P&G, mas também se con-
vertesse em usuário regular para toda a vida. Taxas cada vez
maiores de conquista de novos consumidores e de lealdade são
o motor do modelo de negócios da P&G.

Sabemos, por exemplo, que desde o lançamento do Swiffer
esse esfregão multiuso foi comprado e testado por apenas
15% dos lares americanos a cada ano — ou seja, não estamos
chegando a 85% das casas. Mas sabemos também que quem
compra o SwirTer aprova o produto, e uma parcela muito gran-
de passa a comprá-lo regularmente. Para crescer, portanto, o

pessoal a cargo do Swiffer trata de fazer novos consumidores
provarem o produto. Isso é um exemplo de unir o exterior
relevante ao interior. Criamos nossos próprios indicadores de
brand equity — dentro dos moldes do Net Promoter Score
de Frederick Reichheld —, que nos dão insights sobre o com-
portamento do consumidor e seu porquê, e cobramos esses
resultados de gerentes e executivos.

Qual o resultado de definir claramente o exterior relevante?
Em 2000 a P&G chegou a cerca de 2 bilhões dos 6 bilhões de
consumidores do mundo na época com uma ou mais de suas'
marcas. Em 2009 vamos chegar a cerca de 3,5 bilhões dos 6,7
bilhões de consumidores do planeta. Atingir mais consumido-
res e melhorar a vida de mais consumidores é nosso propósito
maior como instituição.

O processo de esclarecer e de comunicar que o público
externo é a prioridade precisa ser constante, já que muitos
stakeholders internos e externos têm demandas importantes.
Não ignoraria nenhuma delas. Mas, se há conflito, certifico-me
de que a solução seja a favor do consumidor.

Decida qual é seu negócio
A segunda tarefa do presidente é identificar os espaços com-
petitivos nos quais a empresa pode vencer. É como disse Dru-
cker: "Igualmente importante — e outra função que somente
o presidente pode exercer — é decidir o seguinte: qual é nosso
negócio? Qual deveria ser? Qual não é nosso negócio? E qual
não deveria ser?".

A segunda decisão mais importante que tomamos em 2000
— depois de definir que o consumidor é quem manda — foi
definir onde a P&G atuaria e onde não atuaria. Para começar,
analisamos vários fatores. Os mais importantes eram se a es-
trutura do negócio no qual estávamos ou cogitávamos entrar
era atraente; a posição de liderança da P&G em relação às
concorrentes; e a adequação estratégica de cada setor às com-
petências e aos grandes pontos fortes da P&G: conhecimento
do consumidor, construção da marca, inovação, capacidade de
chegar ao mercado e escala mundial.

Decidimos crescer a partir do core da P&G, que definimos
como produtos de lavanderia, fraldas descartáveis, higiene fe-
minina e produtos para cabelo. Eram áreas nas quais a P&G
já era a líder mundial em faturamento e participação de mer-
cado. Entendíamos bem todas elas; nelas, nossas principais
tecnologias de produto e nossos pontos fortes representavam
uma vantagem competitiva. No caso, eram produtos vendidos
basicamente por nossos canais centrais de distribuição: hiper-
mercados, farmácias e supermercados. Em certos casos vínha-
mos apenas explorando à exaustão essas áreas, pois achávamos
que não cresceriam e gostaríamos de investir em outras. Achei
que, embora fossem mais maduras, ainda poderiam crescer,
conclusão a que cheguei não só pela análise dos dados finan-
ceiros, mas também por um exame mais detido de tendências
de consumo e de mercado. Fizemos os cálculos. Depois de
levantar o total de lares no mundo todo que tinham máquina

34 Harvard Business Revíew : Maio 2009



As quatro tarefas do presidente
O presidente tem uma visão singular do mundo fora da empresa — visão que deve aplicar

a seu verdadeiro trabalho, que é unir o exterior ao interior. Isso envolve quatro tarefas.

Definir o
exterior relevante
De todos os públicos (ou stakeholders)

externos da empresa, quais são os rnais

importantes? Que resultados são os mais relevantes?

