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Não que comemorações sejam inúteis, ou que não 
sejamos solidários com a necessidade de gestores de 
tocar o barco adiante no dia a dia. Um mundo de mu
danças vertiginosas deixa pouco espaço para nostal
gia e detalhes irrelevantes — ou, pior, para estratégias 
feitas para vencer a guerra que passou. 

Também sabemos, no entanto, que a falta de paci
ência com a história leva o dirigente a ignorar um fa
to crucial: a fina compreensão do passado é uma das 
ferramentas mais possantes para moldar o futuro. Ve
jamos como a Kraft Foods administrou a integração 
da fabricante britânica de confeitos Cadbury em 2010. 
A administração da Cadbury armara uma feroz resis
tência à aquisição. Muitos de seus 45 mil funcionários 
temiam a perda dos valores da organização e da qua
lidade do produto que dera fama à empresa. Quando 
a imprensa especializada atinou para o choque cultu
ral, muitos analistas vaticinaram que aquela seria ou
tra união a destruir valor, um pesadelo causado pela 
inviabilidade da integração pós-fusão. 

Na tentativa de facilitar o processo, a cúpula execu
tiva recorreu aos velhos arquivos da Kraft. Rapidamen
te, arquivistas da empresa lançaram, na intranet, o si
te "Coming Together" (numa tradução livre, "unindo 
forças"). Ali, celebravam as trilhas paralelas percorri
das por Kraft e Cadbury. Ao analisar o material histó
rico, tinham encontrado farta evidência de valores co
muns às duas. A apresentação martelava esses temas 
comuns. Um exemplo: ambos os fundadores, James L. 
Kraft e John Cadbury, eram religiosos, homens cuja fé 
tivera forte influência na condução dos negócios. 

Ambos haviam se empenhado em criar produtos 
de qualidade para a clientela. Numa época em que a 
mão de obra costumava ser vista como algo indife
renciado, ambos valorizavam o trabalhador. E ambos 
acreditavam em retribuir à comunidade. Além do per
fil dos fundadores, o site trazia cronologias interativas, 
célebres imagens publicitárias, breves documentários 
em vídeo e dezenas de histórias pormenorizadas de 
marcas como Oreo (biscoitos), Maxwell House (café), 
Ritz (bolacha) e, agora, Cadbury (chocolates) e Halls 
(balas) — tudo feito para mostrar como as principais 
marcas da Kraft e da Cadbury tinham chegado até ali, 
ao ponto no qual ocupavam lado a lado as gôndolas 
de supermercados. O material decisivo, intitulado 

"Growing Together" ("crescendo juntas"), relaciona
va fusões anteriores da Kraft. E também a união com 
a Cadbury. A diagramação inspirada — na forma de 
um mapa de estrada — sugeria o avanço contínuo co
mo uma empresa unida e mais forte. Outros forma
tos de comunicação, dos discursos do presidente a 

comunicados de imprensa, passando por sessões de 
treinamento do pessoal, seguiram a mesma narrativa. 
No final, a integração da Cadbury foi mais tranquila do 
que qualquer das aquisições anteriores da Kraft. 

Essa utilização proposital da história da empre
sa para baixar a ansiedade, embora genial, não pas
sa de uma leve mostra de como uma empresa pode 
explorar seu passado. A maioria concordaria que ca
be a líderes empresariais inspirar o esforço coletivo e 
traçar boas estratégias para o futuro. Nos dois casos, 
a história pode ser de grande ajuda. Num momento 
em que o dirigente se empenha para fazer as pesso
as trabalharem juntas de modo produtivo, difundir a 
história da empresa pode incutir um senso de identi
dade e propósito e indicar metas que calarão fundo. 
Em sua versão mais conhecida, a de uma narrativa 
sobre o passado, a história é uma incrível ferramenta 
de esclarecimento que permite a executivos defender 
a mudança e incentivar as pessoas a superar desafios. 
Alçada a um patamar mais elevado, também se presta 
fortemente à solução de problemas, proporcionando 
insights pragmáticos, generalizações válidas e pers
pectivas relevantes — um meio de evitar modismos 
de gestão e o ruído à volta para chegar ao que, de fa
to, importa. O desafio para o líder é, portanto, achar 
na história da organização seu passado "utilizável". 

