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Embora as crises sejam perío-
dos que geralmente induzem à
transformação de uma empre-
sa, Carolyn Taylor, a criadora
do método “Walking the Talk”
afirma que a liderança tem um
papel fundamental em identifi-
car a necessidade de mudanças
na cultura corporativa, mesmo
quando os números estão sau-
dáveis. “O papel do líder é jus-
tamente se antecipar a essa ne-
cessidade de mudança, de es-

tar à frente das tendências”,
disse. Em entrevista ao Esta-
do, Carolyn disse também que
as companhias podem contro-
lar sua imagem corporativa. A
seguir, os principais trechos da
conversa:

● Uma empresa decide a própria
cultura?
A cultura de um negócio existe
e é independente da escolha da
empresa. Ela está lá. Cada em-

presa tem sua própria cultura.
No entanto, cabe ao gestor to-
mar decisões conscientes para
guiá-la.

● Corrigir a rota de comporta-
mento de uma empresa é uma
escolha que vem de cima?
Sim, de maneira geral. São os
líderes que determinam as re-
munerações, os bônus e sele-
cionam as pessoasde uma com-
panhia. Isso define padrões de

comportamento, do que é
bem ou mal visto.

● Dá para transformar radical-
mente uma empresa, mudá-la da
água para o vinho?
Não. Provavelmente, será mui-
to confuso fazer muitas mudan-
ças ao mesmo tempo. Mas dá
para trabalhar em um ou dois
pontos principais. Por exem-
plo, a empresa pode decidir
melhorar o atendimento ao
cliente e ir atrás dessa meta.
Assim, resultados aparecem de
uma forma muito mais clara. E
as empresas gostam de ver
ações traduzidas em números.

● A cultura empresarial é impor-
tante na hora de se recrutar um
funcionário?
Sim, especialmente a coragem
de adaptar e mudar um pouco
a cultura vigente dentro da em-
presa. Se você tem um foco
nos resultados, provavelmente
rejeitará um funcionário que
trabalhe melhor os relaciona-
mentos – embora ele possa ser
exatamente o que você está
precisando naquele momento.
É preciso que a companhia, de
alguma forma, consiga abraçar
o novo. Só assim qualquer orga-
nização terá sucesso no longo
prazo. / F.S.

Portal Estadão PME
vence 8º prêmio Anatec

SAN FRANCISCO

Os presidentes executivos do
Google, Larry Page, e da Apple,
Tim Cook, têm conduzido nego-
ciações nos bastidores sobre
questões relacionadas à proprie-
dade intelectual, incluindo as
disputas sobre patentes entre as
duas empresas, de acordo com
fontes próximas ao assunto.

Os dois presidentes conversa-
ram por telefone na semana pas-
sada. Discussões envolvendo
executivos de cargos mais bai-
xos das duas empresas também
estão em andamento. Page e
Cook devem conversar nova-
mente nas próximas semanas,
embora não haja data definida.
Uma das fontes disse à Reuters

que uma reunião havia sido mar-
cada para ontem, mas foi adiada
por motivos não esclarecidos.

As empresas mantêm a comu-
nicação aberta no alto nível dian-
te da decisiva vitória legal da
Apple num caso de violação de
patentes contra a Samsung, que
usa o software Android, desen-
volvido pelo Google.

Um júri deu à Apple uma com-
pensação de US$ 1,05 bilhão na
sexta-feira passada, e abriu as
portas a uma possível proibição
de vendas de produtos da Sam-
sung, num caso que tem sido vis-
to como uma “guerra por procu-
ração” entre a Apple e o Google.

Um possível cenário que está

sendo considerado poderia ser
uma trégua envolvendo dispu-
tas sobre capacidades básicas e
funções do Android, disse uma
fonte. Mas não ficou claro se Pa-
ge e Cook estão discutindo uma
resolução ampla das disputas en-
tre as empresas – a maioria delas
envolve a área de computação de
celulares, em rápida expansão –
ou se estão concentrados em nú-
mero limitado de questões.

A competição entre o Google e
a Apple aqueceu-se nos últimos
anos com a transição de PCs pa-
ra celulares. O Android, que o fa-
lecido fundador da Apple, Steve
Jobs, denunciou como “produto
roubado”, tornou-se o maior sis-

tema operacional de smart-
phones mesmo após se envol-
ver em disputas legais com as
fabricantes dos hardwares
que fazem uso dele, incluindo
a Samsung e a unidade Moto-
rola, do próprio Google.

