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Você tem exemplos reais para nos dar? 
A IBM é uma organização que cons
trói permanentemente, assim como 
a Nestlé. Vejo também muitas empre
sas familiares que constroem sempre. 

Seu foco passou da estratégia à educa
ção executiva. Por quê? Ela é importan
te para a estratégia das empresas? 
Sim. Não basta preparar as pessoas 
para que gerenciem as empresas ade
quadamente, como sempre fizemos, a 
fim de que sejam boas gestoras e im
plementadoras. Agora também temos 
de prepará-las para mudanças maci-

analítico do momento, mas a saber 
como mobilizar os outros a fim de 
que façam alguma coisa, pois so
zinho não se vai longe. É necessá
rio inspirar as pessoas. E as visões 
inspiradoras não são fáceis, já que 
têm a ver com a criação de tensões: 
com elas, as pessoas se dão conta 
de que existem coisas que gosta
riam de ter, mas não têm. 

Por exemplo, um ponto funda
mental nisso tudo é que a educação 
executiva trabalhe a habilidade de 
comunicação. Não acredito que fa
çamos o suficiente nesse aspecto. E 

zado" no contexto empresarial, pois 
existem diferentes tipos de aprendiza
do, embora a palavra seja uma só. Por 
exemplo, se você quisesse aprender a 
andar de bicicleta, mesmo que eu lhe 
indicasse 5 mil livros sobre isso, você 
não conseguiria andar de bicicleta len
do os livros. Infelizmente, ou felizmen
te, existem partes da liderança e da ges
tão que, assim como andar de bicicleta, 
exigem ação e não conhecimento de 
livros. E quem pensa que pode ensinar 
isso só distribuindo pedaços de papel e 
pedindo que as pessoas leiam está co
metendo um grave erro. 

ças, o que, para ser franco, temos feito 
pouco nas escolas de negócios; trata-
-se menos de análise e conhecimento 
e mais de execução de estratégia. 

Ou seja, a estratégia precisa da execu
ção —esta é parte da transformação 
contínua de que você falou— e a execu
ção precisa da educação executiva... 
É bem por aí. Nas escolas de ne
gócios, precisamos ajudar as pes
soas não apenas em planejamento 

veja bem: não falo em manipulação. 
Mentes limpas e bem-intencionadas, 
que poderiam convencer as pessoas a 
abraçar algo novo, não o conseguem 
porque lhes falta habilidade - o u pai
xão- , e, assim, sua ideia de constru
ção de futuro fica adormecida. 

Você está escrevendo um livro sobre 
aprendizado? Conte-nos a respeito. 
Comecei a pensar sobre o que quere
mos dizer ao usar a palavra "aprendi-

Os gestores precisam tentar, treinar 
e treinar, como quando as crianças 
aprendem a andar de bicicleta, e mui
tas escolas de negócios ainda insistem 
na leitura de livros. As escolas têm de 
trazer projetos de laboratório para a 
sala de aula e trabalhar com professo
res que tenham a prática administrati
va. Como é possível ser um professor 
de administração sem nunca ter tido 
experiência prática em algum negócio? 
Para mim, não é. 

Agora, devo dizer que a educação 
executiva está mudando muito, e rá
pido, e alguns alunos potenciais se 
sentem tão assustados com isso que 
preferem se trancar em seus escritó
rios, como se um tigre os ameaçasse. 
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Como será o futuro da estratégia? 
Sobre o futuro, ninguém sabe respon
der. Para eu dizer como será a estra
tégia no futuro, teria de começar me 
perguntando como foi a estratégia no 
passado, como está se modificando e 
então pensar no que pode acontecer. 
Vale a pena prestar atenção, talvez, a 
cinco tendências do mundo atual: 

1) Nem todas as estratégias vêm dos 
laboratórios de pesquisa e desenvolvi
mento. Em outras palavras, algumas 
das novas coisas e oportunidades para 
a diferenciação não têm a ver com pro
dutos, e sim com design, como vários 
produtos da Apple. As estratégias de 
muitas empresas não são dependentes 
de tecnologias, mas de serviços. 

2) Na maneira como definimos o 
negócio, o escopo, embora continue a 
ser um dos aspectos mais importantes, 
de algum modo anda negligenciado. 
Na verdade, algumas companhias são 
bem-sucedidas porque defi nem seus 
negócios diferenciadamente, levando 
em conta o escopo, desde o começo. 

2) Estratégia não tem relação apenas 
com os clientes ou com o que fazemos 
para eles, mas com como nos defini
mos verticalmente. Temos de conhecer 

nosso lugar na cadeia de valor. Muitas 
empresas estão terceirizando coisas 
que antes possuíam para se livrar dos 
custos fixos, e isso parece funcionar. 
As melhores organizações do mundo 
procuram pelas melhores pessoas, in
dependentemente de onde venham. 

4) É com o empreendedorismo e 
a tomada de decisões que as pessoas 
podem vencer ou perder nos negócios. 
Isso difere da tradição corporativa que 
rezava que a estratégia reside em en
tender aquilo em que somos bons e 
usá-lo. Os empreendedores nos ensi
nam o contrário: se você reconhecer as 
oportunidades antes dos outros, pode 
entrar no mercado antes, conseguir 
os recursos mais rapidamente, achar 
o dinheiro, encontrar a tecnologia em 
algum lugar e dar conta do serviço. 

5) As boas estratégias resultarão 
não só do que se faz, mas também da 
paixão por fazer coisas importantes 
para a sociedade como um todo. Nós 
sabíamos isso até 50 anos atrás, po
rém esquecemos nos últimos 20. 

Nessa lista você mal citou "valor", 
que é a palavra do momento —alguns 
gestores se agarram a ela como a uma 
tábua de salvação porque veem maior 

valor como sinônimo de preço e lucro 
maiores. O que você pensa disso? 
Penso que esses gestores se esquecem 
de pensar no comportamento do con
sumidor. Eles acham que o consumi
dor quer cada vez mais e fazem pro
dutos exageradamente desenvolvidos. 

O que o consumidor quer é uma so
lução que funcione, para ele ou ela, e 
o que pode ser de mais valor para o 
cliente pode custar menos para a em
presa -e para o cliente. 

Vocês conhecem aquelas grandes 
máquinas amarelas da Caterpillar? 
Em alguns dos mercados da empresa, 
aquele maquinário pesado não é mais 
necessário, porque o sistema rodo
viário já está construído e as minas, 
cavadas. Máquinas pequenas e bem 
mais baratas são muito mais neces
sárias. Um equipamento caro não tra
duz as necessidades desses mercados 
e, assim, não lhes proporciona valor. 

Muitas empresas alemãs têm difi-
culdade em competir com as chinesas 
hoje por isso: os clientes veem valor 
em ofertas simples que resolvam seu 
problema, não complexas. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 136-140, jul./ ago. 2012.