Recordando a história para 
unir e inspirar as pessoas 
A decisão da Kraft de invocar o passado para unir as 
pessoas pode ter sido intuitiva, mas seu êxito vem cor
roborar algo que muitos estudiosos já sabiam: uma his
tória comum é parte importante daquilo que une in
divíduos numa comunidade e imbui o grupo de uma 
identidade distinta. Uma história com fio narrativo 
também ajuda as pessoas a entender o que se passa a 
seu redor. Para o historiador e filósofo David Carr, "o 
sentido do presente emana do substrato de eventos 
comparáveis no qual se insere (...) É igualmente im
portante, como grupo e como indivíduos, descobrir 
ou redescobrir a história, achar o fio da meada, relem
brar em que ponto estamos, onde estivemos e para on
de vamos". Em outras palavras, conhecer a história do 
grupo ao qual pertence pode ajudar a pessoa a enxer
gar eventos, e a si mesma, como parte de uma história 
ainda em curso, de algo maior que ela própria. 

Uma função da história da organização seria, por
tanto, simplesmente lembrar ao pessoal "quem so
mos". O vínculo entre grupos é tão forte que episódios 
do passado contados e recontados podem criar uma 
verdadeira mitologia, sancionada ou não pelos líderes 
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do grupo. Empresas, novatas ou veteranas, têm seus 
mitos de criação e suas parábolas — em geral, histó
rias sobre gente empreendedora e destemida, sobre a 
superação de adversidades, sobre a perseverança e, às 
vezes, sobre a mera sobrevivência. Indague de alguém 
da General Mills, por exemplo, sobre os valores cultu
rais da instituição, e provavelmente lhe contarão a his
tória de uma explosão em 1878 que destruiu a maior 
usina de farinha da empresa. Na esteira da catástrofe, 
seu fundador desenvolveu uma técnica de moagem 
muito mais segura — e, em vez de patenteá-la, fran
queou-a a todos os concorrentes. Por que essa história 
é tão repetida? Porque diz algo positivo sobre valores 
que as pessoas querem preservar. 

Quando um líder aceita essa verdade fundamen
tal sobre o papel da história em moldar a cultura, a 
importância de aprender com o passado salta aos 
olhos. Na McKinsey & Company, sócios graduados 
sabem disso muito bem. Em nossos muitos anos de 
experiência pesquisando e escrevendo a história de 
inúmeras empresas, encontramos poucos que dão 
tanta atenção à própria história. É como disse o dire-
tor-gerente global da McKinsey, Dominic Barton: "A 
nosso ver, é essencial que cada um de nossos sócios e 
colegas entenda a história da empresa e como nossos 
valores se forjaram ao longo do tempo. Embora o con
texto atual seja radicalmente distinto do de 20,40 ou 
8 0 anos atrás, ainda temos lições a tirar do conheci
mento de como gerações anteriores de sócios enfren
taram e reagiram a desafios e oportunidades". De fa
to, quando a McKinsey — que de "sociedade autôno
ma" pequena e relativamente informal virou uma re
de mundial com milhares de consultores — embar
cou numa profunda reforma de governança em fins 
da década de 1990, uma força-tarefa de sócios gradu
ados foi estudar toda sorte de organizações. Esses só
cios sabiam, no entanto, que não bastava olhar exem
plos externos de melhores práticas: seus problemas 
de governança haviam surgido no contexto de valo
res éticos e padrões intelectuais singulares que até ali 

tinham rendido bons frutos à firma. Debruçaram-se 
então sobre a própria história e traçaram uma estru
tura mais formal de governança que distribuiria am
plamente a autoridade, mas mantendo rigoroso con
trole sobre a cultura da firma. 

Já para outras empresas, a história pode ser instru
mental para a transformação de uma cultura que dei
xou de ser útil. É sabido que a adesão à mudança cul
tural pode ser extremamente difícil. Quando instadas 
a mudar, tanto como grupo quanto individualmente, 
é comum as pessoas reagirem não só como se aquilo 
fosse tirá-las de sua zona de conforto, mas também 
como um ataque a seu senso pessoal de autoestima 
e segurança. De todas as competências exigidas de 
um grande líder, a gestão da mudança talvez seja a 
mais difícil de adquirir. Um modo de desenvolvê-la é 
ir além das histórias que circulam no presente e des
cobrir outras, há tempo esquecidas. Foi o que fizeram 
os executivos da UPS em fins da década de 1 9 9 0 ao se 
darem conta de que o modelo de crescimento da em
presa, em uso havia décadas, estava quase esgotado, 
o que exigiria uma inovação em larga escala. 

