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Professor, consultor e psicanalis-
ta, o francês Manfred Kets de
Vries é visto como um dos maio-
res especialistas em liderança do
mundo. Seus mais de 30 livros já
foram traduzidos para 31 idio-
mas. No best-seller A Empresa
Familiar no Divã: Uma Perspecti-
va Psicológica, por exemplo, ele
une a experiência em economia,
gestão e psicanálise para falar da
complexidade das relações nes-
se tipo de empreendimento.

De acordo com o “guru” dos
negócios, a formação de um lí-
der depende de um “contexto” e
começa ainda na infância. “É im-
portante observar o que essa
criança faz quando vai para a es-
cola, por exemplo. Exerce algu-
ma posição de liderança?”, acon-
selha Kets de Vries.

O professor da renomada esco-
la de negócios Insead, na França,
é um dos convidados do Fórum
HSM de Gestão de Empresas Fa-

miliares, a ser realizado em São
Paulo na próxima semana. Ele
deu a seguinte entrevista ao Es-
tado:

● Como é possível identificar um
bom líder dentro de uma empre-
sa familiar?
Costumo dizer que, assim como
não existe um bebê sem a mãe,
não existe um líder sem um con-

texto. O líder depende da empre-
sa, de um bom treinamento, da
natureza do negócio. Mas o de-
senvolvimento da liderança não
começa quando você está na fai-
xa dos 20 anos. Começa bem an-
tes. Depende, por exemplo, dos
valores transmitidos pelos pais.
Por isso, é importante observar
o que essa criança faz quando vai
para a escola, por exemplo. Exer-
ce alguma posição de liderança?
O que faz na universidade? Que
tipo de papel exerce? Sou capaz
de lhe dizer, quando estou apre-
sentando um seminário e tenho
alguns dias para fazer uma avalia-
ção, que saberia identificar (en-
tre os presentes) quem escolhe-
ria para trabalhar em um negó-
cio que pretendesse abrir. Algu-
mas coisas são inatas.

● Quais as características de um
bom líder?
Os líderes precisam de um QI
alto, mas também de inteligên-
cia emocional. Precisam pensar

positivamente e ser otimistas,
mas também realistas. Preci-
sam pensar de forma íntima e
individual, mas também de for-
ma ousada e arriscada. Ou seja:
a todo momento, precisam sa-
ber lidar com paradoxos. Isso é
o que diferencia um grande lí-
der dos demais. Veja o exemplo
de Steve Jobs, da Apple. Ele é
possivelmente o melhor exem-

plo de uma pessoa chata (risos),
mas que também é um homem
que pensa a longo prazo. Numa
empresa familiar, o líder pode
ser bom em algumas coisas, co-
mo desenvolvimento pessoal,
estratégia ou controle, mas o
desafio nesse caso é encontrar
pessoas que possam compen-
sar os outros lados que ele não
tem. Pensar que um grande lí-

der nos salvará é a receita certa
para um desastre.

O senhor sempre fala da impor-
tância da inteligência emocional.
Qual o papel dela também nas
empresas familiares?
Ela é sempre importante. Eu te-
nho uma escola de negócios e
minha tarefa é justamente de-
senvolver a inteligência emocio-
nal. É algo que você não conse-
gue fazer simplesmente lendo
um livro. E é preciso dizer que
geralmente as mulheres são me-
lhores nisso. Elas são muito
mais sensíveis a comportamen-
tos não-verbais, inclusive a
comportamentos inconscien-
tes, o que não é uma caracterís-
tica dos homens. O que mostro
é a importância de se conhecer
melhor a si mesmo e conhecer
o efeito que você tem sobre o
resto da organização. E o que se
pode fazer para criar uma em-
presa mais alegre.

● Como se cria uma equipe de
alta performance numa empresa
familiar?
Vindo até mim (risos). Não es-
tou brincando. Dê-me um time
medíocre e dias para trabalhar
com ele que lhe devolverei re-
sultados. É o que faço, é assim
que ganho dinheiro.

SHOPPINGS
Multiplan bate recorde
no primeiro trimestre
Com um crescimento de 26% sobre o
mesmo período do ano passado, o gru-
po Multiplan, que administra 13 shop-
ping centers no País, como o Morum-
bi, em São Paulo, e o BarraShopping,
no Rio de Janeiro, está registrando o
melhor resultado apurado num primei-
ro trimestre nos últimos 10 anos. Tra-
duzido em dinheiro, esse resultado sig-
nifica um movimento de vendas de R$
1,6 bilhão. Nada mau para o grupo que
está desembolsando R$ 6 milhões nu-
ma campanha institucional comemora-
tiva aos seus 35 anos de atividades.

