
ideia de pôr os fun
cionários em primei
ro lugar e os clientes 
em segundo pode pa
recer contraintuitiva, 
principalmente quan

do defendida por um presidente de 
empresa de alta tecnologia de grande 
porte e atuação mundial. Para Vineet 
Nayar, presidente da H C L Technolo
gies, porém, clientes e funcionários 
estão mais diretamente ligados do 
que sugere a sabedoria convencional. 
Para ele, o talento e o entusiasmo dos 
mais de 65 mil funcionários da HCL 
levam a mais valor para os clientes 
e melhor desempenho da empresa. 
Essa é, óbvio, retórica comum do 
management, mas Nayar é um dos 
poucos presidentes de empresa que 
ergueram um negócio relevante co
locando esse conceito em prática. 

A HCL adotou essa abordagem 
inovadora em 2005, quando Nayar, 

que havia ingressado na empre
sa logo depois de sair da faculda
de, dez anos antes, foi promovido a 
presidente. Sua missão na época 
era alavancar o crescimento da em
presa, que perdera terreno para os 
concorrentes nos cinco anos anterio
res. Em seu período de cinco anos no 
cargo, o faturamento da HCL cresceu 
de US$ 700 milhões para cerca de 
US$ 2,6 bilhões, e a expansão interna
cional da empresa ganhou velocidade. 

Em seu livro, o sr. diz que sua abor
dagem de gestão tem raízes em sua 
história pessoal. Como essa aborda
gem evoluiu? 
Quando eu estava na escola, no norte 
da Índia, costumava trabalhar numa 
granja durante o verão. Meu traba
lho era pegar os ovos nas chocadei
ras e levá-los para o local de arma
zenamento. Eu tentava de todas as 
maneiras fazer com que esse proces

so fosse mais eficiente, mas, depois 
de algumas semanas, descobri que 
nenhuma inovação era possível ali 
e me dei conta, muito cedo, de que 
tinha paixão por fazer melhor. 

Eu também fui fortemente influen
ciado pelos missionários que diri
giam a escola primária onde estudei, 
que pediam que fizéssemos um tra
balho social na comunidade. 

Por exemplo, nós dis t r ibuíamos 
roupas para as cr ianças . Durante 
uma visita, encontrei um menino 
que não queria aceitar o casaco 
que eu lhe oferecia, mesmo estan
do muito frio. No entanto, ele não 
tirava os olhos de minha mala da 
escola. Pensei que ele queria meu 
lanche, mas, quando abri a mala e 



ele v iu um livro, perguntou para 
que aquilo servia. Disse que era 
para ler e ele pediu que eu lesse 
para ele. 

A lição que ficou para mim é nun
ca presumir o que as pessoas querem 
ou pensam. É muito importante per
guntar o que elas estão pensando. 

Como essas duas lições levaram ao 
que o sr. é hoje? 
Depois de estudar engenharia, passei 
a me interessar pelo management, 
porque queria mudanças que repre
sentassem transformações susten
táveis. Em 1985, consegui uma vaga 
para o MBA na XLRI [Xavier Labour 
Relations Institute], em Jamshedpur. 
Trata-se de uma das mais importantes 
escolas de administração da Índia e 
isso me colocou em contato com mui
tas corporações de bilhões de dólares. 

Escolhi a HCL, que, naquela épo
ca, ainda era uma pequena empresa 
indiana que vendia minicomputado
res e sistemas a outras companhias 
do mercado local. No processo de 
recrutamento, nos disseram que, 
embora a H C L fosse apenas a quar
ta maior empresa de TI da Índia, 
queriam ser a maior. Gostei do fato 
de eles estarem procurando candi

datos que queriam ser parte daque
la jornada. Era motivador. Entrei 
na empresa baseado simplesmente 
naquela clareza de intenção. 

Quando a HCL alcançou sua meta de 
faturamento? 
No final da década de 1980. Quando 
o sistema operacional Unix chegou à 
Índia, em 1987, enxergamos ali uma 
grande oportunidade de ajudar os 

e estabelecemos nossa unidade de 
produção para fazer a versão norte-
-americana. Mas quebramos a cara. 
Ninguém nos Estados Unidos queria 
os melhores e mais rápidos compu
tadores de uma empresa indiana. 

