
avia três negociadores à 
mesa: um só falava, ou-
tro apenas ouvia e o ter-
ceiro se Limitava a olhar. 
Um quarto membro da 
equipe, a distância, rece-

bia, telepáticamente, todas as informa-
ções captadas pelos três, processava-as 
e tomava as decisões. Assistir a esse 
episódio de Star Trek - The Next Gene-
ration, escrito por três psicanalistas, foi 
o melhor curso de negociação como 
processo que fiz na vida -e fiz muitos, 
no Brasil e no exterior. Metaforicamen-
te, era como se negociassem a aquisi-
ção de uma empresa." Quem lembra-tal 
história é o comandante David Barioni 
Neto, um dos nomes mais disputados 
no mercado executivo brasileiro, que já 
liderou a TAM e foi vice-presidente da 
Gol, e está completando seus cem pri-
meiros dias no posto de CEO do Grupo 
Facility, que deve faturar R$ 1 bilhão em 
2010 e é especializado na gestão com-

partilhada de serviços como saúde, ali-
mentação, tecnologia e trade marketing 
(promoção nos pontos de venda), que 
se autodenomina uma empresa de BTO 
(business transformation outsourcing), 
em vez de BPO (business process out-
sourcing). Barioni é considerado uma 
das maiores autoridades em processos 
empresariais do Brasil, aprendizado 
que acumulou na indústria de aviação, 
e os define com duas frases muito sim-
ples: "Um processo que o chão de fábri-
ca não consegue entender não é bom" 
e "Processo é eliminar atrito". 

Em entrevista exclusiva à Adria-
na Salles Gomes, de HSM Manage-
ment, Barioni deixa claro por que é 
tão diferenciado. Aos possíveis bu-
rocratas que o tomam como mode-
lo, surpreende: "Processos raramen-
te são eficientes e raramente são rápi-
dos. E vivemos uma época de margem 
de lucro reduzida, o que requer mais 
eficiência e rapidez". Para o CEO, os 
segredos de uma empresa boa em 
processo são dois: ser craque em ta-
lentos -daí o executivo reconhecer a 
excelência da negociação do episódio 

de Star Trek, reunindo habilidades 
humanas e processo- e saber definir 
exatamente quanto de processos a 
empresa deve ter. Como diz Barioni, 
"se a empresa não tem processo al-
gum, corre o risco de simplesmente 
não sobreviver, mas, se tem processo 
demais, também corre o risco de não 
sobreviver, porque fica absolutamen-
te algemada". 

Não é só nesse aspecto que Barioni sai 
do script, contudo. Ele está escrevendo 
um livro sobre uma nova habilidade 
que os gestores devem desenvolver: a 
de um evento agudo -uma crise- como 
crônico [veja estudo sobre mentalidade 
descontínua na página 20], uma vez 
que crise sempre há, por ser, basica-
mente, a falha em um processo. E, ao 
contrário das fórmulas da literatura da 
gestão, o executivo começa por dizer 
que o CNPJ precisa se tornar RG, ou 
seja, a pessoa jurídica virar pessoa físi-
ca. E acrescenta: "Os brasileiros têm de 
usar seus diferenciais, que são flexibili-
dade, empatia, carinho. Em uma situa-
ção em que o estrangeiro pediria ajuda, 
nós agimos e ajudamos o próximo". 



Ram Charan, o homem-execução, nos 
disse que, no frigir dos ovos, talentos 
é que são essenciais. O que você, o ho-
mem-processos, pensa sobre a dimen-
são "pessoas" do negócio? 
É o que conta mais do que qualquer 
outra coisa. O trabalho de todo gestor é 
separar os fracos e aproveitar os bons 
profissionais, que nada mais é que 
identificar e potencializar talentos. 

Talentos e processos são a combina-
ção matadora. A Facility é uma empre-
sa feita de talentos e inteligência -algo 
que se baseia em processos-, então, 
aqui, a necessidade dessas duas coi-
sas fica mais explícita ainda. Mas acho 
que é possível generalizar e dizer que 
todo negócio, de um modo ou de outro, 
é feito de talentos e inteligência. 

E o talento não tem a ver com co-
nhecimento em si; é disposição de cor-
rer riscos para entregar, é capacidade 
de usar as experiências como um fa-
rol, é apoiar-se com sabedoria nos pro-
cessos etc. Daí haver certa dificuldade 
agora com o ingresso da geração Y no 
mercado [veja quadro na página 30]. 