Quanto experimentos em ramificações promis
soras de sua atividade (como a oferta de serviços lo
gísticos terceirizados) começaram a decolar, a UPS 
precisava que o pessoal fosse além do foco tradicio
nal na eficiência operacional. Não bastava aos líderes 
explicar a necessidade de investir em novas searas; 
era preciso dar aos trabalhadores confiança para ou
sar. A saída foi abordar o passado da empresa de um 
novo jeito. Na longa história da UPS, assinalaram os 
muitos momentos de transformação: quando a en
trega passou a ser feita de caminhão em vez de bi
cicleta, quando a UPS se lançou ao transporte aéreo 
com a criação de uma companhia de carga própria 
(que logo virou a segunda maior do mundo), quan
do introduziu o rastreamento de pacotes pela inter
net. A ideia era mostrar a uma empresa habituada à 
rotina da engenharia industrial que a organização 
nunca deixara de ser inovadora — e que não havia aí 
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qualquer incompatibilidade. "É isso mesmo. É novo, 
é diferente, é difícil, é uma mudança", gostava de di
zer ao pessoal o então presidente, Jim Kelly. "Qual o 
problema? Há anos fazemos isso, com muito sucesso." 

O caso da UPS nos remete às palavras do grande 
historiador Carl Becker: "O passado é uma espécie de 
tela na qual projetamos nossa visão do futuro". Mes
mo quando não há como discernir no passado uma 
visão clara do futuro, o líder pode usar histórias ali 
contidas para explicar como a organização chegou a 
uma necessidade crucial de mudança sem qualquer 
pisada na bola da atual administração ou de funcio
nários, e por que os passos seguintes, às vezes doloro
sos, são necessários num processo maior de mudan
ça e adaptação. 

A história também pode ser usada para contex
tualizar a adversidade. Um de nós (John Seaman) 
conheceu há pouco o laboratório farmacêutico 
Mylan, que encomendou a história de seus primei
ros 50 anos. A fabricante de genéricos, hoje no ranking 
Fortune 500, começou como uma pequena compa
nhia do estado americano de Virgínia Ocidental que, 
antes de se firmar no mercado, esteve por duas ve
zes perto de quebrar. Quando a cotação das ações da 
Mylan despencou para US$ 6 em outubro de 2008, no 
auge da crise financeira global, e durante os duros me
ses que se seguiram, seus executivos repisaram as his
tórias da luta inicial da companhia para mostrar como 
a Mylan já passara por dias piores e convencer o pes
soal de que, mais uma vez, poderia sobreviver. 
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Mesmo agora que a Mylan já voltou a crescer, sua 
presidente — Heather Bresch, com 20 anos de casa — 
ainda considera vital falar da história da companhia, 
que nos últimos anos globalizou as operações. Segun
do Bresch, num setor no qual atrair talentos de pri
meira é fundamental, as pessoas querem saber que 
fazem parte de algo maior que elas. "Uma forte traje
tória diz muito", afirma Bresch. "Vejam só o que fize
mos ao longo desses 50 anos. Somos perseverantes." 

A história também pode ajudar a resolver atritos. 
Em 2007, por exemplo, um conhecido nosso, jovem 
presidente de uma indústria com 70 anos de estrada, 
observava, frustrado, a aparente dissolução da forte 
cultura empresarial na qual crescera. Embora orgu
lhoso do pessoal recém-contratado — gente altamente 

instruída e ambiciosa, que investia em oportunidades 
novas como torres eólicas, leasing de equipamentos e 
gestão de frota —, o executivo notava que o grupo não 
se entrosava com velhos gerentes da divisão fabril, pe
ritos no manuseio de aço, altamente experientes, mas 
sem formação acadêmica. A história apontou a solu
ção. A empresa, muito mais do que as concorrentes, 
garantia autonomia e oportunidade a gente empreen
dedora e capaz de erguer algo "do zero". Essa mentali
dade imperava tanto entre recém-contratados quanto 
entre engenheiros no chão da fábrica: precisava ape
nas ser destacada e reconhecida. O presidente e sua 
equipe criaram programas e incentivos baseados nes
se elo de união. Com isso, viram crescer o respeito e a 
colaboração entre os dois grupos. 
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Não parece manipulação — jogada de marketing, 
até propaganda — pinçar detalhes do passado para 
angariar apoio à mudança? Talvez, pelo menos nas 
mãos de um dirigente altamente carismático, porém 
irresponsável. Mas não convém subestimar a capaci
dade das pessoas de farejar o engodo: o público mais 
cético de uma empresa é seu pessoal. O uso efetivo da 
história depende de um respeito genuíno por aquilo 
que esta tem a ensinar e da crença de que, nela, resi
dem não só anedotas para adornar discursos de exe
cutivos, mas também a verdade profunda da organi
zação. Isso requer hábitos mentais que a disciplina da 
história tem a oferecer. 

