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DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2012

Arthur, que conheci há 30 anos, quando
fui trabalhar como sua assistente na pequena empresa do ramo de metalurgia
em pó, a Belgo Brasileira, é dessas que
faz refletir sobre legado de carreira.
Sem dúvida, a formação de pessoas impactadas positiva e significativamente
pelo modelo mental desse líder (como
eu fui) é por si só um belo legado de sua
carreira. A exemplo de Bill Gates,
Warren Buffett e outros, Arthur foi
alémdo sucessocomo empresário eformador de sucessores.
Desde os 19 anos de idade, ele dividia
com o irmão os negócios da empresa
familiar,na fábrica,em Mogi das Cruzes
(SP). Depois de ter a empresa vendida
para um grupo sueco, chegou a assumir,
por um ano, o desafio da presidência da
nova multinacional. Com sucesso, obviamente.Apósdesligar-se,passouadedicar-seàscausassociais,comovoluntário e dirigente de ONG. Hoje, atua em
projetos de geração de renda e na área
de emergências em desastres naturais.
Casado, mas sem filhos, sua preocupação passou a ser como destinar seus
recursos à atividade social, que passou a
ter um peso considerável no seu dia a
dia. Por não ter nenhuma preocupação
com a perpetuação do nome, jamais cogitou criar um instituto ou fundação,
por considerar que já existem muitas
entidades e com dificuldades.

MARISA EBOLI
BATENDO PONTO
✽meboli@usp.br

DIVULGAÇÃO

A importância do legado
Fui conhecer a Patagônia Argentina
e,emElCalafate, visitei ofamoso glaciar Perito Moreno. E foi de tanto ouvir falar do perito don Francisco P.
Moreno que resolvi comprar um livro sobre suas reminiscências.
Moreno nasceu em Buenos Aires,
foicriadoem umafamília aristocrática tradicional e compartilhou seu
tempo livre com seu pai à procura de
artefatosefósseis.Participou dacriação da Sociedade Científica Argentina,explorounumerososrios naPatagônia, descobriu El Chaltén (Fitz
Roy) e,por suas contribuições à ciência, recebeu um título de doutor honoris causa da Universidade Nacional de Córdoba, em 1877.
Qual não foi minha surpresa, no

entanto, ao ler este seu depoimento no
livro: “Eu tenho 66 anos e nenhum centavo! Eu, que dei 1.800 quilômetros para o meu país,e o Parque Nacional, onde
os homens de manhã, repousando, adquiremforçapara servi-lo,nãodeixo para meus filhos um metro de terra onde
minhas cinzas possam ser enterradas!”
Omundo artístico érico de exemplos
depessoas que só obtiveram reconhecimento profissional com a chegada da
morte: Van Gogh, por exemplo, vendeu
pouquíssimas de suas obras ainda em
vida. O mesmo aconteceu com Johann
Sebastian Bach, cujas mais de mil composições só vieram a ser reconhecidas
depois de sua morte.
Isso faz pensar no que é o legado de
carreira de uma pessoa. “Legado é a he-

rançaquerecebemosdosquenosprecederam. É o que se ganha de pais e avós,
num sentido concreto, e, num sentido
figurado, o que a genética nos fornece,
àscegas, a influência que os ensinamentos de uma geração passa à outra, o que
debomoumauogruposocialvaiimpondo aos que nascem, o que professores
deixam e que vai ser um bem ou não aos
alunos”,deacordocomminhaprofessora Giselda Bortoletto.
Alguns são formadores de sucessores: filhos, equipes, alunos, outros líderes etc. Outros deixam, como herança,
obras: músicas, quadros, livros… E muitos não deixam nada! Nem durante a
vida, nem após a morte!
Contraponto. A história de meu amigo

CLASSIFICADOS

Lançou-se à busca de uma instituição que lhe desse a garantia de uma
corretaaplicaçãodolegado,quetivesse um projeto social de grande envergaduraecritériosdeavaliaçãobastante técnicos. Após longo período de
pesquisa e visitas, elegeu o Instituto
HSBC como seu parceiro, tornandose também membro de seu Conselho
Consultivo.
Hoje, aos 65 anos, Arthur atua em
seis projetos sociais diferentes e sua
mulher,Dina,évoluntáriano Instituto do Câncer do Estado de São Paulo,
além do trabalho voluntário em desastresnaturaisdequeambosparticipam. Costumam viajar para destinos
menos convencionais como Índia,
Nepal,Mianmar,Etiópia,Quênia, ondeprocuramvisitarregiõesmaisafastadas e conhecer a realidade do país,
deixando nessas áreas a sua contribuição.
Finalizo com trecho da poesia Legado,deCarlosDrummonddeAndrade: “Que lembrança darei ao país que
me deu tudo que lembro e sei, tudo
quanto senti?”
Vale a pena pensar a respeito do
seu legado de carreira.
✽
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA, É PROFESSORA DA FEA-USP E DA FIA

