
Nossa cultura ainda é dominada 
pelo curto prazo e pelo resultado 
financeiro. Há pouco espaço para 
empreender. 

Toda cultura corporativa tem dois 
pilares fundamentais: a liderança que 
está no topo da organização e a cultura 
do país onde essa organização se insere. 
Quanto à cultura brasileira, ela tem 
três características principais. Uma é a 
flexibilidade; outra, o traço relacional e a 
terceira são as relações de poder ainda 
autoritárias, permeadas por um estilo 
sedutor e disfarçadas pelo paternalismo. 

Já temos culturas organizacionais 
bem definidas que servem como 
modelo. A Ambev, por exemplo, é 
uma cultura que assume os riscos 
analisando as oportunidades de 
crescimento. 

Empresas estruturadas horizontalmente têm maior agilidade 
para se adaptar à complexidade do mercado brasileiro e se 
adequar a seu ambiente competitivo. Começamos a ver isso. 
Por exemplo, as operações da Votorantim são conduzidas 
sob o Sistema de Gestão Votorantim, que agrega as melhores 
práticas. Seus objetivos são o aprimoramento de resultados 
por meio de um modelo que atende às necessidades dos 
diferentes públicos, a manutenção de linguagem única e a 
perenização do conhecimento. 

Há ainda muito para ser desenvolvido nesse campo 
em nosso País, porque o modelo hierárquico de 
que "manda quem quer e obedece quem tem 
juízo" ainda prevalece. Mas a mudança é questão 
de tempo, porque esse modo será duramente 
desafiado pela geração Y, que foi criada em uma 
estrutura familiar mais liberal e menos hierárquica. 

A nova e bem-vinda moda no Brasil é a organização por 
processos. Mas a maioria das empresas aqui ainda é funcional 
e hierarquizada, o que faz com que o trabalho não flua no 
ritmo, na velocidade e com a integração que dão suporte a um 
desempenho empresarial excepcional e sustentável. É preciso 
alterar isso, pois o mundo contemporâneo pede outro tipo de 
arranjo organizacional. O drama é que, para mudar os processos 
e as estruturas, as pessoas precisam mudar a forma de pensar, 
de olhar o mundo. O líder deve deixar de ser controlador 
e assumir seu papel de orientador, passar de especialista 
funcional a facilitador da rede. 

A chave está no processo de aprendizagem, já 
que as empresas brasileiras tinham uma estrutura 
mais hierarquizada e formal antes e, agora, estão 
justamente desenvolvendo novos modos de 
organização e de estrutura, aprendendo a trabalhar 
de formas mais matriciais. Como exemplo de 
organização, destaca-se, sem dúvida, a Odebrecht. 



0 estímulo à multiplicação de lideranças apresen
ta claros benefícios com a geração de ideias que 
racionalizam processos, impulsionam receitas e 
reduzem custos. No Brasil, uma das empresas que 
vêm colhendo os frutos de manter uma política 
de capital humano baseada em desenvolvimento 
dessas habilidades e de integração é a Cosan. 
É hoje a terceira maior produtora de açúcar do 
mundo, quinta maior produtora de etanol e uma 
das maiores exportadoras desse combustível. 

Priorizar a atuação e o investimento em gestão 
de pessoas depende do desenvolvimento 
de lideranças e da implantação de processos 
baseados em competências. A Natura é uma 
companhia brasileira que possui um modelo 
baseado em competências, para tornar os 
profissionais mobilizados e comprometidos com 
resultados e deixá-los prontos para inovações. 
Esse modelo é atraente e tem demonstrado 
maior potencial para retenção de talentos. 

Cada vez mais o sucesso das empresas 
está atrelado a obtenção, análise e 
compartilhamento das informações do 
mercado e das experiências passadas. 
Esse conjunto de conhecimento tornou-
-se um ativo essencial e estratégico, que 
demanda das empresas brasileiras mais 
investimentos e mais estrutura dedicada 
para ser gerenciado. 

Podemos dizer que a liderança já é um produ
to de exportação nosso! O Brasil está envian
do seus líderes empresariais a outros países 
do mundo. Exemplos não faltam: Alberto 
Weiss, da Bunge; Carlos Brito, da AB InBev; e 
Paulo Sérgio Kakinoff, da Audi. Temos vários 
méritos nessa área. 

