


O relato da experiência está em seu último livro, Mana-
ging - Desvendando O Dia a Dia da Gestão, com lançamento
previsto no Brasil para este mês pela editora Bookman.

O autor acompanhou um dia na vida de 29 gestores
com o mesmo método que já usara em 1973, quando, recém-
outorgado Ph.D. pela escola de negócios Sloan, do renomado
MIT, publicou TheNature of Managerial Work ("A natureza do
trabalho gerencial"), baseado em sua dissertação de doutora-
do. Para o trabalho, ele acompanhou por uma semana a vida
de cinco presidentes de empresas. O que mudou na gestão nes-
ses mais de 30 anos que dividem um livro do outro? "Em 1973,
descrevi a gestão como algo muito agitado, com um monte de
interrupções, atividades muito breves e muito orientadas à
ação", disse Mintzberg a Época NEGÓCIOS. "Vemos a mes-
ma coisa hoje, embora o e-mail torne a situa-
ção pior. Ele pode levar alguns gestores para
a beira do abismo, porque perdem o controle.
Mas a natureza do trabalho não mudou."

Depois de um breve período atuan-
do como pesquisador da ferrovia nacional
canadense, Mintzberg construiu uma sóli-
da carreira na academia. Durante 40 anos,
lecionou na Universidade McGill, em Mon-
treal, e hoje é considerado um dos mais expe-
rientes especialistas em estratégia, autor de
obras como The Rise and Fall of StrategicPlan-
ning ("Ascensão e queda do planejamento es-
tratégico"). Para seu último livro, Mintzberg
acompanhou gestores como John Cleghorn,
CEO do Royal Bank of Canada; Paul Gilding,
então diretor executivo do Greenpeace; e
Rony Brauman, presidente da ONG Médicos Sem Frontei-
ras. Mas o que significa passar apenas um dia na vida de ges-
tores de perfis e atividades tão diferentes? "Para ser honesto,
não muito", afirma Mintzberg. "Nem mesmo um ano pode
ser suficiente para entrar na mente de um estrategista. Mas
não era disso que eu estava atrás." A idéia, diz Mintzberg, era
se aproximar o bastante para dar uma boa espiada nesses
homens em ação. Sua busca era por insights, não por provas.

Foi também com essa intenção que Época NEGÓ-
CIOS - inspirada nos insights de Mintzberg e em seu novo
livro, que obtivemos em primeira mão -, acompanhou um
dia na vida de cinco presidentes de empresas de setores e
tamanhos diferentes. Márcio Utsch, presidente da Alpar-
gatas; Cláudio Lottenberg, oftalmologista e presidente do
conselho do Hospital Israelita Albert Einstein; Roland de
Bonadona, diretor-geral da Accor Hospitality para a Amé-
rica Latina; Jean-Philippe Ollier, CEO da Michelin para a
América do Sul; e José Carlos Macedo, presidente da corre-
tora de seguros Aon Affinity para a América Latina, acei-
taram o desafio e nos abriram um dia nas suas agendas.

As limitações e os desafios enfrentados hoje pelos
executivos brasileiros não são muito diferentes dos descri-
tos por Henry Mintzberg, que observou, ao longo de seus
estudos, que a natureza do trabalho não mudou muito com
o tempo nem sofre grandes variações de país para país.
Segundo Mintzberg, o que mudou foi a percepção das ta-
refas. "Deixamos que a liderança se tornasse muito mais
importante do que a gestão", afirma o estudioso canadense.
"As pessoas definem líderes como os que fazem as coisas
grandes, e gestores, as pequenas. Isso danificou a prática
da gestão." Traduzindo: as empresas, na opinião de Mintz-
berg, têm lideranças demais e gestão de menos, embora a
distinção entre gerentes e líderes não faça o menor sentido
para o autor. "Você gostaria de ser gerenciado por alguém

que não lidera?", questiona Mintzberg. Se-
gundo ele, as empresas hoje deveriam se
preocupar com os executivos graduados
que tentam gerenciar por controle remoto,
desconectados do todo. Constatações como
esta inspiraram Konosuke Matsushita, fun-
dador da empresa japonesa de eletrônicos
Matsushita, a definir numa frase a essência
de sua função: "Coisas grandes e coisas pe-
quenas são a essência do meu trabalho. As-
suntos de nível médio podem ser delegados".

Um mito derrubado por Mintzberg é
o de que vivemos tempos de rápidas mudan-
ças, que exigem um modo inteiramente novo
de gestão. "Os gerentes lidam com assuntos
diversos à medida que o tempo passa, mas
não com uma gestão diferente", afirma. A in-

ternet (especialmente o e-mail) aumentou o volume e a velo-
cidade com que circula a informação. "Gerentes podem ficar
em contato permanente com pessoas no mundo todo de ma-
neiras que costumavam ser impensáveis", escreve Mintz-
berg. Isso é bom, gera produtividade e acelera decisões. Mas
não substitui o contato humano. "Ao telefone, as pessoas po-
dem interromper, resmungar, agredir. Em reuniões, elas ba-
lançam a cabeça porque concordam ou porque estão distra-
ídas. Gerentes eficazes notam esses sinais", diz Mintzberg.

Nas próximas páginas, Época NEGÓCIOS condensa
cinco aspectos relacionados à gestão explorados por Mintz-
berg em seu livro e observa, como fez o canadense, um dia
na vida de cinco presidentes de empresas. Acompanhe! SN





O DIA DE MÁRCIO UTSCH SEMPRE
começa com uma corrida na rua, às 6
horas. O presidente da Alpargatas é
bom corredor. E melhor ainda plane-
jador. Criou três trajetos de dez quilô-
metros que se alternam. Assim, não
enjoa do circuito nem repete o mesmo
caminho, por questões de seguran-
ça. Utsch corre quase diariamente há
mais de 20 de seus 50 anos. Também
faz natação e, sempre que dá, joga uma
pelada com o time da Alpargatas.

A fórmula encontrada para arran-
jar tempo para tudo isso fica clara a
um observador de fora quando Utsch
explica sua agenda semanal, dividida
em quatro quadrantes coloridos. O
primeiro, na cor azul, é para tarefas
dedicadas ao futuro da companhia:
"Senão a máquina de moer carne do
dia a dia te tritura", diz. Essas tare-
fas devem ocupar de 30% a 40% de
seu tempo. O quadrante verde reúne
atividades ligadas a pessoas. Entre-
vistas, caminhadas pelos andares da
sede, visitas a fábricas e lojas estão
nessa categoria, que também ocupa
de 30% a 40% da semana. Tudo o que
está em vermelho é urgente. Pepinos
do cotidiano com os quais Utsch se
atraca tão logo aparecem, para que
não consumam mais do que de 10% a
20% de seu tempo. Por fim, há a área

branca, para compromissos pessoais.
Do teatro, à noite, à corrida matinal.

Às 8h4S, Utsch já está no escritó-
rio, vestindo calça e camisa sociais,
mas sem paletó ou gravata. Sua sala
é minimalista. Só há o notebook e o
telefone sobre a mesa preta de madei-
ra envernizada. A agenda para esta
terça-feira em que Época NEGÓCIOS
o acompanhou está preenchida das
6h às 21h30, quase toda no quadran-
te verde, o dedicado a pessoas. Se um
dia está todo numa cor, ele compensa
as lacunas nas jornadas seguintes,
para não fugir muito da divisão pro-
posta para o período de uma semana.
"Essa agenda é um instrumento de
priorização", diz Utsch, entre mordi-
das num pão com manteiga na chapa.
Ele conta que desenvolveu o sistema
de cores no desespero, quando se deu
conta de que só resolvia coisas ur-
gentes. Como ser útil à companhia se
não conseguia pensar em seu futuro?

