




como um grupo de importância crucial nos quadros 
de gestão, dedicar um tempo considerável à intera
ção direta com esses gestores e usar essa interação 
para mobilizar toda a organização. Chamo essa abor
dagem de liderar pela frente. 

Liderar pela frente não é fácil. Exige muito do pre
sidente: tomar decisões estratégicas sobre que geren
tes de linha de frente deveriam ser usados como pon
to de alavancagem na organização, saber exatamen
te quando e como interagir com essa turma, reservar 
tempo e atenção para a interação e fazer a ligação en
tre problemas enfrentados por gerentes na linha de 
frente — que podem parecer menores — e questões 
maiores diante da empresa. É possível, no entanto. E 
quando um líder explora a enorme força latente na 
primeira linha da gestão de uma empresa, o resultado 
é uma organização mais resiliente e de maior sucesso. 

Já fui presidente. Falarei, portanto, daquilo que 
sei: como um presidente pode liderar pela frente. 
Mas as lições são igualmente relevantes para qual
quer pessoa à frente de uma grande organização, se
ja ela uma unidade de negócios, um departamento 
da empresa ou uma operação regional. 

Uma empresa de "motores entusiastas" 
Descobri a importância do contato com gerentes de 
primeira linha ao longo de mais de uma década no co
mando de reestruturações no setor farmacêutico. Em 
1997, assumi a presidência da Pharmacia-Upjohn, um 
laboratório com tantos problemas que um analista do 
setor declarou: "Só um milagre pode salvar a empre
sa". Consegui tirá-la do atoleiro e promovi sua fusão 
com a Monsanto em 2000. A empresa daí surgida, a 

Pharmacia, se juntou à Pfizer em 2003 — numa ope
ração de US$ 62 bilhões que representava um prêmio 
de 52% sobre a cotação das ações da Pharmacia. 

Tendo eliminado meu próprio cargo no processo, 
fui ser presidente da Schering-Plough, empresa às vol
tas com várias crises que ameaçavam sua sobrevivên
cia. Em seis anos, ajudei a resolver problemas imedia
tos da companhia, levei o faturamento de US$ 9 bilhões 
para US$ 20 bilhões, aumentei o número de fármacos 
em estágio final de desenvolvimento na empresa de 
cinco para 12 e elevei o total de medicamentos cam
peões de vendas de zero para cinco, tornando a em
presa uma das de maior crescimento do setor e uma 
líder no retorno relativo total ao acionista. A Schering-
Plough ficou tão atraente que a Merck propôs uma fu
são em 2008.O negócio foi concluído no ano seguin
te por um total de US$ 46 bilhões — o que significava 
uma valorização de 60% das ações da Schering-Plou
gh em relação a 2003, quando entrei para a empresa. 

Tanto a Pharmacia-Upjohn quanto a Schering-
Plough enfrentavam o que pareciam ser problemas 
insuperáveis. Em ambos os casos, fiz do envolvi
mento e da motivação de gerentes de primeira linha 
um pilar de minha estratégia de recuperação. 

Muitas empresas jamais terão de enfrentar situ
ações tão extremas quanto as daquelas que liderei. 
Mas quase todo negócio precisa encarar mudanças 
inesperadas em tecnologias e mercados, grandes 
rupturas em modelos tradicionais de negócios, pres
sões de clientes, fornecedores e concorrentes (tanto 
velhos como novos) e a consolidação entre atores glo
bais cada vez maiores. Para uma organização e seu 
pessoal, já não basta simplesmente seguir executan
do velhas rotinas. O líder precisa criar uma organi
zação que seja adaptável e tenha alta capacidade de 
resposta. Cada vez mais, a empresa precisa criar uma 
cultura de gente que chamo de motores entusiastas 

— gente que questiona o jeito tradicional de fazer as 
coisas, encara problemas complexos e não desiste até 
que sejam solucionados e tem apetite para inovar. 