Você tem fama de bravo e exigente, 
não? Combina com processos. Mas dá 
para conciliar isso com gerir talentos? 
Bem, eu gosto de Maquiavel [risos], que 
nos mostra como as relações de poder 
funcionam na prática. Também sou 
uma pessoa que não acredita em reu-
niões que durem mais do que 30 minu-
tos, o que talvez incomode alguns, mas 
não gosto de prolixos. E faço mudan-
ças, o que deve incomodar muitos. 

Mas, ao mesmo tempo, eu me dedico 
às pessoas que julgo realmente espe-
ciais. E presto muita atenção às neces-
sidades da empresa, o que exige que eu 
gerencie bem os talentos. 

Ainda não se completaram seus cem 
primeiros dias como CEO da Facility. 
Como esse Barioni severo das compa-
nhias aéreas se adapta ao novo setor? 

Bem, em primeiro lugar, estou gostan-
do de morar em duas cidades -São Pau-
lo e Rio de Janeiro. Venho usando esse 
tempo inicial para fazer meu processo 
de diagnóstico: vejo como eu sou e o 
que consigo suprir das necessidades 

da empresa sendo assim -e também o 
que não consigo. Então, decido o que 
terei de mudar em mim e na empresa, 
se for possível, e qual expertise devo 
buscar em outras pessoas. O melhor 
momento de fazer grandes mudanças 
na organização costuma ser quando se 
assume o cargo, antes de ser absorvido 
pela cultura corporativa. 

Não se enxerga com nitidez quando se 
está "aclimatado" a uma cultura? 
Uma vez aclimatado, fica mais difícil 
enxergar. Venho lutando a vida toda 
para não me deixar cegar e, ao mesmo 
tempo, para não deixar de aproveitar o 
que a cultura de uma empresa tem de 
bom. Nesses cem dias, temos de separar 
o que já é bom do que precisa ser me-
lhorado, e é difícil. Para ver através da 
cultura, é preciso humildade e ótimos 
olhos externos, que nos façam pensar e 
nos tirem da zona de conforto. 

São esses os principais desafios de um 
CEO, em sua opinião? 
Todo presidente depara com apenas 



A análise da crise é parte da vida de David Barioni Neto 
até quando ele não está prestando atenção. Recentemen-
te, o executivo foi surpreendido, em um de seus restau-
rantes favoritos em São Paulo, por um fio de cabelo em 
seu prato. "Pode parecer um exemplo infantil, mas a so-
lução do proprietário foi brilhante em sua simplicidade. 
Ele não apenas veio imediatamente se desculpar comigo; 
ele me presenteou com um CD de Chitãozinho e Xororó-
que incluía a música Fio de Cabelo." Como destaca Ba-
rioni, essa crise foi cogitada previamente (no processo de 
preparo de um prato, uma das coisas que pode dar erra-
do é essa] e tinha a solução definida, baseada no humor. 

o resultado? "Em vez de deixar de ir ao restaurante e de 
criticá-lo aos amigos, mantive-me cliente fiel e conto a 
história a todos, com muitas risadas." 

Barioni costuma trabalhar das 7h às 21 h todos os dias 
úteis e não abre mão de investir em atualizar conheci-
mentos de maneira contínua. Como o consegue? o exe-

cutivo considera a gestão de tempo um de seus pontos 
fortes e conta para isso com o apoio de três secretárias. 
Também mistura a vida profissional com a pessoal, le-
vando o filho pequeno a alguns de seus compromissos, 
por exemplo. Piloto de linha aérea, comandante master 
internacional com 15 mi l horas de voo, ele se graduou 
em administração de empresas e fez especialização em 
economia e contabilidade na Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA-USP). Antes de assumir o comanda da Facili-
ty, foi presidente da TAM por dois anos e vice-presidente 
técnico da Gol por sete. E presidente do conselho da in-
corporadora Agre e integra os conselhos do programa de 
MBA executivo da University of Pittsburgh na América do 
Sul, do Instituto Ayrton Senna e do Grupo Julio Simões. 
É membro do conselho internacional da Fundação Dom 
Cabral e do conselho superior estratégico da Federação 
das Indústrias de São Paulo (Fiesp). 

dois desafios básicos: trazer o conheci-
mento e cuidar da comunicação. Esta é 
chave, porque cada um tem uma parte 
da solução do problema e, como não se 
falam, as partes não se juntam. É a co-
municação que traz todo mundo para a 
mesma página. Eu dedico 60% do meu 
tempo a promover a comunicação. 