Márcio Utsch dirige uma orga-
nização internacional. A Alpargatas
tem 16 mil funcionários, dos quais 4,5

mil no exterior, em operações próprias
nos Estados Unidos, em seis países da
Europa e em três vizinhos sul-ameri-
canos. Internacionalização significa
viagens constantes, mas o organogra-
ma hoje adotado pela empresa facilita
o controle a distância. Apenas cinco
diretores de áreas se reportam a Uts-
ch. Somam-se a eles quatro executivos
de apoio, nas áreas de finanças, recur-
sos humanos, operações e jurídica.
"Só tem nove caras respondendo pra
mim. Por meio deles, eu vejo o mundo."



Utsch está há seis anos na presi-
dência da Alpargatas. Antes dele, 14
diretores se reportavam à presidência.
Cada um deles gerenciava seu depar-
tamento como um todo, cuidando das
marcas às fábricas. Em tempos de
internacionalização, o sistema atual
tem se provado mais prático. Mesmo

assim, Utsch viaja quase todas as se-
manas. Ele fala inglês fluente, vira-se
bem em portunhol, aprendeu francês
numa temporada de estudos no Inse-
ad e arranha o italiano. A combinação
de viagens, longos expedientes e even-
tos sociais gera um efeito colateral: o
esquecimento de pequenas demandas
que lhe chegam por contatos pessoais e
insights que não tem tempo de anotar.
Por isso, em suas manhãs de corrida,
onde quer que amanheça, Utsch carre-
ga um pequeno gravador. Quando tem
idéias ou se lembra de alguma coisa,
dita para o aparelho. Ao chegar no es-
critório, deixa o gravador com a assis-
tente Helena, recheado de instruções.

Às 9h45 do dia em que recebeu
Época NEGÓCIOS, Utsch tinha agen-
dada uma entrevista com um jornal
de negócios. A demanda da imprensa
atinge um pico nos períodos de di-
vulgação de balanços trimestrais. O
mesmo acontece com os analistas de
mercado, a quem é preciso dedicar

bastante tempo nos bons e, sobretu-
do, nos maus momentos. "O resultado
trimestral é uma foto, mas o que inte-
ressa é o filme. Se o analista se fia nes-
sa foto, pode depreciar a companhia
ao levar investidores a vender suas
ações", afirma Utsch. Não é o caso da
Alpargatas. No terceiro trimestre de
2009, o lucro líquido da empresa cres-
ceu 20,7% ante o mesmo período do
ano anterior, e o resultado operacional,
medido pelo Ebitda, avançou 16,36%.

O discurso seguro e os números
lutrosos talvez enganem, mas Utsch
não é um gestor criado nos bancos de
MBA, embora tenha um no currícu-
lo. O sobrenome é germânico, mas
Utsch, brasileiro de quinta geração,
nasceu em Conceição do Mato Den-
tro, no interior de Minas Gerais. Sua
numerosa família, pai, mãe e nove ir-
mãos, mudou-se para o Rio de Janeiro
quando ele tinha 4 anos. Cresceu no
subúrbio do Méier, entrou na Mesbla
como office-boy em 1972 e saiu em
1989, como superintendente de com-
pras, formado e pós-graduado em ad-
ministração de empresas pela UFRJ.
Foi gerente comercial da Gradiente e
diretor de marketing da Casa & Vídeo
antes de começar na São Paulo Alpar-
gatas, em 1997. Passou então por um



checa a camisa do Estudiantes, time de futebol argentino

patrocinado pela empresa, experimenta um tênis novo de

corrida da Topper e verifica o interior de uma chuteira

cargo de gerência e duas diretorias na
área de varejo. Fez o MBA na escola
francesa Insead antes de assumir a
presidência, em setembro de 2003.

Márcio Utsch não usa BlackBerry
ou smartphones, em que os e-mails
piscam sem parar. "Não faz sentido.
Se for importante, me acham", diz,
com uma simplicidade desconcertan-
te. Pelo mesmo motivo, às vezes passa
dois dias sem ler suas mensagens. He-
lena tem a senha e faz o monitoramen-
to. A sala do presidente da Alpargatas
tem a porta permanentemente aberta,
e os diretores entram sem ser anuncia-
dos. Como fez Fernando Beer, diretor
de artigos esportivos, ao trazer boas
notícias sobre resultados, celebrados

com um forte aperto de mão. A con-
versa entre os dois é informal, ambos
debruçados sobre um caderno do tipo
universitário, discutindo números. A
certa altura, Utsch chama Adalberto
Granjo, diretor jurídico da empresa e
único engravatado na reunião que co-
meça na mesa do presidente. A discus-
são é sobre o patrocínio a um clube de
futebol. Utsch ouve, pergunta muito e
decide como tratar o candidato a par-
ceiro. "Sob pressão não tem decisão",
diz. A conversa ainda não havia termi-
nado quando é anunciada a chegada
do presidente do clube e sua vasta en-
tourage. O combinado é conter os avan-
ços do cartola e não fechar contrato na-
quele momento. Tensão? Ao contrário.
A reunião dura quase uma hora de
incontáveis gargalhadas. E termina,
conforme o previsto, sem um acordo.

Minutos depois, Utsch está a ca-
minho da loja-conceito da Havaia-
nas, aberta em São Paulo, em janeiro
de 2009. Instalada na Oscar Freire,
a badalada rua de consumo chique
da cidade, a loja é a vedete entre as 80
inauguradas em pouco mais de um
ano. Normalmente, Utsch faz essas vi-
sitas de surpresa nos fins de semana.
Se vê algo errado, liga imediatamente
para os responsáveis e pede providên-

cias. Nunca tenta resolver a questão.
Entende que, se o fizer, estará criando
um vínculo com o lojista, que desejará,
no futuro, resolver as questões dire-
tamente com o presidente. "Às vezes a
veia do pescoço cresce, mas me seguro
para não atropelar o processo", afirma.

Quando Utsch está à mesa, todo
almoço é de trabalho. Não com uma
intensidade que torne a refeição desa-
gradável. Mas ele não perde a chance
de encaminhar assuntos enquanto
almoça com os colegas. Para achar
o equilíbrio, usa o humor, com um
arsenal de frases engraçadas. Moti-
vação? "É manter a galinha viva, a
raposa com fome e o galinheiro aber-
to." Disposição para resolver pro-
blemas assim que surgem? "Não dá
para criar jacaré no quintal." Duran-
te o almoço tardio, num restaurante
simples perto da loja da Havaianas, é
difícil acreditar que aqueles marman-
jos provocando-se como meninos à
mesa são um presidente de empre-
sa com seus principais executivos.

De volta à companhia, Utsch mos-
tra que pode ser duro, pero sin perder Ia
ternura jamás. Coube ao argentino Ger-
man Pipet, gerente da marca Topper,
apresentar a ele, no showroom da Al-
pargatas, a linha de calçados esporti-
vos para 2010, ainda na fase de protóti-
po. Engana-se quem pensa tratar-se de
mera formalidade. Pipet começa com
as chuteiras. "Não está muito dura,
não?", diz Utsch, logo na primeira. Ser
boleiro ajuda nessas horas. Com o tê-
nis, é pior. "Este é feio, hein?", diz, com
um modelo nas mãos, fazendo careta.
"Isto aqui não vai para o mercado nem
a pau", afirma, segurando um calçado
de corrida. "De zero a dez, daria dois."
O tom, porém, é sempre delicado. "Mi-
nha sugestão para você seria..." é sua
frase preferida. Passa pouco das 18h e
Utsch começa a última reunião do dia,
com o diretor financeiro, José Roberto
Lettieri. É o encontro diário da dupla,
sempre a sós. "Balanço não quebra em-
presa", diz Utsch. "Mas caixa quebra."