Minha experiência sugere que gerentes de pri
meira linha são o segredo para tirar uma organização 
dessas do papel. Afinal, são diretamente responsá
veis pela gestão da grande maioria dos funcionários 
da casa — e têm, portanto, excepcional influência so
bre o desempenho da empresa. O modo como se sen
tem em relação à alta administração e à empresa co
mo um todo influencia a maneira como conduzem 
seu pessoal. Quando estão envolvidos e energizados, 
transmitem isso aos funcionários. O resultado é uma 
organização motivada e alinhada. 



O que tem sido ignorado é a impor
tância de gerentes de primeira linha — 
supervisores no chão da fábrica, chefes 
de P&D, líderes de equipes de vendas e 
afins — para a criação de uma organi
zação dessas. 

O presidente e outros executivos 
devem interagir diretamente, e de 
forma sistemática, com pequenos 
grupos de gerentes na linha de frente. 
Graças a esse diálogo, executivos 
obtêm informações sem filtros, na hora 
certa, sobre o que está acontecendo 

na empresa. Com isso, podem detectar 
oportunidades e problemas com muito 
mais rapidez. 

Esse contato direto também dará a 
executivos a oportunidade de explicar a 
estratégia a gerentes de primeira linha 
e fazer com que se sintam responsá
veis por ela. É algo importantíssimo: 
quando aqueles diretamente respon
sáveis por administrar a vasta maioria 
dos funcionários de uma empresa estão 
envolvidos e energizados, o resultado é 
uma organização motivada e alinhada. 

Além disso, gerentes de primeira linha têm um 
papel central na estratégia da empresa. Muitos exe
cutivos imaginam que falar de estratégia com esses 
gerentes só servirá para distraí-los de sua função es
pecífica. Não poderia discordar mais. Até onde sei, a 
parte mais difícil da estratégia é a execução. O suces
so ou fracasso da estratégia da empresa vai depender, 
em grande medida, da compreensão dessa estratégia 
por gerentes na linha de frente — e de seu papel es
pecífico nela. Cabe ao presidente comunicar a estra
tégia diretamente a esses gestores e fazer com que se 
sintam responsáveis por ela. 

Por último, gerentes de primeira linha são um tre
mendo recurso inexplorado para o presidente. Ape
sar de toda a inovação em tecnologias de comunica
ção, um dos maiores desafios diante do líder de qual
quer grande empresa é receber informações no mo
mento certo — e sem filtros — sobre o que está ocor
rendo no negócio. Gerentes na linha de frente estão 
constantemente tomando o pulso das operações e 
do mercado. Uma comunicação fácil e aberta com 
eles ajuda o presidente a detectar desdobramentos 
imprevistos e a reagir rapidamente. 

Para começar: o diálogo do presidente 
0 primeiro passo para um presidente que queira liderar 
pela frente é reservar um tempo para a interação regu
lar com certos gerentes de primeira linha. Com isso, o 
líder mostra a todos que acredita que o trabalho deles 
é importante. Mas o verdadeiro valor está em expor o 
presidente a questões enfrentadas por esses gerentes. 

Esse contato rotineiro não precisa ser um fardo: 
pode ser incorporado a coisas que o presidente já 
faz. Praticamente todo presidente que conheço, por 
exemplo, passa uma parte considerável de seu tempo 
visitando as operações da empresa ao redor do mun
do. Normalmente, uma visita dessas envolve conver
sas com a diretoria local, reuniões com clientes e fun
cionários do governo e, às vezes, um encontro maior 

com a força de trabalho local. Gerentes de primeira li
nha deveriam ser uma prioridade nessas visitas. 

Logo depois de estrear como presidente, decidi 
que me encontraria com representantes da comuni
dade da linha de frente, formal e informalmente, em 
toda visita que fizesse a uma instalação da empresa, 
para transmitir minha visão e ouvir sua perspectiva 
e me inteirar de suas preocupações. Segui fazendo 
uma avaliação formal do negócio com o gerente geral 
local e sua equipe. Mas também me reunia com ge
rentes da linha de frente sem a presença de qualquer 
alto executivo local. Chamávamos esses encontros 
de "Diálogos do presidente" — e, ao longo dos anos, 
minha equipe e eu criamos certas regras simples pa
ra garantir que fossem eficazes (veja o quadro "Como 
promover um diálogo eficaz"). 

