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que há em comum entre um alpinista e um corredor de longa 
distância? Aparentemente nada, porque um sobe montanhas 
com a ajuda de ferramentas e foco nos detalhes do trajeto para 
chegar ao topo e aí ampliar seus horizontes, enquanto o outro 
avança em terreno mais ou menos plano mantendo constante 
o ritmo e evitando paradas para alcançar sua meta em um 
bom tempo. 

Trazida ao mundo dos negócios, porém, a analogia esportiva se mostra 
perfeita para designar um pesquisador da gestão e um gestor atuante. O estu
dioso precisa formar uma visão ampla daquilo que acontece, o que ele obtém 
graças ao caminho percorrido, aos instrumentos e a sua concentração em 
cada trecho, enquanto o gestor deve garantir um fluxo contínuo para seu ne
gócio, sem interrupções nem surpresas. Mesmo no sentido metafórico, eles 
não se aproximariam. 

Esse distanciamento entre o alpinista e o corredor tem sido uma preocu
pação cada vez mais frequente na gestão; vozes como a de Rosabeth Moss 
Kanter, de Harvard [veja entrevista exclusiva a HSM Management nº 81, 
página 124], reclamam que um dos maiores problemas das empresas hoje 
está justamente na ausência de reflexão -e fazer tudo no "piloto automático" 
parece ser extremamente arriscado, em especial no século 21, na dita "era 
da learning organization". 
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Há pelo menos um caso recente 
em que dois desses esportistas, reais 
e metafóricos, aliaram-se de fato 
-e com grande sucesso. O alpinista 
atende pelo nome de Jim Collins, 
que, além de hábil nas escaladas, 
talvez seja o pesquisador mais res
peitado da gestão na atualidade e é 
autor de livros obrigatórios na área. 
O corredor se chama Abilio Diniz, 
maratonista que é fundador e chair-

man do Grupo Pão de Açúcar, o 
maior grupo varejista do Brasil. 

Leitor antigo da obra de Collins, 
que depois lhe foi pessoalmente re
comendado pelo empresário Jorge 
Paulo Lemann (da AB InBev), Abilio 
levou sua equipe de liderança para 
um workshop intensivo de dois dias 
com Collins em Boulder, Colorado, 
em março de 2010 e, oito meses de
pois, trouxe-o a São Paulo a fim de 
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reverberar o mesmo encontro por 
mais duas horas entre 400 funcioná
rios do grupo (o que, por sua vez, foi 
reverberado entre 1,2 mil gerentes 
de loja e assim por diante). 

"Eu já me identificava muito com 
as ideias do Jim Collins, mas o 
workshop no Colorado foi especial
mente importante para todos nós. 
Não é que Collins nos tenha trazi

do tantas novidades assim; o que 
ele fez foi sublinhar coisas em que 
acreditávamos e, então, passamos a 
acreditar muito mais nelas, o que é 
algo vital para podermos agir", ex
plicou Abilio a HSM Management. 
Collins provocou a reflexão dos 11 
executivos seniores do Grupo Pão 
de Açúcar e cumpriu seu papel de 
apoiar a ação. 

Collins aceitou trabalhar para o Gru
po Pão de Açúcar por acreditar nele, 
até porque se encaixa bem no perfil 
de empresa "10 vezes mais" (10X, ori
ginalmente) que ele descreve em seu 
novo livro, Vencedoras por opção: in
certeza, caos e acaso - por que algumas 
empresas prosperam apesar de tudo, a 
ser lançado no Brasil em breve pela 
H S M Editora e o único ainda não lido 
por Abilio Diniz. 

Em primeiro lugar, o Pão de Açú
car começou como uma doceira, em 
1948, e atualmente tem faturamento 
de R$ 52,6 bilhões, lucro de R$ 718 mi
lhões (dados de 2011), 1.803 lojas em 
18 estados e mais o Distrito Federal, e 
149 mil funcionários espalhados pelo 
Brasil, somando Pão de Açúcar, Extra 
Hiper, Extra Super, Minimercado Ex
tra, Assai (atacado), Ponto Frio, Casas 
Bahia, postos de combustíveis e dro
garias. Como Collins explicou a HSM 
Management, "as '10 vezes mais' são 
organizações que começaram com 
três funcionários e se tornaram a In
tel; que tinham três aviões e viraram 
a Southwest Airlines; que contavam 
com cinco colaboradores em um sala 
de Albuquerque e se transformaram na 
Microsoft Tem histórias excepcionais, 
porque enfrentaram tudo; cada uma 
delas é uma em milhares". 