Curioso o design de processos não 
constar dessa lista... Você o faz? 
Faço! Ponho a mão na massa nessa 
área, mas tem a ver tanto com conhe-
cimento como com comunicação. Meu 
know-how de processos adquiri com a 
experiência na aviação, onde as ativi-
dades são muito controladas, mas o im-
portante não é o processo em si, e sim o 
processo necessário e simples. Qual é a 
grande "sacada"? A de que é muito fácil 
fazer coisas complicadas, mas é muito 
complicado fazer coisas fáceis. Em ge-
ral, processos complicam. 

Por quê? 

Porque falta às pessoas entender que 
o processo sempre nos deixa a desco-
berto; nenhum processo cobre 100% 
das situações. A avaliação que tenho 
de fazer, como presidente, sobre cada 
processo é sobre o risco a assumir. Se 

um processo nos faz arriscar um as-
pecto crucial do negócio, então é ne-
cessário modificá-lo para aumentar 
sua complexidade -ou adotar planos 
de contingência para o que não está 
coberto. Preciso entender o suficiente 
da questão para decidir isso, o que eu 
só consigo participando ativamente. O 
outro raciocínio básico para avaliar um 
processo é mais compreendido: "Eu fa-
zia X gastando Y em tempo e dinheiro. 
Agora, posso fazer mais com menos?". 

Todo processo tem de ser simples? 
Sim, porque processo é o que diminui 
atrito por definição, mas, se for com-
plexo, ele cria atritos. Um processo que 
o chão de fábrica não entenda não é 
bom. Sempre valido assim. 

Processo em serviços desafia mais? 
O desafio é definir o volume de pro-
cessos que uma empresa comporta. Se 
não tem processos, corre o risco de não 

sobreviver. E, se tem processos demais, 
fica algemada. Hoje, com margens 
cada vez menor, as empresas precisam 
mais de eficiência e rapidez, o que os 
processos podem dificultar. Processos 
em si raramente são eficientes e rara-
mente são rápidos. Por isso, o conceito 
certo é "processo necessário". 

Processo é um desafio enorme em 
serviços; quanto mais gente na linha de 
frente, mais necessidade de processos, 
porque pessoas criam a todo instante, 

por características culturais, inclusive. 
No caso da Facility, que tem 28 mil 

funcionários diretos ligados a 92 sindi-
catos, atuando em nove áreas de negó-
cios, e com idades que variam entre 19 e 
50 anos, o desafio é maior ainda, porque 
os processos têm de servir a todos. Não 
pode ser um processo que a geração 
de 50 anos não consiga entender, mas 
também não pode ser um processo ao 
qual a geração Y não tenha aderência, 



por achar simples demais. Senão, esses 
dois funcionários vão agir por conta 
própria. Precisamos atravessar a rea-
lidade na diagonal, cobrir 90% do que 
temos. O que me encanta é que nosso 
negócio é um dos poucos em que a re-
ceita realmente aumenta com otimiza-
ção de processos. 

Você incrementou a eficiência de pro-
cessos da Gol e da TAM. Acredita que, 
se fosse consultor, e não presidente, 
teria tido o mesmo sucesso? 

Há circunstâncias em que apenas o 
presidente pode mudar a música, pois 
ele tem poder de mando. Recentemen-
te, falei sobre isso com um presidente 
de conselho. Disse-lhe que a modifi-
cação na empresa dele teria de ser tão 
grande que, como consultor, eu não 
conseguiria empreendê-la. 

Quando um processo falha, que deci-
sões o gestor deve tomar? 
A falha de um processo é o que se cha-
ma de crise. Pode ser um fio de cabelo 
que aparece no prato do freguês em 
um restaurante ou um acidente. E a 
crise tem de ser abordada com outro 
processo -já desenhado previamente. 
Todo bom processo embute plano de 
crise. Se não embuti-lo, não é suficien-
temente bom. Esse é o tema de um li-
vro que estou escrevendo, já que estive 
em todos os lados de uma crise, infe-
lizmente: geri acidentes aéreos, pilotei 
aviões e perdi uma pessoa querida em 
um acidente. 

