


omo pesquisador da área de gestão, tive a 
oportunidade de investigar muitas organi
zações e aprendi que a maioria das gran
des empresas é bem parecida, pelo menos 
no que diz respeito à gestão. Os rituais de 
estabelecimento de metas, planejamento, 

orçamento e avaliação do desempenho diferem pouco de 
uma empresa para outra. A arquitetura do poder varia 
menos ainda. Estruturas hierárquicas, indicação de lide
ranças de cima para baixo e funcionários cumpridores de 
ordens se repetem em quase toda empresa que estudei. 

Uma exceção espantosa é a W.L. Gore & Associates. 
Conhecida principalmente pela marca Gore-tex, de teci
dos de alta performance e das cordas de guitarra Elixir, 
a companhia faz mais de mil produtos e emprega 9 mil 
pessoas em 50 locais mundo afora. Onde quer que opere, 
a Gore é frequentemente ranqueada como um dos me
lhores lugares para trabalhar. 



Visitei a empresa pela primeira vez quando fazia pes
quisas para meu livro O futuro da administração, depois 
que ela tinha sido qualificada como a mais inovadora do 
mundo pela revista Fast Company. Aquela primeira visi
ta foi estranha, desconcertante até. Praticamente não en
contrei nada ali que correspondesse às práticas de ges
tão que observara em centenas de outras empresas -não 
havia títulos, chefes e hierarquia formal. Senti-me como 
um cirurgião que tivesse aberto um paciente que parecia 
humano, mas se revelava recheado de fios e circuitos. 

"BILL PASSOU UM BOM TEMPO 

PENSANDO SOBRE 0 ELEMENTO 

HUMANO. ELE FOI INFLUENCIADO POR 

DOUGLAS MCGREGOR E MASLOW" 

Quando conheci a Gore, porém, percebi que essa ana
logia estava invertida. A Gore era profundamente huma
na e, em contraste, todas as outras companhias que es
tudei eram cyborgs. O modelo de gestão da Gore parecia 
estranho apenas porque cresci acostumado às práticas 
desumanas que predominavam na maioria das outras 
companhias. 

O fato é que o modelo de gestão progressiva da Gore 
esteve à frente de seu tempo por mais de meio século, 
desde que a empresa foi fundada em 1958 por Wilbert 
(Bill) L. Gore, engenheiro químico que saiu da DuPont 
com o objetivo de construir uma empresa que tivesse a 
inovação como carro-chefe. Uma medida da resiliência 
movida a inovação da Gore: em 50 anos ela nunca teve 
prejuízo. 

Apesar de não ter VP executivo, VP sênior ou mesmo 
o bom e velho VP, a Gore tem um CEO. Terri Kelly foi 
indicada por seus pares em 2005. Ela entrou na Gore em 
1983, depois de se graduar summa cum laude em enge
nharia mecânica pela University of Delaware, e exerceu 
diversos papéis de liderança na empresa. Recentemente, 
nos encontramos e pedi que ela nos conduzisse a um 
mergulho profundo nas práticas de gestão maravilhosa
mente estranhas (ou estranhamente maravilhosas) da 
Gore. 

Quais os elementos mais característicos do modelo de 
gestão da Gore? 
Primeiro, não queremos nos basear em hierarquia. So
mos uma rede, e os colaboradores podem se dirigir a 
qualquer um da organização para conseguir o que preci
sam para obter resultados. Segundo, resistimos a títulos. 
Temos muitas pessoas em posições de responsabilidade, 

mas a noção de cargo as coloca em caixas e, pior, em 
posições nas quais podem assumir que têm autoridade 
para mandar nos outros. Terceiro, nossos colaboradores, 
que são todos proprietários da companhia, comprome
tem-se com aquilo em que querem trabalhar. Acredita
mos que, em vez de ter um chefe ou um líder para di
zer às pessoas o que fazer, é mais poderoso deixar que 
cada uma decida em que quer trabalhar e com que pode 
contribuir mais. Se o colaborador se comprometeu, há 
uma expectativa de resultado. E quarto: nossos líderes 
têm posições de autoridade porque têm seguidores. Mais 
do que confiar em um processo de indicação de cima 
para baixo, no qual geralmente se é promovido por ser 
mais velho ou por ser o melhor amigo de um executivo 
sênior, permitimos que a voz da organização determine 
quem realmente se qualifica para ser líder, com base na 
disposição dos outros para segui-lo. 