SÃO 8H l6,14 MINUTOS ANTES DA
hora marcada para o encontro com
Cláudio Lottenberg, presidente do con-
selho de administração do Hospital
Israelita Albert Einstein. Lottenberg
convida repórter e fotógrafo de Épo-
ca NEGÓCIOS para subir ao terceiro
andar do prédio administrativo do
hospital, onde fica sua sala. Ele está
quase pronto para começar o dia: ca-
belo muito preto penteado com uma
leve camada de gel, calça de terno cinza
e camisa branca, ainda sem gravata.
"Dia puxado", diz, já no aperto de mãos.
Uma viagem de helicóptero com o pre-
feito Gilberto Kassab para inaugurar
uma Unidade Básica de Saúde, que tem
administração compartilhada entre a
prefeitura e o hospital, vai tumultuar
a manhã. Lottenberg repassa a agen-
da do dia com Cláudia, sua assistente.
Além de gestor do mais conceituado
hospital da América Latina, ele é mé-
dico oftalmologista. Atende e opera. "O
cargo de presidente do Einstein é vo-
luntário. Vivo da oftalmologia", afirma.

Sua manhã, desde a sessão de gi-
nástica, às 5h30, é acelerada. "Por mais
que as pessoas precisem de você, há coi-
sas triviais que o presidente não precisa
fazer. Se quiser resolver tudo, o gestor
cria modelos que não são sustentáveis",
diz Lottenberg, dando o nó na gravata

de listras em tons de azul e rosa. Em
seguida, como que reforçando o que
acabara de dizer, orienta um médico a
resolver um problema em seu nome e
ao final recomenda: "Fala para o cara
que é você quem manda aqui e que eu
só apareço na foto". Um desafio desta
manhã é acomodar na agenda compro-
missos sociais, que vão de um encontro
com o governador mineiro Aécio Ne-
ves a um jantar com João Doria Jr., do
fórum empresarial Lide. "Será que é
cedo para ligar para o Luciano Huck?
Não, liga agora", diz para Cláudia. No
telefone, Lottenberg chama o apre-
sentador de TV - seu cliente - de Lu.

A primeira reunião do dia, com um
grupo de executivos da Dell, começa às
8h40. São estrangeiros, e a conversa flui
em inglês, com um pouco de espanhol.
Lottenberg é bom anfitrião. Simpático,
fala em tom educado um inglês fluente.
"Não sou especialista em TI, mas sei
como fazer o setor de saúde funcionar
melhor", diz a Paul Bell, presidente da

área de governo, educação e saúde da fa-
bricante de computadores. "No futuro,
as mesmas máquinas que fazem diag-
nóstico vão fazer o tratamento. Quan-
do forem desenvolver equipamentos
assim, queremos estar com vocês", diz
Lottenberg. A ansiedade transparece
quando Bell toma a palavra. Lottenberg
checa o BlackBerry, ouve, interrompe,
checa os e-mails de novo e, exatos 18
minutos depois de iniciada a conversa,
avisa que tem de terminar a reunião.

Mudamos de bloco no hospital
quase correndo. O médico executivo



caminha checando BlackBerry, celu-
lar, rádio Nextel e telefone sem fio. Às
9h04 está no consultório D 1312, da
oftalmologia, recebendo o primeiro
paciente do dia. Lottenberg possui cin-
co clínicas oftalmológicas, mas diz que
está tentando cada vez mais atender
no Einstein. Segundo ele, os presiden-
tes anteriores tinham uma visão mais
amadora da gestão hospitalar. Foi ele
quem introduziu uma diretoria exe-
cutiva profissional na instituição, que

tem orçamento de R$ l bilhão por ano.
Mesmo bem assessorado, não foi fácil
virar gestor. "Tive de aprender. Na ver-
dade, ainda estou aprendendo", diz. Há
nove anos, quando Lottenberg assu-
miu o cargo, não havia oferta de MBAs
voltados para a saúde como há hoje.

Num intervalo entre consultas,
Lottenberg promove uma reunião
usando dois telefones. Num ouvido,
um representante de uma companhia
de seguro-saúde. No outro, um execu-
tivo de contas a receber do hospital. Em
discussão, um atraso de R$ 20 milhões,
com despesas difíceis de comprovar.
Ninguém o ensinou a lidar com esse
tipo de situação na Escola Paulista de
Medicina, onde se formou em 1984.
Nem nos cursos de especialização que
fez em Nova York e Porto Rico. Tam-
pouco no doutorado, que concluiu aos
32 anos, "Mas eu não queria ser só mé-
dico", diz. Cláudio Lottenberg chegou
ao Einstein em 1994, como secretário
da diretoria. "Achei logo que queria

ser presidente." Mas querer não é po-
der. Então, como se virar sem a forma-
ção técnica em gestão? "Criei o meu
MBA", afirma. Ele fez cursos de gestão
de pessoas, matemática financeira,
combate a fraudes e outras disciplinas
em escolas como Instituto Trevisan,
FGV e Universidade de São Paulo.
Foi visitar instituições fora do Brasil,
principalmente nos Estados Unidos,
onde o modelo de gestão profissiona-
lizado já estava mais desenvolvido.

No Einstein, cada médico é uma
unidade de negócio. Umas mais rentá-
veis, outras menos. São 3 mil os médicos
do hospital, mas 85% dos pacientes vêm
de SOO especialistas independentes,
que indicam o hospital a seus clientes.
Essa situação aumenta a exigência de
competências para gerir pessoas. "Para
isso existem técnicas, mas o importante
é ter vocação, essa rara coincidência en-
tre capacidade nata e instrumentaliza-
ção", afirma Lottenberg. Primo-irmão
do empresário Jayme Garfinkel, con-
trolador da seguradora Porto Seguro,
Lottenberg diz ter aprendido a impor-
tância de respeitar cada médico como
representante do hospital, assim como
o corretor representa a seguradora.

Ao lado do prefeito Kassab, Lotten-
berg decolou do heliponto do Einstein
às 1lh08, no helicóptero Águia 13 da
Polícia Militar. Uma hora e meia depois,
já estava operando, irreconhecível em
seu traje cirúrgico. Na sala de "conforto



médico", ao lado do centro cirúrgico de
oftalmologia, o terno jogado numa ca-
deira, os quatro telefones sobre a mesa,
a metade não comida de um sanduíche
e uma caixinha de suco atestam a trans-
formação do executivo em médico. Ele
explica que quinta-feira é dia de cirur-
gia. Há 18 pessoas, vestidas de avental e
touca azuis, sentadas em fila num ban-
co comprido da sala de espera. Opera-
ções corretivas de miopia são feitas as-
sim, em série. Cada uma leva de dois a
cinco minutos. Entre uma e outra, Lot-
tenberg responde e-mails. A cirurgia
de catarata demora mais: cerca de dez
minutos. "Não gosto de ter pressa", diz.

Após nove anos no cargo executivo,
o médico Lottenberg parece sentir-se
igualmente à vontade como gestor. Ser
o centro das atenções lhe agrada. "Sou
um líder carismático que busca cada
vez mais ser respeitado pela autoridade

do conhecimento", afirma. O gosto pela
administração hospitalar está no DNA.
Seu pai, Marcos Lottenberg, foi secretá-
rio da diretoria do Einstein. Ainda mui-
to jovem, Cláudio começou a freqüentar
o hospital, como cantor da sinagoga. A
não ser pelas temporadas no exterior e
pelo período que passou como secretá-
rio da Saúde da Prefeitura de São Pau-
lo, na gestão José Serra, nunca mais se
afastou do hospital. O primeiro dia na
cadeira de presidente lhe é inesquecível.
"Quando trouxeram os mapas de cus-
tos, os orçamentos, eu caí em mim. O bi-
cho era mais feio do que previa", diz. Só
deu conta, diz, porque aprendeu a ouvir.

"A primeira coisa que melhorou
minha rotina foi aceitar que existem
coisas 'irresolvíveis'", afirma Lotten-
berg. Não dá, por exemplo, para querer
ficar bem com todo mundo. "Tomar
decisões implica criar inimizades. No
começo, você sofre com isso." No ca-
minho para o restaurante dos funcio-
nários do hospital, ele cumprimenta
médicos, recepcionistas e pacientes. Às
14h4S, senta para almoçar. Relaxado
pela primeira vez no dia, Lottenberg
fala de suas crianças - um enteado de
14 anos e gêmeos de 2 anos e meio. E
baixa a guarda por um instante: "In-
segurança faz parte do jogo. Homens e

mulheres em posição de liderança têm
suas fraquezas", afirma. Lottenberg
usa o e-mail como fonte de memória
para assuntos pendentes e diz que é im-
portante dar respostas sempre. Sua re-
gra para o telefone é ligar ele mesmo, no
lugar de pedir à secretária. Um círculo
íntimo afinado de colaboradores tam-
bém ajuda. O motorista está com ele há
seis anos. A assistente principal, há 15.

