


NOVA CULTURA.No meu livro, não
falo do que agora é chamado de respon-
sabilidade social corporativa ou de fi-
lantropia. Refiro-me a uma maneira de

gerir empresas criando uma cultura que tem valores e
princípios usados para guiar decisões. E isso inclui de-
cisões sobre como tratar os próprios empregados. Uma
multinacional que estudei em mais de 20 países e que
também atua no Brasil, a IBM, é um bom exemplo. Um
dos valores da IBM é o respeito pelo indivíduo e a res-
ponsabilidade individual. As pessoas lá podem traba-
lhar de casa se quiserem, elas trabalham em times e não
têm chefes, no sentido tradicional, que dizem o que têm
de fazer. Os gestores são muito flexíveis se alguém tem
um problema pessoal. Eles tentam ser sensíveis e em ge-
ral buscam uma solução para que as pessoas continuem
a fazer o seu trabalho enquanto cuidam da sua vida.

BOM PARA TODOS_As empresas
que pesquisei conseguem unir a preo-
cupação que têm com seu papel social e
ambiental aos resultados econômicos. A

Procter & Gamble, por exemplo, é agora uma das maiores
empresas de consumo do mundo. É muito lucrativa e mui-
to admirada. A empresa salvou seu negócio no Brasil por-
que encontrou um novo mercado, o de consumidores de
baixa renda. Ou seja, oferecer produtos para pessoas que
de outra maneira não poderiam comprar melhorou a vida
desses consumidores e, ao mesmo tempo, ajudou a com-
panhia a encontrar um novo mercado e a fazer dinheiro.

CETICISMO_Não estou certa de que em-
presas que realmente focam em seu propó-
sito social são uma tendência para o futu-
ro, mas acredito que deveriam ser. Tenho

um capítulo no meu livro no qual levanto todas as questões
céticas. Pergunto se as empresas que descrevo são tão boas
quanto dizem que são. Pergunto se elas são apenas exce-
ções que não vão influenciar o restante. Acabo concluindo
que essas empresas não são perfeitas, mas são bem-sucedi-
das e aspiram alto, gostariam de ser melhores. Eu diria que
esses exemplos são exceções agora, mas há cada vez mais
deles e são essas companhias que estão se saindo melhor.

INFLUÊNCIA_Apesar de as empresas
que assumem um papel de mudança ainda
serem minoria, várias delas são grandes
e influentes. O Wal-Mart, que é o maior

varejista do mundo, decidiu há pouco tempo que vai exigir
de seus fornecedores que apresentem os impactos ambien-
tais de todos os seus produtos e serviços. A informação vai
ser mostrada nas suas lojas. Uma vez que isso aconteça, se
você fornece sandálias para o Wal-Mart a partir do Brasil,
terá de ter padrões elevados de cuidado social e ambiental
porque tudo ficará exposto para milhões e milhões de con-
sumidores. Esse movimento está se acelerando e alguns cé-
ticos vão descobrir que eles não farão dinheiro a menos que
mostrem seus valores e a menos que tenham um propósito.

IMPULSO_A atual crise econômica irá
ajudar na mudança das empresas, mas
isso acontecerá de forma lenta. Um dos
impactos da crise será que as companhias

que operam da maneira que descrevo no livro SuperCorp se-
rão as sobreviventes. Elas vão espalhar as suas práticas. E
os governos querem que as empresas operem dessa forma.
Nós ainda não temos um mecanismo global para atingir
altos padrões de conduta social ou ambiental, mas as gran-
des multinacionais levam seus modelos de um país para
o outro e trabalham com os governos para elevar os níveis
gerais, porque não querem assumir os custos sozinhas.

ATRAÇÃO DE TALENTOS_No modelo
antigo de gestão, que está começando a mu-
dar, você não precisava necessariamente de
empregados motivados. Se você tinha uma

indústria em que as pessoas seguiam ordens e tinham medo
de perder o emprego, conseguia fazer o que quisesse e ter os
melhores profissionais. Mas em países como o Brasil, que tem
uma economia crescendo rápido, as companhias não podem
continuar assim. Elas precisam atrair os mais brilhantes. E o
que os dados nos mostram é que a nova geração quer trabalhar
com propósito e significado. Os jovens querem estar no coman-
do de alguma coisa cedo, não querem esperar 30 anos para li-
derar. As companhias que estudei fazem um trabalho melhor
em atrair essa nova geração porque têm significado e propósito
e colocam os jovens no controle de alguns projetos mais cedo.



EMPREENDEDORES_Mais pessoas
querem empreender hoje do que no passado.
Há uma mudança por causa dos novos valo-
res e porque os jovens são mais sofisticados

e dispostos a assumir riscos, especialmente em mercados em
crescimento. Ninguém acredita mais em um emprego para a
vida toda. Não acontece. E ter apenas salário, para muitos, não
é mais satisfatório. Eles têm muitas idéias e querem implemen-
tá-las. Algumas vezes, abrir um negócio parece ser a melhor
maneira de fazer isso, mas, se empresas estabelecidas puderem
criar essa motivação, elas também podem atrair esses jovens.

