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Está aí uma idéia que poderia be-

neficiar algumas empresas. Imagine-se, 

por exemplo, o presidente da Natura, 

Alessandra Carlucci, em um estágio de 

um ou dois meses no posto do presidente 

da Ambev, João Castro Neves. 

"Eu toparia, sim", diz um bem-hu-

morado Carlucci, para acrescentar com 

um leve sorriso: "mas sem filmagem". Ele 

acha que teria o que aprender. Especial-

mente quanto à capacidade da Ambev 

de desenvolver líderes com qualidade, 

velocidade e consistência. "Ela compra 

empresas em todo o mundo e manda 20, 

30 caras para comandá-las, e todos saem 

daqui", afirma. "E uma máquina de de-

senvolvimento de líderes." 

E Castro Neves, o que diz? "Con-

cei tualmente, toparia . Teria mui to a 

aprender em coisas como administração 

da sustentabilidade", afirma. "E eles têm 

um programa invejável, em que 30%, 

40%, 50% das vendas vêm de novos pro-

dutos." (A taxa é ainda maior. Em 2010, 

61,4% das vendas vieram de produtos 

lançados nos dois anos anteriores, diz 

a Natura.) Castro Neves também elogia 

a imagem que a Natura consegue pas-

sar. Isso foi, inclusive, estudado pela 

Ambev para melhorar a percepção que 

o público tem dela. 

"O mercado criou o est igma de 

que somos uma empresa voltada ao 

cur to prazo e ao resultado", diz ele. 

Primeiro, essa opinião era restrita a al-

guns círculos. Mas, nos últimos anos, 

se espalhou. "Quando os comentários 

chegam no cunhado, a gente tem de se 

preocupar." Segundo Castro Neves, a 

atual reação da Ambev visa a "contar a 

história real da companhia". A empresa 

realizou em 2010 sua primeira campa-

nha institucional, com o slogan "feita 

de gente e de sonhos". Já não basta ser 

a maior e a melhor. Quer "ser a melhor 

num mundo melhor". E, bem ao estilo 

Ambev, tem métricas definidas para a 

atuação social e ambiental. Entre 2002 

e 2010, por exemplo, reduziu em 27,2% 

o consumo de água, principal insumo 

natural na fabricação de bebidas. 

Em ambos os casos, haveria apren-

dizados valiosos. Mas, assim como no 

reality show da Fox, é provável que os 

dois CEOs fossem recebidos com alívio 

quando voltassem aos seus lugares. "A 

liderança só é efetiva quando está imersa 

em uma cultura", diz Thais Blanco, dire-

tora de gestão de talentos da consultoria 

Aon Hewitt. "Uma empresa que sabe cul-

tivar talentos e formar lideranças não 

tem apenas práticas inovadoras dentro 

de um programa bem montado. Ela tem 

isso permeando sua cultura." 

Não quer dizer que uma cultura seja 

melhor que a outra. Aliás, ambas acabam 

de empatar em primeiro lugar no ranking 

das melhores empresas da América La-

tina em formação de líderes, numa pes-

quisa realizada no mundo inteiro pela 

Aon Hewitt (os resultados são publicados 

nos Estados Unidos pela revista Fortune 

e no Brasil por Época NEGÓCIOS). O 

ranking, Top Companies for Leaders, tem 

ainda outra brasileira, a WEG, em quarto 

lugar, e uma lista separada das melhores 

subsidiárias de multinacionais - cujos 

três primeiros lugares são brasileiros: 

Unilever, Procter & Gamble e Dow. 

100 ANOS EM 10 

Cada uma dessas vencedoras tem 

meios e métodos para formar ges-

tores identificados com sua cultura e 

valores. Isso é vital para qualquer com-

panhia. E, quanto mais bem-sucedida, 

mais necessita de líderes. E o caso da 

Natura. De 2004, quando abriu o capital, 

a 2010, a empresa triplicou de tamanho. 

Faturava, líquido, R$ 1,9 bilhão e encer-

rou 2010 com R$ 5,5 bilhões. O número 

de funcionários dobrou, de 3,5 mil para 

7 mil. E o de consultoras, as vendedoras 

autônomas, triplicou (de 433 mil para 

1,2 milhão). 

Esses resultados impõem um desa-

fio: o comitê executivo da Natura, forma-

do pelos vice-presidentes, tem em média 

apenas dois anos e meio de casa. "A em-

presa cresce muito rápido, tem estímulos, 

programas estruturados, contrata", afir-

ma Carlucci. "Tem um duto de pessoas 

em desenvolvimento, mas ainda não na 

quantidade e na velocidade necessárias." 

