
Três anos já se passaram, mas a lem-
brança do momento em que soube
que tinha de deixar a presidência é

indelével. Depois de u n a longa viagem de
negócios pela costa oeste dos Estados Uni-
dos, estava de volta à Seventh Generation,
a empresa que ajudara a fundar em Burling-
ton, Vermont. Naquela manhã, enquanto

circulava pela sede — com vista
para o lago Champlain e os pi-
cos distantes das montanhas
Adirondacks —, retomei meu

ritual diário de ir falar com

para nosso papel higiénico. Junto com o
diretor de vendas, trabalhava na definição
de metas para cada artigo que vendíamos,
analisando até canais de distribuição e con-
tas isoladas. Nas reuniões, tomava nota de
cada subordinado direto, enumerando to-
do compromisso assumido e prazos de pro-
jetos. Mas algo mudara.

Mesmo quando o cansaço da viagem pas-
sou, aquela nova e desconcertante sensação
de distanciamento continuou. Pior, aumen-
tou. Não sabia como me posicionar em du-
as das decisões estratégicas mais difíceis da
Seventh Generation: vender ou não nossa li-
nha de produtos de limpeza e higiene pesso-
al no Walmart e levar ou não a marca para fo-
ra dos EUA. Pela primeira vez na minha car-
reira, não tinha respostas nem ideias.

Na minha cabeça, fingia que estava tudo
bem. Lã no fundo, no entanto, não me sen-
tia preparado para levar a Seventh Genera-
tion — que em 2007 teve um faturamento
de US$ 93 milhões — à meta então decla-
rada de US$ 250 milhões. Tendo dirigido a
empresa por quase duas décadas, sabia que
era hora de achar um novo presidente.

Uma transição difícil
Qualquer transição na alta liderança é re-
pleta de desafios, sobretudo quando um
fundador da empresa abdica do comando.
Pela manhã, sentado em silêncio após uma
horinha de exercícios antes do raiar do dia,
refletia sobre executivos que tinham erra-
do a mão nessa transição. Na alta tecnolo-
gia havia dois exemplos flagrantes: Michael
Dell saiu muito cedo e Scott McNealy, tarde

Como presidente, desde
muito me envolvia bastante
em muitos dos pormenores
das operações da Seventh
Generation. Minha equipe
achava meu interesse pe-
los detalhes a um só tempo
impressionante e irritante.
Não desgrudava o olho de
iniciativas para fazer nos-
sas fraldas absorverem um
grama a mais que fosse de li-
quido. Estudava à exaustão
novos estilos de perfuração

gente com quem não tinha con-
tato regular. Mas desta vez fiquei
pasmo com uma constatação: vi
gente sentada na frente do com-
putador, conversando em salas
de reunião ou rumando para
algum compromisso — mas
não tinha ideia do que es-
se pessoal estava fazendo. A
sensação me abalou.

Abri mão da presidência
Jeffrey Hollender



demais. Quando Dell entregou as rédeas da
empresa que leva seu nome a um execu-
tivo de confiança, a Dell era a maior fabri-
cante de computadores do mundo; em três
anos, perdeu boa parte da participação de
mercado para as rivais e o fundador teve de
voltar como presidente. Já McNealy seguiu
no comando da Sun Microsystems, apesar
do crescimento atrofiado da empresa e da
queda na cotação em bolsa. Quando dei-
xou o posto, a possível venda da Sun à Ora-
cle era quase inevitável. Por outro lado, há o
caso da apresentadora Oprah Winfrey, que
anunciou, no auge do sucesso, que deixa-
rá de fazer o popularíssimo programa de TV
em 2011. No The New York Times, o colunis-
ta David Carr disse que "sua intuição, a ca-
pacidade de saber quando dizer não e quan-
do é hora de partir, devia ser estudada em
toda escola de administração do país".

Os custos tangíveis de uma transição
atrapalhada, ern termos de perda de par-
ticipação de mercado e queda nas vendas,
podem chegar a centenas de milhões de
dólares. Mas minha maior preocupação
era evitar danos aos bens intangíveis da
Seventh Generation: o ânimo e a energia
do pessoal, a confiança dos stakeholders e
a missão e a reputação da empresa.