Leve o "trivial" a sério 
Ao travar contato com gerentes de primeira linha, o 
líder precisa estar disposto e apto a discutir minú
cias das operações. Se estiver numa reunião com es
ses gerentes e não souber o que é importante ali em 



Não é fácil orquestrar um diálogo franco e construtivo 
entre o presidente e gerentes de primeira linha. Certos 
indivíduos ficam intimidados ao se ver cara a cara 
com o presidente. Alguns estão tão determinados a 

"fazer bonito" que dominam a conversa. Outros, ainda, 
podem aproveitar a oportunidade para desfiar um 
rosário de queixas há muito acumuladas. Também há o 
risco de que o presidente pareça distante ou distraído 

— ou, então, interessado demais em transmitir uma 
certa mensagem. 

Com base em nossa experiência organizando centenas 
de encontros do gênero, primeiro na Pharmacia-Upjohn 
e na Pharmacia, depois na Schering-Plough e, agora, na 
Bausch + Lomb, meus colegas e eu criamos um modelo 
em três etapas para promover um diálogo eficaz. 

Definir quem participa 
Um diálogo com o presidente 
deve incluir não menos de oi
to e não mais de dez gerentes 
de primeira linha. A presença 
de pouca gente tende a inibir 
a conversa com o presidente; 
já o excesso pode transformar 
o que deveria ser um diálogo 
de verdade num minidiscurso. 
Trabalhamos com o RH e com 
chefes de departamentos pa
ra identificar gerentes de alto 

desempenho que sejam reco
nhecidos líderes de opinião 
em sua respectiva unidade. 
Os participantes recebem um 
convite pessoal do presidente. 
Um facilitador (em geral um 
membro da equipe imediata 
do presidente) comparece a 
cada reunião para administrar 
o fluxo da conversa e docu
mentar a discussão. 

sua área, todos perceberão imediatamente. Podem 
até colocá-lo contra a parede. 

Às vezes, o líder estará envolvido em questões 
que, à primeira vista, talvez não pareçam merecer 
a atenção do presidente. Não deixe que isso o dete
nha. Você verá que coisas ou problemas que soam 
triviais muitas vezes acabam por ser extremamente 
importantes. 

Num diálogo com o presidente na Schering-Plough, 
por exemplo, gerentes de vendas na linha de frente 
da subsidiária russa me disseram que sua principal 
queixa era o tempo que levavam para conseguir au
torização da diretoria para entregar um carro da em
presa a um novo representante de vendas. Sem dúvi
da, eu tinha coisas mais importantes a fazer — ou as
sim parecia. Mas, ao tentar resolver o problema com 
o pessoal, percebi que a questão envolvia muito mais 
do que os veículos. 

Obviamente, ter de pegar ônibus, metrô ou trem 
para visitar um cliente era um obstáculo à produtivi
dade da força de vendas. O pior, porém, é que está
vamos perdendo vendedores muito bons para a con
corrência simplesmente porque as rivais prometiam 
acesso imediato a um carro da empresa. 

Cheguei à conclusão de que o mercado na Rússia 
estava se desenvolvendo com tal rapidez que chega
va a parecer uma febre do ouro. Precisávamos livrar a 
organização local de parte dos típicos entraves buro
cráticos, contratar gente melhor e mais empreende
dora e competir de forma mais dura e flexível pelos 
melhores talentos. 

A experiência acabou influenciando toda a minha 
abordagem àquela parte do mundo. Acelerei consi
deravelmente as atividades da Schering-Plough na 
região. Como resultado, conseguimos conquistar no 
mercado russo uma posição mais forte do que a de 
concorrentes bem maiores — tudo porque ouvi ge
rentes de vendas distritais reclamarem do quão difí
cil era conseguir um carro da empresa. 