A geração Y trará novos desafios para a 
gestão de pessoas nas empresas do País. 
Vivemos em um ambiente em que as leis 
trabalhistas são dos anos 1940-1950; 
os executivos, dos anos 1950-1960; e 
os jovens talentos, dos anos 1970-1980. 
Precisamos repensar nosso modelo de 
gestão de pessoas urgentemente. 

Ah, se soubéssemos o que sabemos! 
Fizemos uma pesquisa recente em grandes 
empresas brasileiras e concluímos que 
fazemos pouca gestão do que conhecemos; 
transferimos para os indivíduos essa 
responsabilidade, o que, muitas vezes 
resulta em ineficiências e lutas de poder. 

Por que as pessoas permitem que alguém 
as lidere? A resposta é: elas querem líderes 
e estes devem ser "agridoces" desafiando 
seus liderados, tomando decisões duras 
(mesmo que gerem sofrimento), mas mos
trando que suas ações foram necessárias e 
justas. Esses líderes têm grande capacidade 
de comunicação e sabem tocar o coração das 
pessoas. Sua força e sua coerência ajudam 
a dar significado à vida de seus liderados. 
Além disso, são, em geral, bem-sucedidos 
-afinal, ninguém quer seguir quem não tem 
sucesso. 

A gestão de pessoas tem quatro faces no Brasil. 
Uma delas é formada por gestores preparados 
para lidar com os paradoxos e cujas competên
cias constroem o futuro da empresa. O segundo 
grupo dirige seus esforços para gerir pessoas 
em um contexto de mudanças frequentes, 
adaptando suas competências às estratégias 
da organização. Outros ainda estão na fase 
de criação e fortalecimento dos sistemas de 
recursos humanos. A última face é formada por 
executivos que alardeiam usar metodologias de 
última geração, mas essas não dialogam entre 
si nem com a estratégia do negócio. 

Em uma sociedade relacional como a bra
sileira, a gestão de conhecimento está mais 
fundamentada nas relações de confiança, 
diferentemente do que ocorre nas socie
dades mais racionais. Divide-se para mul
tiplicar, sim, mas somente com as pessoas 
em quem se confia. Nessa área, contudo, 
as ferramentas também são importantes 
e, nelas, as empresas brasileiras fizeram 
grandes avanços. Porém as ferramentas 
não vão gerar o resultado esperado se as 
relações de confiança no outro e na empre
sa não forem cultivadas. 

0 estilo brasileiro de liderança ainda é muito 
autoritário, o que se nota principalmente quando 
nossas empresas vão para países desenvolvidos, 
que têm outro tipo de cultura e de modelo de 
gestão. Liderar em ambientes menos desiguais e 
mais democráticos está sendo um aprendizado 
importante para as companhias nacionais. 

As empresas brasileiras ainda têm muito 
o que aprender sobre como gerenciar pes
soas e vêm apresentando várias dificulda
des e fragilidades nessa seara. 



0 Brasil já tem bons exemplos. O 
modelo tradicional de construção de 
marcas, por meio de investimentos 
financeiros e divulgação na mídia, é 
utilizado eficientemente pela Ambev. A 
empresa consolida somente marcas de 
alta participação no mercado por meio 
do investimento focado em uma única 
categoria. Além disso, observam-se 
também exemplos de disseminação 
da marca sem fortes investimentos 
em mídia, como no caso da rede de 
óculos e acessórios Chilli Beans. A 
empresa fortaleceu sua marca por 
meio da inovação e do posicionamento 
diferenciado no mercado -oferecendo 
produtos inovadores e de boa qualidade 
com preços acessíveis. 

A gestão de marcas é um gigantesco 
desafio brasileiro, em especial no con
texto mundial. Recentemente perguntei 
a um grupo de executivos de diferentes 
países que marcas brasileiras eles 
conheciam e as únicas citadas foram 
Embraer e Petrobras. 

Algumas empresas brasileiras já se 
destacam em relação à prioridade 
com que tratam seus clientes, 
transformando esse relacionamento 
em uma forma de aprendizado. Muitas 
se utilizam das preferências de seus 
clientes, seja por compras frequentes 
ou pesquisas na internet, e, de acordo 
com o perfil traçado para cada 
consumidor, sugerem novos produtos 
que possam lhes interessar. 
Atualmente o Itaucard se destaca na 
interação com seus clientes por conta 
de uma campanha de cocriação, em 
que pede sugestões de locais onde 
eles gostariam de receber descontos 
especiais. 