Nada que atrapalhe os resultados, como 

mostra a rentabilidade sobre o patrimô-

nio de 2010:59,2% (os resultados nos três 

primeiros trimestres de 2011 estão aquém 
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do esperado, com crescimento do lucro de 

2,9%, ante 8,8% do ano passado inteiro, 

mas a empresa diz já ter tomado provi-

dências para "recuperar a estabilidade 

da operação no curto prazo"). 

A subsidiária brasileira da Unile-

ver também tem premência de líderes. 

Como ocorre na Ambev, ela é uma fábri-

ca de gestores para os negócios globais. 

Há 50 brasileiros mundo afora na alta 

hierarquia da corporação, dona de um 

portfólio diversificado de marcas como 

Kibon, Becel, Hellman's, Rexona, Knorr 

e Omo. São brasileiros formados aqui, 

como o presidente no México, o número 

1 em desenvolvimento estratégico global, 

a número 1 em inovação de detergentes 

(equivalente a uma presidência). Algo 

compatível com o peso da subsidiária: é 

a maior entre os emergentes e a segunda 

do mundo. Representa 50% dos negócios 

na América Latina. 

Uma reestruturação feita em me-

ados do ano criou oito agrupamentos, 

um deles na América Latina, com várias 

funções de liderança no Brasil. Como for-

mar tanta gente? "Um líder é aquele que 

as pessoas querem seguir, não importa a 

missão ou o desafio", diz Marcelo Willia-

ms, vice-presidente de RH da Unilever 

para a América Latina, um argentino 

apaixonado por futebol, fanático pelo A ut
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San Lorenzo e simpatizante do São Paulo. 

"E seguem por causa dos valores, que 

mudam em cada organização." 

O projeto da Unilever é ambicioso. 

"Em 100 anos a empresa criou um negó-

cio de € 40 bilhões", diz Williams. "Nós 

nos comprometemos a criar mais uma 

Unilever, ou seja, dobrar de tamanho, 

entre 2010 e 2020." Um pedaço disso 

obviamente vai caber à subsidiária brasi-

leira, que faturou R$ 11,9 bilhões em 2010 

e começou, já em 2008, um processo de 

transformação cultural. 

Esse processo inclui uma visão ho-

lística do líder, de integração de aspectos 

profissionais e pessoais - um conceito 

já adotado por outras campeãs, como a 

Ambev. "No lugar de equilíbrio entre vida 

pessoal e no trabalho, há uma integração 

das duas coisas", diz Castro Neves. 

De acordo com a Unilever, a im-

plementação de uma "cultura de alto 

desempenho" só é viável se as pessoas 

encontrarem um sentido nos resultados. 

Não só dinheiro. Por isso, a empresa criou 

uma dimensão pessoal em seu sistema 

de metas. Todo ano, a Unilever aplicava 

um sistema chamado internamente de 3 

+1. São três objetivos claros de negócios 

mais um ligado a desenvolvimento - pes-

soal, no caso de um gerente júnior, ou da 

equipe, quando o líder é mais graduado. 0 

novo elemento adicionado à equação é o 

"why", o por quê. São mais três objetivos, 

exclusivamente pessoais, sem nada a ver 

diretamente com trabalho. No ano pas-

sado, por exemplo, Williams estabeleceu 

para si mesmo em 2010: dar uma festa em 

Buenos Aires para a mãe viúva, que fazia 

80 anos. Só isso, segundo ele, era mais 

importante do que preencher as vagas de 

líderes e sucessores no Brasil - e a festa 

foi um sucesso. Os outros dois objetivos: 

ajudar um dos filhos a se encaminhar na 

vida universitária; e apoiar um amigo. 

Todos, segundo ele, foram alcançados. 

DESLIGAR, PARA FICAR LIGADO 

Com algumas variações, as melhores 

formadoras de líderes tratam de en-

tender todos os aspectos da vida do fun-

cionário, diz Karla Baratto, gerente da área 

de desenvolvimento de liderança e cultura 

organizacional da Aon Hewitt. Na Natura, 

o exemplo vem de cima. Carlucci e o co-

mitê executivo trabalham para melhorar 

o autoconhecimento e o relacionamento 

com o grupo. Uma vez por mês, em média, 

eles passam um dia fora da companhia 

para falar da vida e discutir como estão se 

relacionando. "Não falamos do negócio, se 

está vendendo muito ou não", diz Carlucci. 