Nos últimos meses, a Apple
adotou medidas para reduzir
sua dependência por produ-
tos do Google. Recentemente
apresentou seu software de
mapeamento, substituindo o
produto do Google utilizado
em seu iPhone, e disse que
não oferecerá mais o YouTu-
be, também do Google, como
aplicativo pré-instalado nas
versões do iPhone. / REUTERS

O site de microblogs Twitter vai
começar a permitir que anun-
ciantes selecionem diretamente
usuários com base nos interes-
ses revelados em seus tweets –
como são chamadas as mensa-
gens postadas no site –, infor-
mou ontem a empresa.

Num esforço para atrair anun-
ciantes para seu programa de
anúncios pagos, a companhia

também reduziu o preço míni-
mo de “tweets patrocinados” pa-
ra apenas US$ 0,01.

Não mais satisfeito em ser um
fórum “estúpido”, o Twitter ado-
tou a estratégia de ativamente
analisar o que cada usuário está
lendo e “tweetando”, com o obje-
tivo de identificar os interesses
de cada indivíduo.

O gigante das buscas Google

há muito conquistou grande lu-
cro ao divulgar anúncios basea-
dos nas expressões buscadas por
usuários, enquanto a rede social
Facebook – que, assim como o
Twitter, busca uma forma de
transformar seu grande núme-
ros de pessoas conectadas numa
fonte de receita – encoraja usuá-
rios a inserir ativamente o que
“curte”. Mas o Twitter enfrenta

há bastante tempo o desafio de
analisar indiretamente essas pre-
ferências.

Interesse. O Twitter agora per-
mitirá que companhias enviem
anúncios pagos, sob a forma de
tweets, para grupos de usuários,
divididos em mais de 350 catego-
rias de interesses elaboradas pe-
lo próprio Twitter.

O presidente executivo da
companhia, Dick Costolo disse
nos últimos meses que o valor de
sua empresa está em sua capaci-
dade de analisar seu fluxo de in-
formação e construir um “gráfi-
co de interesse” demonstrando
os perfis de preferência de seus
usuários – que poderia ser utiliza-
do por anunciantes para apresen-
tar anúncios relevantes e direcio-
nados.

Para alguns analistas, o Twit-
ter enfrenta agora o grande dile-
ma de toda rede social – como

transformar seu sucesso em lu-
cro. Esse mesmo problema é o
grande desafio do Facebook,
que fez este ano uma abertura de
capital bilionária, mas que já viu
o preço de suas ações cair pela
metade em pouco mais de três
meses, com a desconfiança dos
investidores sobre a lucrativida-
de da empresa. / REUTERS

Nos bastidores, Apple
e Google negociam
disputas de patentes

Twitter muda para atrair mais anunciantes
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Empresas
em busca
da cultura
corporativa
Para consultora, numa companhia, sistemas
e funcionários têm de falar a mesma língua

O Portal Estadão PME venceu es-
ta semana a 8.ª edição do Prêmio
Anatec, promovido pela Associa-
ção Nacional de Editores de Pu-
blicações. A premiação foi con-
quistada na categoria “Lança-
mento de Publicações Digitais”.
O objetivo do prêmio é valorizar
as melhores práticas e reconhe-
cer os principais talentos da co-
municação brasileira.

Lançado em 2011, o portal inte-
gra o Estadão PME, primeira pla-
taforma multimídia do Grupo
Estado. Além da internet, o Esta-
dão PME conta com um suple-
mento mensal no jornal O Esta-
do de S. Paulo, boletins e pro-
gramas com reportagens e dicas
para os empreendedores na Rá-
dio Estadão ESPN.

“O prêmio é um grande reco-
nhecimento do mercado, que
nos mostra que estamos no cami-
nho certo, mas que também traz
grande responsabilidade em con-
tinuar crescendo e inovando”,
diz o diretor-geral do Estadão
PME, Daniel Demôro Simões.

O portal registra crescimento
constante de audiência e deve
atingir a marca de 1,1 milhão de
visualizações neste mês. O Esta-

dão PME também está presente
nas redes sociais e conta com
mais de 8,8 mil “likes” no Face-
book e 2,8 mil seguidores no
Twitter. “A ideia do portal é ir
além da notícia, trazendo tam-
bém prestação de serviços e in-
formações que realmente façam
a diferença no dia a dia dos em-
preendedores”, afirma Simões.

Na avaliação do executivo, a
conquista inédita para o Estado
mostra que a qualidade e a ade-
quação do conteúdo transcen-
dem os meios. “O portal foi cria-
do com este espírito e com mui-
ta análise do tipo de informação
disponível, formato e lingua-
gem”, completa.

Além da Lançamento de Publi-
cações Digitais, o prêmio Anatec
escolheu os melhores nas seguin-
tes categorias: Capas de Publica-
ções, Lançamento de Publica-
ções, Projetos Gráficos e Digi-
tais de Publicações, Publicações
Business to Business, Publica-
ções Business to Consumer e Pu-
blicações Customizadas, Publi-
cações Nacionais com Circula-
ção Internacional, Responsabili-
dade Social e/ou Ambiental e Re-
lacionamento com o Mercado.