Bill Gore fundou a companhia há mais de 50 anos. Qual era 
sua visão? De onde saíram essas ideias radicais de gestão? 
Bil l era apaixonado por novos materiais e viu muito po
tencial nos fluoropolímeros. Quando começou a Gore, 
seu business plan não estava totalmente desenvolvido, 
mas ele havia criado um conjunto de crenças sobre como 
liderar as pessoas e construir uma empresa. O que mo
tivou Bi l l foi uma compreensão de que, como empresa, 
t ínhamos de inovar. Não nos daríamos bem a menos que 
pudéssemos trazer produtos inovadores ao mercado. 

Bi l l passou um bom tempo pensando sobre o elemento 
humano. Ele foi influenciado por Douglas McGregor, au
tor de O lado humano da empresa [publicado em 1960], 
e por Abraham Maslow e sua visão de como as pessoas 
reagem quando não se sentem seguras e protegidas. 
Essas filosofias estabeleceram as bases dos valores de 
nossa companhia. Mas há um propósito de negócio claro 
em tudo isso; o objetivo não era simplesmente criar um 
ambiente de trabalho feliz. 

A Gore não tem hierarquia formal ou títulos, mas ob
viamente tem líderes, indivíduos cujas capacidades de 
liderança lhes dão mais influência e autoridade. Como 
alguém se torna líder na Gore? 
Um de nossos colaboradores disse: "Se você convoca 
uma reunião e ninguém aparece, provavelmente não é 
um líder, porque ninguém está disposto a segui-lo". Na 
Gore, o teste de liderança é simples assim: os demais es
tão dispostos a segui-lo? Usamos um processo de revisão 
por pares para identificar quem se destaca nos papéis de 
liderança. Na Gore, os líderes emergem e, uma vez que 
assumem o papel, entendem que seu trabalho é extrair 
os pontos fortes de suas equipes. 



É como se as pessoas conquistassem seu poder apoiando 
os outros e, se param de fazer isso, seu poder começa a 
erodir. Como essa realidade molda os comportamentos 
de liderança e orienta os resultados do negócio? 
O desafio no modelo de liderança distribuída é garan
tir que não seja simplesmente um caos. Há normas de 
comportamento e orientações a seguir. São as "regras 
de combate". Todos os colaboradores entendem como es
ses valores são críticos; então, quando os líderes tomam 

decisões, as pessoas querem saber "por quê". Isso coloca 
um fardo tremendo sobre o líder, para que explique a ló
gica por trás da decisão e coloque-a no contexto de nossa 
cultura: "Por que isso é justo? Por que é consistente com 
nossas crenças e princípios?". 

Consigo entender como essa consulta minuciosa produz 
adesão, claro. Mas isso não torna as coisas mais lentas? 
O processo às vezes é frustrante, mas cremos que, se 
você gastar mais tempo antes, terá colaboradores que 
não só terão aderido totalmente, como também se com
prometerão com o resultado. No processo, também aju
dam a refinar a ideia e melhorar a decisão. Então leva 
mais tempo, mas descobrimos que, assim que a decisão é 
tomada, é melhor sair da frente, porque aí a organização 
inteira está ansiosa para executar. Em muitas empresas, 
os líderes tomam decisões rápidas, mas não entendem 
que a companhia não está por trás da decisão. 