TECNOLOGIA_Várias companhias ain-
da estão vivendo de forma muito rígida al-
gumas transformações tecnológicas. Veja o
tráfego em uma cidade como São Paulo. A

tecnologia torna possível que as pessoas trabalhem de casa,
se desejarem. Mas isso ainda é pouco aplicado. A IBM, mais
uma vez, está liderando o caminho, porque em qualquer dia
normal na empresa, cerca de 40% dos funcionários não estão
no escritório. Eles podem estar com um cliente, talvez na rua
ou talvez trabalhando de casa. Outra parte da tecnologia é a
internet 2.0, as redes sociais, sites de realidades virtuais como
o Second Life, videogames, mensagens instantâneas. As me-
lhores companhias abraçam essas ferramentas e as usam em
benefício dos negócios. Mas, de novo, muitas ainda não fazem
isso. Os gestores, os gerentes, ainda querem ter a informação
primeiro, ainda querem que as pessoas sigam os protocolos,
querem que elas caminhem passo a passo pela hierarquia.
Mas os profissionais novos têm a expectativa de mandar
um e-mail para o CEO e obter uma resposta direta. Os ges-
tores terão de ajustar suas expectativas, porque eles não
estão no controle da mesma forma que costumavam estar.

VALOR DA EXPERIÊNCIA_Apesar de
achar que muitas empresas ainda traba-
lham de forma rígida, inclusive com as no-
vas tecnologias, acho que não se pode ir para

o outro extremo. Tome-se o exemplo das start ups, especial-
mente algumas de tecnologia nos Estados Unidos. O que elas
têm para ensinar às companhias tradicionais é sobre mudan-
ças. Mas elas muitas vezes são exageradamente selvagens, in-
disciplinadas. Nós também precisamos de processos, regras,
procedimentos. Acho que há a necessidade de um equilíbrio.
Não penso que as empresas novas são as únicas que têm o
que ensinar. As companhias mais tradicionais mostram
como se sustenta um negócio ao longo do tempo. Acho que
o que é preciso é uma mistura entre flexibilidade e estrutura,
para que a empresa tenha processos regulares de operação.

JUNVENTUDE x MATURIDADE_As
sim como é importante haver um equilíbrio
entre flexibilidade e processos, é preciso
também ter um misto entre jovens ino-

vadores e profissionais experientes dentro das empresas.
Hoje, porque as ferramentas de tecnologia são baratas, mais
pessoas podem começar negócios. É muito mais fácil do que
quando Steve Jobs começou a Apple, porque qualquer um
pode ter acesso ao equivalente a um grande computador dos
anos 70 e a uma infinidade de softwares. Mas eu brinco que
para conseguir fazer suas empresas crescerem, muitos des-
ses jovens precisam da supervisão de adultos. O que quero
dizer é que sempre deve haver uma combinação de novo e
antigo. No final dos anos 90, durante o boom das empresas
pontocom, nós esquecemos um pouco disso. Assumimos
que qualquer jovem de 20 anos com um plano de negócios
merecia investimentos. É claro que tudo explodiu. Na épo-
ca, disse que os jovens não iriam herdar a Terra, embora os
mais velhos tivessem o que aprender com eles. As pesso-
as experientes também têm muito a oferecer e a ensinar.

OPORTUNIDADE SOCIAL_Há mais
oportunidades para negócios hoje do
que em qualquer momento anterior.
Muitas dessas oportunidades estão na

solução de problemas da sociedade. E os mercados onde
há maior crescimento, como os mercados em desenvolvi-
mento, são ainda os mais pobres, ou seja, são os lugares
onde ainda existem muitas questões sociais para serem
solucionadas. Há negócios para serem feitos e melhora-
dos, por exemplo, na área ambiental ou na área de saúde
e educação, porque as pessoas, quando melhoram econo-
micamente, buscam melhor educação e saúde. E os go-
vernos são muito lentos para atender a essas demandas.

MULHERES_Acho que, em relação às
diferenças entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, ainda não avança-
mos o suficiente. Hoje temos mulheres

como CEOs ou como altas executivas, mas não o bastante.
Na verdade, no topo estamos indo melhor do que na mé-
dia. Na Xerox, por exemplo, uma incrível CEO salvou a
companhia e agora se tornou presidente do conselho da
empresa. E ela está sendo sucedida por outra mulher, que
é afro-americana, o que é um grande progresso. Uma das
questões que precisam ser resolvidas é acomodar o fato de
que as pessoas têm vidas pessoais e filhos. A menos que a
gente avance nessa questão, ainda encontraremos homens
ganhando mais do que mulheres em muitas empresas.

Text Box
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