‘É preciso coragem para abraçar o novo’
Carolyn Taylor, criadora do método Walking the Talk

Acordo. Carolyn Taylor (E), autora do livro ‘Walking the Talk’, com Luiz Fernando Giorgi e Susana Arbex, da Atma

Na surdina. Tim Cook estaria negociando possível trégua

Os presidentes das duas
empresas, Tim Cook e
Larry Page, têm mantido
conversas por telefone e
até marcaram reunião

Fernando Scheller

A importância do trabalho de
marca para a sobrevivência de
um negócio já é consenso en-
tre executivos e empresários.
No entanto, é preciso ter a co-
ragem de dar um passo além,
segundo Carolyn Taylor, auto-
ra do livro ‘Walking the Talk’ e
sócia da consultoria em cultu-
ra corporativa de mesmo no-
me, com sede em Londres.

Para Carolyn, os processos,
sistemas e funcionários da em-
presa têm de falar a mesma lín-
gua para que a imagem de uma
corporação seja entendida de
maneira consistente por parcei-
ros e consumidores. Para atin-
gir essa harmonia entre o discur-

so da marca e a prática do dia a
dia, as organizações também
precisam ter a coragem de pro-
mover mudanças.

“É necessário que os valores
de uma companhia possam ser
facilmente reconhecidos por
seu público”, diz Carolyn, que
tem como sócia na consultoria
Walking the Talk a brasileira
Cristina Nogueira. Mesmo negó-
cios estabelecidos há muito tem-
po muitas vezes precisam de
ajustes de percurso, segundo
ela. Uma cultura voltada para o
bem-estar das pessoas pode pre-
cisar de mais atenção à competi-
tividade, assim como compa-
nhias que se concentram somen-
te no resultado final às vezes ne-
cessitam ir além de ofertas mo-

netárias para reter talentos. “É
preciso encontrar espaço para
pessoas com pensamentos e per-
fis diferentes, para que essa inje-
ção de sangue novo seja possí-
vel”, explica Carolyn.

Parceria. A Walking the Talk
já vem trabalhando no País. Ho-
je, presta serviço para grandes
companhias como Bunge, Itaú
BBA e BM&FBovespa. Agora, a
aplicação de sua metodologia

de cultura empresarial ganhará
fôlego no mercado brasileiro
com a associação com a consul-
toria Atma – Cultura e Marca,
dos sócios Susana Arbex e Luiz
Fernando Giorgi. O objetivo é
aplicar o conceito de cultura cor-
porativa desenvolvido por Ca-
rolyn e Cristina – que inclui ges-
tão de pessoas, processos de ino-
vação, busca de resultados e rela-
cionamento com o cliente – de
uma forma estruturada, para

que as empresas possam perce-
ber o resultado no longo prazo
de forma clara.
Para medir as vantagens concre-
tas de uma cultura bem defini-
da, a Atma vai criar um índice
que medirá como os hábitos e
comportamentos de um negó-
cio influenciam em seu resulta-
do final. Serão analisadas entre
10 e 15 empresas brasileiras. O
objetivo é mostrar se existem
potenciais ainda não explora-

dos pelas companhias e se os
modelos de administração têm
flexibilidade e agilidade para rea-
gir rapidamente a mudanças e
desafios.

As deficiências podem estar
no relacionamento com o clien-
te, na superação de resultados,
no tratamento das pessoas ou
na inovação, por exemplo. Se-
gundo Giorgi, os ajustes neces-
sários provavelmente vão variar
conforme o setor de atuação e o
perfil de cada companhia.

O trabalho da Atma vai combi-
nar consultoria em marca com
cultura corporativa, já que uma
esfera tem influência sobre a ou-
tra. Ambas, aponta Susana, exi-
gem que as companhias façam
escolhas. “Não dá para uma em-
presa querer melhorar em todos
os aspectos: relacionamento
com o consumidor, gestão de
pessoas, inovação e ainda exigir
resultados melhores”, explica a
sócia-executiva da Atma.

A liderança, no entanto, preci-
sa identificar prioridades para
que a real identidade do negócio
seja perceptível em todos os
pontos de contato com o clien-
te. “Não adianta só fazer propa-
ganda e dizer que uma determi-
nada marca tem foco total no
cliente se o atendimento do call
center é péssimo”, exemplifica.

● Discrição
A Apple e o Google recusaram-
se a comentar sobre possíveis
discussões. Cook assumiu a pre-
sidência da Apple há um ano,
poucos meses depois de Page
passar a comandar o Google.

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