Pensando como historiador 
O fato é que, na hora de tomar decisões, somos todos 
historiadores. A capacidade de identificar oportuni
dades ou problemas no presente (e formular aspira
ções para o futuro) brota inevitavelmente de nossa 
experiência pessoal, sendo amplificada pelo conhe
cimento social que temos daquilo que se passou an
tes. Alfred D. Chandler Jr., grande historiador da or
ganização e da estratégia empresarial, não cansava 
de perguntar a pupilos e colegas na Harvard Business 
School o seguinte: "Se você não sabe de onde veio, 
como quer saber para onde vai?". 

Sendo assim, não nos surpreende ver executivos 
com graduação em história, ou elegendo relatos histó
ricos e biografias como leitura preferencia]. Em muitos 
sentidos, altos executivos, independentemente da for
mação acadêmica, precisam pensar como historiado
res. Começando pela insistência em basear qualquer 
decisão séria em fatos. Ser um bom historiador impli
ca tratar os fatos com integridade intelectual, encaran-
do-os com mente aberta e a disposição a se deixar sur
preender. Por ser o estudo de transformações ao longo 
do tempo, a história também nos induz a pensar so
bre o longo prazo — mais um trunfo dos melhores lí
deres, cuja visão apurada e telescópica das empresas 
que dirigem talvez seja o único antídoto à pressão dos 

resultados trimestrais e à necessidade de reagir a crise 
(real ou imaginária) atrás de crise. 

É claro que pensar historicamente não é fácil. Im
plica apreciar a natureza dinâmica da mudança num 
sistema humano complexo. Implica entender a parti
cularidade dos problemas e das consequências tantas 
vezes inesperadas das soluções dadas a eles. Enfati
zando a contingência de causa e efeito, rejeita abor
dagens genéricas, pois não há duas situações que se
jam idênticas no detalhe ou no contexto. Como diz o 
ditado, comumente atribuído a Mark Twain, "a his
tória não se repete, mas volta e meia rima". É por isso 
que buscamos analogias úteis na história. Porque são 
as rimas, os padrões, que nos permitem pôr em pers
pectiva a dimensão de nossos desafios e as perguntas 
que devemos fazer para progredir. 

Olhando para trás para planejar o futuro 
No método convencional, a resolução de um proble
ma parte com duas perguntas: qual o problema e co
mo solucioná-lo? É menos comum perguntar: como 
chegamos a este ponto? Mas, sem isso, explica Mi-
chael Watkins, que escreveu sobre o melhor empre
go dos primeiros 90 dias de um executivo no cargo, 

"corre-se o risco de derrubar cercas sem saber por que 
elas foram erguidas. Munido de uma visão histórica, 
talvez você constate que, de fato, a cerca é desneces
sária e precisa ser derrubada. Ou, quem sabe, que há 
um bom motivo para deixá-la ali". A história de uma 
empresa sempre determina como a administração 
vai pensar a visão, a estratégia, o empreendedorismo. 
Já as soluções disponíveis não raro são cerceadas por 
decisões tomadas no passado. 

Constatamos isto pessoalmente quando um de 
nós (George David Smith) trabalhou com dois profis
sionais da área, Davis Dyer e Margaret B.W. Graham, 
em colaboração estreita com a Alcoa no registro da 
sua história. Em 1983, a Alcoa vinha saindo de seu 
pior momento financeiro desde a Grande Depres
são. A competição mundial transformara o alumínio 
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primário em commodity, reduzindo o controle da 
empresa sobre preços. Numa carta direta e eloquen
te aos acionistas, o presidente Krome George, que es
tava de saída, alertava que a empresa precisaria se 
adaptar a "um mundo bem diferente daquele que co
nhecemos". Os historiadores logo identificaram uma 
série de "limitações tácitas" — premissas não verba
lizadas e padrões de comportamento subjacentes — 
que tinham tornado a situação da empresa pior do 
que deveria ser. 