Saiba quando mergulhar fundo 
Todo gerente na linha de frente é importante, mas, 
dependendo da hora, alguns são mais importantes 
que outros. Certos grupos, por exemplo, podem ser 
particularmente cruciais para resolver uma crise 
imediata enfrentada pela organização. Outros po
dem ser fundamentais para a execução da estratégia 
a longo prazo. Em certas circunstâncias, um grupo 
talvez exija mais do que a interação ocasional de ro
tina — e, nesse caso, o presidente terá de se envolver 
a fundo em seu trabalho. 

Quando cheguei à Schering-Plough, o faturamen
to estava em queda e a empresa vinha torrando di
nheiro. Uma causa importante do problema era a ine
ficácia da organização de vendas nos Estados Unidos, 
responsável por gerar cerca de metade de nossa re
ceita total. O grupo não vinha cumprindo metas e ha
via muita frustração e troca de acusações. Para pio
rar as coisas, certas práticas de vendas e marketing 
da empresa estavam sendo investigadas pela Justiça 
americana por possível ilegalidade. 

A meu ver, a organização precisava de uma abor-



Organizar a reunião 
O local da reunião deve ser 
acolhedor. O ideal é que a me
sa seja redonda ou oval e que 
os participantes estejam senta
dos em proximidade. A reunião 
deve ser realizada no territó
rio dos gerentes de primeira li
nha — para que fique claro que 
o presidente está vindo a eles. 
Busque saber quem, no grupo, 
tenderá a falar menos e colo
que esses indivíduos bem de 
frente para o presidente, para 
incentivar sua participação. 

O diálogo deve parecer es
truturado, mas informal. Para 
começar, o presidente traça 

as metas da reunião: deixar os 
gerentes a par do progresso e 
das prioridades da empresa e 
permitir que ele, o presidente, 
ouça e aprenda. Em seguida, 
o grupo propõe temas para 
discussão. O facilitador reúne 
tudo em áreas temáticas 
e abre o diálogo. 

O presidente deve se esfor
çar para que os participantes 
se sintam como confidentes 
e embaixadores de confiança. 
O facilitador garante que todos 
tenham a oportunidade de fa
lar, mantém a conversa focada 
e toma notas detalhadas. 

Dividir resultados e fazer 
acompanhamento 
Uma síntese detalhada da reu
nião e das decisões tomadas 
deve ser enviada a cada mem
bro da equipe executiva, pre
servando o anonimato dos co
mentários feitos por participan
tes da reunião. Quando perti
nente, a gestão local pode ser 
informada. O facilitador é res
ponsável por garantir que medi
das acordadas sejam tomadas. 

O último passo é a comuni
cação. Uma saída para trans
mitir a importância de geren
tes de primeira linha é dar 
destaques do encontro em 

comunicados feitos pelo presi
dente e na intranet da empre
sa. Divulgue medidas sendo to
madas para mostrar que o pre
sidente está ouvindo a linha de 
frente e aprendendo com ela. 

Para selar o novo vínculo, o 
presidente manda um e-mail 
pessoal agradecendo cada um 
dos participantes — ou, melhor 
ainda, um bilhete escrito à mão. 

dagem totalmente nova às vendas. Em vez de se con
centrar, como de costume, em táticas de alta pressão 
para maximizar resultados no curto prazo, nossos re
presentantes de vendas precisavam ser mais profis
sionais, mais focados em forjar relações profundas e 
duradouras com clientes. Queria que a clientela visse 
esses representantes como consultores de confiança, 
não como vendedores tradicionais. Isso significaria 
uma enorme mudança cultural. Representantes de 
vendas teriam de adquirir um conhecimento profun
do não só da gama completa de produtos em nossa 
carteira, mas também da ciência por trás dos pro
dutos. Teríamos de abordar questões extremamen
te delicadas como o esquema de remuneração do 
pessoal de vendas (apostando menos em comissões 
mensais e mais no salário fixo) e questionar o que su
postamente significava alto desempenho e como se
ria premiado. Teríamos de promover uma reforma 
geral na mentalidade dos representantes de vendas 
e em sua postura quanto ao próprio papel. 