EXEMPLO Na P&G, acreditamos que o consumidor
é o rei. Sem ele, não há P&G. É em dois momentos
definidores, portanto, que obtemos resultados de suma
importância: o primeiro momento é aquele no qual o
consumidor opta por um produto da P&G em detrimen-
to de todos os demais na loja. O segundo é quando ele
ou alguém da família usa o produto em casa. Embora
outros stakeholders externos também tenham deman-
das importantes, quando há conflito a empresa pende
para o lado daquele que mais importa: o consumidor.

Decidir qual é o
negócio da empresa
Em que negócio queremos vencer? E em

que negócio simplesmente não atuar? São

decisões difíceis que exigem meticulosa avaliação e dis-

cussão. Mas somente o presidente tem uma visão global

da empresa para fazer as difíceis escolhas que isso envolve.

EXEMPLO Decidimos nos concentrar no core business
da P&G — produtos de lavanderia, fraldas descartáveis,
higiene feminina e produtos para cabelo —, pois eram
setores que a empresa claramente liderava e que casa-
vam estrategicamente com seus pontos fortes. Quanto
a áreas nas quais não queremos mais atuar, vender não
é tão glamoroso quanto comprar, mas é tão importante
quanto e, talvez, mais difícil. Uma marca querida por
todos, a Jif, foi descartada porque não casava com nossa
tarimba na criação de marcas em escala mundial. Só o
americano come pasta de amendoim.

Equilibrar presente
e futuro
Saber atingir o equilíbrio perfeito entre o

curto e o longo prazos depende mais da

experiência e do discernimento do que de fatos. Definir

metas de crescimento realistas é o primeiro passo para

chegar a esse equilíbrio; determina r que metas são

"boas o bastante" para atingir no curto prazo é crucial

para obter credibilidade e embalo para o futuro mais
distante. E o envolvimento pessoal do presidente no

preparo de lideranças pode ter o maior impacto de

todos sobre a saúde da empresa a longo prazo.

EXEMPLO Vínhamos tratando metas internas ambi-
ciosas como compromissos externos. Pouco depois de
ter assumido o comando, ajustamos nossas metas fi-
nanceiras para torná-las mais realistas — decisão nada
popular em Wall Street, mas que fazia sentido para o
futuro. Já no lado do desenvolvimento organizacional,
estou envolvido no planejamento da carreira de cerca
de 150 líderes da empresa com potencial para assumir a
superintendência ou a direção de uma área. Essa gente
é o futuro da empresa.

Definir valores
e padrões
Valores estabelecem a identidade de uma

empresa; têm a ver com o comportamento.

Para que a empresa saia vitoriosa, devem estar conec-

tados ao exterior relevante e terem importância para o

presente e o futuro. Padrões têm a ver com expectativas;

definem o que significa vencer no exterior. A melhor

maneira de estabelecer esses padrões é respondendo
a duas questões importantes: estamos conquistando

aqueles que mais importam? Estamos superando os

melhores nessa disputa?

EXEMPLO Os valores da P&G tinham atravessado gerações.
Com o tempo, no entanto, tinham assumido um foco inter-
no e eram interpretados de modo a colocar as necessidades
do pessoal à frente das do consumidor. Reorientamos
esses valores para o exterior. A certa altura, por exemplo,
confiança significava que o pessoal podia contar com o
emprego para toda a vida. Agora, significa a confiança do
consumidor nas marcas da P&G. Nossos padrões passa-
ram pela mesma mudança. Medimos nossa penetração
nos lares — ou seja, a parcela de lares que compram um
produto da P&G — e a fidelidade do consumidor, ou seja, a
parcela de consumidores que se tornam usuários regula-
res. É assim que sabemos se estamos conquistando aqueles
que mais importam. Também comparamos o desempenho
da P&G ao das principais concorrentes para garantir que
estejamos vencendo a briga com as melhores.
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de lavar roupas e o número de vezes em que cada máquina
dessas era usada por semana, concluímos, por exemplo, que
as marcas Tide e Ariel ainda tinham considerável espaço para
crescer por meio da inovação na marca e no produto. De 2000
para cá, as quatro principais divisões da P&G responderam por
58% do crescimento total da receita da empresa.