MEDICAMENTOS
Torrent do Brasil atrás
apenas da matriz
Quando o executivo Orlando Famá
Júnior assumiu a presidência da Tor-
rent do Brasil, fabricante de remédios
similares, em 2005, a operação local
era a quinta do grupo indiano, presen-
te em 68 países. Cinco anos depois, só
perde para a matriz. “É importante co-
nhecer a cultura local para traçar as
melhores estratégias”, diz Famá Jú-
nior. Uma de suas iniciativas foi refor-
çar a divulgação dos similares no mer-
cado brasileiro. “Só se falava em genéri-
cos por aqui”, diz Famá Júnior. Além
disso, ele colocou na praça medicamen-
tos com preço 50% menor que o produ-
to de referência (original) e investiu
no treinamento do pessoal de vendas.

India imbatível
A empresa, focada em remédios para
cardiologia, diabetes e sistema nervo-
so central, cresce, em média, 30% des-

de que chegou ao Brasil, há oito
anos – em 2009, faturou R$ 106 mi-
lhões. Segundo Famá Júnior, a Tor-
rent não tem plano de abrir fábricas
fora da Índia. “ O custo dos salários
lá é imbatível”, afirma. “O salário de
um trabalhador indiano equivale a
menos de 10% do de um brasileiro.”

PROTEÇÃO ECONÔMICA
Czares do antitruste
reúnem-se em São Paulo
Advogados da área de direito concor-
rencial vão se reunir hoje e amanhã
no Hotel Unique, em São Paulo, pa-
ra o evento “Global Antitrust Enfor-
cement: The Perspective from Latin
America”, que debate mecanismos
de proteção econômica. Entre os
palestrantes do encontro, promovi-
do pelo Instituto Brasileiro de Estu-
dos de Concorrência, Consumo e
Comércio Internacional, estão o
presidente do Cade, Arthur Badin,
seus pares nos EUA e na Inglaterra,
Bill Kovacic e John Fingleton, e o
presidente do Comitê de Concorrên-
cia da OCDE, Frédéric Jenny.

COMPETITIVIDADE
Amcham discute tamanho
do Estado e burocracia
A Amcham-Brasil promoverá, nos
meses de junho e julho, o Projeto
Competitividade Brasil – Custos de
Transação, uma série de quatro se-
minários sobre a competitividade
do País. Com base nos seminários, a
ideia é desenvolver propostas em
relação a temas como o tamanho do
Estado, qualificação da mão de
obra, infraestrutura e excesso de
burocracia, que deverão ser entre-
gues aos principais candidatos à Pre-
sidência da República. “Atuaremos
ativamente na sugestão de ações
para eliminar os gaps, inclusive
apoiando o novo governo na imple-
mentação”, afirma Gabriel Rico, pre-
sidente da Amcham. O projeto pre-
vê ainda uma pesquisa com empresá-
rios para definir medidas factíveis a
serem adotadas, no médio e curto
prazos, pelo futuro presidente nas
quatro áreas.
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A gigante da tecnologia Micro-
soft lançou ontem uma versão
atualizada do pacote Office,
com o objetivo de manter seu
domínio sobre o lucrativo mer-
cado de aplicativos empresa-
riais e responder ao desafio das
alternativas online gratuitas ofe-

recidas por empresas como o
Google.

A maior produtora mundial
de software atualizou e lançou
versões online dos programas
Word, Excel, Outlook e Power-
Point. A meta é atender à nova
classe de usuários móveis e co-
nectados à internet que emergiu
depois da atualização anterior

desses aplicativos, em 2006.
A Microsoft anunciou diver-

sas melhorias no pacote, entre
as quais a edição de fotos no
Word, uso de vídeos no Power-
Point, colaboração online em do-
cumentos e novas formas de ad-
ministrar conversas via e-mail.

Mas a maior mudança é a ade-
são da Microsoft à “computação

em nuvem”, o que permite aos
usuários manipular documen-
tos armazenados em servidores
remotos pela internet, um seg-
mento no qual o Google vem di-
tando o ritmo.

Empresas. Os usuários empre-
sariais do Office terão acesso
imediato ao Office Web Apps,

com versões online do Word,
PowerPoint e Excel que podem
ser acessadas por celulares ou
computadores.

Isso marca uma grande virada
no rumo do Office, utilizado
por cerca de 500 milhões de
usuários, de acordo com a Mi-
crosoft. Até agora, ele era distri-
buído apenas na forma de soft-

ware para instalação em compu-
tadores.

A atualização coloca a Micro-
soft em concorrência direta
com o Google Docs, que forne-
ce versões simplificadas dos
mesmos programas da Micro-
soft via internet e sem necessi-
dade de baixar o software. O uso
é gratuito para pessoas físicas e
custa US$ 50 por usuário por
ano para as empresas. O Google
diz ter conquistado 25 milhões
de usuários desde que lançou o
Docs, quase quatro anos atrás.