Sabia que estava colocando os cerca de 400 ge
rentes de vendas distritais numa situação bem difí
cil. Chefes diretos dos 4 mil representantes de ven
das da Schering-Plough nos EUA seriam a ponta de 
lança do meu plano para reinventar a cultura de ven
das da empresa. Para triunfar, teriam de adquirir no
vas habilidades de liderança. Como o presidente re
cém-chegado propondo essa grande mudança, teria 
de assumir a liderança como seu mentor, mestre e 
coach. Em meus dois primeiros anos na Schering-
Plough, trabalhei em estreita colaboração com esses 

gerentes de vendas para comunicar minha visão, ob
ter seu apoio e dar o exemplo de novos comporta
mentos que eles, por sua vez, teriam de exibir para 
os representantes de vendas. 

Decidi que o primeiro grande evento interno ao 
qual compareceria como presidente seria o encontro 
anual de toda a força de vendas americana. Semanas 
antes do encontro, fui falar com os gerentes de ven
das distritais para contar o que pretendia dizer: que 
íamos mudar o modo de fazer as coisas ali dentro e 
dar ênfase a novos valores — como "integridade da 
empresa" e "cliente em primeiro lugar". Disse que ti
nham um papel absolutamente central nessa campa
nha. Seu apoio na reunião anual seria crucial para a 
adesão dos representantes. 

Depois desse evento, mantive por bastante tem
po a prática de me reunir a sós com muitos daqueles 
gerentes de vendas para discutir os desafios especí
ficos que cada um enfrentava com seus representan
tes e saber que ajuda poderia dar. Pedi ao pessoal da 
área de treinamento que criasse um guia sobre esse 
novo papel de liderança. O manual virou o protóti
po para um programa de treinamento de gerentes de 
primeira linha em toda a empresa — programa feito 
para ajudar todo novo gerente a planejar os primei
ros meses no cargo. 

Mudar a cultura de vendas foi um longo e árduo 
esforço. Alguns dos representantes mais bem remu
nerados no velho regime de comissões decidiram par
tir. Mas, depois de um ano, sabia que o esforço estava 
surtindo efeito. Um sinal era que alguns dos produtos 



mais antigos da empresa, cuja venda vinha em que
da, voltavam a dar sinal de vida. Isso significava que 
nossos representantes estavam vendendo uma car
teira mais completa, não só desovando os produtos 
mais recentes. Outro indício veio de pesquisas de sa
tisfação do cliente. A nota atribuída a equipes de ven
das cruciais da empresa — como as dedicadas a arti
gos especiais e a redes de saúde — foi do quartil infe
rior ao superior. A certa altura, com a nova cultura de 
vendas ganhando força e gerentes de vendas distri
tais nos EUA mais confiantes na própria capacidade 
de liderar, pude reduzir meu grau de envolvimento. 

Como expor altos executivos à 
perspectiva da linha de frente 
Uma das principais funções de qualquer presidente 
é arquitetar o modo como são tomadas decisões na 
empresa. Um presidente que lidere pela frente vai in
corporar a voz da linha de frente da gerência ao pro
cesso decisório da administração. A ideia não é ne
cessariamente dar a gerentes de primeira linha novos 
direitos de decisão. É, antes, assegurar que seu ponto 
de vista seja ouvido pelos altos executivos responsá
veis por decidir. 

Um bom exemplo de como fiz isso na Schering-
Plough vem de outra grande crise enfrentada pela 
empresa. Pouco antes de assumir a presidência, a vi
gilância sanitária americana (a FDA, ou Food and Drug 
Administration) aplicara à empresa uma multa de US$ 
500 milhões (a maior da história da agência) por jul
gar inadequada a gestão da qualidade em seus siste
mas de produção e considerar a administração pou
co empenhada em resolver o problema. Quando che
guei ao cargo, firmei uma espécie de termo de ajuste 
de conduta que, entre outras obrigações, me tornava 
pessoalmente responsável por mais de 200 melhora
mentos nas operações das fábricas. Se a empresa não 
mostrasse que estava fazendo progresso regular, es
taríamos sujeitos a multas trimestrais e a coisas pio
res. Para fazer as melhorias, tínhamos montado uma 
elaborada e onerosa estrutura de equipes de projetos. 

