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Aprender com os erros
faz toda diferença
e aceitar ajuda em determinadas decisões pode fazer toda a diferença, afirma
o professor. A seguir, os principais trechos da entrevista:

É possível um excelente executivo arruinar a carreira por ter tomado apenas
uma decisão ruim?
É uma pena, mas isso acontece com
certa frequência. Alguém com um histórico tremendo pode cometer um erro
grave ou se envolver em uma série de decisões erradas que podem fazer com que
não o vejam mais como bem-sucedido.
O presidente americano Richard Nixon,
por exemplo, era visto como um homem
que tinha várias políticas interessantes.
Graças ao caso Watergate, no entanto,
será eternamente lembrado como o presidente que fracassou. No campo dos negócios, já encontrei casos parecidos não
apenas nas minhas pesquisas, mas também nas primeiras páginas dos jornais.
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Por que os mais poderosos dificilmente
admitem seus erros?
As pessoas não gostam de ser culpadas
nem de assumir a responsabilidade por
coisas que não deram certo. Isso acontece tanto nos negócios como na vida
como um todo. Preferimos atribuir o
fracasso às circunstâncias que estão
fora do nosso controle. É da natureza humana. É importante lembrar, no
entanto, que quando se está dirigindo
uma empresa complexa, um erro pode
afetar diversos aspectos do negócio e
ter um preço bastante alto.

de

st
e

esde que lançou o best-seller
"Por que executivos inteligentes falham", há quase dez anos,
o professor Sydney Finkelstein tem
sido amplamente requisitado por profissionais em todo o m u n d o quase com
a mesma questão: "É possível evitar erros nos negócios?". A resposta é não.
A boa notícia é que, embora existam
muitos casos de executivos que provocaram graves consequências para
suas companhias e carreiras com uma
única falha, Finkelstein afirma que é
possível identificar e fugir de alguns
maus hábitos que geralmente levam
ao fracasso.
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Nesta entrevista, o atual reitor associado da renomada escola de negócios
americana Tuck Business School fala
sobre o assunto - tema de seus mais
recentes estudos. Um exemplo de conduta teimosa e nociva ao negócio, diz
Finkelstein, é supor que soluções b r i lhantes que trouxeram a glória ao executivo no passado podem ser repetidas
ou aplicadas indiscriminadamente.
Não existe garantia para o sucesso,
principalmente em um ambiente de
concorrência global e pautado pela
busca constante de inovação. Errar é
humano, inclusive para quem está no
alto escalão, mas ter humildade para
aprender com os próprios equívocos

Os dirigentes têm dificuldade em admitir
o erro quando o cenário está negativo?
Não é fácil reconhecer que um erro foi
cometido ou que tudo deveria ter sido
feito de outra maneira. Em toda companhia, quando existe uma falha no nível
gerencial, rapidamente todos ficam sabendo. É muito difícil manter segredo.
O líder terá mais credibilidade se não
fingir que o erro nunca aconteceu ou se
admitir que a empresa seguiu a direção
errada, mas está consertando os problemas e mudando de rumo. Muitos administradores pensam que agir assim significa admitir o fracasso. Mas, se fizerem
isso da forma como estou descrevendo,
ganharão muito mais credibilidade e
respeito, demonstrando coragem aos
gerentes e aos funcionários.

Quais são os piores hábitos dos executivos mais poderosos?
Algumas coisas são muito boas para o
líder, mas, se as fizer por muito tempo
ou de forma intensiva, elas se tornam
prejudiciais. Um exemplo clássico é a
autoconfiança, que é uma necessidade
para qualquer um que queira ser bemsucedido na vida e nos negócios. O problema surge quando ela faz você não
ouvir nem acreditar em mais ninguém,
ignorando outros pontos de vista. Aí o
líder se torna limitado. Outro hábito
nocivo é repetir as mesmas soluções
que funcionaram no passado para resolver novos problemas sem fazer os
ajustes ou as adaptações necessárias
às novas circunstâncias. O fato é que
o ambiente de negócios muda e nem
sempre o que trouxe sucesso uma vez
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Intuição também deve ser levada em
conta no momento da decisão?
Em seus livros, Jack Welch fala sobre
tomar decisões vindas diretamente "de
suas entranhas". Isso funciona às vezes,
mas pode ser perigoso quando os desafios são muito grandes e complexos.
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Como o ambiente de concorrência global
afeta a gestão dos dirigentes?
Um dos aspectos mais relevantes é a
intensidade da competição. As companhias brasileiras entraram em uma escala competitiva global, fazendo aquisições de outras empresas na Europa e nos
Estados Unidos. A segunda questão é
que ninguém vence um competidor sem
inovação. Assim como a concorrência, as
novas ideias podem vir de qualquer parte
do mundo. As maiores inovações não virão apenas dos Estados Unidos ou da Europa. Elas podem acontecer também em
economias em desenvolvimento, talvez
não diretamente da China ou do Brasil,
mas de pessoas desses países. Atualmente, já é possível encontrar profissionais
da Alemanha, Índia e França atuando na
mesma companhia, por exemplo. Esse
vai se tornar um padrão lógico e vamos
ver cada vez mais a criação de times internacionais nas companhias. Você pre-