A Seventh Generation não busca apenas
uma participação de mercado maior. Sua
meta é ser uma força para mudanças po-
sitivas e, com isso, fazer do mundo um lu-
gar mais consciente e sustentável. O lucro
é consequência, não meta. Mas, para cum-
prir sua missão, a empresa teria de crescer
e ser mais rentável. Precisávamos de um

presidente que usasse nossos imperativos
de ordem financeira para atender aos impe-
rativos sociais e ambientais — alguém que
poucos headhunters estão preparados pa-
ra encontrar. Não espanta que, quanto mais
matutava sobre o melhor caminho a tomar,
mais perguntas surgiam: com que rapidez
devo agir? Até onde tornar pública a deci-
são? Como obter o apoio do conselho e do
pessoal? Como garantir que o férreo com-
promisso da Seventh Generation com a sus-
tentabilidade social e ambiental perdure?
Acima de tudo, estava fazendo a coisa cer-
ta? (toda pessoa da família e colegas próxi-
mos acharam que não.)

Conselheiros da Seventh Generation
queriam saber se estavam prestes a perder
o melhor investimento de sua carteira: só
em 2007, tinha ajudado a empresa a crescer
mais de 40%; parte da equipe achava que
ninguém que me substituísse teria a mesma
visão, os mesmos valores. Gente de talento
vinha trabalhar na Seventh Generation jus-
tamente porque a empresa prometia, de for-
ma explícita, que ali poderiam explorar toda
sua individualidade e criatividade — carac-
terísticas que muitas empresas pediam que
deixassem em casa. O pessoal temia que um
novo presidente fosse encher a empresa de
autômatos. Minha esposa achava que eu
acabaria em casa, entediado e deprimido.

Apesar disso, achamos um jeito de acei-
tar a maior mudança na história da empresa.
Desde junho passado, a Seventh Generation
tem um novo presidente, Chuck Maniscal-
co (até 2008 presidente de uma divisão de
quase US$ 10 bilhões da Pepsi-Co. a Quaker-

Tropicana-Gatorade). Fiquei na empresa co-
mo presidente executivo do conselho (Chu-
ck se reporta ao conselho, não a mim) e ve-
nho dedicando boa parte de minha energia
a promover a missão, a visão e a estratégia
de responsabilidade empresarial da Seven-
th Generation. Ninguém pode prever o futu-
ro, mas os primeiros resultados confirmam
que decidir pela transição foi o correto.

Pilares da transição
Foi duro admitir que tinha sido a melhor
pessoa para conduzir a empresa na infância
e na adolescência, mas não no esplendor da
vida adulta. Superei diversos obstáculos ao
seguir princípios de transição envolven-
do comunidade, transparência, missão e
consciência empresarial — princípios fun-
damentais para a construção de uma orga-
nização movida a propósitos. Na vida real,
aprendi também que são guias importantes
na busca de um novo presidente.

Avalie sem piedade seu próprio de-
sempenho. Na maior parte da última dé-
cada, a Seventh Generation (com a ajuda da
escritora e consultora Carol Sanford) tentou
desenvolver sua consciência empresarial —
para que estivéssemos mais cientes do mo-
do como trabalhamos e das metas que que-
remos atingir. Há, sim, um ar de misticismo
(ou no mínimo de mistério) na tese. Mas a
ideia é inerentemente prática: rompa vícios
de raciocínio, descarte ideias ultrapassadas
e evite saídas fáceis, como tentar simples-
mente repetir êxitos anteriores.

No final de 2007, quando pela primeira
vez cogitei seriamente a hipótese de buscar



um sucessor, a Seventh Generation vivia o
melhor momento de sua história. Ern 2008,
nossa receita chegou a quase US$ 140 mi-
lhões, um incrível salto de 51% em relação ã
receita recorde do ano anterior. Para alguns,
parecia o cúmulo do absurdo trocar de pre-
sidente quando a empresa vinha mos-
trando um desempenho tão estelar. Reed
Doyle, um fervoroso integrante de nossa
equipe de desenvolvimento de produtos,
sintetizou os temores de muita gente ao pe-
dir a voz numa espécie de assembleia inter-
na e me passar um sermão. "Quem garante
que você não vai contratar um bambambã
qualquer e acabar com nosso sucesso?"

Na verdade, meu medo era que nosso
sucesso fosse vulnerável a outras ameaças.
Embora às vezes parecesse que estávamos
avançando com relativa facilidade por tri-
lhas bem batidas, estávamos entrando num
novo terreno, habitado por rivais maiores,
mais aguerridas. Ao longo da história, a em-
presa tinha sido marginalmente rentável,
nada mais. Nosso considerável crescimen-
to ocultava magros lucros — o que já não era
aceitável para uma empresa do nosso porte.
Para competir com as gigantes de bens de
consumo embalados, a receita anual teria
de crescer de US$ 140 milhões para US$ 500
milhões (e, a certa altura, US$ l bilhão), com
lucro operacional na casa dos dois dígitos.