Para monitorar o progresso, criei uma reunião 
quinzenal, a "CEO Biweekly". Cerca de 15 indivíduos 
participavam regularmente, entre eles os principais 
executivos de produção da empresa, gerentes das 
quatro fábricas nos EUA e gerentes de nível médio 
que supervisionavam a iniciativa. Além disso, volta 
e meia convidava supervisores das quatro fábricas — 
gerentes de primeira linha que tocavam as linhas de 
produção e eram membros das equipes de melhoria 

— para dar informações sobre iniciativas específicas. 

Tinha incluído os supervisores das fábricas por
que queria manter a lisura do processo. A certa altu
ra, por exemplo, ficou patente que as iniciativas de 
melhoria estavam atrasadas. Embora todos tivessem 
uma teoria para explicar esse atraso, queria saber o 
que os supervisores achavam. Segundo eles, a razão 
era simples: apesar da complexa infraestrutura de 
equipes que montáramos e de todo o dinheiro que es
távamos gastando para projetar soluções para os pro
blemas, no final das contas quem controlava o que 
era feito nas linhas de produção era o pessoal que de
finia o cronograma de produção nas fábricas — e suas 
decisões eram ditadas exclusivamente pelas exigên
cias do cronograma de produção. Na visão deles, sua 
função era fazer com que as metas de produção fos
sem cumpridas. 0 resultado é que não estavam per
mitindo uma paralisação suficiente das operações pa
ra que os engenheiros encarregados de fazer ajustes 
necessários trabalhassem nas linhas. O grupo da CEO 
Biweekly formulou, portanto, uma política nova, am
plamente divulgada e reforçada: melhorias na enge
nharia eram uma prioridade tão alta quanto a produ
ção — e o pessoal que programava a produção teria de 
trabalhar com equipes de melhoramentos para equi
librar essas duas metas, em vez de otimizar somente 
uma delas. Quem sabe quanto tempo teríamos leva
do para chegar a essa simples solução se não tivésse
mos ouvido gerentes na linha de frente? 

O poder de um propósito maior 
Crises imediatas como as que enfrentei na Schering-
Plough podem consumir toda a atenção e o tempo 
de um presidente. Tenha cuidado para que não o le
vem a negligenciar outros grupos cruciais de geren
tes de primeira linha. Muitas vezes, há unidades que 
não respondem por uma grande fatia do faturamen
to atual ou não enfrentam um problema imediato — 
mas cuja atividade é absolutamente vital para o futu
ro da empresa. Aqui, também, o presidente que lide
ra pela frente tem um papel crucial a desempenhar 
como paladino e motivador-mor. 

Na indústria farmacêutica, por exemplo, o futuro 
de uma empresa é função direta de sua P&D. Prazos 
são longos e taxas de insucesso, altas. É um trabalho 
difícil que fica ainda mais duro com a adoção de nor
mas mais rígidas por agências regulatórias para apro
var medicamentos, com a pressão do poder público 
para que empresas derrubem preços e com a ciên
cia biomédica ficando mais complexa. Na minha ex
periência, o grande determinante do sucesso ou do 
fracasso na P&D não é tanto o conhecimento ou a 



tarimba dos cientistas da empresa (embora, obvia
mente, isso pese), mas sim seu grau de envolvimen
to pessoal e motivação — sobretudo diante de obs
táculos imprevistos e contratempos. É por isso que, 
em toda empresa que liderei, uma de minhas prio
ridades era travar contato com gerentes de primeira 
linha que lideravam as equipes de P&D, entender os 
desafios que enfrentam e fazer de tudo para mostrar 
que aprecio pessoalmente seu esforço. 