Aos 49 anos, Lottenberg diz que se
sentiria desconfortável se decidisse tro-
car uma instituição sem fins lucrativos
pelo setor empresarial. Deixar de ser
médico, nem pensar. O contato com o
lado prático da medicina ajuda a enten-
der as necessidades dos pacientes e dos
colegas. Nos últimos anos, Lottenberg
se habituou a tirar férias. Dez dias, duas
vezes por ano, desde que nasceram os
gêmeos. O cuidado com a própria saúde
também melhorou. No almoço, comeu
salada e beliscou minisushis. Mas ata-
cou duas sobremesas: doce de leite com
queijo e arroz doce. Sem culpa aparente.
"Caminho na esteira e levanto peso todo
dia", diz. Na volta para o escritório, uma
surpresa boa. Os filhos - e sua dupla de
babás - esperam em sua sala. Depois
de despachar com Cláudia, Lottenberg
segue para a Lotten Eyes, a primeira
de suas clínicas, aberta nos Jardins em
1989. É lá que trabalhará das 16h30
às 19h30, em consultas e exames, até a
hora de seguir para o compromisso so-
cial noturno. Se tiver mais sorte do que
na véspera, às 23h30 chegará em casa.





O EXECUTIVO PATRICK VAYSSE,
diretor da rede de hotéis Mercure, já
está aguardando Roland de Bonado-
na, seu chefe, quase meia hora antes do
café da manhã no Mercure Pamplona,
marcado para as 8h30 de uma quarta-
feira. O encontro é para apresentar a
reforma que está começando na unida-
de. CEO da Accor Hospitality América
Latina, Bonadona é responsável pelas
seis marcas do grupo na região: Sofi-
tel, Novotel, Mercure, Ibis, Formule l
e a recém-lançada Pullman. Às 8h27,
Vaysse, Bonadona e a arquiteta Ana
Vidal começam a reunião, debruçados
sobre um notebook. Bonadona quer
ver um quarto atual e outro já refor-
mado. Mas antes discute o plano geral
da reforma. Ele é bom ouvinte, elegan-
te com seus interlocutores na forma e
no conteúdo. De paletó cinza escuro,
camisa branca e gravata vermelha,
usa óculos de hastes finas sem aro e
os cabelos grisalhos, já escasseando,
penteados com gel. Ouve atentamen-
te a explicação do projeto e pergunta
sobre cores, tamanho e disposição
dos móveis, enquanto toma um café.

Após dez minutos de conversa, está
pronto para a ação: "Vamos ver se está
tão bom quanto vocês dizem". O Mercu-
re dormiu lotado. A visita começa pelo
primeiro quarto desocupado. E, em se-

guida, vai ao apartamento-modelo da
reforma. Parece maior, mas não é. Fi-
cou mais moderno e mais colorido. Mas
Bonadona acha exagerada a cama king
size de 2 metros. Preocupa-se também
com o piso de madeira sem carpete.
"Vocês já colocaram senhoras de salto
alto andando aqui para ver se o barulho
não incomoda lá embaixo?", questiona.
A TV de 26 polegadas parece pequena.
Ao sentar numa cadeira do escritório,
pergunta: "Sem rodinha, é?". Segundos
depois está no banheiro, dentro do box,
testando o espaço. Reclama do chuvei-
ro, que está preso à parede e não ao teto,
o que obrigaria o hóspede a tomar ba-
nho num pedaço acanhado do espaço.

Formado em administração de
empresas, com um máster em hotela-
ria, Bonadona começou a carreira em
1973 como trainee de uma empresa de
restaurantes que se fundiria com uma
rede de hotéis para dar origem à Accor.
Fez um pouco de tudo: restaurante de
rodovia, catering em aeroporto, res-
tauração industrial. Até 1990, cuidava

da rede Sofitel na Europa. Chegou ao
Brasil no dia da posse do ex-presidente
Fernando Collor de Mello. Foi respon-
sável pela bandeira Sofitel no país até
1994, quando assumiu a presidência
no Brasil - e depois na América Latina.
Hoje, responde por 165 hotéis da rede.



Bonadona nasceu nas proximida-
des de Paris, em 1950. Faz 60 anos em
maio. Veio para o Brasil com a primei-
ra mulher, um filho de 5 anos e três
filhas, de 2,3 e 14 anos. Separou-se em
2005 e hoje vive com uma brasileira.
Sua intenção era montar uma sucur-
sal da Accor no Rio de Janeiro, mas os
planos econômicos dos anos 90 atra-
palharam, e ele nunca mais saiu de São
Paulo. Não reclama de nada. Nem do
tráfego da cidade, quando, às 9h35, se
vê preso num congestionamento entre

as avenidas Nove de Julho e Cidade Jar-
dim ao volante de sua Mercedes-Benz
preta. "Não acho tão impossível o trân-
sito em São Paulo. O de Paris é pior",
diz. Ele tenta visitar hotéis o mais que
pode, em vez de gerenciá-los do escri-
tório. "A realidade está lá fora", afirma.

Sempre que possível, quando vai
a um hotel pertencente à Accor, Bona-
dona promove sessões de bate-papo
com funcionários. Nelas, discute-se de
salário e promoções a uniformes. Ele
chama essas sessões de mesas abertas.
Seu estilo de administrar é o apelidado
de gestão helicóptero: o líder decide no
alto e desce para ver como a empresa
implementa o que foi determinado.
A Mercedes preta cruza a cancela do
Condomínio WTorre às 9h48. A Accor
está no prédio há um ano. Os diretores
têm salas envidraçadas, e o restante do
time trabalha em espaços abertos. Ao
todo, são cerca de 200 pessoas na sede.
A sala de Bonadona é a única protegi-
da por paredes. De sua mesa, tem-se
uma bela vista da Marginal Pinheiros,
na altura do Jockey Club de São Paulo.

Às 10h02, ele se instala e come-
ça a segunda checagem de e-mails da
manhã. A primeira foi feita às 7h30,
ainda em casa, depois de uma hora de
ginástica. A França está três horas à
frente do Brasil, o que significa que a
correspondência da matriz chega ce-
díssimo. Depois.do antispam, sobram
cerca de 70 e-mails por dia na caixa de
mensagens monitorada por Cláudia,
sua assistente há três anos. "O segredo
da produtividade é uma boa assisten-
te", afirma Bonadona. Tem gente im-
portante que liga para pedir reserva
em hotel. Há quem telefone para ofere-
cer terrenos e outras "oportunidades".
Poucos passam pelo filtro de Cláudia.

Nesta manhã, Bonadona pede a ela
que encurte sua agenda, porque preci-
sa sair às 17h. Ele vai visitar hotéis em
Camboriú, Santa Catarina. Sua rotina
inclui uma viagem para algum lugar
do Brasil toda semana. Faz um giro pe-
los países vizinhos a cada dois meses. E
vai para a França quase mensalmente.
Apesar da estrutura internacional,
apenas oito diretores se reportam a ele.
O comitê de gestores se reúne uma vez
por mês. De um ano para cá, assun-
tos do interesse de uma só diretoria
passaram a ser tratados em encontros
particulares, um a um. Bonadona
reúne todos os assuntos a tratar com
cada diretor num arquivo de Excel. Na
reunião, os temas são discutidos e a
planilha é atualizada e enviada para o
interlocutor. Evita-se, assim, que ques-
tões se percam ou fiquem sem retorno.