Os executivos geralmente tentam obter alinhamento ven
dendo uma decisão depois que ela foi tomada. Para eles, 
alinhamento é um exercício de comunicação ou pensam 
que podem simplesmente propor um conjunto consistente 
de incentivos financeiros. Ao contrário, parece que a Gore 
vê o problema do alinhamento como de envolvimento. 
Exatamente. Todos os nossos colaboradores são proprie
tários e sentem um grau incrível de responsabilidade 
pelos resultados do negócio. Se acham que estamos indo 
na direção errada, sentem-se compelidos a falar e sabem 
que nossos valores lhes dão direito a voz. Para os líderes, 
isso pode ser problemático às vezes, porque você não é 



só avaliado pelos resultados que obtém, mas pela forma 
como realiza seu trabalho. Um dos trabalhos mais difí
ceis é ser líder na Gore, porque se espera demais deles. 

Sei que a Gore dá muita ênfase a construir grandes equi
pes, assim como a desenvolver grandes líderes. Você 
pode explicar o pensamento por trás disso? 
Acho errado acreditar que as decisões mais importan
tes de um negócio são tomadas por líderes seniores. 
Algumas das decisões mais impactantes da Gore são 
tomadas por pequenos grupos. Em todo grupo você en
contra pessoas com perspectivas muito diferentes; elas 
não pensam parecido -e nós estimulamos isso. Também 
estimulamos os grupos a levar um bom tempo para se 
aproximar, construir confiança, criar relacionamentos, 
porque sabemos que, se jogarmos as pessoas em uma 
sala e elas não tiverem uma base de confiança, sentirão 
como se estivessem sendo atacadas pessoalmente. Inves
timos muito em tornar nossas equipes eficientes; então, 
quando surgem grandes debates, a discussão acontece 
em um ambiente no qual todos estão procurando a me
lhor solução, e não "você ganha, eu perco". 

Na maioria das organizações, os líderes têm o poder do 
cargo -alguém fez deles chefe de um setor ou função-, 
então eles podem assumir que os outros vão segui-lo, 
porque devem. E há sanções -eles podem demitir ou re
baixar subordinados que não entrem no barco. Mas isso 
não acontece na Gore. Quando você traz líderes de fora, 
eles têm dificuldade de se adaptar ao modelo? 
Às vezes trazemos talentos de fora, mas temos muito 
cuidado antes de colocá-los em um papel de liderança, 
porque, mesmo que tenham grande capacidade e expe
riência, não sabem como navegar em nossa cultura. Nor
malmente, para começar, nós os colocamos em papéis 
funcionais e em algum outro papel no qual podem de
monstrar suas habilidades e expertise. Nós os ajudamos 
a aprender como liderar de maneira consistente com 
nossa cultura. Fomos bem-sucedidos em alguns casos, 
mas não é fácil. Quando contratamos pessoas de fora e 
pedimos que falem sobre seus valores, elas dizem: "Acre
dito em trabalho em equipe". Mas, quando retiramos o 
poder do cargo, isso pode deixá-las arrasadas -porque 
não tinham se dado conta de que seu sucesso era em 
função de sua posição e poder, e de sua habilidade de 
comandar e controlar. 

Em outras empresas, geralmente se espera que o líder 
seja a pessoa mais inteligente da equipe, a voz da compa
nhia -o onisciente. Mas, se você quer mobilizar a empresa 
toda, é preciso distribuir a responsabilidade pela lideran
ça aos colaboradores que têm conhecimentos relevantes. 



Como esses novos colaboradores aprendem sobre a cul
tura da Gore? 
No primeiro dia, trabalhamos com cada um para desen
volver seus compromissos iniciais. Também lhe desig
namos um patrocinador, papel diferente de líder. O pa
trocinador tem um compromisso pessoal com o sucesso 
e o desenvolvimento de um colaborador, sua responsa
bilidade é ajudar o colaborador a atingir seu potencial 
completo. 