E em relação aos empreendedores?
Ser um empreendedor de sucesso significa que a pessoa teve a habilidade
de criar um negócio, o que não é nada
fácil. Por ter ultrapassado todos esses
obstáculos, geralmente ele acaba se tornando muito autoconfiante e acredita
que não existe nada que não tenha vivido. Mas a realidade não é bem assim. O
caminho é longo e, às vezes, você precisa reconhecer que está indo na direção
errada e fazer mudanças.

s

Em tempos de decisões rápidas, o CEO
está propenso a errar mais?
É difícil dizer. Em alguns momentos, faz
sentido tomar decisões rápidas, mas em
outros pode ser muito perigoso. Não defendo a rapidez ou a lentidão. Eu apoio
a ideia de que se você puder ter acesso
aos riscos potenciais da situação e tiver a
expertise necessária para decidir rapidamente qual caminho seguir, então é melhor que faça. Se precisar de mais dados
ou acessar especialistas de fora, vá mais
devagar. Se chegar perto de 80% da informação que acha necessária para decidir,
isso será mais do que suficiente. Não é
perda de tempo coletar dados, mas é i m portante decidir razoavelmente rápido.
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Essa repetição de soluções do passado pelos CEOs bem-sucedidos prejudica o processo de inovação em suas companhias?
Certamente. Em vez de proteger o que
fez no passado, o ideal é surgir com algo
melhor e mais novo, mesmo que isso
possa limitar ou atrapalhar o seu negócio principal no curto prazo. É uma coisa
muito difícil, mas necessária. Além disso, é preciso pensar também em como
você desenvolve pessoas e conduz a
companhia. A maioria das organizações
é muito hierárquica e segue o modelo
militar, com decisões vindas sempre de
cima para baixo. Existem algumas boas
razões para isso, mas boa parte delas não
se justifica mais. Mudar as estruturas e os
sistemas, diminuindo o controle, pode
ajudá-las a patrocinar a inovação.

cisará ter certeza de que seu grupo de
executivos reúne pessoas talentosas de
diferentes partes do mundo.

o

vai funcionar novamente - além do que
podem te derrubar. A maior parte dos
líderes que fracassaram acreditava que
podia usar as pessoas ao seu redor para
sustentar seu sucesso pessoal e a glória
do próprio emprego. Eles não olhavam
para os executivos seniores, por exemplo, como um grupo que poderia fazer
a organização alcançar melhores resultados. A liderança que não prioriza o
desenvolvimento de talentos é muito
pobre e obriga a empresa a buscar substitutos no mercado.

A nova geração de gestores está mais
disposta a assumir seus erros?
É da natureza humana sentir-se superior aos outros quando se é bem-sucedido, o que nem sempre é verdade.
Atletas vitoriosos, por exemplo, se tornam extremamente confiantes em determinado ponto da carreira, mas isso
não quer dizer que eles continuarão
vencendo automaticamente. Em relação aos jovens CEOs, o único lugar onde
você os encontra dirigindo companhias
é nos Estados Unidos, na área de tecnologia da informação e internet, como
Facebook, Google, Zinga, entre outros.
O lado positivo é a vontade genuína
de surgir com uma ideia melhor. Mark
Zuckerberg, do Facebook, por exemplo,
é conhecido por apoiar fortemente as
melhores iniciativas e é hábil em mudar
sua visão de negócio e se adaptar.

Os CEOs devem desenvolver outras habilidades fora do trabalho?
O líder deve aprimorar suas competências sempre. Mesmo que sua indústria
não tenha nada a ver com tecnologia,
será importante entender o que está
acontecendo de inovador no lado tecnológico do negócio. Não fazer isso significa assinar um atestado de arrogância.
Não importa o quanto você foi bemsucedido antes, sempre existem coisas
novas para aprender. Veja quantos iPads existem hoje e como eles estão mudando as estratégias das companhias.
Qual conselho o senhor daria para quem
quer chegar ao topo?
Nunca comprometa sua integridade,
pois, uma vez que o faça, a perderá para
sempre. Desse modo, ser honesto é uma
necessidade. Estude as companhias ao
seu redor. Passe um tempo lendo sobre
essas empresas, pois sempre existe uma
quantidade enorme de informação para
entender o que funcionou ou não com
elas. Também é muito importante ter
uma visão do que você quer ser e fazer. Se
o seu objetivo for apenas ganhar dinheiro, você não vai ser tão bem-sucedido
quanto se tiver de encarar um propósito
maior, que cause impacto na sociedade.
Por outro lado, se a intenção for fazer
algo realmente importante com uma
perspectiva mais ampla, você terá uma
motivação mais poderosa e duradoura.
De qualquer forma, a maneira como você
se importa em melhorar a vida das pessoas vai acabar o ajudando na carreira.

Fonte: Valor Executivo, São Paulo, ano 12, n. 12, p. 18-20, maio 2012.