Mas nem tudo é tão esquemático.
Há espaço para reuniões multidis-
ciplinares, como a que junta Jacques
Metadier, diretor da Academia Accor,
e Emanuel Baudart, diretor de vendas
e marketing. O tema é o encontro anu-
al de gerentes. Discute-se se o evento
será em São Paulo ou no novo hotel
Pullman, de Rosário, na Argentina. A
América Latina foi a única região que
fechou 2009 no azul no mapa-múndi
da Accor. Logo, a expectativa é de um
evento mais caro, para comemorar.
Mas convém buscar equilíbrio entre a
celebração dos bons resultados locais
e a crise no resto do mundo. Bonadona
não fala mais nem menos do que os di-
retores. E não impõe opiniões. No fim
da reunião, distribui tarefas, basica-
mente quem terá de falar com quem.

Às Ilh38, Jean Urbain, o diretor
administrativo-financeiro, entra na
sala para uma reunião. Bonadona
conversa com o executivo mantendo
o olho na ficha aberta em seu monitor,
atualizando-a durante a discussão.
Em 50 minutos o encontro está encer-
rado, com todos os itens discutidos.
Nos próximos meses, a planilha "ca-
seira" de Excel, apontada como res-
ponsável pelo ganho de eficiência nas
reuniões, deverá ser transformada

pelo pessoal de tecnologia da Accor
numa ferramenta mais apresentável.

No caminho até o Novotel Morum-
bi, Bonadona diz que a maioria dos di-
retores no país ainda é francesa, mas
afirma que a meta é a redução dos expa-
triados. O hotel onde chegamos foi o pri-
meiro aberto pela Accor no Brasil, em
1977. Bonadona vai vistoriar a obra de
contenção de um barranco que está na
área de preservação ambiental do hotel.
Na conversa com o responsável pela
manutenção, desce novamente a deta-
lhes: "Onde ficam os pontos de vazão da
água da chuva?" é uma das perguntas.

Durante o almoço, a inquirida é Ni-
cole Bumagny, gerente do Novotel Mo-
rumbi. Bonadona quer saber como está
o movimento, como funciona o treina-
mento virtual dado aos funcionários
e qual o "lugar dos sonhos" dela para a
reunião de gerentes. Nicole brinca que
é a Austrália, mas contenta-se com a
Argentina. Ao deixar a mesa, Bona-
dona confidencia: "O bom da Nicole é
que ela fala o que pensa, mesmo quan-
do é uma crítica. Pessoalmente gosto,
mas não é todo mundo que aceita".

Às 14 horas, Bonadona senta-se
ao lado de uma funcionária da área de
eventos do Novotel para ver como fun-
ciona o e-learning de sustentabilidade.
Durante mais de meia hora, acompa-
nha, passo a passo, o avanço dela pelos
testes sobre boas práticas ambientais.
Depois quer ver um mapa que aponta
quantos funcionários do hotel já par-
ticiparam do programa. Quando des-
cobre que a ferramenta ainda não está
disponível, sugere uma reclamação
com o desenvolvedor do software na
França. A experiência no Novotel Mo-
rumbi é o piloto dos projetos de ensino
a distância da Accor no Brasil. Quando
estiver azeitado, servirá para treina-
mento dos quase 10 mil funcionários.

Às 14h58, Bonadona está de volta à
sede para uma seqüência final de reu-
niões, preocupado com o horário de seu
vôo. A primeira é com Gilles Gonzalez,
diretor de desenvolvimento, o equiva-
lente a novos negócios. Mais uma vez,
Bonadona atualiza disciplinadamen-
te a ficha com os assuntos tratados.
No encontro de uma hora, 12 itens são
discutidos - na média, cinco minutos
para cada um. Com a ajuda da plani-
lha, Bonadona calcula que esteja acom-
panhando 200 tópicos no momento.
Depois de dez minutos passados com
Juliana Brandt, gerente jurídica, o úl-
timo encontro é com Patrick Vaysse,
o diretor da rede Mercure com quem
começou o dia. Como o tempo é curto, a
conversa é em francês, salvo por umas
poucas frases - uma delas, reveladora
dos tempos vividos pelas empresas no
Brasil: "Você tem de criar um progra-
ma de trainees se quiser ter pessoas
mais bem preparadas", diz Bonadona.





O TRANSITO PAULISTANO JÁ ESTÁ
incorporado à rotina de José Carlos
Macedo, presidente da corretora de
seguros Aon Affinity para a América
Latina. O trajeto de sua casa, em Alpha-
ville, na vizinha cidade de Barueri, até
o escritório, na Vila Olímpia, Zona Sul
de São Paulo, feito com um motorista
particular, costuma demorar cerca de
uma hora, tempo que Macedo usa para
ler os jornais. Quando percebe que vai
levar mais do que isso, Macedo saca o
BlackBerry e começa a despachar. Na
quarta-feira em que recebeu Época
NEGÓCIOS, o tempo de viagem ficou
na média, e às 8h40 ele já estava no es-
critório, com o correio eletrônico aberto.

Na caixa de entrada de seu Out-
look predomina o vermelho, cor que
indica os e-mails não lidos. Macedo
passa os olhos pelos assuntos e abre as
mensagens que julga mais importan-
tes. Responde a algumas, digitando só
com os dedos indicadores. Às 9 horas,
a assistente Sônia senta-se à sua frente
e repassa a agenda do dia. É ela quem
organiza os horários e compromissos,
que costumam começar às 8h30 e ter-
minar por volta das 19 horas. Sônia
deixa a sala e começa oficialmente o

dia do executivo responsável pela sub-
sidiária brasileira de uma das maio-
res corretoras de seguros do mundo.

Durante a meia hora seguinte,
munido da primeira das muitas gar-
rafas de água que tomaria ao longo do
dia, Macedo receberá uma pequena
seqüência de executivas para reuniões
rápidas: Ana Paula Almeida Santos, do
jurídico; Ana Cunha, responsável pelas
operações latino-americanas, e Claudia
Papa, do comercial. Nenhuma conver-
sa leva mais do que dez minutos. O pro-
cesso se repete: Macedo ouve, pergunta,
opina e despacha. Flávia Espúrio, a di-
retora de RH e administração, fica mais
tempo: 50 minutos cravados no reló-
gio. "É uma área a que faço questão de
dedicar atenção especial", diz Macedo.

Na pauta de Flávia, os assuntos
vão do balanço dos treinamentos fei-
tos em 2009 a entrevistas com futuros
funcionários. Ele passa os dedos pelos
currículos dos futuros trainees e co-
menta: "Inglês fluente?", ligeiramente

desconfiado. "Hum... Deve ser de es-
cola, porque esse não tem experiência
internacional. Mas o currículo é bom.
Esse menino parece ter muita proativi-
dade." De olho na geração Y, de jovens
nascidos nos anos 80, a Aon criou um
programa em que o trainee passa por
várias áreas da empresa e faz estágios
nos Estados Unidos e em um país da
América Latina. Ao final de dois anos,



sai do programa como gerente. "A ge-
ração Y é ansiosa para subir rápido no
começo da carreira. Por isso damos
esse espaço", afirma Macedo. "Em al-
gum momento da vida, eles aprendem
que é preciso ter alguma estabilida-
de. Senão não se constrói nada", diz.

Macedo preza a estabilidade no
emprego por experiência própria. Mais
novo de quatro filhos, paulistano, ele
começou a trabalhar aos 14 anos, no
Bradesco. Aos 31, formado em admi-
nistração, foi nomeado diretor da se-
guradora do grupo. Poucos executivos
chegaram tão cedo ao cargo. Poucos
ficaram tão pouco. No ano seguinte, ao
completar 18 anos de Bradesco, deci-

diu que era hora de sair e montar um
negócio próprio. Acabou montando
vários. Primeiro, abriu a Pilar Correto-
ra de Seguros, em 1991. Depois ajudou
a criar a empresa de call center Telefu-
tura e a filial paulistana da cervejaria
Dado Beer. Mas seu futuro estava na
corretora. Seis anos depois de fundá-la,
Macedo recebeu uma proposta de com-
pra pela Aon Affinity. A companhia é
uma das maiores dos Estados Unidos
no ramo dos chamados seguros mas-
sificados, apólices de valor unitário
baixo, desenvolvidas especialmente
para grupos de pessoas com interesses
específicos. Como queria introduzir
esse modelo no Brasil, a Aon comprou
a Pilar e nomeou Macedo presidente.