Em seguida, decidimos entrar em mais categorias de higie-
ne pessoal e beleza, por três motivos. Primeiro, porque eram
atraentes do ponto de vista estrutural: eram atividades com
baixa intensidade de capital, altas margens e crescimento re-
lativamente elevado. Segundo, eram produtos que casavam
com nosso know-how, pois abriam oportunidades de bran-
ding e inovação pautadas pelo consumidor e podiam ser es-
coados pelos canais já utilizados. E, terceiro, porque faziam
sentido à luz de dados demográficos que indicavam que um
número crescente de consumidores vinha provando produtos
de higiene e beleza mais cedo, usando um número maior de
produtos ao longo da vida e estendendo o uso até uma idade
mais avançada. De 2000 até o fim do exercício fiscal de 2008,
49% do crescimento total da P&G veio dos setores de higiene
pessoal e beleza. Embora parte do crescimento tenha vindo
de aquisições — de marcas como Clairol, Wella e Gillette —,
o crescimento orgânico teve um aumento da ordem de dois
dígitos. Em 2009 a Pantene já tinha US$ 3 bilhões em vendas
líquidas ao ano e a Olay tinha atingido US$ 2 bilhões.

Também decidimos nos concentrar mais no consumidor de
baixa renda e em mercados em desenvolvimento. Aqui, o fator
demográfico era o principal. Como ali há mais gente nascendo,
mais lares sendo formados e um crescimento mais acelerado
da renda, esses mercados representavam uma considerável
oportunidade inexplorada para artigos de limpeza doméstica
e higiene pessoal — e para a P&G. A China e os países da Eu-
ropa Central e do Leste Europeu abriram o mercado para todas
as empresas ao mesmo tempo, nivelando a disputa. De 2000
para cá, as vendas em mercados em desenvolvimento subiram
de 21% para 31% do faturamento total da P&G e responderam
por quase 40% do crescimento das vendas.

Ao tentarmos responder à primeira parte da pergunta de
Drucker — qual é nosso negócio? —, tivemos de considerar
também a segunda, igualmente importante: qual não é nosso
negócio? Somente o presidente tem uma visão global da em-
presa para poder tomar essas difíceis decisões, pois, embora
esteja atrás de oportunidades de crescimento, a maioria dos
líderes empresariais acha extremamente difícil sugerir o fecha-
mento ou a venda de uma operação à qual pertence. Muitas
vezes um líder prefere encarar o desafio de tentar recuperar
a operação, ainda que, estrategicamente falando, ela não se
encaixe no todo.

Para definir onde a empresa não atuaria seria preciso uma
avaliação igualmente profunda, pautada pelos mesmos crité-
rios de atratividade estrutural, posição competitiva, tendên-
cias demográficas e potencial de globalização e de crescimento.
Isso nos levou a abandonar a maioria das atividades menos

estratégicas, como alimentos e bebidas: vendemos as marcas
Crisco, Jif e Folgers para a Smucker's, onde elas se encaixam
melhor. Vendemos marcas fracas de produtos de limpeza e
higiene pessoal, como Comet e Noxzema, e agora estamos
considerando a venda do braço farmacêutico da P&G.

Determinar em que negócios não deveríamos estar é uma
iniciativa contínua que exige uma poda e uma limpeza cons-
tantes. Desfazer-se de ativos não é tão glamoroso quanto com-
prá-los, mas é igualmente importante. Drucker disse: "Dessas
duas decisões — 'Qual é nosso exterior?' e 'Qual é nosso ne-
gócio?' — [dependem] todas as outras atividades e todas as
outras decisões inerentes ao cargo de presidente".

