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Ambev, Gerdau e Unibanco. Três exem-
plos bem-sucedidos de empresas brasileiras 
de setores diferentes que revigoraram 
sua administração e suas operações. Em 
comum, além de terem capital aberto e con-
trole privado, todas receberam consultoria 
do engenheiro metalúrgico Vicente Falconi. 
O estabelecimento de metas e a cobrança 
de resultados de todos os funcionários estão 
entre as ferramentas fundamentais de seu 
método para o desenvolvimento pleno de 
uma organização, assim como o conceito 
de “cultura de enfrentamento” — pela 
qual as pessoas devem ser estimuladas a 
apontar os problemas da companhia, doe 
a quem doer. 

Aos 69 anos, o orientador técnico do 
Instituto de Desenvolvimento Gerencial 
(INDG), fundado por ele e seu sócio, José 
Martins de Godoy, na década de 90, lança 
neste mês O Verdadeiro Poder. Como 
escritor, Falconi já superou a marca de 1 
milhão de livros vendidos. Nesta entrevista 
a Meio & Mensagem, concedida durante a 
ExpoManagement — promovida pela HSM 
na semana passada, em São Paulo —, ele diz 
“ter a impressão” de que a obra será a última 
de sua autoria na área de gestão. 

Meio & Mensagem — Agências de publici-
dade trabalham muito com conhecimento 
empírico. Como implantar o seu método 
de gestão, tão racional, em empresas cujo 
principal produto são as ideias? 
Vicente Falconi — Esses métodos são apli-
cáveis em qualquer atividade do homem. 
O que o ser humano faz, o tempo todo, é 
resolver seus problemas. Às vezes, as pes-
soas falam “Ah, no meu caso é diferente, 
eu trabalho com ideias”. Mas também vou 
a um hospital e ouço: “Ah, nosso caso é 
diferente, trabalhamos com vidas”. Não 
existe um caso especial. Há três fatores 
importantes em qualquer atividade huma-
na: a liderança, o conhecimento técnico 
do negócio e os métodos. Nós lidamos 
com os procedimentos, processos, o trei-
namento das pessoas. Temos tido bons 
resultados em qualquer ramo. 

M&M — É mais difícil colocar os métodos em 
prática nessas organizações? São necessá-
rios ajustes? 
Falconi — Não, não é. Às vezes, em empre-
sas industriais, nas quais, aparentemente, 
seria muito fácil empregá-los, é bem mais 
difícil do que fazer um trabalho excep-
cional na empresa do Nizan — porque 
ele é bom demais. Ele é fera, um líder 
fantástico. O que manda, de fato, é a 
pessoa do líder. Mas há um processo de 
aprendizado, e todo processo de apren-
dizado é dolorido. Preparar-se para uma 
prova, virar a noite em cima dos livros, 
estudando para o vestibular, não é fácil. 
Eu já fiz isso; é preciso abdicar de muita 
coisa. O mesmo ocorre quando são in-
troduzidos métodos novos na empresa: 
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as pessoas terão metas, terão de estudar 
para que possam se desenvolver. Quando 
as pessoas se desenvolvem, as empresas 
se desenvolvem também e, por conse-
quência, tudo melhora. Então, existem 
resistências naturais em todas as áreas. 
O que faz a diferença é o líder. 

M&M — O trabalho que o INDG faz com a 
Africa, do Grupo ABC, é diferente, em algum 
aspecto, do que desenvolveu em companhias 
de outros setores?
Falconi — Estive lá diversas vezes com o 
Nizan, com um consultor nosso, mas não 
estou na operação do dia a dia. O trabalho 
feito na Africa é como o que fazemos em 
outras empresas. Não mexemos com pro-
cedimentos técnicos, propaganda; só com 
procedimentos, processos, treinamento 
de pessoas. Os processos são os mesmos, 
independentemente das empresas. É a 
mesma maneira de tratar. 

M&M — Então, como transformar ideias em 
metas, números? É preciso definir um parâ-
metro para a comparação?
Falconi — É preciso saber quais são os 
valores, qual é o indicador prioritário, a 
situação atual. Definido isso, compara-
se com situações históricas (da em-
presa e do mercado), com o melhor 
(player) do mundo naquele negócio. 
Assim, pode-se definir a lacuna, que 
é a diferença entre o seu resultado e 
aquele que você quer atingir. Nesse es-
paço da lacuna colocam-se as metas. A 
estipulação de metas, hoje, é algo quase 
matemático. Não é tirar um valor do alto 
da cabeça e pronto. 