A decolagem foi difícil, porque não
existia no país a cultura dos seguros
massificados. Nos Estados Unidos, é
forte a parceria com sindicatos e asso-
ciações. No Brasil, isso não funcionou.
A inovação estratégica de Macedo foi
associar-se a grandes concessionárias
de serviços públicos e gigantes varejis-
tas com vastas carteiras de clientes pes-

NO DIA A DIA_O CEO José Carlos Macedo chegou às 8h40 ao

escritório da seguradora Aon Affinity; na parte da manhã, recebeu

executivas para conversas rápidas e conclusivas. A diretora de RH

ficou mais tempo. "É uma área a que dedico atenção especial", afirma

soas físicas, incluindo os de renda mais
baixa. O apelo do produto é direto: em
troca de alguns reais a mais/por exem-
plo na conta de luz, o consumidor pode
contratar algum seguro. Por meio de
pesquisas, a Aon identificou as necessi-
dades de diferentes perfis de potenciais
clientes e as conseqüentes oportunida-
des de negócio. Descobriu, por exem-
plo, que os gaúchos mais pobres temem
especialmente o risco de, em caso de
desemprego, ver suas famílias passa-
rem fome. E desenhou para eles um se-
guro-supermercado. No interior de São
Paulo, o maior medo é o de que alguém
morra sem que a família tenha dinheiro
para arcar com as despesas. Para isso
serve o seguro-funeral. O novo modelo
de negócios pegou e rapidamente co-
meçou a ser exportado pela Aon para
outras partes do mundo. Macedo foi
promovido a presidente para a Améri-
ca Latina, responsável por outros cinco
países, que ele passou a visitar rotinei-
ramente, a cada 60 dias. Mesmo com
agenda atribulada, que inclui também
idas à matriz, nos Estados Unidos, ele
não perdeu o interesse por detalhes
aparentemente triviais. Na reunião
com Flávia, opina até sobre as divisó-
rias da nova sede, em Alphaville, para
onde a empresa deve mudar em abril.
"A área de TI não pode ficar aqui. Nem
pensar", diz, apontando para a planta
do escritório novo. Sua filosofia é api-
tar em tudo, sim, mas delegar bastante



CUIDADOS_As 12hOS, Macedo faz musculação na

academia; uma hora depois, almoça com o presidente

do banco Toyota. Na volta, reúne-se com 27diretores e

gerentes para fazer a avaliação dos resultados de 2009

também. "Se você se perde nos detalhes,
isso pode atrapalhar lá na frente", diz.

São 10 horas, e Macedo só interagiu
com executivas mulheres. Dentro da
empresa, elas são metade do quadro de
funcionários e ocupam 30% dos cargos
de gerência e diretoria. Nenhum proble-
ma para ele, que sempre viveu cercado
de mulheres. Aos 18 anos, casou-se com
Lourdes, uma prima de primeiro grau.
"Minha mãe queria nos matar. E minha
sogra também, que no caso era minha
tia", diz, bebendo a quarta garrafa de
água do dia. Os dois estão casados até
hoje e têm três filhas adultas. Sempre
coube a Lourdes cuidar da casa em São
Paulo, da casa de campo, do haras e das
três meninas. "Ela trata da logística de
manter uma família. Isso é importante
para um executivo", afirma Macedo.
"Se não tenho problemas em casa, fico
totalmente focado no trabalho." Só não
o tome por marido ou pai ausente. Uma
vez por semana, sua agenda à noite é de-
dicada a jantar com as quatro mulheres
de sua vida. E há as viagens. A última
delas, ao deserto do Atacama, no Chi-
le, incluiu uma penosa subida a uma
montanha de mais de 5 mil metros.

Não que lhe falte preparo físico. Aos
49 anos, Macedo exercita-se diaria-
mente. Faz musculação três vezes por
semana e corre outras três, dez quilô-
metros por vez. Às 12h05 do dia em que
Época NEGÓCIOS o acompanhou, ele
entrou na academia, que fica do outro
lado do rio Pinheiros, na altura da sede
da Aon, e uma hora depois, de banho
tomado, vestia paletó e gravata pela
primeira vez no dia, para um almoço
com cliente. Três vezes por semana
é assim. Sempre que possível em al-
gum restaurante próximo à academia,
para não ter desculpa de pular o treino.

A refeição com o presidente do
banco Toyota, Luiz Montenegro, re-
cém-chegado do Japão, começa em
tom casual: "Você viaja de JAL[Japan
Airlines]'? Fazer escala em Nova York
não é nada mal", diz Macedo. Duran-
te o almoço, entre uma garfada e ou-
tra no robalo com crosta de gergelim
e alcachofras, Macedo discute uma
possível visita à convenção anual da
Toyota para apresentar produtos da
Aon. Ele pula a sobremesa ("para fa-

zer valer o esforço de antes"), mas não
o café expresso com espuma de leite.

Assim que volta ao escritório, Ma-
cedo tira do paletó um bloco de anota-
ções que sempre carrega e chama um
de seus diretores para tratar da conver-
sa com Montenegro. Depois volta para
o computador. Os e-mails em verme-
lho continuam sendo maioria. Ele dá
uma nova olhada nos que importam,
deleta outros e segue para outra reu-
nião, desta vez para fazer a avaliação
de 2009 com seus gerentes e diretores.

Numa sala com mesas dispostas em
U, Macedo dita o ritmo da conversa. São
ao todo 28 pessoas. Quando sente que
alguém está demorando demais, faz
logo a fila andar: "Ok, agora é a vez da
área de TI". Diante dos números apre-
sentados, tanto os positivos como os ne-
gativos, mais ouve do que fala e quando
o faz é sempre em voz baixa. Quem deci-
de quando terminar o encontro também
é ele: "É isso. Tchau, gente". São 17h09.

Da reunião, ele volta para o es-
critório. Sua mesa sugere demandas
simultâneas: três celulares, dois com-
putadores, três calendários e, como
enfeite, duas ampulhetas. Nada que o
intimide. "Uma das coisas mais impor-
tantes que aprendi com os americanos
é ter foco. Eles são muito mais objetivos
do que os latinos na hora de trabalhar",
diz Macedo. "É essa cultura que tento
imprimir aqui." Às 18h30, o Outlook
já tem mais mensagens em preto, as
lidas. É hora de ir para a fisioterapia,
tratar de uma pequena lesão ocasiona-
da por falta de alongamento. E, mais
tarde, do jantar semanal com suas
quatro mulheres._ MARCOS TODESCHINI



também. "Se você se perde nos detalhes,
isso pode atrapalhar lá na frente", diz.

São 10 horas, e Macedo só interagiu
com executivas mulheres. Dentro da
empresa, elas são metade do quadro de
funcionários e ocupam 30% dos cargos
de gerência e diretoria. Nenhum proble-
ma para ele, que sempre viveu cercado
de mulheres. Aos 18 anos, casou-se com
Lourdes, uma prima de primeiro grau.
"Minha mãe queria nos matar. E minha
sogra também, que no caso era minha
tia", diz, bebendo a quarta garrafa de
água do dia. Os dois estão casados até
hoje e têm três filhas adultas. Sempre
coube a Lourdes cuidar da casa em São
Paulo, da casa de campo, do haras e das
três meninas. "Ela trata da logística de
manter uma família. Isso é importante
para um executivo", afirma Macedo.
"Se não tenho problemas em casa, fico
totalmente focado no trabalho." Só não
o tome por marido ou pai ausente. Uma
vez por semana, sua agenda à noite é de-
dicada a jantar com as quatro mulheres
de sua vida. E há as viagens. A última
delas, ao deserto do Atacama, no Chi-
le, incluiu uma penosa subida a uma
montanha de mais de 5 mil metros.