Equilibre presente e futuro
Resolver o conflito entre prioridades de curto prazo e de lon-
go prazo, às vezes divergentes, é, como nos lembrou Peter
Drucker, um desafio tão antigo quanto a própria atividade
empresarial. Drucker disse: "O presidente decide qual será o
equilíbrio entre o resultado de atividades presentes e o investi-
mento em um futuro desconhecido, incognoscível e altamente
incerto (...) é um juízo, não uma [decisão] baseada em 'fatos'".

Tomei a liberdade de desenvolver o tema proposto por
Drucker ao dizer que precisamos trabalhar no presente para
conquistar o direito de investir no futuro. É um equilíbrio que
somente o presidente pode atingir, pois eie é o único indiví-
duo exposto a todos os interesses externos e internos, sendo ao
mesmo tempo responsável pelo longo prazo.

O ato de determinar o equilíbrio ótimo entre o resulta-
do de atividades presentes e o investimento em um futuro
altamente incerto envolve as decisões mais arriscadas que
um presidente pode tomar. É tanto arte quanto ciência. A
influência do presente sempre será maior, pois a maioria dos
stakeholders tem interesses de curto prazo; poucos realmente
apostam no desempenho da empresa por mais de um ano ou
dois. Em tempos de crise financeira e de recessão mundial, o
presidente sente ainda mais pressão para se concentrar nesta
semana, neste mês, neste trimestre. É natural que essa pressão
acabe levando a uma redução considerável do investimento
no curto e no médio prazos, incluindo o corte do investimento
em ativos fixos e inovação em P&D.

Um presidente de primeira viagem raramente tem muita
experiência em fazer a balança*pender para o longo prazo.
Em geral, só teve de responder por resultados em intervalos
de poucos meses. Sua carreira não dependeu de apostas cujos
frutos seriam colhidos apenas dali a uma década ou mais. Seu
instinto para investir no crescimento a longo prazo não foi
trabalhado. Em geral, esse instinto é adquirido na prática. Mi-
nha experiência sugere que é preciso toma» um punhado de
decisões críticas para se atingir esse equilíbrio.

A primeira é definir metas realistas de crescimento. Na P&G,
tínhamos adquirido o hábito de tratar metas internas ambicio-
sas como compromissos externos. Quando começa a perseguir
metas de crescimento pouco realistas, a empresa nunca, ou
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raramente, adquire a capacidade e a flexibilidade de investir
no crescimento a longo prazo. O que faz, antes, é tomar em-
prestado do futuro para sustentar o presente — antecipando o
volume do trimestre seguinte para atingir metas do trimestre
presente, por exemplo. O resultado é menos recursos e latitude
cada vez menor para fazer investimentos no futuro.

Antes de estabelecer as metas de longo prazo da P&G, pre-
cisei decidir que resultado seria "bom o bastante" no curto pra-
zo. Pouco depois de assumir a presidência, avisei que iríamos
reduzir nossas metas. Isso provocou uma alta de mais de 8%
na cotação das ações, pois o investidor reconheceu que essas
metas menores eram mais realistas e que estávamos tomando
a decisão certa para o longo prazo. Embora muitas vezes essas
metas tenham sido superadas, resistimos à pressão para elevá-
las acima de um nível sensato.

A segunda decisão é criar um processo de planejamento orça-
mentário flexível Temos uma projeção orçamentária dinâmica
com metas de curto prazo flexíveis e de longo prazo susten-
táveis. Cada divisão tem um papel claro na carteira — papel
fundado no crescimento realista e sustentável da receita e do
lucro e no RTA operacional (o retorno sobre o investimen-
to base-caixa). Em outras palavras, nem toda divisão é igual.
Além disso, uma operação que cresce pouco não tem, necessa-
riamente, menos valor do que uma de crescimento acelerado.
Desde que cada uma cumpra seu papel, podemos atingir as
metas gerais da empresa. Para complementar isso tudo, temos
focos de curto, médio e longo prazos em programas de inova-
ção, com horizontes de planejamento que vão de três a cinco
anos até 10 a 15 anos.