Decidimos, então, migrar de uma 
companhia de produtos para uma or
ganização de serviços. Visitamos com
panhias do Vale do Silício que enfren
tavam dificuldades significativas para 

bancos na Índia a deixar os main
frames para trás. Apenas com esse 
lançamento, a HCL passou a ser a 
número um na Índia, e continuamos 
no topo desde então. 

Com base nesse sucesso, de
senvolvemos outros produtos. Por 
exemplo: estamos entre as primeiras 
empresas do mundo a desenvolver 
a arquitetura de multiprocessamen
to baseado no sistema Unix. Fomos 
então para Sunnyvale, Califórnia, 

desenvolver seus produtos e dissemos 
a elas: "Podemos ajudá-las a resolver 
esses problemas". Da noite para o dia, 
passamos de uma desenvolvedora de 
produtos para nós mesmos para uma 
desenvolvedora de produtos para nos
sos clientes. E levamos esse negócio 
para o mundo inteiro. 

O sr. descobriu que saber como criar 
e implementar sistemas valia mais 
que o hardware... 



Essa foi a primeira descoberta. Tam
bém descobrimos que o desenvol
vimento de uma tecnologia requer 
mais inteligência que investimento 
financeiro, enquanto a comercializa
ção precisa mais de dinheiro do que 
de inteligência. Somos uma empresa 
muito orientada para a engenharia; 
nossa competência essencial está 
na área da tecnologia. Nunca fomos 
bons no marketing e ainda não so
mos. Ser uma empresa de produtos 
era o posicionamento errado. 

Assim, criamos um modelo de ne
gócio diferente, envolvendo a parti
lha do faturamento: desenvolvíamos 
produtos com nossos clientes e di
vidíamos os ganhos com eles. Com 
o passar do tempo, utilizamos essa 
abordagem cada vez mais, no lugar 

dos contratos convencionais, basea
dos no pagamento pela prestação 
de serviços. Da mesma forma que 
nossos clientes usam nosso conheci
mento em tecnologia para expandir 

seus negócios, usamos o talento de 
marketing deles para alimentar nos
so crescimento. Todo mundo ganha. 

Esse modelo de negócio foi muito 
importante para a HCL na recessão 

de 2008 e 2009. Quando nossos clien
tes cortaram custos, o modelo de par
tilha do faturamento nos permitiu se
guir trabalhando com eles e, no fim, 
preservamos produtos e clientes. 

Com esse modelo de negócio, como o 
sr. mantém a dianteira tecnológica e 
se distingue dos concorrentes? 
Temos mais de 13 mi l pessoas nas 
áreas essenciais de pesquisa e de
senvolvimento (P&D) e engenha
ria na H C L . Isso a torna um dos 
mais importantes centros de P&D 
do mundo. A partir do momento 
em que decidimos não competir 
com nossos clientes, pudemos ficar 
mais por dentro das tendências tec
nológicas e das novas oportunida
des. Por exemplo: desenvolvemos 



muitos equipamentos que podem 
ser implantados dentro do corpo 
humano. Quando você reúne a in
teligência coletiva de 13 mi l pes
soas da H C L e o conhecimento dos 
clientes, isso cria algo significati
vamente mais valioso do que um 
cliente pode criar sozinho. 

final, vem do ecossistema construído 
ao redor do produto. Chamamos isso 
de engenharia fora da caixa. Ou seja, 
enxergamos oportunidades não ape
nas no desenvolvimento de produtos, 
ou "caixas", mas na combinação de 
serviços e estruturas que existem ao 
redor de qualquer produto. 

Isso é especialmente verdade quan
do se leva em conta outra tendência: a 
importância crescente do que chama
mos de o ambiente que cerca o produ
to. Acreditamos que a competitividade 
de um cliente, o benefício máximo 
que ele pode levar a seu consumidor 

Por exemplo? 
Pense no iPod e em seu "relaciona
mento" com o iTunes. Cada vez mais 
empresas, para poderem competir, 
estão rodeando o produto com ser
viços que criam experiências únicas. 
Outro exemplo é a infraestrutura de 

equipamentos médicos que monito
ram as funções do corpo. 