Entrevista
Jaimes Champy, autor de ‘Reengenharia - Revolucionando a Empresa’
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respeito de Steve Jobs, de Bill
Gates, lemos a respeito de tantas pessoas que são responsáveis por grandes feitos. Ninguém alcança a grandeza por
conta própria, ninguém. A história nos mostra isto. Meu conselho para um líder é, antes de tudo, começar com humildade
em relação àquilo que nos consideramos capazes de fazer, buscando sempre expandir aquilo
que nossa organização é capaz
de fazer por causa da nossa maneira de envolver os demais na
cruzada, na campanha que estamos promovendo.
● Outro conselho?

O segundo conselho que tenho
para oferecer aos líderes é a importância da empatia no desenvolvimento da humildade, a importância de compreender as situações pelas quais as pessoas
que trabalham na empresa estão passando. Se o objetivo é envolvê-los no trabalho, é fundamental compreendê-los de fato, bem como os desafios que
enfrentam, oferecendo-lhes toda a ajuda necessária. Quando
estive na Perot Systems, creio
que a empresa cresceu até chegar à marca de 25 mil funcioná-
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● Quais são suas recomendações a futuros líderes?
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Em primeiro lugar, quero deixar claro que
não sou um adepto
da teoria do “grande homem” na liderança. Vemos
muitos líderes ganharem popularidade e serem retratados como
exemplos. A imprensa faz isto com
frequência, lemos a

rios. Se houvesse alguém com
um grave problema de saúde,
ou cujo filho estivesse muito
doente, com câncer, ou sofresse um acidente ou coisa do tipo, Ross Perot telefonava para
a família para se certificar de
que ela recebesse o melhor
atendimento médico. Qualidades assim são as mais importantes nos líderes que admiro.
● Qual é a marca do líder?

Acredito que o melhor indicador
de sucesso de um líder não é a
maneira pela qual ele criou sua
riqueza. Admiro os empreendedores não pela sua maneira de
ganhar dinheiro, e sim por aquilo que fazem com este dinheiro.
Sou um admirador de Bill Gates,
por exemplo, porque ele fez coisas extraordinárias com a riqueza que acumulou. Admiro os feitos de Steve Jobs, mas, em toda a
sua vida, ele não doou um único
centavo às organizações de caridade.Trata-sedeumhomemresponsávelporgerarbilhões dedólares, mas a mulher dele se mostrahojemuito mais inclinadapara a filantropia do que ele jamais
foi. Para um líder, aquilo que fazemos, que criamos, nossos feitos,tudoisso émenosimportante do que aquilo que fazemos
com a nossa riqueza. É isso que
faz os líderes serem lembrados.
Eu e minha mulher fazemos
grandes contribuições com nosso dinheiro, oferecendo-o a universidades eescolas que usam os
recursos para proporcionar bolsas de estudos aos alunos
mais necessitados. É assim que emprego minha
riqueza.

Sintonia. Para James
Champy, a empatia entre o
líder e sua equipe é
fundamental para o bom
andamento da empresa

DANIEL TEIXEIRA/AE
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● E quanto às lições aprendidas
na vida profissional?
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No fim, vendemos o ramo de
software da empresa, tornandonos apenas uma consultoria, e
fomos comprados pela Computer Sciences. Foi assim que nos
tornamos a CSC Index. Nossa
compra foi motivada pelo fato
de que sabíamos mais do que a
Computer Sciences a respeito
do seu próprio funcionamento.
Tratava-se de uma empresa
muito maior do que a nossa,
mas sabíamos mais do que eles
a respeito do comportamento
das empresas. Compreendíamos melhor aquele mercado,
embora fôssemos uma empresa
pequena. Mas, para ser sincero,
não acho que tenhamos causado um grande impacto na Com-
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● E o que aconteceu?
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A Index, empresa que fundei
com alguns sócios, nasceu de
uma ideia muito simples. Usávamos a tecnologia da informação para automatizar muitos
processos que eram desenvolvidos no setor bancário. Nossa
principal atividade era o desenvolvimento de software. Mas,
no decorrer deste trabalho, começamos a perceber que os problemas das empresas não estavam associados aos aspectos
tecnológicos, e sim à parte de
processos e comportamentos.
Assim, começamos a desenvolver maior capacidade de compreensão dos processos e sistemas empresariais, e também do
comportamento das empresas.
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Comecei estudando engenharia
no Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Lá, aprendi
a pensar de maneira mais sistemática como engenheiro. E,
analisando meu trabalho, lido
constantemente com sistemas
amplos dentro de organizações
e indústrias, e a sensibilidade
para tais aspectos foi desenvolvida durante o período em que
estudei engenharia no MIT.
Além disso, temos a questão
dos valores. Uma instituição como o MIT se baseia numa grande meritocracia, e isto me fez
aprender a importância do mérito nas empresas. Aprendi a valorizar a inteligência e a importância de se ter pessoas realmente
espertas na organização. Mas