Novos colaboradores confiam em seus patrocinado
res, porque não sabem como fazer as coisas; eles não 
conhecem nossa linguagem. Um novo colaborador pro
vavelmente vai experimentar bastante liberdade que não 
tinha em seu último emprego, mas também muito mais 
responsabilidade. Mesmo que o patrocinador esteja ali 
para apoiá-lo, é preciso estabelecer os próprios objetivos 
de carreira e determinar para si mesmo onde pode fazer 
a maior contribuição. Para muitas pessoas, isso é bem 
diferente do que elas vivenciaram em um ambiente mais 
estruturado. 

Outro aspecto único é a forma de instalar as fábricas da 
Gore. Evitou-se construir fábricas grandes, especializa
das, em locais de baixo custo de mão de obra. A Gore tam
bém separa um negócio em dois quando atinge determina
do tamanho. Nada disso soa muito eficiente. Qual a lógica? 
Há práticas que funcionam bem para nós. Primeiro, a 
inovação depende do tripé pesquisa, manufatura e ven
das, e achamos que tudo precisa estar no mesmo lugar, 
com as pessoas trabalhando juntas. Isso também nos 
ajuda a desenvolver líderes. 

Em segundo lugar, se uma fábrica fica muito grande 
ou se um negócio fica muito amplo -mais de 250 ou 300 
pessoas-, a dinâmica começa a mudar. O senso de pro
priedade, o envolvimento na tomada de decisão, o senti
mento de que posso ter um impacto se diluem. Procura

mos oportunidades em que dividir uma unidade e repli
car certas atividades podem acelerar o crescimento. 

Na Gore, há várias pequenas sedes com menos de 300 
colaboradores, porque isso leva a um nível diferente de 
foco e propriedade. Quando você divide um negócio, a 
unidade menor consegue os próprios recursos e pode es
tabelecer suas prioridades. Outro bônus: surgem novos 
líderes, porque não se tem mais uma equipe única de 
liderança sob um grande guarda-chuva, mas duas equi
pes de liderança distintas. 

Por fim, outra coisa que nos ajuda no ambiente econô
mico atual é que colocamos juntos negócios que são dife
rentes, transferindo pessoas do pior para um melhor. Se 
um setor vai mal, os colaboradores podem ir para outro 
mais promissor. Se as fábricas estivessem em localidades 

"OUTRA COISA QUE NOS AJUDA NO 

AMBIENTE ECONÔMICO ATUAL É QUE 

COLOCAMOS JUNTOS NEGÓCIOS QUE 

SÃO DIFERENTES, TRANSFERINDO 

PESSOAS DO PIOR PARA UM MELHOR" 

isoladas, seria muito mais difícil. Então, gostamos da ideia 
dos campi, nos quais uma quantidade de pequenas fábricas 
está colocada em um raio de 40 quilômetros. Dessa forma, 
as pessoas não têm medo de se mudar e hesitam menos em 
assumir uma nova oportunidade. Isso reduz o risco de que 
os colaboradores tentem preservar uma área de negócio ou 
produto que não valha mais a pena para a empresa. 

Para um gestor exigente típico, o modelo da Gore pode 
parecer utópico, até ingênuo. Mas de onde vem a discipli
na? Muitos gestores veem liberdade e disciplina como es
colhas mutuamente exclusivas, mas esse claramente não 
é o caso da Gore. 0 que orienta a disciplina na empresa? 
Às vezes as coisas são caóticas. Não quero pintar um 
quadro de que seja perfeito, mas há coisas fundamentais 
que mantêm a Gore unida. Há os valores com os quais 
nos comprometemos, em termos de como vamos tratar 
um ao outro, o que gera um elemento de confiança enor
me na cultura da empresa. 