COMÉRCIO

Microsoft atualiza o Office em resposta às versões online

US$ 3,6 tri
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✽ Obteve doutorado em Eco-
nomia pela Universidade de
Amsterdã, MBA em Manage-
ment pela Harvard Business
School e estudou psicanálise
na Associação Psicanalítica
Internacional. Como educa-
dor e consultor, já trabalhou
em mais de 35 países. É pro-
fessor do Insead na França e
em Cingapura.

N a presidência da Basf para a
América do Sul desde o dia
primeirode maio, o executi-
vo Alfred Hackenberger,

um sorridente químico alemão de 59
anos, iniciou uma maratona de en-
contros e reuniões com diretores, ge-
rentes e funcionários espalhados por
escritórios e fábricas de 11 países da
região. Batizado internamente de
“100 primeiros dias do presidente”,
esse tour, que só deverá estar concluí-
do no começo de agosto, servirá para
Hackenberger tomar o pulso da com-
panhia e alinhá-la com a estratégia de
crescimento baseada na ampliação
dos negócios voltados para os seto-
res agrícolas, de construção civil e de
energia baseada em matérias primas
renováveis. “A América do Sul, em
particular o Brasil, tem uma das maio-
res áreas agricultáveis do mundo,
uma classe média emergente com ele-
vado poder de compra e vastos recur-
sos naturais”, diz Hackenberger.
“Ou seja, tem tudo para se constituir
num dos motores da expansão rentá-
vel e sustentável da Basf.”

Hackenberger escande um portu-
guês quase perfeito, aprendido du-
rante sua primeira passagem pelo
Brasil, entre 1987 e 1995. Com 36 anos
de idade, à época de sua chegada, era
ainda um novato na Basf ao ser expa-
triado. “Foi um período de dificulda-
des, vivíamos apagando incêndios”,
diz. “Não havia condições de plane-
jar o futuro.” Para ele, o País que en-
controu nesta segunda temporada é
muito distinto daquele em que nas-
ceu sua filha, hoje com 19 anos. “Com
estabilidade econômica e política, o
Brasil é outro, passou a ser mais res-
peitado e virou referência internacio-
nal”, afirma. Hackenberger destaca,
ainda, a abertura da economia inicia-
da no começo dos anos 1990. “Antes,
todo mundo, incluindo a Basf, sobre-
vivia graças a um mercado ultraprote-

gido e subsidiado”, diz. Com o fim da
reserva de mercado, tudo mudou. “Tive-
mos de nos tornar competitivos em es-
cala global para sobreviver.” Segundo
ele, a operação brasileira exporta US$
300 milhões por ano, marca impossível
de ser atingida no passado.

Atualmente, a América do Sul contri-
bui com apenas 6% dos US$ 63,2 bilhões
faturados pela Basf mundialmente. Dos
US$ 3,7 bilhões obtidos na região, cerca
de 65% provêm do Brasil. Não por aca-
so, uma parte substancial dos US$ 316
milhões reservados para investimentos
até 2014 pela Basf sul-americana deve-
rão ser despendidos no Brasil, com vis-
tas a aumentar a participação nos núme-
ros do grupo.

No começo do ano, antes mesmo da

chegada de Hackenberger, foi lançada a
pedra fundamental de uma fábrica de
catalizadores para biodiesel, que deve-
rá começar a funcionar no final de 2011,
a um custo de US$ 25,3 milhões.

Outra parte do dinheiro será gasta na
ampliação da capacidade das plantas
atuais, como as da Suvinil, a marca da
Basf líder no mercado nacional de tin-
tas – a ideia é prepará-la para a demanda
criada pela Copa do Mundo e pela Olim-
píada. “Investiremos também na pes-
quisa de novos produtos, sobretudo na
área de matérias-primas renováveis”,
afirma Hackenberger, que, até retornar
ao Brasil, chefiava o Centro Global de
pesquisas de especialidades químicas
da matriz, na Alemanha. “Se necessário,
aumentaremos o volume de recursos.”

clayton.netz@grupoestado.com.br

Carreiras

Comportamento na escola pode
definir líder do futuro, diz especialista

Volta para
o futuro

foi o total das vendas dos 250 maiores
varejistas do mundo, segundo estudo
da consultoria Deloitte referente ao
ano fiscal de 2008
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Paradoxo. ‘O bom líder precisa pensar de forma individual,
mas também de forma ousada e arriscada’, diz Kets de Vries

Olho no biodiesel. ‘Vamos investir em novos produtos, sobretudo
em matérias-primas renováveis’, diz Alfred Hackenberger

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

professor do Insead

SERGIO CASTRO/AE

%HermesFileInfo:B-19:20100513:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2010 Negócios B19

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2010, Economia & Negócios, p. B19.