Não que lhe falte preparo físico. Aos
49 anos, Macedo exercita-se diaria-
mente. Faz musculação três vezes por
semana e corre outras três, dez quilô-
metros por vez. Às 12h05 do dia em que
Época NEGÓCIOS o acompanhou, ele
entrou na academia, que fica do outro
lado do rio Pinheiros, na altura da sede
da Aon, e uma hora depois, de banho
tomado, vestia paletó e gravata pela
primeira vez no dia, para um almoço
com cliente. Três vezes por semana
é assim. Sempre que possível em al-
gum restaurante próximo à academia,
para não ter desculpa de pular o treino.

A refeição com o presidente do
banco Toyota, Luiz Montenegro, re-
cém-chegado do Japão, começa em
tom casual: "Você viaja de JAL[Japan
slirlmes]'? Fazer escala em Nova York
não é nada mal", diz Macedo. Duran-
te o almoço, entre uma garfada e ou-
tra no robalo com crosta de gergelim
e alcachofras, Macedo discute uma
possível visita à convenção anual da
Toyota para apresentar produtos da
Aon. Ele pula a sobremesa ("para fa-

zer valer o esforço de antes"), mas não
o café expresso com espuma de leite.

Assim que volta ao escritório, Ma-
cedo tira do paletó um bloco de anota-
ções que sempre carrega e chama um
de seus diretores para tratar da conver-
sa com Montenegro. Depois volta para
o computador. Os e-mails em verme-
lho continuam sendo maioria. Ele dá
uma nova olhada nos que importam,
deleta outros e segue para outra reu-
nião, desta vez para fazer a avaliação
de 2009 com seus gerentes e diretores.

Numa sala com mesas dispostas em
U, Macedo dita o ritmo da conversa. São
ao todo 28 pessoas. Quando sente que
alguém está demorando demais, faz
logo a fila andar: "Ok, agora é a vez da
área de TI". Diante dos números apre-
sentados, tanto os positivos como os ne-
gativos, mais ouve do que fala e quando
o faz é sempre em voz baixa. Quem deci-
de quando terminar o encontro também
é ele: "É isso. Tchau, gente". São 17h09.

Da reunião, ele volta para o es-
critório. Sua mesa sugere demandas
simultâneas: três celulares, dois com-
putadores, três calendários e, como
enfeite, duas ampulhetas. Nada que o
intimide. "Uma das coisas mais impor-
tantes que aprendi com os americanos
é ter foco. Eles são muito mais objetivos
do que os latinos na hora de trabalhar",
diz Macedo. "É essa cultura que tento
imprimir aqui." Às 18h30, o Outlook
já tem mais mensagens em preto, as
lidas. É hora de ir para a fisioterapia,
tratar de uma pequena lesão ocasiona-
da por falta de alongamento. E, mais
tarde, do jantar semanal com suas
quatro mulheres._ MARCOS TODESCHINI





O PRESIDENTE DA MICHELIN PARA
a América do Sul, Jean-Philippe Ollier,
é um madrugador. Às 7h30, pontual-
mente, passa pela porta de vidro que
separa a ala da presidência do restante
do terceiro andar da sede da compa-
nhia na Avenida das Américas, na
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Car-
regando uma robusta pasta com seu
laptop, entra no escritório de madeira
escura e poltronas confortáveis de cou-
ro preto. Um funcionário lhe entrega
um exemplar de O Globo e outro do Va-
lor Econômico. Ollier pluga o notebook
e está pronto para mais uma segun-
da-feira de trabalho. Do escritório, ele
está em contato com todas as zonas
geográficas onde atua a companhia de
origem francesa. Sua assistente chega
às 8 horas. Até lá, ele se vira sozinho.

Ollier gosta de ver as pessoas onde
elas trabalham. Na medida do possí-
vel, tenta não ficar só no terceiro andar
do prédio. Embora esteja no cargo há
pouco mais de três meses, seus hábi-
tos são bem conhecidos pelos colegas
de diretoria. Entre 1998 e 2005, ele
trabalhou no Brasil, onde implantou
e comandou uma fábrica de pneus
para carros de passeio e caminhonetes

em Itatiaia (RJ). E notória, por exem-
plo, sua preferência por conversas
rápidas com poucos interlocutores.
"Não gosto de ter muitas pessoas ao
redor da mesa. Perde-se tempo", diz.

Pela escada, ele desce ao segundo
andar para ver Carlos Eduardo Pinho,
diretor de comunicação institucional.
Depois de uma rápida conversa sobre
um evento de mobilidade, que levou
cadeirantes à praia na véspera, Jean
Ollier saca do bolso uma folha com os
tópicos que quer discutir com os di-
retores. A Pinho, pede um texto para
sua mensagem aos funcionários, a ser
gravada na semana seguinte. Em se-
guida, desce para o primeiro andar,
de novo pela escada, e entra na sala do
diretor de compras, José Silva. A pauta
ali é o preço da borracha. Ollier quer
tê-lo nas mãos toda segunda-feira.
Ao final da reunião de cinco minutos,
Ollier concede um cordial "Como foi
seu fim de semana?" e, quase literal-
mente, corre para a sala do diretor de

marketing e vendas de pneus de ôni-
bus e caminhões, Nour Bouhassoun.

O presidente da Michelin parece
energizado depois de subir e descer
as escadas, com várias escalas. "Para
mim, esse giro é importante", diz.
"Não vivo numa torre de marfim." Às
8h30, senta-se à mesa de reuniões de
sua sala para discutir a agenda do dia
com a assistente Ana Lúcia. Com se-
gurança, prioriza os compromissos,
em precisos dez minutos. Antes da
próxima reunião, Ollier explica que
está freqüentemente fora do escritório.
Oito vezes por ano, vai à França, e faz
viagens freqüentes à Colômbia, onde



a Michelin tem fábricas. Quando está
no Rio, aproveita todo o tempo para
manter contato direto com as pesso-
as. Assim, diz, consegue mais infor-
mação do que pelos canais indiretos.

Benoit de La Breteche, diretor de
recursos humanos, entra às 9 horas.
"Este é um momento especial do ano.
Todos os chefes estão fazendo avalia-
ções de suas equipes", afirma Ollier.

O encontro, a porta fechadas, serve de
preparação para a reunião que acon-
tecerá, à tarde, do colegiado que defi-
nirá o desenvolvimento da carreira
dessas pessoas pelos próximos dois
ou três anos. Com o presidente tem-
porariamente fora de alcance, é hora
de entender o papel da assistente Ana
Lúcia. Há uma pasta com o nome dela
no Outlook dele. Ollier é quem checa os
e-mails, mas passa alguns para Ana,
quando quer desenvolver um assun-
to. Como ele para pouco no escritório,
chefe e assistente comunicam-se mui-
to por e-mail, graças ao BlackBerry.

A longevidade na companhia é
característica da Michelin. Ana Lúcia
está na empresa há 26 anos. O francês
La Breteche tem 30 anos de casa, 20
deles fora da França. Já trabalhou na
Inglaterra, na Espanha, na Polônia e
na Nigéria. "Sempre me impressionou
como a cultura da Michelin é igual
em toda parte", afirma. Observo que,
talvez por isso, a diretoria da opera-
ção sul-americana parece ser quase
totalmente francesa, o que provoca

uma resposta de Ollier. "Uma parte
importante do meu trabalho é acom-
panhar o desenvolvimento dos talen-
tos daqui. Temos um grupo multina-
cional muito bom, mas quero ter mais
brasileiros", afirma. A Michelin tem
operações próprias no Brasil desde
1981. No momento, emprega quase 5
mil pessoas na América do Sul. Ollier
entende que já deveria poder destacar,
hoje, executivos capazes de ocupar po-
sições de comando daqui a dez anos.