Em segundo lugar, apesar dos altos e 
baixos de sua trajetória, o Pão de Açú-
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car tem, sim, desempenho notável: sua 
ação, listada em bolsa de valores des
de 1995, subiu de um valor médio de 
R$ 36,36 em 2006 para R$ 79 no dia 17 
de fevereiro último. 

Mais importante ainda, Abilio Diniz 
está muito mais para o modelo de ges
tor Roald Amundsen do que para Ro-
bert Falcon Scotl No novo livro, Collins 
usa como ilustração a história dos dois 
exploradores que, em 1911, formaram 
expedições concorrentes para chegar 
pioneiramente ao polo sul. Enquanto 
Amundsen estabeleceu um limite de 
20 milhas (32 quilômetros) por dia de 
avanço para manter sua equipe afasta
da do risco de exaustão, Scott pressio
nou seu pessoal para chegar primeiro. 
Resultado: a expedição de Amundsen 
atingiu o polo sul e a de Scott morreu 
no caminho. 

Em seu estudo, com Morten T. Han
sen, de Berkeley, Collins concluiu que 
os líderes das companhias "10 vezes 
mais" sempre têm três comportamen
tos: disciplina fanática, criatividade 
empírica e paranóia produtiva. Abilio 
Diniz materializa os três. 

ele localiza nas empresas "10 vezes 
mais" é a da "marcha das 20 mi
lhas", um princípio-chave segundo 
o qual as metas parciais de um ne
gócio nunca devem ser trocadas pelo 
afã de chegar mais rápido à meta 
final ou superá-la. A marcha das 20 
milhas é crescer 20% todo ano e não 
mais, como conseguiu a empresa 

de equipamentos médicos Stryker. 
Para Collins, a disciplina é a única 
maneira de progredir. "Acredito que 
ser criativo é ser humano, é algo 
natural a todos nós. O difícil é ser 
disciplinado, e é isso que diferencia 
uma pessoa", afirma. O esporte é um 
elemento disciplinador por excelên
cia e, ao estender seu DNA esportista 
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ao grupo, Diniz tornou a disciplina 
um dos quatro valores de sua cultura 
[veja quadro na página 27]. 

"A inovação é importante, mas não 
tanto quanto pensamos", defende 
Collins. "Cada setor de atividade tem 
um limiar de inovação. Em alguns, 
como o de biotecnologia, é muito 
maior, mas em outros, como o de 
aviação comercial, é relativamente 
baixo. O importante é que cada or
ganização detecte qual é o limiar de 
inovação necessário. Inovar além 
desse ponto não leva a resultados ex
cepcionais", garante o especialista. 

O leitor diria que o Grupo Pão de 
Açúcar é inovador? Os consultores es
pecializados em varejo associam esse 
adjetivo a ele com muita frequência. 
Afinal, um grupo supermercadista que 
há anos liga sua imagem à aura "cool" 
do esporte, em vez de se concentrar nas 
ofertas de produtos, como é a conven
ção do setor, não pode não ser conside
rado inovador. As causas ambientalis
tas que a corporação abraçou também 
contribuem para o posicionamento, 
assim como os "conselhos de clientes" 
das lojas, algo que existe desde 1993. 

Uma pessoa criativa consegue dis
ciplinar-se? "Não disponho de evi
dência científica, mas acredito que é 
mais fácil o inverso, ou seja, passar 
da disciplina para a criatividade, já 
que a criatividade é o estado natural 
do ser humano. Quase tudo o que o 

homem criou desde a Antiguidade 
nasceu do impulso criativo, mas a 
grande maioria das pessoas não é 
disciplinada", analisa Collins. Pare
ce que foi exatamente isso que acon
teceu com o Grupo Pão de Açúcar. 

E quanto à paranóia, que, para 
Collins, é quase um sinônimo de 
prudência e preparo contra riscos 

assimétricos? Bem, a movimentação 
constante de Abilio Diniz parece ser 
um sintoma dela. "Primeiro, abrimos 
o capital em 1997. Depois, tomamos 
a decisão, eu e meus filhos Ana, João 
e Pedro, de que profissionalizaría
mos nossa empresa para perpetuá-
-la e, fazendo workshops com John 
Davis entre 2001 e 2002, definimos 
os movimentos para o futuro nessa 
direção. Entre 2003 e 2007, começa
mos a transição", conta Abilio. 