Do jeito mais objetivo possível, avaliei
minha capacidade de levar a Seventh Gene-
ration até um crescimento de bilhões de dó-
lares. Nosso ERP e outros sistemas de soft-
ware não tinham acompanhado o ritmo de
expansão da empresa. Minha falta de inte-
resse na logística era parcialmente respon-
sável por nossa incapacidade de derrubar
pela metade custos de transporte e arma-
zenagem. E a alta equipe executiva me des-
creveria como um presidente que nunca ti-
nha dito não a um investimento: via apenas
o lado positivo, não queria saber das conse-
quências de investimentos malogrados.

Quando fui honesto comigo mesmo,
acabei concluindo que minhas limitações
superavam os benefícios de minha perma-
nência no posto. Tinha perdido a paixão
por aquilo. Meu coração só voltou a bater
forte quando comecei a pensar numa causa

maior, como ajudar outras empresas a inse-
rir a sustentabilidade em suas operações.

Para aumentar a conscientização inter-
n a — e convencer os conselheiros da em-
presa —, pus no papel a lógica da sucessão e
apresentei a tese ao conselho. Primeiro, dis-
se qual seria minha maior contribuição para
a empresa a partir dali: atuar corno um por-
ta-voz junto ao público, difundindo a mar-
ca Seventh Generation e promovendo sua
missão, que é criar um mundo melhor pa-
ra gerações futuras. Em seguida, argumen-
tei que minha falta de experiência na ges-
tão de uma empresa muito maior reduzia
minha eficácia como líder. Por último, dis-
se que precisávamos de um executivo que
soubesse criar uma marca de consumo for-
te e, ao mesmo tempo, competir com em-
presas de bens de consumo gigantescas.

Minha apresentação foi recebida com
um silêncio estupefato. Já tinha alertado al-
guns membros do conselho sobre meus pla-
nos, mas até eles ficaram sem saber como
reagir a meu fervoroso discurso. Depois de
um breve e cortês intenogatório — quanto
tempo eu achava que a transição levaria? E
se não conseguíssemos encontrar a pessoa
certa? Como eu achava que o pessoal iria re-
agir? —, o conselho retomou o equilíbrio e
aceitou em tese (mas sem muita empolga-
ção) que buscar um novo líder era a decisão
certa. Seus membros só aceitariam iniciar a
transição, no entanto, quando estivessem
seguros de que tínhamos encontrado o su-
cessor certo. A meu ver, recrutar um núme-
ro dois tarimbado — um executivo que cui-
dasse das operações da empresa, mas se re-
portasse a mim, e não ao conselho, com a
meta de assumir a presidência dentro de
um a três anos — garantiria uma transição
tranquila. Mas a vida gosta de revirar até os
planos mais bem traçados.

Seja transparente. Não faz muito, o
fundador e presidente de outra empresa
com fortes valores buscou em segredo um
sucessor, tornando pública a decisão so-
mente no dia da chegada do novo líder. A
súbita e inesperada troca derrubou o moral
e a produtividade do pessoal e tomou o tra-
balho do novo chefe ainda mais difícil. O si-
gilo é contraproducente. Já a transparência



reduz o alarido que costuma acompanhar
uma mudança significativa.

Numa de nossas reuniões mensais aber-
tas a todos, expliquei a toda a comunidade
da Seventh Generation por que deveria me
afastar. A princípio as pessoas ficaram céti-
cas, meio assustadas e sedentas de detalhes.

"Como vamos saber se um novo presidente
tem nossos valores?", alguém perguntou.

"Como vamos saber se o novo líder não vai
se desfazer da empresa para ter um lucro
rápido?", perguntou um outro, "Vamos ter
voz no processo de seleção? E quanto tem-
po isso vai levar?"

Nossos funcionários são donos de cerca
de 20% da empresa; logo, o que era bom pa-
ra a empresa era bom para eles, disse. Não
foram poucos os que ficaram apreensivos
com as mudanças por vir — como eu esta-
va. Mas fui informando a equipe sobre o
progresso da busca a cada quatro ou seis se-
manas e montei um time de gente de alto e
baixo escalão para conhecer todo candida-
to com sérias chances. Incluir mais cabeças
no processo nos ajudaria a tomar uma deci-
são melhor. Além disso, achávamos que se
o processo fosse aberto e transparente che-
garíamos a um bom termo.