A seguir, estudei direito. Quando estava concluindo o curso
no MIT, estávamos na época da
Guerra do Vietnã e, para quem
era estudante naqueles anos,
não havia muita escolha: éramos mandados para o Vietnã,
fugíamos para o Canadá ou
prosseguíamos nos estudos.
Pensei que o mais fácil seria
continuar estudando. Eu não
queria participar da guerra
pois, na verdade, não acreditava nela. Mas, naquela época, estudar administração não era
uma opção tão popular. Então,
cursei direito no Boston College, uma faculdade influenciada
pelos jesuítas. E foi lá que
aprendi mais a respeito dos valores jesuítas e da importância
de fazer o bem. De todas as ordens católicas, os jesuítas me
parecem ser os mais benevolentes e os mais intelectuais. A experiência desenvolveu minha
sensibilidade social para o bem.
Foi um período de formação e,
por sinal, meus parceiros de negócios foram todos pessoas que
conheci na faculdade, amigos que fiz no
MIT. Minhas
primeiras empresas foram
criadas em parceria com os amigos
do MIT cujos valores condiziam com os meus. Tive muita sorte. Não acredito, aliás,
que já tenha realizado alguma
coisa sozinho.

iliz

● Além do conhecimento técnico, como sua formação contribuiu para sua carreira?

● E depois do MIT?
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Reconhecido em todo o mundo
como um dos principais nomes
na área de gestão de processos
e consultoria, James Champy,
fundador e ex-diretor executivo da CSC Index, defende a importância da empatia entre o líder e sua equipe. Autor de diversos livros, escreveu em parceria
com Michael Hammer o best
seller Reengenharia - Revolucionando a Empresa, de 1993, no
qual cria o conceito de reengenharia. Este consiste em repensar e redesenhar radicalmente
as práticas e processos nucleares da organização a fim de aumentar a produtividade por
meio da redução de custos e do
aumento do grau de satisfação
do cliente. Muito procurado
por empresas e executivos que
precisam de orientação, a carreira de Champy lhe proporcionou experiências notáveis, como uma parceria de sucesso
com o empresário e ex-candidato à presidência dos Estados
Unidos Ross Perot, além de um
período na Dell Services, uma
das maiores empresas de computadores do planeta. Champy
veio a São Paulo para ministrar
palestra a convite da Sodexo
Motivation Solutions.

aprendi também que as pessoas
realmente espertas têm consciência daquilo que não sabem.
No MIT dizíamos o tempo todo
que estávamos numa busca
constante pela verdade e, no
meu caso, esta busca sempre tomou boa parte do meu trabalho
e da minha vida. Quando visito
uma empresa, como consultor,
estou sempre numa espécie de
busca por aquilo que está realmente ocorrendo dentro dela.
Tento buscar a verdade.

A

Augusto Calil
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‘Ninguém alcança a
grandeza sozinho’

puter Sciences, porque fomos
mantidos como uma pequena
unidade de negócios. Crescemos muito, tornando-nos muito rentáveis, e foi durante o trabalho na CSC Index que desenvolvi o conceito de reengenharia, mas nosso impacto na empresa não foi tão expressivo por
causa de sua fragmentação.
Quando trabalhei na Perot Systems, ao lado de Ross Perot,
creio que meu impacto foi mais
sensível, pois tive a oportunidade de moldar vários aspectos da
empresa, nossa forma de chegar ao mercado, nossa forma de
compreender os fregueses, o foco de nossas atividades. Fui diretor de consultoria e estratégia da empresa. Quando comecei nela, ganhávamos cerca de
US$ 400 milhões; quando vendemos a empresa para a Dell,
nossa renda era de US$ 3 bilhões. Tenho muito orgulho do
trabalho que desenvolvemos
nesta empresa, um trabalho
que traz a marca de Ross Perot,
mais conhecido como ex-candidato à presidência – uma pessoa magnífica. Ele é exatamente aquilo que vemos e quem o
acompanha percebe que o homem nunca finge.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 abr. 2012, Caderno E, p. 2.

