
UM CARRO PRETO COM VIDRO FUMÊ
estaciona no meio da pista do aeroporto de
Raleigh, na Carolina do Norte, às 14h30 do

dia 27 de outubro. Trajando uma calça social e uma
camisa impecavelmente alinhada, um homem de
quase dois metros de altura desce do veículo e vai em
direção ao maior dos seus quatro aviões que o aguar-
dam no local já com as turbinas ligadas. Ã sua espera,
uma tripulação de quatro funcionários vestindo um
uniforme com as letras SAS. O mesmo logotipo é
visto estampado no carpete azul, entre as confortáveis
poltronas da aeronave. O ilustre passageiro é o bilio-
nário Jim Goodnight. À primeira vista, seu nome pode
não despertar nenhuma forte reação. Fundador do
SAS Institute, empresa de software de análises de
dados, ele é quase um desconhecido. Não carrega nem
um pouco a exuberância de outras celebridades endi-
nheiradas, como Larry Ellison, da Oracle, que, como
ele, integram a lista dos mais ricos da revista Farbes
nos EUA. Goodnight ocupa a 33a posição do ranking,
com uma fortuna avaliada em US$ 6,8 bilhões.
Também está longe de ser performático como Steve



Jobs, da Apple. No meio empresarial,
no entanto, desperta uma curiosidade
ímpar. Sua empresa é uma das únicas
grandes do setor de tecnologia que
não têm capital aberto. E mesmo
assim goza de uma saudável situação
financeira. Em 2008, teve um fatura-
mento de US$ 2,26 bilhões - pouco
mais de 5% de crescimento em relação
ao ano anterior. Além disso, enquanto
ícones do capitalismo americano colo-
caram milhares de funcionários nas
ruas durante o auge da crise, o SAS
conservou todos os seus colaborado-
res. Seu modelo de gestão serviu de
inspiração para a companhia mais
valiosa do mundo, o Google. É tam-
bém usado como objeto de estudo em

faculdades pelos
EUA. Mas, afinal,
quem é Jim
Goodnight?

Aos 66 anos, Jim
Goodnight ainda
conserva as carac-
terísticas de um
típico geek - um
nerd aficionado por

tecnologia. A sociabilidade não é um
de seus fortes. Em entrevista exclusi-
va para a DINHEIRO, na sede do
SAS em Cary, na Carolina do Norte,
nos EUA, ele se mostrou quase arro-
gante. Questionado se tinha noção do
quão peculiar era sua empresa, disse
categoricamente que não. "Para mim,
ela me parece bem normal." Mas com
uma taça de vinho nas mãos, o bilioná-
rio foi deixando aos poucos a habitual
timidez durante as cinco horas de voo
até Las Vegas. Apesar de toda a
pompa que o cerca, ele é um homem
simpático e muito preocupado com o
bem-estar das pessoas a sua volta. O
hábito tem a ver com uma má experi-
ência vivida do passado.

Após se formar na faculdade,
Goodnight foi trabalhar em uma
empresa na Flórida. O ambiente
opressor serviu de estopim para criar
uma das melhores empresas do
mundo para se trabalhar. Foi uma
xícara de café que mudou o rumo de
sua vida. "Eu fui punido por ter saído

JIM GOODNIGHT, CEO:
uma xícara de café o fez
criar uma das melhores
empresas para se trabalhar
nos Estados Unidos



para comprar um café no horário do
trabalho", lembra. Saiu de lá e foi
fazer doutorado. Nascia ali o SAS.

Quem entra na sede da empresa,
em Cary, tem a sensação de estar cir-
culando por um resort de luxo.
Situada em um terreno de 42 mil
metros quadrados, a empresa é cerca-
da por bosques, lagos e uma extensa
área de lazer. De um lado, campo de
golfe e sala de ginástica. Do outro,
sala de massagens e piscinas.
"Empregados mais felizes, resultam
em clientes mais satisfeitos e, conse-
quentemente, em um CEO mais con-
tente", diz Goodnight. Para facilitar a
vida de seus colaboradores, ele trans-
formou o campus em uma minicidade.
Não é preciso sair do perímetro do
SÃS para ir ao médico, levar os filhos
à escola, nem fazer um almoço em
família. A empresa mantém um cen-
tro médico gratuito e uma creche para
crianças pequenas. Ao som de um pia-
nista, o refeitório está aberto diaria-
mente para funcionários e familiares.
"A melhor coisa de se trabalhar no
SAS é a facilidade de ter uma carreira
recompensadora e ainda se manter
como uma esposa e mãe dedicadas",
afirma Edie Cagle, gerente de desen-
volvimento de software do SAS. Uma
outra peculiaridade do modelo de
gestão é a sua aversão a colabora-
dores terceirizados. Do piloto de seu
avião, passando pelos professores da
creche até ao jardineiro, todos são
contratados.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS:
fundada por Goodnight, a escola Cary
Academy é aberta para a comunidade

O excesso de cuidado com os fun-
cionários rendeu à empresa um dos
menores índices de rotatividade do
mercado - pouco menos de 4%. A
média dos concorrentes é de 20%.
Seu modelo de gestão mantém o
SAS, há 12 anos consecutivos, na
lista das 100 melhores empresas
para se trabalhar nos EUA, da revista
Fortune. Foi essa preocupação com
um bom ambiente de trabalho que
serviu de inspiração para Larry Page
e Sergey Brin, durante a fundação do
Google. Nem com a chegada da crise,
Goodnight deixou esse princípio para
trás. Nenhum funcionário foi demiti-
do. "As soluções do SAS requerem
empregados com alta capacidade inte-
lectual. Reter talentos se torna funda-
mental para o negócio", afirma Dan
Vesset, analista da consultoria IDC.

O fato de ter uma empresa fechada
permite ao bilionário tomar suas pró-
prias decisões sem dar satisfações a
ninguém. "Se eu estivesse em Wall
Street estaria pensando em mano-
bras para não perder lucro", afirma
Goodnight. Segundo ele, muitos exe-
cutivos de alto escalão têm seus
bônus condicionados ao resultado da
companhia. Por isso, não se intimi-
dam em demitir milhares de pessoas
para manter os números em alta.

"Não consigo entender como essas
pessoas conseguem dormir depois
disso", diz o CEO da SAS. Dinheiro
para ele parece não ser um problema.
Desde sua fundação, em 1976, o SAS
apresenta, anualmente, um fatura-
mento em ascensão. Os US$ 138 mil
faturados no primeiro ano se trans-
formaram em uma operação de US$
2,26 bilhões. Além disso, o mercado
em que atua está em forte expan-
são. O segmento de softwares de
análise de dados, que movimentou
US$ 24 bilhões em 2008, deve cres-
cer 7,2% nos próximos cinco anos,
segundo o IDC. "A SAS se destaca
por ser a única entre as maiores
empresas focada exclusivamente
nesse mercado", afirma Vesset.

Goodnight parece não ter controle
de apenas uma questão: a presença
de seus filhos no processo sucessó-
rio. Embora não pense em se apo-
sentar - ele ainda programa softwa-
res - já considera alguns nomes para
substituí-lo. Nenhum, no entanto, da
família. Suas duas filhas hoje traba-
lham com assuntos relacionados a
arte. E o filho de 26 anos? "Não acho
que ele vá querer", diz. Bilionário,
ele tem mais com o que se preocu-
par. Com certeza, deve ser com o
bem-estar de seus funcionários.
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