À medida que trabalhamos dessa 
maneira, nossos clientes alimentam 
nossa capacidade com mais habi
lidade e serviços. Isso é crucial. A 
H C L continua a reter sua competên
cia essencial como empresa de en
genharia de alta tecnologia, mas, de 
forma inovadora, acrescenta-lhe a 
capacidade de oferecer serviços. 

O sr. acredita que essa política sua 
faz sentido para todas as empresas 
ou, ao menos, para a maioria? 
Não tenho certeza de que seja rele
vante para todas. O que estou dizen
do é que os executivos precisam dar 
mais atenção ao relacionamento en
tre gestores e funcionários. Essa ex
periência fez maravilhas por nossa 
empresa e cada vez mais gente está 
se perguntando: por que não? 

Como a HCL faz com que os funcioná
rios se sintam confortáveis desafian
do seus gestores e o sr. mesmo? 
Usamos a técnica do reconheci
mento em 360° como ferramenta de 
desenvolvimento dos funcionários, 
mas não da forma como é tradicio
nalmente utilizada. Criamos um 
processo de 360° em que qualquer 
um pode dar feedback para qual
quer um, incluindo eu próprio. Pu
blicamos os resultados internamen
te de forma que todos os funcioná
rios possam vê-los. 

Bem ou mal, todos nós apren
demos com os resultados. Tudo é 
aberto, é transparente e o impacto é 
positivo. Descobrimos que essa prá
tica motiva as pessoas a desafiar seu 
comportamento. Elas se esforçam 
mais. Além disso, buscamos formas 
simbólicas de ser um modelo de 
abertura. 

Formas simbólicas? Como assim? 
Uma coisa que fiz foi dançar na fren
te de todos os meus funcionários. 
Isso foi para acabar com aquela aura 
que todo presidente de empresa car
rega. Também iniciei um blog cha-



mado "Você e eu", no qual estimulo 
os funcionários a me fazer perguntas 
de forma aberta. A única regra que 
estabeleci foi que, para fazer uma 
pergunta, é preciso deixar seu nome 
registrado. Todos os milhares de 
funcionários podem ver a questão e 
minha resposta. 

As perguntas que enviavam ao CEO 
blogueiro são fáceis? Saias-justas? 
No começo fiquei deprimido com o 
resultado, porque recebia principal
mente questões negativas. Então, rea
lizei um open house com um grupo 
de funcionários. "Estou me sentindo 
muito mal", eu disse. "Ninguém está 
dizendo nada que seja positivo sobre 
nossa empresa. Vocês acham que l i 
bertei um gênio que está espalhando 
falta de motivação?" 

A resposta foi interessante. Disse-
ram que é bom lavar roupa suja em 
público, nesse caso, no blog, porque 
isso desenvolve confiança. Elimina 
os rumores, os boatos. Discutimos 
tudo abertamente e de forma since
ra. Nem sempre temos soluções para 
os problemas, mas pelo menos pode
mos expô-los. Depois disso, comecei 
a mostrar os números dos resultados 
financeiros e dei minha perspectiva 
sobre o que acontecia. O tom predo
minante do blog começou a mudar. 

Quando o sr. começou a divulgar os 
números financeiros internamente, 
como as pessoas reagiram? 
Dividi as pessoas com que me comu
nicava em três grupos. Na Zona 1, 
t ínhamos as transformadoras e os 
profissionais de iniciativa. As pes
soas na Zona 2 eram deprimidas 
e tiravam energia da organização; 
tendiam a projetar a ideia de que as 
coisas não dariam certo ou de que eu 
estava apenas tentando me livrar das 
pessoas. E na Zona 3 ficava o pessoal 
em cima do muro, que não assumia 
riscos nem posições próprias. 

Em qualquer t ransformação, 
você precisa primeiro convencer 
os transformadores a segui-lo e 
ignorar os deprimidos. Em segui

da, é preciso transformar a maior 
parte possível do pessoal em cima 
do muro em transformadores. Isso 
é mais fácil falar do que fazer. Mas 
uma das formas de consegui-lo é 
por meio da t ransparência , com-

partilhando os números financei
ros, de modo que as pessoas pos
sam descobrir por conta própr ia se 
estão contribuindo para o cresci
mento da empresa. 

