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Foram necessárias cadeiras 
extras para acomodar todos os in-
teressados em acompanhar a apre-
sentação que abriu o último dia do 
HSM Management, em São Paulo, 
na quarta-feira 10. Quem acom-
panhou as dez edições do evento 
tinha dificuldade para lembrar o 
nome de outro palestrante que te-
nha causado tamanho alvoroço no 
auditório principal do Transamérica 
Expo Center. Autor de Empresas 
Feitas para Vencer, Feitas para 
Durar e Como as Gigantes Caem, 
todos best sellers da literatura sobre 
liderança e gestão de empresas, Jim 
Collins foi recebido com pompas 
de um pop star do management. 
O consultor e pesquisador norte-
americano conduziu a apresentação 
pelo que chama de cinco estágios 
do processo de declínio de uma 
companhia e permeou suas aná-
lises enumerando características 
comuns a líderes bem-sucedidos 
na tarefa de transformar boas em-
presas em gigantes de seus setores. 
Veja a seguir os principais pontos.

O mundo de Jim Collins
Pop star do management falou sobre liderança e gestão em São Paulo
Jonas Furtado

Identificação de padrões
“Para mim, identificar padrões 

é como abrir presentes de Natal. 
Em meus estudos para Empresas 
Feitas para Vencer (Good to Gre-
at), ficou bem claro que grandiosi-
dade e excelência não são funções 
de circunstâncias – pelo menos 
não no início de uma empresa – 
mas, sim, resultado de escolha 
eficiente e disciplina. Vi algumas 
organizações se transformarem 
de grandes em boas, de boas em 
medíocres, de medíocres em ruins, 
e daí para a irrelevância ou morte. 
Como esse processo ocorre é a 
pergunta que me fascina. Detectar 
uma doença de forma precoce 
é mais difícil, mas aumenta as 
chances de cura. Descobri-la em 
um estágio mais avançado é mais 
fácil, mas torna o tratamento mui-
to mais complicado e doloroso.”

Estágios para o declínio
“Tudo começa com a arro-

gância proveniente do sucesso, 
continua com a ânsia de querer 

cada vez mais, passa pela negação 
do risco e do perigo, avança até 
chegar ao pedido desesperado de 
socorro e culmina com a rendição 
à irrelevância ou mesmo à morte 
(da empresa). O assustador é que 
o declínio só se torna visível a partir 
do quarto estágio. Nos patamares 
anteriores, a empresa pode conti-
nuar crescendo e as pessoas não 
perceberem que o processo des-

cendente já se iniciou. Há no Brasil 
muitas empresas apresentando um 
crescimento vigoroso atualmente. 
Como saber que elas já não estão 
no meio desse processo?”

Ingrediente mágico do CEO
“O ingrediente mágico dos 

CEOs das grandes empresas 
é a humildade. Não há como 
transformar uma empresa boa 
em grande se o líder está no 
centro de tudo, se tudo gira ao 
seu redor. Essa é a diferença de-
terminante entre os líderes que 
falharam e os bem-sucedidos. É 
importante ressaltar que, apesar 
de um bom líder não ser o sufi-
ciente para construir uma grande 
empresa, basta apenas um líder 
errado com poderes imensos 
para destruí-la, sozinho.”

Dividindo a liderança 
“Uma boa remuneração é 

importante para reter talentos, 
mas os grandes líderes farão 
ótimos trabalhos, porque não 
conseguem atuar de outra ma-
neira. Esperava que os estudos 
indicassem que haveria uma 
pessoa a indicar o caminho a 
ser seguido por uma empresa. 
Não foi isso que encontrei. O 
fundamental é a escolha das 
pessoas que devem estar dentro 
do ônibus e das que devem sair. 
Com as pessoas certas a bordo, 
nos assentos certos – quem 
senta na frente, quem senta na 
parte de trás – aí, sim, decide-se 
a direção a seguir. A habilidade 
de escolher as pessoas e colocá-
las nos lugares certos é a mais 
importante do líder.”

Quem e onde
“São seis os passos para defi-

nir as pessoas que têm de estar no 
ônibus e quais os lugares certos 
para elas. Primeiro: as pessoas 
certas nos lugares estratégicos 
compartilham valores. Selecione-
as e crie um ambiente favorável 

para que se desenvolvam. Assim 
as pessoas que não têm os mes-
mos valores não se encaixarão e 
sairão. Segundo: essas pessoas 
não precisam ser gerenciadas de 
perto. Se você precisa ficar atento 
ao que estão fazendo é porque 
não se trata das pessoas cer-
tas. Terceiro: as pessoas certas 
compreendem que não têm um 
emprego, mas responsabilidades. 
Elas se preocupam com seus 
afazeres e não com seus cargos. 
Quarto: as pessoas certas nos 
lugares estratégicos fazem o que 
se comprometem a cumprir, hon-
ram seus compromissos, porque 
a palavra delas é algo valoroso. 
Quinto: são pessoas que têm ma-
turidade diante do espelho e da 
janela. Pessoas que não atingem o 
grau máximo de liderança olham 
para o espelho quando tudo está 
indo bem, mas apontam para a 
janela, quando as coisas não cor-
rem como o esperado. Pessoas 
que alcançam o nível 5 de lide-
rança fazem o contrário: apontam 
para a janela quando tudo vai 
bem e para o espelho quando as 
coisas estão mal – porque elas 
assumem que a tarefa de esco-
lher as pessoas certas era uma 
responsabilidade delas. E, por 
último, as pessoas certas nos lu-
gares estratégicos têm uma enor-
me paixão, não só pela empresa, 
pelo trabalho, mas por tudo o 
que fazem. Nada grandioso acon-
tece sem uma grande paixão.”

Boas e más notícias
“Xerox, Boeing, HP e outras 

grandes empresas tiveram gran-
des tombos. Como conseguiram 
romper esse ciclo de desespero? 
Encontrando e concentrando 
força em seus ouriços (ouriço 
é a metáfora usada por Collins 
para descrever o core business 
de uma empresa). Essa é boa 
notícia. A má é que uma em-
presa nunca sai do quinto está-
gio. Aliás, não falo muito sobre 
ele, porque não há muito que 
aprender com essas empresas 
(que chegam nesse patamar).”

Propósito original
“A pergunta a ser feita em 

sua empresa: se não existísse-
mos mais, o que aconteceria? A 
resposta tem de ser: deixaríamos 
uma lacuna que dificilmente seria 
preenchida. Todas as grandes 
instituições têm um grande pro-
pósito além do lucro. Os valores 
duram e isso nenhuma crise pode 
destruir. A Marriot faz as pesso-
as se sentirem em casa quando 
estão longe. A Disney não faz fil-
mes, ela mexe com a imaginação. 
Steve Jobs não está no ramo de 
computadores: ele constrói bici-
cletas para as mentes. A marca 
registrada da mediocridade é a 
incoerência crônica. Há um pa-
radoxo aqui, em um mundo em 
constante mudança. Preserve 
seus valores e propósitos ori-
ginais. Melhore os métodos e a 
cultura da operação.” 

 

Collins: “Nada grandioso acontece sem uma grande paixão”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 38, 15 nov. 2010.