O mais importante nesse processo orçamentário é nosso
ritmo da gestão da empresa: apresentamos resultados no curto
prazo, investimos e planejamos para o médio prazo e fazemos
apostas experimentais para o longo prazo. Uma aposta que fi-
zemos nos últimos 20 anos, por exemplo, foi em soluções com-
pactas para a área de lavanderia, o que nos permitiu cumprir a
meta de lançar regularmente produtos que representem uma
inovação descontínua e ao mesmo tempo reduzir embalagens

desnecessárias para o consumidor e o meio ambiente. Nem
sempre uma aposta dá frutos, obviamente. Nosso sabão líqui-
do concentrado para roupas fez tremendo sucesso. Já o pesado
investimento para criar um tablete que simplificasse o proces-
so de lavagem não emplacou. Descobrimos que o consumidor
queria ter mais controle sobre a quantidade de sabão usada
em cada lavagem, dependendo do tipo e do volume de rou-
pas e do grau de sujidade. À medida que vão se qualificando,
apostas de longo prazo se convertem em prioridades de médio
prazo e, depois, de forma dinâmica, nos resultados de curto
prazo que tratamos de apresentar entra ano, sai ano.

A terceira decisão é alocar recursos humanos de maneira a
identificar e formar gente de talento para hoje e amanhã. Nas
palavras de Drucker: "Um bom presidente se certifica de que
gente de alto desempenho seja destacada para oportunida-
des, e não apenas para 'problemas'. E se certifica de que cada
pessoa seja instalada [em um posto] no qual suas qualidades
possam ser eficazes".

Alocar recursos humanos de modo estratégico é um aspecto
crucial do papel do presidente, pois envolve não só a conside-
ração daquilo que se sabe hoje, mas também uma projeção de
habilidades e experiências que os líderes terão de exibir para
tocar negócios que talvez ainda nem existam. Nada substitui
o envolvimento pessoal com aqueles que estão sendo prepa-
rados para o futuro. Conheço os 500 principais executivos da
empresa e estou pessoalmente envolvido no planejamento da
carreira dos 150 com potencial para assumir a superintendên-
cia ou a direção de uma área. Confiro seu plano de atribuições
pelo menos uma vez ao ano, avalio seus pontos fortes e defici-
ências e promovo sua interação com o conselho em reuniões,
almoços e outros eventos da empresa. De tudo o que faço,
como presidente, pouco ou nada terá impacto tão duradouro
sobre o destino da P&G a longo prazo.

Defina valores e padrões
Valores estabelecem a identidade de uma empresa; têm a ver
com o comportamento. Se não ajudarem a empresa a avançar,
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podem até ser bem-vindos, mas não são essenciais para o fu-
turo. Padrões têm a ver com expectativas; norteiam nossas
decisões. Padrões são a régua com que medimos os valores.
Drucker disse: "O presidente define os valores, os padrões, a
ética da organização. Ou lidera a empresa, ou a desorienta".

A quarta tarefa do presidente é interpretar os valores da
organização à luz da mudança e da competição e definir seus
padrões. Foi uma das grandes prioridades em meu primeiro
ano na presidência da P&G — depois da definição das metas,
mas antes da estratégia. Na P&G somos movidos por um pro-
pósito e norteados por valores. Ao focar primeiro naquilo que
não mudaria — o propósito e os valores centrais da empresa —,
ficou mais fácil pedir que a organização se lançasse a mudan-
ças em outras áreas, que a meu ver seriam bastante drásticas.
O desafio era entender e adotar os valores que haviam guiado
a P&G por várias gerações — confiança, integridade, partici-
pação, liderança e vontade de vencer — e, ao mesmo ternpo,
reorientá-los para o exterior e adaptá-los para que tivessem
relevância no presente e no futuro.

Percebi que, com o tempo, os valores da empresa tinham
evoluído de modo a colocar necessidades dos funcionários
implicitamente à frente das do consumidor, gerando um foco
interno. Hoje, esses valores são interpretados com uma forte
ênfase no exterior. A certa altura, confiança significava que o
pessoal podia contar com a empresa para um emprego para
toda a vida; na nova definição, é a confiança do consumidor
nas marcas da P&C e a confiança do investidor na P&G como
investimento de longo prazo. Vontade de vencer era, em geral,
urna questão de competição intramuros; na nova definição,
significa honrar promessas feitas ao consumidor e conquistar
clientes do setor varejista.