Certa vez, numa visita ao centro de P&D da Phar-
macia-Upjohn em Uppsala, na Suécia, fui apresenta
do ao novo dispositivo de administração do hormô
nio de crescimento humano Genotropin. Já que esse 
tipo de hormônio é feito para crianças, a tecnologia 
de administração é importante: quanto mais discre
to e menos doloroso o mecanismo de injeção do fár
maco, melhor. 0 protótipo era uma espécie de cane
ta com agulha que permitia uma rápida injeção. Mas 
havia certa preocupação, pois o dispositivo exigia a 
injeção do hormônio no abdome, o que para a crian
ça podia ser assustador. 

Assim que me passaram o protótipo — contendo 
uma solução salina — fiz um teste em mim mesmo. 
Em parte, para colher dados. Percebi, por exemplo, 
que a injeção podia ser administrada com tanta faci
lidade e rapidez que o processo teria terminado an
tes que a maioria das crianças tivesse se dado con
ta. Mas também estava enviando uma mensagem. O 
pessoal ao meu redor ficou surpreso ao ver o presi
dente da empresa se envolver de forma tão visceral. 
Ficou claro que eu realmente achava que o assunto 
era importante. 

Outra maneira eficaz que encontrei de despertar 
o envolvimento pessoal e a energia emocional é in
fundir tarefas e metas do pessoal de um senso maior 
de propósito — acima e além dos objetivos econômi
cos ou estratégicos da empresa. Um propósito maior 
não é mera fachada, algo superficial a vender a fun
cionários ou ao público. É uma forma muito pragmá
tica de aumentar a resiliência organizacional. 

Em 2007, a Schering-Plough comprou a Organon 
Biosciences, uma antiga divisão do conglomerado' 
holandês Akzo Nobel. Cientistas da Organon tinham 
criado um medicamento — a asenapina — que mos
trara promessa no tratamento do distúrbio bipolar e 
da esquizofrenia. A empresa licenciara o produto ã 
Pfizer, mas o fármaco vinha se arrastando havia anos 
pela fase final de ensaios clínicos. Em outubro de 
2006, a Pfizer desistira do remédio. Tanto investido
res como bancos de investimento interpretaram a de
cisão como sinal de que asenapina não tinha futuro; 

durante a due diligence que fizemos antes da aquisi
ção, atribuíram pouco ou nenhum valor ao fármaco. 

Quando fui apresentado ao pessoal que criara a 
asenapina, fiquei impressionado com seu empenho 
em inventar medicamentos voltados a distúrbios 
mentais sérios, uma área importante e carente de so
luções. Sua determinação me fez pensar que o medi
camento poderia, sim, ter futuro — mas só se aplicas
sem toda sua energia à aprovação do fármaco. Não fa
lei com eles sobre o potencial impacto da asenapina 
na receita da Schering-Plough, nem sobre a necessida
de de reforçar a carteira de produtos da empresa. Dis
se, antes, que portadores de distúrbios mentais esta
vam contando com eles. No final, conseguiram supe
rar os obstáculos que vinham impedindo a aprovação 
final da asenapina — que hoje é um dos poucos medi
camentos novos aprovados nos EUA para uso com ví
timas de doença bipolar ou esquizofrenia. Consegui
mos, em parte, porque ao apelar para o senso de pro
pósito maior da equipe de P&D liberamos a energia e a 
motivação necessárias para encontrar uma solução. 

Poder à linha de frente — mas 
sem minar a gerência média 
Quando falo sobre a abordagem de liderar pela fren
te, é muito comum executivos me perguntarem se, 



com isso, não corro o risco de minar 
os gerentes de nível médio. É 

uma pergunta legítima — 
e que vale também para 

altos gerentes. O líder preci
sa chegar a um delicado equilíbrio en

tre dar poder a gerentes de primeira linha 
sem que, com isso, seus atos e respostas provoquem 
um curto-circuito na cadeia formal de comando. 