Algo parecido faz a Unilever: duas vezes 

por ano, o presidente, os vices e 40 dire-

tores saem para um lugar "zen". 

No caso das lideranças mais abaixo, 

há na Natura uma atividade chamada de 

engajamento - aplicada também aos pre-

tendentes a uma vaga na companhia -, de 

reflexão sobre a vida pessoal e planos futu-

ros. "Depois, a gente apresenta de novo os 

valores e a estratégia da empresa e pergunta: 

isso combina com você?" Claro que com-

binar os interesses é só o primeiro passo. E 

preciso lapidar os talentos, e as empresas 

exemplares têm nesse quesito programas... 

exemplares de avaliação de desempenho, 

treinamento, retenção e sucessão. Ferra-

mentas como "nine box", que mede não 

só quanto cada um fez, mas como fez, e 

a avaliação 360° (que inclui a opinião dos 

pares, superiores e subordinados) já são 

corriqueiramente usadas. A partir delas, 

acrescenta-se algum tempero. 

Na Unilever, a formação de líderes 

deve ser feita 10% nas salas de aula, 70% 

com orientação ("coaching") de chefes e 

mentores e 20% com projetos específicos 

para acelerar o desenvolvimento. Neste 

último caso, o líder assume tarefas fora 

das atribuições oficiais. Williams cita a 

própria experiência. Até meados do ano, 

era responsável exclusivamente pelo RH A ut
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do Brasil. Mas já estava às voltas com um 

projeto para desenvolver talentos em pa-

íses emergentes. Descobriu, por exemplo, 

que há mais semelhanças entre África do 

Sul, Brasil e Turquia do que poderia ima-

ginar. E percebeu diferenças nas ambições 

profissionais de brasileiros e indianos. 

Os brasileiros querem carreiras interna-

cionais, mas com o objetivo de voltar. Os 

indianos costumam sair para sempre. 

Como na Unilever, a Procter & Gamble 

desenvolve os líderes com alto potencial 

colocando-os num mercado menor antes 

que assumam posição num país mais im-

portante. Um exemplo: o diretor-geral da 

Argentina passou por três diferentes áreas 

em três países. Algo similar ocorre na fabri-

cante de motores WEG, que tem linhas de 

produção em oito países, além de 23 filiais 

comerciais. No exterior estão 3,7 mil dos 

20,4 mil funcionários. A WEG expatriou 

líderes para cuidar de cada unidade no 

exterior, no início, para levar sua cultura e 

conhecimento e, depois, para desenvolver 

esses profissionais. 

"Estamos agora, na Europa, numa se-

gunda fase", afirma o presidente da com-

panhia, Harry Schmelzer Jr. "Lá, em todas 

as filiais, os líderes já são locais." Agora, 

os expatriados da WEG cumprem outro 

objetivo, em missões para buscar aperfei-

çoamento técnico. Além disso, a companhia 

treina aqui funcionários das unidades do 

exterior. Recentemente vieram equipes do 

Chile, da China e da índia. 

A Natura tinha já um processo excep-

cional de desenvolvimento de lideranças 

- que ajudou em sua escolha como campeã 

do Top Companies for Leaders na edição 

anterior, em 2009. Desde então, tem amplia-

do o leque de programas. Este ano começou 

a funcionar o "mentoring" para diretores e 

vice-presidentes, com inscrições feitas em 

2010. São 40 profissionais no total. Cada 

um escolhe seu mentor. Não pode ser o 

chefe imediato e tem de ser alguém com 

nível superior de responsabilidade. Entre os 

mentores estão os integrantes do conselho, 

os fundadores e o presidente, Carlucci. Cada 

um tem cinco "mentees" para orientar. 

O XADREZ DE PESSOAS 

Também este ano começou a funcio-

nar na empresa o Cosmos, com qua-

tro pilares: escola, oficina, comunidade e 

confraria. Na escola, as aulas em classe têm 

a participação intensa de executivos, dos 

fundadores e de professores renomados. 

Na oficina, interessados em determinado 

assunto formam grupo de trabalho. Co-

munidade é algo mais aberto, como uma 

rede social, na intranet, para troca de idéias. 

Já confraria se assemelha às discussões 

obsessivas dos "hackatons", a mistura de 

"hacker" com "marathon" típica do pes-

soal de tecnologia. E mais "light", porém: 

uma proposta para discutir um assunto de 

trabalho num happy hour. 