Já são muitas as companhias, pela 
natureza do setor em que atuam, 
que investem em inovação. Esse é 
o caso das indústrias farmacêuticas, 
assim como das empresas de 
tecnologia. Veja o exemplo da TOTVS: 
percebeu que empresas de pequeno 
e médio porte não tinham condições 
de comprar softwares robustos e 
caros e, com isso, implementou o 
conceito de venda de "softwares 
modulares" para seus clientes a um 
custo mais baixo e acompanhou seu 
crescimento, oferecendo assim outras j 
possibilidades para implementação. 

Os desafios ambientais, sejam de
vido às mudanças climáticas, sejam 
pela escassez de recursos naturais, 
vão nos exigir muita pesquisa e 
muito desenvolvimento daqui por 
diante. A agricultura também está 
deixando de ser primária para se 
tornar high tech; veremos cada vez 
mais a combinação de conhecimen
tos gerando revoluções tecnológicas 
em nosso agronegócio. 

Enquanto a construção das marcas não 
estiver lastreada, de fato, pelos valores 
-ou seja, pela cultura- da empresa, 
estas não sustentarão seu êxito ao 
longo do tempo. Em organizações 
bem-sucedidas, a essência de uma 
marca é o que lhe dá sustentabilidade, 
é o que diferencia a empresa de seus 
concorrentes. Um exemplo de empresa 
que tem essa característica com 
excelência é a Natura. 

Felizmente algumas empresas 
brasileiras já compreenderam que não 
há relacionamento sustentável com os 
clientes nem estratégia de marketing 
vencedora sem o compromisso dos 
colaboradores internos. Ou seja, 
seus clientes, no longo prazo, terão a 
mesma relação com a empresa que 
seus funcionários têm. Esse é um 
fator fundamental para a geração de 
resultados empresariais excepcionais. 

A soma de criatividade com 
disciplina gera condições para 
a inovação florescer. A criati
vidade é um traço presente na 
cultura corporativa brasileira, 
mas não se pode dizer o mes
mo da disciplina. Entendo que 
a disciplina é algo que vem de 
dentro, enquanto a obediência 
vem de fora -como ainda é 
comum no Brasil, em razão da 
modelagem das relações de 
poder. A baixa disciplina ainda 
diminui a chance de sucesso 
na transformação da iniciativa 
criativa em inovação. 

O maior exemplo de desenvolvimento 
de marcas do Brasil é a Havaianas. Ao 
passar uma imagem de brasilidade, 
única e diferenciada, para todo o mun
do, serve de modelo para muitas outras 
empresas. 

E um ponto muito interessante, pois 
nossas empresas o estão aprendendo 
e fazendo cada vez melhor. Algumas 
multinacionais, inclusive, vêm dando 
mais autonomia para as subsidiárias 
brasileiras investirem nesse conceito. 

Temos um belo exemplo nessa 
área: a Embraer. Hoje tem toda 
uma marca muito forte em 
termos de inovação e tecnologia e 
relacionamento com cliente. É um 
exemplo a ser replicado. 



Existe no mercado brasileiro uma 
predisposição para a formação de alianças 
estratégicas entre concorrentes. Essa 
tendência tem sido observada mundialmente 
também, devido à globalização e à maior 
competitividade entre empresas. São de 
diferentes naturezas as alianças estratégicas 
que as companhias atuantes no Brasil 
têm buscado para sustentar vantagens 
competitivas: incluem joint ventures, acordos 
de comercialização, redes associativistas. As 
vantagens da parceria podem ser observadas 
pela joint venture estabelecida em 2008 
entre a empresa norte-americana Hershey's 
e a nacional Pandurata Alimentos para a 
fabricação e distribuição de seus produtos 
no Brasil. Ambas puderam entrar em novos 
segmentos e complementar seus portfólios. 

A necessidade de construção de uma economia 
mais renovável está intensificando no Brasil 
as ações de gestão a favor da sustentabilidade. 
Isso apresenta duas implicações: a diminuição 
do impacto ambiental das atividades e a gera
ção de economias na utilização de recursos. 
Em termos de diminuição do impacto ambien
tal, as ações são realizadas, em certa medida, 
por força da legislação. Porém tais ações tam
bém são realizadas pelos benefícios da associa
ção da imagem da marca aos cuidados com o 
meio ambiente. 