Uma das coisas mais poderosas que criam disciplina é 
que todos sabem que serão classificados por seus pares 
e que a recompensa depende dessa classificação. Essa 
pressão é muito mais poderosa do que a de cima para 
baixo. Se nossos colaboradores não fossem avaliados por 
seus pares, indivíduos que sabem o que fizeram e como 



interagiram com os demais no dia a dia, eles poderiam 
ficar tentados a assumir uma tarefa que fosse pessoal
mente interessante apenas para eles, não para os demais. 
Mas, ao contrário, todo colaborador está constantemente 
pensando: "Quero ser visto dando uma grande contri
buição ao negócio". 

Normalmente, um colaborador é avaliado por 20 ou 30 
pares e, em contrapartida, avalia 20 a 30 colegas. Des
cobrimos que são muito recorrentes os nomes de quem 
as pessoas veem como contribuindo mais e contribuin
do menos. Há coerência, há consistência. Não dizemos 
a nossos colaboradores que critério usar, simplesmente 
pedimos que baseiem a classificação em quem está fa
zendo a maior contribuição para o sucesso do negócio e 
se está se comportando de maneira colaborativa. 

Um comitê plurifuncional de indivíduos com papéis 
de liderança observa essas informações, discute e orga
niza um ranking geral, de 1 a 20, desses colaboradores 
em particular. Então, ao estabelecer as recompensas, 
certifica-se de que haja boa inclinação na curva de paga
mento, para que as pessoas que estão fazendo as maiores 
contribuições também sejam as que ganham mais. 

A Gore tem mais de 50 anos e foi tema de muitos estudos 
de caso. Por que esse modelo de gestão não criou raízes 
em outras empresas? 
Ainda estamos evoluindo, mas o que eu diria a outro 
CEO que quisesse implementar nosso modelo, em pri
meiro lugar, é o seguinte: é preciso olhar para os valores 
de sua companhia. 
• Que comportamentos têm sido recompensados e refor
çados ao longo das décadas? 
• É uma cultura que acredita e encoraja os indivíduos? 
• Estimula o espírito colaborativo? 
• Encoraja o compartilhamento de conhecimento? 

É preciso enfrentar isso antes do restante. Um dos 
maiores erros que uma organização pode cometer é arti
cular todos esses grandes valores, mas não corresponder 
a eles -as pessoas se tornam cínicas. 

Em segundo lugar, você tem de avaliar seu modelo de 

liderança. É incrivelmente importante observar a moti
vação de seus líderes, como são recompensados e o que 
valorizam. Se você não encarar isso, estará em apuros. 
Nosso modelo exige líderes que vejam seus papéis de 
outra forma. Eles não são comandantes. Seu trabalho é 
tornar o resto da organização bem-sucedida. Eles têm 
de desistir do poder e controle para permitir que esse 
processo caótico aconteça -então se obtêm perspectivas 
diferentes e equipes que se unem para tomar decisões. 

Terceiro, é necessário ser claro quanto ao sistema de 
freios e contrapesos. Na Gore, usamos o processo de 
revisão por pares, mas poderia ser diferente em outra 
empresa. O que vai recompensar e reforçar os valores 
cotidianamente? Isso precisa estar embutido nas práti
cas de gestão. É a sequência que eu seguiria se tentasse 
promover a cultura da Gore em outra empresa. 

No passado, alguém poderia olhar para o modelo da Gore 
e dizer: "Bem, é interessante, mas não é essencial -há 
outras formas de gerenciar negócios". Quando penso nos 
elementos centrais do modelo, porém, parece-me que, 
agora, estão se tornando imperativos competitivos... 
Sim, é isso o que nossos jovens colaboradores querem. 
Eles esperam ter a oportunidade de fazer a diferença. 
Esperam saber por que estão trabalhando em alguma 
coisa. Esperam trabalhar em uma rede colaborativa na 
qual a informação seja compartilhada livremente. Se 
uma organização não tem essas características, suspeito 
que não será capaz de competir nem de atrair o talento, 
e certamente não será capaz de retê-lo. Tudo se resume 
a isto: reunir os melhores cérebros. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 15, n. 85, p. 72-79, mar./abr. 2011.