Uma delas era a longa trajetória da Alcoa como 
uma líder na produção de alumínio primário. Ao lon
go do tempo, gerentes da divisão de fundição de alu
mínio tinham conquistado mais cargos de proa na 
empresa do que colegas de operações mais novas e 
mais produtivas, como laminados para latas ou cha
pas para a fabricação de aeronaves. Todo mundo sa
bia que era hora de mudar o foco, mas executivos 
criados n a época áurea da fundição de alumínio ja
mais agiam para valer. 

Em uma economia que se globalizava, outra limi
tação era o renitente foco da Alcoa no mercado inter
no. No final da década de 1920, a empresa desistira de 
estabelecer instalações de produção de alumínio no 
exterior, preferindo se concentrar no mercado ameri
cano, que na época ainda registrava crescimento ace
lerado. Na maior parte do pós-guerra, a empresa se 
contentara em explorar a forte demanda americana. 
Agora, estava demorando demais para desenvolver 
indispensáveis operações internacionais. "A deman
da de alumínio durante a 25 Guerra Mundial e o es
petacular crescimento do consumo [interno] no pós-

-guerra confluíram para reforçar (...) uma mentalida
de que se prolongou muito além do contexto de seu 
surgimento", disse o novo presidente, Charles Parry, 
aos gestores da empresa. Revisitar a história da em
presa trouxe o problema à mesa de discussão. 

A Alcoa nem de longe é a única a ter aceito sem 
questionar premissas sobre o modo como a empre
sa supostamente devia operar. Robert Benmosche, 

atual responsável por reanimar a gigante de seguros 
AIG, diz que todo executivo arrisca a própria pele ao 
ignorar tais limitações: "A cultura de uma empresa 
ainda pode permear as decisões tomadas hoje. É im
portante entender a história da empresa. Isso feito, dá 
para trabalhar com as pessoas e dizer: "É para cá que 
precisamos vir. Eis por que estamos aqui. Isso explica 
por que não podemos mais ficar aqui". Mas é preciso 
esmiuçar a cultura, a história, para entender a lógica, 
ou será impossível alçá-la ao patamar seguinte". 

Foi exatamente o que a Alcoa descobriu ao ver co
mo decisões passadas e fatos há muito esquecidos ti
nham influenciado reformas organizacionais que a 
empresa promovera no início da década de 1980. A 
empresa ainda não se recuperara da infrutífera cam
panha de 20 euros para desenvolver uma nova aborda
gem à fundição química — abordagem que prometia 
eliminar da produção do alumínio primário um one
roso processo eletrolítico. A empresa foi obrigada a 
dar baixa no imenso investimento numa usina-pilo-
to completa erguida com base no sucesso dos expe
rimentos iniciais. Do ponto de vista puramente téc
nico, os cientistas da Alcoa Laboratories sabiam per
feitamente o que dera errado. A análise histórica veio 
agregar a crucial dimensão humana. 

Até a 2º Guerra Mundial, a Alcoa tinha um braço de 
pesquisa e desenvolvimento de primeira e forte tradi
ção na pesquisa fundamental, o que incluía a colabora
ção com o mundo acadêmico e outros parceiros exter
nos. Quando o monopólio da empresa foi derrubado, 
em 1945, a reação da Alcoa à concorrência foi abando
nar a pesquisa básica em prol da engenharia de produ
tos e processos, capaz de trazer receita a curto prazo 
e melhorar as margens. No início da década de 1960, 
quando teve início a pesquisa no malfadado processo 
de fundição, o estoque de conhecimentos da Alcoa La
boratories em pesquisa fundamental se esgotara, dei
xando-a mal posicionada para uma empreitada cien
tífica tão complexa. Ao tomar conhecimento dessas 
constatações, Peter Bridenbaugh, vice-presidente de 
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tecnologia da Alcoa entre 1993 e 1996, declarou: "Em
bora fosse relativamente fácil identificar os pontos 
fortes e fracos da organização, entender o que levara 
a isso provou-se muito mais difícil (...). Comecei [final
mente] a entender o preço que vínhamos pagando por 
mudanças ocorridas nos anos seguintes à guerra". Es
sa compreensão ajudou os executivos da Alcoa a che
gar a um consenso sobre mudanças na contratação e 
capacitação de pessoal para os laboratórios, bem como 
no financiamento e na gestão desse braço. 