Ana e João, que atuavam lá, retira
ram-se, Abilio tornou-se chairman e 
fizeram-se as duas primeiras tentati
vas de ter um CEO que não fosse da 
família -o primeiro era de dentro da 
empresa (Augusto Cruz) e o outro de 
fora (Cássio Casseb). "Tivemos mui
tas dificuldades, mas foi um grande 
aprendizado. Eu dei uma liberdade 
imensa para que eles aprendessem 
com os erros e acertos, e crescessem 
com isso, e entendi que é preciso fi
car mais vigilante", reflete Abilio. 

Não deu certo e, em 2007, o con
sultor Cláudio Galeazzi [veja entre
vista dele em HSM Management n° 
64, página 14] assumiu o posto para 
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pessoas do time de uma forma fan
tástica", diz o empresário. 

Não apenas Pestana, mas todo o atu
al time da alta gerência do Grupo Pão 
de Açúcar é de primeira linha, segundo 
Abilio. "Temos um Pele em cada posi
ção -logística, TI, estratégia, operação, 
comercial", diz ele, orgulhoso. "Jim 
Collins nos recomendou que pelo me
nos 95% dos cargos-chave da empresa 
tivessem as pessoas certas e fizemos 
trocas tão radicais quanto colocar a ex
ecutiva de RH em estratégia", lembra o 
líder do Grupo Pão de Açúcar. 

Para ter as pessoas certas nos 
lugares certos continuamente, é pre
ciso, contudo, ser capaz de atraí-las 
e o Grupo Pão de Açúcar entendeu 
bem isso. Seu programa de trainees 
era concorrido -começava com 
30 mil inscrições e terminava com 

50 sele-
ciona-
d o s - , 
p o r é m 

os candi
datos prioriza

vam o trabalho na 
administração cen
tral, não nas lojas. 
"Mas, do programa 
de 2012 em diante, es
peramos atrair muitos 

desses talentos para as 
lojas." 

O grupo tem tomado medidas mui
to concretas para ampliar sua atra-
üvidade. "Eu digo que 2011 foi o ano 
dos nossos colaboradores. Reorga
nizamos a comunicação para que as 
bases sintam nossa preocupação com 
sua felicidade; fizemos uma manobra 
estatística para que as gerências de 
loja passassem a tirar, no mínimo, 
dois fins de semana de folga por mês, 
o que é um enorme avanço para quem 
trabalha no varejo; criamos o cartão 
da mãe, que é um auxílio-babá, entre 
outras coisas", comenta Abilio. 

REFLEXÃO COMO HÁBITO 
Para Jim Collins, o diferencial de 
empresas como suas "10 vezes 
mais" ou o Grupo Pão de Açúcar 
pode ser resumido em "saber nave
gar no caos". "Durante a segunda 
metade do século 20, muitos de nós, 
norte-americanos, nos acostuma
mos com a falsa ideia de segurança 
e a retransmitimos, mas o fato é que 
sempre vivemos e viveremos na ins
tabilidade e as empresas que lidam 
com isso têm vantagens." 

E o que a instabilidade exige? Um 
aprender constante, o que, por sua 
vez, requer reflexão. É injusto dizer 
que o Grupo Pão de Açúcar incorpo
rou a reflexão em seu DNA apenas 
depois de Collins e outros gurus; tra
ta-se de um processo de anos -a sala 

compartilhada da alta gerência [veja 
a foto acima] vem do final dos anos 
1990, a plenária das segundas-feiras 
de manhã com 400 pessoas que re
presentam as 149 mil também é 
prata da casa. Porém o hábito da re
flexão talvez tenha ficado mais siste
matizado no grupo sob a influência 
de Collins e outros pensadores. 

A reflexão dentro da ação talvez 
equivalha à palavra "diagnóstico", 
muito usada por Abilio Diniz e que 
significa fazer todo tipo de pergunta 
antes de tomar decisões. Jim Collins 
é famoso por gostar de perguntas 
também; ele as formula visando a 
coerência dos valores corporativos. 

Como Collins resumiu: "O poeta 
T.S. Eliot já disse que 'o fim de toda 
exploração nossa será chegar aonde 
começamos e conhecer o lugar pela 
primeira vez'. Creio que as verdades 
que descobrimos há muito tempo às 
vezes desaparecem de nossa vista e 
necessitamos voltar a elas frequen
temente -em especial, quando tudo 
a nosso redor muda tanto". 

Ou seja, essa tão urgente aliança en
tre reflexão e prática pode ser adquiri
da, sim, como recomenda Jim Collins e 
como comprova o Grupo Pão de Açú
car. Com ou sem parcerias externas. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p. 24-32, mar./ abr. 2012.