M&M — Decisões baseadas meramente 
em opiniões devem, então, ser evitadas a 
qualquer custo? 
Falconi — Não, não. Na verdade, seguimos 
o método cartesiano. E Descartes diz que 
a intuição é um processo válido. Sempre 
devemos levar em conta a intuição humana. 
O que não podemos é fazer tudo na base 
da intuição. As pessoas que são brilhantes 
e têm ideias boas são assim porque têm 
um processo mental que, ao longo da 
vida, permitiu que conseguissem captar 
conhecimentos, que ficam registrados na 
cabeça em algum lugar. Quando surge uma 
situação nova, automaticamente e incons-
cientemente elas buscam lá nessa fonte de 
conhecimento, e vem a chamada intuição. 
As boas ideias devem ser levadas em conta, 
discutidas, e depois testadas. Não dá é para 
adotar como verdade a intuição e sair em 
disparada, pois isso, realmente, pode levar 
a situações desastrosas. 

M&M — Os donos das agências precisam ir a 
campo, conhecer a operação e o dia a dia de 
seus clientes?
Falconi — Creio que sim. Até porque me 
lembro de uma experiência que fizemos 
na Brahma, sobre análise de propaganda e 
resposta à propaganda em termos de incre-
mento de venda — incrementos temporários 
e definitivos. Criamos um grupo de trabalho 
e começamos a analisar vários tipos de pro-
paganda. Naquela época, há quase 20 anos, 
descobrimos que dentro do Brasil há vários 
países, com culturas e percepções diferen-
tes. Nem sempre uma propaganda nacional 
terá a resposta que teria uma ação em 
âmbito regional, com mecanismos diversos, 

veículos diferentes. Isso deve variar muito 
de produto para produto, se é alimentício, 
uma commodity. O mercado de cada produto 
deve se comportar de forma distinta. Para 
que a agência faça um bom trabalho, tem de 
conhecer bem isso. 

M&M — Um assunto em pauta no universo 
das agências são as mesas de compras. 
Há muita reclamação quanto à ascensão 
da área financeira sobre a de marketing 
nas empresas. O marketing deve receber 
tratamento diferenciado? 
Falconi — Olha, uma coisa a gente precisa 
entender: recursos financeiros, para uma 
organização, significam sangue nas veias. 
Sem dinheiro, meu amigo, nada funciona 
— nem igreja. Todo mundo precisa estar 
muito consciente disso. É necessário mais 
dinheiro para a criação? Então, votemos 
um orçamento para direcionar uma verba 
maior para a criação. O que não pode 
ocorrer é a perda do controle dos gastos. 
Se isso acontecer, não tem empresa nem 
emprego para ninguém. Isso vale para o 
governo, as igrejas, os hospitais... 

M&M — O controle familiar é uma realidade 
em muitas organizações de comunicação. É 
mais difícil implantar a meritocracia nessas 
empresas?
Falconi — É mais difícil sim — a não ser 
que você esteja disposto realmente a pro-
mover as pessoas por puro mérito. Porque 
se você promove alguém apenas por ser 
da família, deixa de ser meritocracia. É 
preciso que a pessoa da família tenha 
mérito reconhecido por todos. É uma 
situação um pouco complicada. 

M&M — As gestões familiares estão ficando 
ultrapassadas?
Falconi — Não. O empreendedorismo sem-
pre será uma iniciativa individual, ou de 
dois sócios. E eles morrerão e deixarão (o 
negócio) para a família. A presença das 
famílias nas empresas é inexorável. Tal-
vez o que precisemos aprender ao longo 
dos anos é a posicionar a família mais no 
conselho do que entre os executivos. 

M&M — Vender mais de 1 milhão de exem-
plares dá satisfação, massageia o ego ou só 
da vontade de escrever mais?
Falconi — Tenho a impressão de que esse foi 
meu último livro na área de gestão. Estou 
torcendo para que os jovens possam pegar 
esse bastão e levar para a frente. Estou me 
organizando para me direcionar para outros 
assuntos. Gosto muito de história, de estu-
dar temas mundiais, como o petróleo e o 
ambiente. Li tudo sobre o Império Romano. 
Vou ao sul da França ver o que os romanos 
deixaram por lá, quero ver o que ficou deles 
na Alemanha, no Oriente Médio. A história 
da humanidade é uma coisa fantástica. E eu 
sinto que o tempo se esvai da minha vida e 
que ainda não vi tudo o que queria ver. 

Vicente Falconi está lançando o livro O Verdadeiro Poder e diz que deve ser o último sobre gestão
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