As melhores práticas acontecem, de fato, quan
do observamos iniciativas capazes de abordar 
as duas implicações -reunindo atendimento a 
normas, redução de custos e benefícios para a 
marca. 

As empresas brasileiras vêm entendendo 
que a manutenção de vantagens compe
titivas só ocorre no longo prazo por meio 
da adoção de uma estratégia alinhada 
com seu mercado. A Natura faz isso mui
to bem, superando multinacionais como 
Avon, com três pilares: inovação, venda 
direta (proximidade do cliente) e sustenta
bilidade. Mas, em alguns mercados, vemos 
dois modelos de crescimento, como o 
varejo. Há tanto o varejo de eletrônicos 
fazendo fusões (Insinuante/Ricardo Eletra 
e Ponto Frio/Grupo Pão de Açúcar) e pres
sionando fornecedores como Whirlpool a 
reduzir preços, quanto lojas de departa
mentos e de vestuário aumentando orga
nicamente o espaço de vendas para evitar 
o risco de impactar a marca. 

É um prazer ter concorrentes e, no Brasil, 
estamos entendendo isso. Cada vez mais, 
veremos os novos concorrentes com 
diferentes "olhos" e com muita competência. 
Se as regras forem adequadas não podemos 
temê-los. Exemplos que devem ser 
observados: a entrada silenciosa de empresas 
chinesas em diferentes segmentos de nossa 
economia. 

É sinônimo de equilíbrio e de bom senso, de 
ética e de responsabilidade. E é uma palavra-
-chave desta primeira metade do século 21. 
O risco que corremos é deixar que seja 
ridicularizada ou perca seu sentido original: 
o de preservar as condições de vida no 
planeta, permitindo, ao mesmo tempo, acesso 
a todos os benefícios do desenvolvimento 
tecnológico e econômico. Preocupa-me como 
muitas empresas nacionais estão falando 
de sustentabilidade sem serem de fato 
sustentáveis. 

A inclusão social, a valorização das com-
modities e a transformação do agronegó-
cio, ao lado dos eventos que acontecerão 
no Brasil nos próximos anos, darão ao 
País e às empresas brasileiras condições 
especiais de crescimento sustentável. 
Aproveitar este momento com respon
sabilidade é o desafio dos tomadores de 
decisão em todos os niveis. Não basta 
crescer, é importante crescer com susten
tabilidade. 

A concorrência é um desafio para as cabeças 
dominadoras e os corações passionais 
brasileiros, que preferiam reinar sozinhos. 
Por outro lado, ela representa enorme 
fonte de alavancagem de performance e de 
melhores práticas. Para ser ao mesmo tempo 
concorrente e aliado, o que é cada vez mais 
exigido de nossas empresas também, é preciso 
competência para lidar com paradoxos, uma 
das qualidades mais importantes para o 
dirigente nestes novos tempos. 

Como comunidade empresarial, temos no Brasil 
a obrigação de colocar a questão da sustenta
bilidade na agenda. Não como moda, não como 
estratégia de marketing, e sim como um dos 
fundamentos que direcionam todas as decisões 
cotidianas. 

Vivemos no Brasil o crescimento no caos: 
o dinheiro é abundante, existem projetos 
e as pessoas competentes são raras. Há 
forte descompasso. Empresas de setores 
diversos têm hoje seu crescimento limitado 
por falta de gente competente. E a lógica 
patrimonialista ainda existente aumenta 
esse desafio ao sucesso das alianças 
organizacionais. Portanto, as reais chances 
de as empresas trilharem um caminho de 
crescimento sustentável estão nas mãos 
dos dirigentes -em sua capacidade, ou não, 
de magnetizar as pessoas competentes. E 
os outros? Terão problemas, com certeza, 
mesmo que no curto prazo se considerem 
bem-sucedidos. 

As empresas estão investindo cada vez mais 
tanto no quesito ambiental como no social. Um 
grande exemplo nesse campo é a Natura. A 
estratégia de internacionalização da empresa 
tem sido feita com base nos produtos brasileiros 
ligados a essas questões. 

Em se tratando de estratégia coorporativa, 
a Gerdau é o bom exemplo a seguir. É uma 
empresa que cresceu marcada por fusões 
bem gerenciadas. E está concorrendo em 
pé de igualdade com empresas internacio
nais, como as indianas, bastante fortes. 
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