Não por acaso, a próxima reunião
é com Tarcísio Coelho, gerente de for-
mação de pessoas. Pouco antes da hora
marcada, eleja está na sala de reuni-
ões, munido de um notebook com uma
apresentação em francês sobre a área
de treinamento e desenvolvimento de
pessoas na América do Sul. Às 10h56,
Ollier entra na sala, explicando-se:
"Cheguei em setembro e o que ainda
estou fazendo é entrar no detalhe das
coisas". Se Coelho menciona que há um
módulo de gestão do estresse, Ollier
pergunta se muita gente está inscrita,
se o programa é novo, se foi desenvolvi-
do no Brasil etc. Em alguns minutos, ele
já formou sua opinião: há uma boa for-
mação para o pessoal das fábricas e os
gerentes, mas o desenvolvimento dos
especialistas das áreas de apoio pode
ser melhorado, e o do time comercial
precisa começar praticamente do zero.

O nível de autoridade que ele de-
monstra é resultado de uma combi-



nação de conhecimento do negócio e
clareza sobre o que quer - mesmo num
tema com o qual acaba de tomar con-
tato. Em 15 minutos, a reunião está en-
cerrada. O presidente desliga o projetor
e apaga as luzes antes de sair da sala.

"É sempre necessário descer ao
detalhe. É assim que você vai entender
a eficiência de uma pessoa", afirma
Ollier, enquanto aguardamos as sala-
das e as quiches pedidas para o almo-
ço. "Investir na formação das pessoas
é bom. Mas ter certeza de que ela está
focada nas necessidades da companhia
na região é muito melhor", diz ele. "Não
quero ver um problema reaparecer da-
qui a seis meses. Não tenho esse tempo."

A chegada de Ollier ao Brasil se deu
num momento traumático. Ele foi en-
viado para substituir o carioca Luiz Ro-
berto Anastácio, morto no acidente com
o vôo 447 da Air France, que partiu do
Rio de Janeiro e nunca chegou a Paris.
Junto com Anastácio, estavam Antônio
Gueiros, diretor de informática, e a fun-
cionária francesa Christin Pieraerts.
"Chegar naquele momento foi dividir
a perda com as pessoas", diz. Sobres-
saiu, então, o que ele considera uma

"particularidade impressionante" do
Brasil. "Europeus são muito teóricos.
Aqui há mais vontade, e necessidade,
de avançar rapidamente", afirma. "Mo-
bilizar as pessoas no Brasil é mais fácil."

No lugar de aliviar na cobrança de
desempenho, Ollier pisou no acelera-
dor. "Gosto do resultado imediato. Dá
confiança às pessoas", diz. Seu guia
para eleger prioridades é o chamado
plano de progresso da zona geográ-
fica América Latina. "Tenho poucas
metas: crescimento, rentabilidade e
pessoas", afirma. Experiência aju-
da, e ele está na Michelin desde 1988.
Seu último posto antes do atual era o
de diretor mundial da linha de pneus
para aviação. Exceto pelo Brasil, ele
nunca passou mais de quatro anos no
mesmo lugar. "Foram 21 anos em ex-
periências muito diferentes", afirma.

Hoje, Ollier mora na Barra da Ti-
juca. Leva cinco minutos de casa ao
escritório e outros cinco para voltar.
Em sua primeira passagem pelo Bra-
sil, veio com a esposa e os quatro filhos.
Hoje, três deles moram na França. Só a

caçula está no Brasil. Com a vida pes-
soal tranqüila, ele diz que trabalhar 11,
12 horas por dia não é um problema.
"Estou aqui para ajudar. Vou fazer,
vou conseguir", diz Ollier, um entu-
siasmado engenheiro nascido há 49
anos em Rochefort-sur-Mer, na França.

A reunião de avaliação de talentos
termina às 16hl5. Quase 60 pessoas
foram avaliadas em duas horas. Co-
meça, então, uma conversa com Guten-
berg Souza, diretor de meio ambiente e
prevenção. Na pauta, pendências am-
bientais para a aprovação do projeto
da nova fábrica. Souza diz que todos os
pontos estão ok. Ollier insiste para que
ele, então, converse com o Inea (Insti-
tuto Estadual do Ambiente) para que
fiquem alinhados. Pela primeira vez no
dia, mostra-se sutilmente impaciente
com os argumentos de seu interlocutor.
"Você vai trabalhar para entregar ao
Inea todos os documentos de que eles
precisam ainda nesta semana", diz,
com ênfase no "você vai". A conversa
termina com um "Posso te ligar ama-
nhã? Às 9 horas está bom?". Detalhe:
são 16h30. A reunião durou 20 mi-
nutos. "Não podemos perder tempo",
diz Ollier, ainda mais acelerado que às
7h30 da manhã. Está para começar a
reunião semanal de avaliação de re-
sultados. "Temos de conduzir as coisas
de uma maneira dinâmica", afirma.



O senhor escreveu um livro, em 1973,
baseado na observação do traba-
lho de gestores, Agora, repete a ex-
periência. O que mudou de lá para
cá?_Acho que a conclusão mais im-
portante é que não há diferenças im-
portantes. Não acho que a gestão muda.

Mas e o impacto da internet, do e-mail?_
Em 1973, descrevi gestão como algo mui-
to agitado, com um monte de interrup-
ções, atividades muito breves e muito
orientadas para a ação. Você vê a mesma
coisa hoje, embora o e-mail às vezes tor-
ne as coisas piores. Ele pode levar alguns
gestores à beira do abismo, quase per-
dendo o controle. Mas não acho que a na-
tureza desse trabalho mudou. Uma das
coisas que mudaram foi nossa percepção
das tarefas. Deixamos que a liderança se
tornasse mais importante e a gestão, me-
nos importante. As pessoas descrevem
líderes fazendo as coisas grandes e ges-
tores, as pequenas. Isso danificou a prá-
tica da gestão, porque um monte de gente
tenta liderar em vez de gerenciar. Temos
liderança demais e gestão de menos.
Gente demais em posições de alta ges-
tão que não sabe o que está acontecendo.

O fato de que tão pouco mudou na rotina
dos gestores é bom ou mim?_Gerir é um
processo natural, e se as pessoas geriam
naturalmente no passado vão conti-

nuar gerindo naturalmente hoje. Mas
se estão agarrando cada técnica nova e
dizendo "sou um líder e não um gestor",
é porque estão gerindo artificialmente.

O que é gerir naturalmente?_Você não
aprende a gerir numa sala de aula.

podia dizer sobre Copenhague: "Descul-
pe, não posso ir porque estou tratando
da saúde pública na América". Ele teve
de interromper [as negociações decisivas
com o Congresso] para ir a Copenhague.

O senhor diria que os gestores são mais
eficazes hoje do que costumavam ser?_
De modo geral, se você fala de gestores
mais graduados, eles provavelmen-
te são menos eficazes, porque levam
essa coisa da liderança a sério demais.

Isso é um problerna?_É o que está por
trás dessas crises nas grandes institui-
ções financeiras nos Estados Unidos.

O senhor identificou diferenças im-
portantes entre gestores homens e
mulheres?_Acho que as mulheres
- na média, mas há montes de exceções
- tendem a ser muito mais discretas,
mais tranqüilas e menos agressivas.

O senhor fez a pesquisa para o livro no
Canadá, na África e na Europa, imagi-
na que encontraria muitas diferenças
se tivesse observado gestores em
países emergentes, como o Brasil?_O
trabalho não parece variar tanto de
um país para outro. Estudos indicam
que gestores chineses não são tão di-
ferentes dos americanos. O que você
faz como gerente é mais determinado
pelo tipo de organização em que está
e menos determinado pelo seu país.
Ricardo Semler é muito diferente de
todo mundo. Mas ele é muito diferente
de todo mundo no Brasil também.

Aprende no trabalho. Barack Obama
é um gestor natural, não aprendeu na
escola de direito. As pessoas que apren-
dem a gerir em cursos de MBA fre-
qüentemente aprendem errado. Ficam
com a impressão de que tudo é análise
e técnica. Não é. É uma prática, basea-
da na experiência em lidar com pesso-
as, lidar com informações e com ação.

O senhor fala muito sobre as interrup-
ções a que os gestores são sujeitos. Há
um jeito de melhorar isso?_Não acho que
as interrupções sejam sinal de má ges-
tão. Acho que são naturais. Obama não

Text Box
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