Em outra empresa, uma gigante do setor energé
tico, sequer passaria pela cabeça dos líderes bater o 
martelo sobre o maior investimento estratégico na 
pauta sem considerar a perspectiva histórica. No iní
cio da década de 1990, a empresa cogitava uma drás
tica expansão da capacidade de refino de petróleo, 
a um custo de bilhões de dólares, em função da de
manda futura. Mas o preço do combustível tinha des
pencado e o retorno sobre o investimento dependia 
de uma recuperação. Como parte do processo deci
sório, a empresa desenvolveu estudos de caso do se
tor e de outras indústrias de uso intensivo de capital. 
Esse exame cobria 50 anos. Naturalmente, nenhuma 
das situações passadas era, a rigor, comparável à atu
al. E, apesar da recuperação de alguns preços no cur
to prazo, outros tinham permanecido na lona. Não 
havia, no entanto, como ignorar o tema dominan
te: com o tempo, mesmo em setores altamente con
centrados e não obstante flutuações de curto prazo, 
a concorrência mundial vinha derrubando preços. A 
empresa resolveu engavetar o projeto. 

Em um caso mais recente, a firma de investimen
tos Dimensional Fund Advisors não estava diante de 
uma decisão específica, mas de todas as futuras deci
sões da próxima geração de líderes. A firma comple
taria 30 anos em 2011 e sua cúpula executiva se prepa
rava para passar o bastão a gerentes mais jovens, que 
chefiariam uma organização transformada pela ex
pansão geográfica, pela proliferação de novos fundos 
projetados para atender a necessidades de segmen
tos de mercado específicos, por um grande influxo de 
novos funcionários e por mudanças estruturais na or
ganização e na gestão. 

0 fundador e copresidente da Dimensional, Da
vid Booth, fora taxativo: nem tudo deveria mudar. 
Booth sabia que 30 anos de estrada não eram fruto 
do acaso, mas de decisões específicas (muitas de
las tomadas nos cinco primeiros anos da firma) que 
havia pouco tinham sido codificadas em seis princí
pios norteadores. Um deles era embasar estratégias 
de investimento em estudos acadêmicos. Quando a 

Dimensional lançara seu fundo de empresas de pe
queno porte ("micro-cap") em 1981, Booth e o pes
soal de vendas sustentavam que parte importante de 
uma carteira diversificada seriam papéis daquele seg
mento, que mais tarde seria chamado de "small cap". 
Seu instinto dizia que ações de pequenas empresas 
deviam oferecer um retorno maior para compensar 
o risco adicional. Mas só depois de confirmar essa te
se com estudos a firma se dispôs a usar o argumento 
com clientes. O mesmo princípio salvou a Dimensio
nal na gestação da crise financeira de 2008, quando 
a firma se manteve ao largo de produtos financeiros 
exóticos impossíveis de ser validados por estudos — 
que dirá explicados a clientes. 

Como transpor barreiras geográficas e geracionais 
para explicitar e transmitir esse princípio — além de 
todo o sistema de valores que havia três décadas nor
teava a firma? Booth contratou nossa consultoria pa
ra ajudar a Dimensional a formular uma narrativa de
rivada de rigorosa pesquisa e que descrevesse aque
las decisões iniciais, pusesse em perspectiva o desen
volvimento da firma e explicasse o que a distinguia 
num mercado saturado de firmas de gestão de re
cursos. Hoje, essa narrativa é empregada por Booth 
em seu constante diálogo com jovens líderes e pro
fissionais recém-contratados da firma em almoços 
mensais, e também nos programas de treinamento e 
orientação formal da empresa. 

Deixando um legado 
Liderar com um senso histórico não é ser escravo do 
passado. É, antes, reconhecer a força que este tem. O 
estoque de experiência de uma empresa — sua cultura 
e suas competências, sempre em evolução, seu desen
volvimento no contexto maior no qual compete, sua 
interação com o poder público e demais forças — de
termina as escolhas que executivos precisam fazer e 
influi a visão que as pessoas têm do futuro. Grandes 
líderes respeitam e honram essa verdade fundamen
tal. Não ignoram a história até o momento de planejar o 
próximo aniversário da organização. E, mesmo não se 
vendo como historiadores, acham útil pensar e falar so
bre o passado — no presente, em tons vibrantes. Fazem 
da experiência coletiva da empresa uma parte explíci
ta de seu raciocínio para melhor discernir que forma a 
mudança pode e deve assumir. Descobrem aí uma cau
dalosa fonte de histórias capazes de motivar as pessoas 
a abraçar a mudança até nos momentos mais difíceis. 
No processo, além de administrar a empresa com mais 
eficácia, acham seu próprio lugar na história.  
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 12, p. 24-32, dez. 2012.




