
Como evitar 
a entropia 
Apesar da agenda carregada de compromissos, o engenheiro e administrador de empresas 
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS, copresidente do conselho de administração da Natura, 
reserva tempo para a militância em fóruns dedicados à discussão dos conceitos mais 
avançados que devem nortear o ambiente corporativo brasileiro do século 21. No Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (ledi), cujo conselho de administração preside, 
ele encontrou a tribuna certa de convergência desses novos conceitos. Fundada em 1989, a 
entidade passa ao largo dos assuntos do dia a dia para pensar no desenvolvimento do Brasil 
a longo prazo. Assim, tem uma fértil produção de estudos para aperfeiçoar as mais diversas 
áreas dos negócios — sem preferências setoriais. Na entrevista que se segue, Passos falou 
ao editor-contribuinte Jaime Matos sobre a necessidade de as empresas desenvolverem 
internamente novas lideranças de modo a perenizar os valores defendidos por elas. 



HBR: Qual é o peso atual da liderança dentro das 

companhias? 

Pedro Passos: Além do conhecimento técnico das 
pessoas, a indústria precisa de líderes. Os mode
los de gestão precisam estar descentralizados, com 
lideranças em todos os níveis , em todas as geo
grafias, em todos os setores. A evolução da tecnolo
gia da informação mudou o sistema de gestão sem 
que a gente percebesse e algumas pessoas até nem 
gostam que isso tenha acontecido, pois preferiam 
o modelo centralizado, sob controle. Mas é impos
sível voltar a tal modelo. Na nossa sociedade, a for
mação de líderes transformadores de negócios é 
um desafio. 

Formação de líderes significa reunir gente que 
pratica aquilo em que a companhia acredita. Não 
existe uma cultura certa e uma cultura errada. Exis
te a "sua" cultura. Com uma equipe dissonante em 
termos de cultura, você terá problemas de entropia 
dentro da organização em termos de produtividade. 
Visão estratégica, domínio técnico, inovação.. . tudo 
isso é importante, mas quem faz a diferença hoje, 
quem reinventa os negócios é o líder, porque tem a 
capacidade de "puxar" outros. 

Qual deve ser o papel do líder: conduzir processos 

ou apenas ser o facilitador, para que outros desen

volvam o trabalho criativo? 

O papel é muito mais o de facilitador, o de quem 
sabe identificar as pessoas, o grupo, e ter sinto
nia com eles. O conteúdo técnico é de menor i m 
portância: às vezes você precisa ter o proprietá
rio, mas às vezes vai comprá-lo fora. A tarefa do 
líder hoje é lidar com essa circunstância, e ser m u i 
to menos a figura controladora, da f i losofia do 

"manda quem pode, obedece quem tem juízo" . E 
também esse líder precisa ser u m a pessoa ante-
nada com as necessidades da nova geração, com a 
sustentabilidade. 

A Natura tem um programa interno para desenvol

vimento de lideranças? 

O que a gente procura, na Natura, é manter um pro
grama estruturado, mas se se olhar com cuidado, 
num ambiente em que não se fala muito, ou quase 
nada, de cosméticos, de produção. Mas se fala da 
marca Natura, dos valores da companhia, naquilo 
em que a gente acredita. Por exemplo: que trabalhar 
bastante dá resultados, que meritocracia é importan
te. Enf im, algumas coisas que são muito comuns a 
outras empresas. 

Nossa primeira turma de trainees foi formada em 
1993. Muita gente que ocupa hoje postos de liderança 
na empresa foi formada lá dentro. Os programas de 
liderança se sucederam, com vários nomes. E que
remos aprimorar ainda mais. Como a Natura é uma 
empresa que cresce a taxas altas, é necessário fazer 
certo balanceamento na manutenção da equipe: às 
vezes se erra para menos e é preciso trazer gente de 
fora. Não somos contra trazer gente de fora; ao con
trário, é importante oxigenar a companhia, mas os 
valores fundamentais têm que permanecer, pois 
se traz muita gente de fora sem atentar para isso, a 
companhia perde a identidade. No nosso caso, uma 
empresa de relacionamento, isso é mortal. 

É fácil falar, mas para fazer é trabalhoso. Esta
mos desenvolvendo um programa que chamamos 
Cosmos, lançamento recente de seis meses, que 
é uma reformulação dos nossos programas de 
formação de liderança, mas com os ingredientes 
que a gente privilegia na formação de um líder. Uma 
das coisas é dar o desafio para a pessoa resolvê-lo na 
prática, pois se aprende muito mais fazendo do que 
na sala de aula. Nossa experiência prática mostra 
isto: se você quer que o funcionário se torne um 
bom gerente, dê-lhe um cargo de gerente. 

Além da Natura, o senhor citaria outra empresa 

brasileira que tem conseguido benefícios desenvol

vendo lideranças internas? 

Eu atribuo a principal razão de sucesso de uma em
presa como a AmBev — que, não há como negar, é 

• uma empresa muito bem-sucedida, com inserção in
ternacional — à existência de uma liderança absolu
tamente consistente e que vem de muitos anos. Pelo 
que eu conheço da companhia, todas as principais 
posições foram formadas internamente. 

Esse modelo de criar a liderança na própria com
panhia é importante. Não é porque ele aprendeu ali a 
melhor fórmula de cerveja; é porque ele absorveu a 
cultura da companhia. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 4, p. 76-77, abr. 2011.