Quando começamos a publicar, 
de forma detalhada, o desempe
nho financeiro de unidades de 
negócios, conseguimos três coi

sas: os funcionários puseram-se 
a fazer uma série de perguntas a 
seus gestores, e estes tinham de 
responder; a iniciativa deu início 
a muitas ações; e passou a existir 
apenas uma versão da verdade, 
sem múlt iplas interpretações. 

Que diferença o sr. acha que esse 
grau de transparência vai fazer na 
saída da recessão? 
Seja qual for a confiança que tenha 
sobrado nas estruturas de gestão ba
seadas no comando e controle, ela 
foi profundamente testada durante a 
recessão. Disseram-me que, nos ne
gócios em geral, a confiança dos fun
cionários nos gestores atingira seu 
nível mais baixo até então. Tentamos 
deliberadamente preparar todos 
para sair na outra ponta da recessão 
como vencedores, o que requer mui
to esforço dos funcionários. 

E isso num momento de retração, 
em que o instinto manda man
ter quem tem melhor desempe
nho e deixar os outros ir embora. 



Não sou contra a retração de gas
tos, as dispensas ou qualquer ação 
de gestão que se faça necessária. 
Cerca de 3% de nossos funcioná
rios, os de desempenho mais bai
xo, foram dispensados. As questões 
importantes são: como você faz 
isso? Qual o grau de t ransparên
cia? Qual o esforço extra que você 
faz para comunicar as razões das 
demissões? 

Em seu livro, o sr. advoga encontros 
anuais informais com clientes e parcei
ros. 0 que acontece nesses encontros? 
Acreditamos que nossos clientes sa
bem mais do que nós e que diferen
tes setores de atividade têm muito 
a aprender uns com os outros: ser
viços financeiros e varejo, varejo e 
indústria, norte-americanos e chine
ses, chineses e japoneses. A possibi

lidade de conversarem uns com os 
outros já é um grande atrativo. 

Em 2009, 650 executivos de nível 
de direção apareceram. Estávamos 
esperando 400. Todos os anos, entre 
os participantes, muitos estão bem à 
frente dos demais em suas ideias e 
alguns que talvez estejam trabalhan
do com nosso concorrente. 

Quanto dura esse encontro? Como 
funciona? 
Um dia e meio. Os participantes fa
lam sobre os tópicos que eles esco
lhem. Em um painel no encontro de 
2009, por exemplo, quatro presiden
tes de empresa debateram como a 
política "funcionários em primeiro 
lugar, clientes em segundo" havia 
ajudado os clientes. Nenhum fun
cionário da H C L participa dessas 
discussões e não fazemos apresen

tações de vendas nesses encontros. 
Trata-se de aprendizado colaborati-
vo e é muito popular entre executi
vos seniores. 

Falamos sobre funcionários e clien
tes. E os acionistas? 
A H C L é uma companhia de capi
tal aberto, e os acionistas são muito 
importantes para qualquer empresa 
voltada para o crescimento. No en
tanto, temos sido muito cautelosos 
em nossas referências internas aos 
acionistas. Quando estamos num 
período de transformação, não fa
zemos muitas declarações, interna
mente, sobre ele. Não concordo que 
os ganhos do presidente da empre
sa devam estar ligados ao preço das 
ações, pois diversas variáveis podem 
afetar a cotação em bolsa. O presi
dente deve tomar decisões que serão 
boas para o negócio e para a socie
dade no longo prazo, mas isso talvez 
não seja valorizado pelo mercado no 
curto prazo. 

Ao mesmo tempo, estamos o tem
po todo refinando a forma como nos 
comunicamos com os acionistas. Em 
nosso site, nossos resultados trimes
trais ocupam quase 40 páginas. Acho 
que esse grau de transparência é raro 
no mundo atual. Uma vez por ano, 
fazemos uma apresentação sobre a 
estratégia dos cinco anos seguintes, 
explicando as grandes tendências e 
aonde queremos chegar. Nós nos es
forçamos para formar melhor nossos 
acionistas e ajudá-los a entender nos
so pensamento. 

E isso tem resultado? 
Em 12 meses, registramos uma va
lorização de 70% de nossas ações, o 
que também mostra que a política de 
colocar os funcionários em primei
ro lugar funciona para os acionistas 
igualmente. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 15, n. 85, p. 88-94, mar./abr. 2011.