Tendo definido um contexto externo para os valores, era ho-
ra de tornar nossos padrões relevantes também para o exterior.
Na ausência de padrões expressamente definidos, as pessoas
criam os próprios; é da natureza humana. Padrões autônomos
tendem a medir o progresso de forma incrementai e interna—
como em "este ano é melhor que o anterior". Para reformular
um padrão, a saída mais eficaz é simplesmente perguntar: "Es-
tamos conquistando aqueles que mais importam e superando
os melhores nessa disputa?". Aqueles que mais importam e os
melhores estão no exterior.

Para reforçar a migração para o exterior, definimos um novo
padrão para o desempenho da empresa: cada negócio devia
ficar no tercil superior do respectivo setor no quesito RTA ope-
racional. Esse indicador mede a geração de valor, que é movida
basicamente pelo crescimento das vendas, pela melhora das
margens e pela eficiência de ativos. Interno, esse indicador tem
estreita correlação com o RTA do mercado acionário. A P&G
usara o RTA operacional como indicador por vários anos, mas
sua adoção nunca fora geral. Ao torná-lo o principal indicador
de desempenho e vinculá-lo à remuneração das lideranças,
estabelecemos um espírito de geração de valor e integramos a
perspectiva do acionista a importantes decisões empresariais.

Definimos padrões para triunfar junto ao consumidor —
que é quem mais pesa. Para tanto, especificamos o que seria
vencer naqueles dois momentos definidores citados lá atrás.
Seria um aumento no número de lares que compram uma
marca ou um produto da P&G? Seria a porcentagem de con-
sumidores que voltam a comprar um mesmo produto da P&G
depois de testá-lo? Seria o fato de o consumidor considerar
uma marca específica da P&G uma boa compra? Ou a nota
que o consumidor dá a marcas da P&G na comparação com
as melhores adversárias? Além disso, definimos padrões claros
para novas iniciativas voltadas a melhorar nossa média de
acertos, o que fez com que a taxa de sucesso dessas iniciativas
dobrasse.

O presidente é a pessoa em melhor posição para garantir
que o propósito, os valores e os padrões da empresa sejam
relevantes para o presente e o futuro, e para os negócios nos
quais a empresa atua. O presidente pode e deve fazer as inter-
venções necessárias para manter esse propósito e esses valores
focados no exterior. Para sustentar a vantagem competitiva e
o crescimento, precisa criar padrões que possam garantir que
a empresa vença a briga por aqueles que mais importam e
supere suas melhores concorrentes.

Em Desafios Gerenciais para o Século XX!, Peter Drucker
escreveu:

"Não é possível gerenciar a mudança. A única saída é estar
à frente dela (...) Ern um período de transformações como
o que estamos vivendo, mudança é a norma. É verdade
que é algo doloroso e arriscado, e que requer, acirna de
tudo, uma bela dose de empenho e dedicação. Mas, se
não encarar como sua a tarefa de encabeçar a mudança, a
organização (...) não sobreviverá"

O exterior muda inevitavelmente, às vezes muito depressa,
não raro de forma imprevisível. Seja qual for a dinâmica, o
trabalho a ser feito é sempre o mesmo: unir o exterior ao in-
terior. O presidente é a única pessoa capaz de entender tanto
o interior quanto o exterior. É um trabalho que nunca deixará
de existir.

A maior parte do tempo do presidente deve ser gasta nas
quatro tarefas aqui delineadas. Não é, contudo, o que ocorre
na realidade com muitos presidentes — talvez a maioria deles.
Dou mais atenção a demandas internas do que deveria; estou
sempre lutando contra a força de atração gravitacional do in-
terior. Para mim está bem claro, no entanto, que a função real
e singular do presidente depende de uma perspectiva externa
única que está fora do alcance do restante da organização — a
menos que o presidente a torne presente por meio de decisões
e atos diários. t >
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