Na outra campeã latino-americana, a 

Ambev, os programas informais do início 

da empresa tiveram de ser sistematizados 

em 1999, para poder levar mais facilmente 

as práticas às operações no exterior - a 

companhia está hoje em 14 países. O pro-

cesso foi acelerado com a fusão, em 2005, 

com a belga Interbrew. Ele hoje inclui 

avaliação, monitoramento e desenvolvi-

mento, fixação de metas e o "xadrez de 

pessoas" - em que os gestores analisam 

oportunidades em outras posições para 

cada um do seu time. No xadrez há tam-

bém a pescaria, quando os gestores podem 

"comprar" talentos de outras áreas. E exis-

te ainda o disputadíssimo programa de 

trainees - perto de 74 mil inscreveram-se 

este ano para começar em 2012. Trainees, 

na Ambev, estão na antessala da gerência. 

"Eles crescem a uma velocidade acima da 

média", afirma Castro Neves. Em cinco 

anos vão ocupar posição de liderança. Em 

seis ou sete chegam à condição de sócio 

(a média gerência). 
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Diversidade também está no foco das 

melhores. Na Unilever, o esforço é para uma 

diversidade de gênero, um equilíbrio entre 

homens e mulheres. "Está provado que a 

mistura de valores masculinos e femininos 

potencializa resultados", afirma Williams. 

A companhia avançou, mas ainda não tem 

participação de 50% das mulheres em todos 

os níveis de liderança. Nas gerências, está 

com 48%, na diretoria com 39%, nas vice-

presidências com 23%. 

Pedro Suarez, presidente da Dow 

para a América Latina, prega uma di-

versidade mais ampla. "Você aprende 

com livros e com pessoas", diz. "Se lê 

sempre os mesmos livros e encontra as 

mesmas pessoas, não aprende." E uma 

questão estratégica, até para conseguir 

a inovação. "Se a gente quiser entender 

o ambiente externo, que tem uma socie-

dade diversa, é importante que a nossa 

força de trabalho seja diversa", diz Lia 

Azevedo, diretora de RH da Dow para a 

América Latina. Diversidade em todos 

os sentidos: de gênero, de formação, de 

história de vida. Suarez defende, por isso, 

Williams, da Unilever: liderança baseada em 
integração entre vida pessoal e profissional 

não só o desenvolvimento interno de lí-

deres como a contratação de gente de 

fora - certamente, para não ver sempre 

as mesmas pessoas. 

WALL STREET ESTÁ DE OLHO 

Na Procter & Gamble, onde pelo menos 

95% dos que entram na companhia 

têm curso universitário, a diversidade chega 

de outro jeito. "Hoje, 50% da inovação vem 

de fora", diz Gabriela Onofre, diretora de 

assuntos corporativos. A empresa tem um 

site onde coloca todas as necessidades de 

tecnologia. Os funcionários mantêm con-

tato com universidades e empresas. Além 

disso, a companhia absorveu novas cultu-

ras com a compra da Wella, em 2003, e da 

Gillette, em 2005. 

A importância dada à formação de 

pessoal pode ser medida (e é) pelo envol-

vimento dos diretores. Castro Neves, por 

exemplo, entrevista os trainees para a ad-

missão na Ambev e com eles mantém con-

versa informal a cada seis meses. Carlucci 

é mentor formal de cinco líderes. "Temos 

12 turmas no Cosmos e os fundadores da 

empresa participam delas. Vou fazer o en-

cerramento de todas", afirma. 

Cada uma a seu modo, empresas com 

bons resultados - como todas do Top Com-

panies for Leaders - tratam de ter líderes ca-

pazes de conduzir os negócios. A Ambev faz 

isso obsessivamente. Na Natura, a sucessão 

é tão importante que parte da bonificação 

dos executivos está atrelada ao desempenho 

do sucessor no primeiro ano. "A diferença 

entre ter ou não uma boa liderança pode ser 

a mesma de continuar ou não a fazer parte 

do jogo", afirma Lia, da Dow. "Nas reuniões 

em Wall Street, investidores querem saber 

como é o processo de desenvolvimento de 

sucessores." O preço da ação, segundo ela, 

é composto não só pela rentabilidade atual 

como pela futura. "Mais do que gestores, 

nós queremos líderes. E só bons líderes 

formam bons líderes." ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 57, p. 70-78, nov. 2011.