Na busca, dê papel central à missão
da empresa. A Seventh Generation é orga-
nizada em tomo de sete "imperativos glo-
bais". Três exemplos: trabalhamos para re-
cuperar o meio ambiente, ajudamos a criar
um mundo justo e igualitário e incentiva-
mos o pessoal a encarar seu papel como o do
educador dedicado a inspirar uni consumo
consciente. Se essas metas são utópicas de-
mais, é parte da intenção. Definir a empresa
como uma paladina da sustentabilidade so-
cial e ambiental é algo que a diferencia.

Antes de começar as entrevistas, criei
uma planilha para dar, a cada candida-
to, notas em atributos em três categorias:
essencial, importante e bom, mas não

imprescindível (veja o quadro "Hora da se-
leção"). O mais essencial era o compromis-
so de honrar nossa missão (ter um propó-
sito empresarial mais profundo). Sem ele,
ninguém passaria dessa primeira triagem.
Outros requisitos indispensáveis eram ex-
periência na gestão de um negócio de alto
crescimento, habilidade estratégica com-
provada e capacidade de liderança.

Alguns não concordarão com minha de-
cisão de colocar "valores" no alto da lis-
ta, sobretudo quando estávamos prestes a
entrar numa recessão global. Mas já tinha
visto, durante a contratação de executivos
para nossa alta equipe gestora, como esses
valores nos ajudavam a competir em cate-
gorias muito superiores à nossa. Veteranos
ambiciosos, que tinham feito seu nome em
pesos pesados como Clorox, P&G e Quaker
Oats, nos buscavam justamente porque
queriam que seu trabalho tivesse um im-
pacto positivo no mundo.

Chuck Maniscalco é prova disso. Duas
semanas depois de assumir a presidência,
Chuck contou, num blog, que viera para a
Seventh Generation porque a missão da em-
presa o atraíra. "Estou num ponto da vida
em que quero (...) retribuir", escreveu. Mas,
antes que alguém pense que ele é um sen-
timental, considere o seguinte; dos 70 can-
didatos que analisamos, Chuck foi o único
que não mostrou interesse em ser o núme-
ro dois. Foi muito persuasivo ao argumentar
que, para levar a empresa aonde esta devia
estar, tinha de ser seu presidente. Ou seja,
teria de entregar imediatamente o cargo e
redefinir meu papel na empresa. Conside-
rando todas as conquistas de Chuck e tudo
o que ele poderia fazer pela Seventh Gene-
ration, sabia que não podia recusar.

Uma semana antes da data marcada pa-
ra Chuck voltar a Burlington para uma úl-
tima rodada de reuniões, convoquei meus
altos gerentes e fiz três perguntas a cada

um: Chuck devia ser presidente ou diretor-
geral? Com que rapidez deveríamos fazer a
transição? Que responsabilidades operacio-
nais eu deveria manter durante os seis pri-
meiros meses do mandato dele? Achei que
iriam pedir que eu ficasse no cornando o
máximo de tempo possível. Erro meu. Com
uma única exceção, todos disseram que era
hora de eu partir para outra — quanto mais
cedo, melhor. Na sua opinião, a transição jã
estava em curso.

Ao refietir sobre essa recomendação
no carro, na volta para casa, fiquei a um só
tempo triste e bravo. Parte de mim acha-
va que a equipe tinha sido profundamente
desleal. Mas, ao mesmo tempo, sabia que
estava fazendo o que eu sempre exigira: fa-
lando a verdade sem considerações políti-
cas. Ao hm do percurso de meia hora, sabia
que aquele capítulo da minha vida, que du-
rara 20 anos, estava chegando ao hm. Tinha
de estar pronto para o adeus.

HOJE ESTOU profundamente envolvido com
iniciativas para garantir que empresas pro-
gressistas tenham mais influência na defi-
nição de políticas públicas. A mais empol-
gante delas é o American Sustainable Bu-
siness Council, uma alternativa à Câmara
Americana de Comércio. Chuck está total-
mente empenhado na gestão da Seventh
Generation. No final, o tempo dirá se toma-
mos a decisão certa (creio que sim). Não te-
nho dúvida, no entanto, de que, ao seguir
os princípios de transição acima, tomamos
o caminho certo.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 3, p.78-81 , mar. 2010.