Processos, muitas pessoas fazem; 
processos eficientes poucas; processos 
eficientes com plano de crise menos 
ainda. É a diferença. 

Parece contradição tratar algo agudo 
-a crise- como se fosse crônico... 

Mas não é. Trata-se de uma habili-
dade de gestão que leva a criar proces-
sos para o que pode dar errado em ou-
tros processos. Lembra que todo pro-
cesso sempre deixa algo descoberto? É 
de sua essência. O plano de crise é feito 
de decisões que o gestor tomou previa-
mente. Esse plano pode ser, simples-
mente, ter um gerente com um celular 
ligado durante 24 horas e uma chave 

David Barioni foi um dos conselheiros do reality show o Aprendiz Universitário, 
comandado por João Dória Jr. Na televisão, e em sua experiência diária, ele 
tem se dedicado a ensinar a geração Y, especialmente em sua adequação ao 
foco necessário nos processos. Ele destaca que esses jovens também têm o 
que lhe ensinar, como o fato de, disciplinadamente, prepararem-se para tudo. 
Barioni observa algumas possibilidades de melhora: 

• Geração multitarefas. "Os membros da geração Y têm e querem um mar de 

conhecimentos, o que é interessante, mas com um palmo de profundidade." 

• Imediatismo. "Eles estão sempre à espera da 'grande tacada'. No entanto, 
esta só virá, se vier, após muitos anos de trabalho. Conhecimento não bas-
ta; para o sucesso, requerem-se esforço e processos. Não é possível pesqui-
sar no Google como ser presidente da uma grande empresa. Outro aspecto 
curioso são suas expectativas em relação à remuneração. Querem ganhar 
R$ 15 mil mensais de início, nunca um salário de estagiário." 

• Y verde-amarelo. "Alguns jovens já sabem diferenciar o mundo virtual do 

real, mas, no Brasil, ainda são muitos os que devem entender que, ao sair da 

faculdade, deixam de ler a 'bíblia' e começam a escrevê-la." 

• Risco versus processo. "Conhecimento é útil para escrever a bíblia da vida 

real, mas também é necessária a coragem de assumir riscos para se desta-

car. Inesperadamente, os integrantes da geração Y são pouco ousados. Eles 

precisam saber que, às vezes, temos de perder três para ganhar cinco. E que 

o sucesso passado nada garante em relação ao futuro." 

• Geração X. "A geração anterior arriscava mais, porque tinha menos certezas 
e menos ferramentas. Também usava a experiência como um farol virado para 
frente, não para trás, iluminando um novo caminho em vez de repetir o ante-
rior. Ainda não vejo isso na geração Y." 

• Relacionamentos. "Os Y são objetivos demais nas abordagens -de pros-

pects, por exemplo- e devem aprender que cultivar relacionamentos faz parte 

da vida corporativa, cada vez mais." 

• (Auto)conhecimento. "Não basta ter vasto conhecimento sobre empresa e 

a equipe. Para ser bom nos negócios, é essencial conhecer a si mesmo. Um 

curso de teatro pode ajudar nisso -e nos relacionamentos também." 



morte era estatisticamente esperada, 
pode? É preciso ter sensibilidade para 
se pôr no lugar do cliente. Em casos fa-
mosos que saem na imprensa e nos que 
não saem também, a reação dos líderes 
das empresas dever ser -sempre- pes-
soal, pública e muito rápida. 

Em segundo lugar, os gestores têm 
de providenciar para continuar cui-
dando do negócio enquanto gerenciam 
a crise, e talvez isso seja o mais difícil. 

Outra coisa: o que se faz nas pri-
meiras 24 horas é decisivo para a 
gestão de uma crise. Até um equí-
voco cometido depois será mitigado 
pela ação correta inicial. E como o 
gestor também se abala emocional-
mente, ele deve seguir o checklist em 
seu bolso, sem improvisar, porque 
tenderá ao erro se o fizer. O check-
list define as principais linhas da 
comunicação ao público, as atitu-
des, até a roupa. Pode parecer frio, 
mas é o que permite o calor huma-
no. E isso deve ser treinado cada 
três meses no início -o intervalo vai 
aumentando depois. • 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 14, n. 81, p. 24-31, jul./ago. 2010.