É importante comunicar a executivos de todos ní
veis que gerentes de primeira linha são parte crucial 
da empresa e que cabe a todos, não só ao presidente, 
dar apoio a esse grupo e aprender com ele. E, no que 
tange à partilha de informações, liderar pela frente é 
um sistema aberto. Ninguém está autorizado a usar a 
cadeia de comando para reter — e muito menos ocul
tar — informações que deveriam ser compartilhadas. 
Por outro lado, nunca use a informação recebida de 
gerentes da linha de frente para disciplinar ou punir 
seus superiores. A resposta deve vir sempre no âm
bito de políticas da empresa, não do desempenho 
individual. 

Eis um exemplo do que quero dizer. Enquan
to buscávamos uma solução para os problemas en
frentados pelas operações de produção na Schering-
Plough, acabei conhecendo uma série de superviso
res de produção que eram líderes informais em suas 
respectivas fábricas. Tratei todos — gente com influ
ência no chão da fábrica — como meus olhos e ouvi
dos nas operações de produção. Fiz tudo o que po
dia para cultivar uma relação pessoal com eles. Dis
se a minha assessora administrativa que transferisse 
uma chamada deles não importasse o que estivesse 
fazendo. A alguns, cheguei a dar o número do meu 
celular particular. 

Certa noite, um desses supervisores me ligou em 
casa. Altos executivos de produção da empresa ti
nham tomado, havia pouco, a decisão de transferir 
a produção de um fármaco produzido em sua fábri
ca para outra, no Canadá. A mudança ainda levaria 
um tempo para ocorrer. Aquele supervisor me liga
ra para dizer que, com o intuito de economizar di
nheiro, o gerente da fábrica decidira não comprar 
um equipamento importante — necessário para que 

cumpríssemos os elevadíssimos padrões de qualida
de. O supervisor temia que a decisão fosse compro
meter a nova ênfase na alta qualidade. Para ser since
ro, concordava com ele. 

Mas aqui entra a parte crítica da história: minha 
primeira reação não foi ligar para o gerente da fábri
ca e desancá-lo. Afinal, também estávamos enfati
zando o uso eficiente do capital por toda a empresa. 
Podia entender, de sua perspectiva, que a decisão de 
transferir a linha de produção poderia parecer uma 
boa oportunidade para cortar suas despesas de ca
pital. Apesar disso, se a economia fosse comprome
ter a qualidade — ainda que temporariamente —, era 
uma má decisão. 

Em vez de ir falar diretamente com o gerente da 
fábrica, trabalhei com a alta equipe executiva para 
estabelecer uma nova política na empresa: enquanto 
fosse responsável por produzir um determinado me
dicamento, uma fábrica era obrigada a investir na l i
nha de produção — até o instante em que a produção 
fosse transferida para outra instalação. A estratégia 
de manufatura da empresa a longo prazo não deveria 
comprometer seu compromisso com um controle de 
qualidade impecável e o respeito às normas. 

No final, em vez de se opor ao "empoderamen-
to" de gerentes de primeira linha, os demais quadros 
de gestão da Schering-Plough aplaudiram a medida. 
Por quê? Porque quanto mais os gerentes da linha de 
frente pudessem atuar como líderes engajados, mais 
bem seus chefes — e os chefes de seus chefes — po
deriam fazer seu próprio trabalho. 

Lembro do momento em que me dei conta pe
la primeira vez de que a noção de liderar pela linha 
frente tinha fincado raízes. Foi logo depois de lan
çarmos na empresa todo o programa de treinamento 
de gerentes de primeira linha. Temia que seria difícil 
convencer altos executivos a abrir espaço na agenda 
para dar o pontapé inicial nos três dias de sessões de 
treinamento. Para minha surpresa, houve tantos vo
luntários que tivemos de dizer não a alguns. Aque
les executivos perceberam que dar poder à linha de 
frente teria o efeito secundário de dar poder a eles 
também. Que líder poderia pedir mais? 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 6, p. 58-66, jun. 2011.




