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Fim de linha para o burburinho causado pelo telefone fixo
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
o LinkedIn há uma
foto de David
Cameron em sua
mesa no número 10
da Downing Street

fazendo um telefonema
para o presidente americano
Barack Obama para
cumprimenta-lo pela sua
reeleição. Ela faz parte de
uma série de imagens de
personalidades flagradas
enquanto trabalham — há, por
exemplo, uma fotografia de Sir
Richard Branson passeando de
sunga em uma praia tropical, e
outra do guru da autoajuda

Deepak Chopra, meditando
diante do que parece ser
um grande ovo de pedra.

As duas últimas imagens são
um pouco estranhas, mas
não tanto quanto a primeira.
Há um certo anacronismo na
imagem do primeiro-ministro
britânico no trabalho, embora
à primeira vista eu não tenha
percebido exatamente o que
estava acontecendo. Não se
trata das paredes almofadadas
ou da antiga mesa lateral.
Nem mesmo suas abotoaduras
ou a gravata. Tudo isso é
tradicional e sóbrio, mas não
está exatamente fora de lugar.

Mas aí eu descobri: trata-se
do fio bobinado plastificado
que sai de uma de suas orelhas
e termina em um objeto
que está sobre a mesa.
O primeiro-ministro está
fazendo o que quase ninguém
faz mais: conversando com
alguém através de uma linha
fixa de telefone. Até mais ou
menos uma década, o telefone
do escritório era o símbolo do
trabalho de colarinho branco.
Era a coisa mais importante
em qualquer mesa: todas as

fotografias de homens
poderosos os mostravam
falando com urgência com
alguém por um telefone fixo.
Mas, agora, esses aparelhos
desajeitados estão em sua
maior parte silenciosos, com
seus receptores nos ganchos.

Apenas o primeiro ministro
tem uma desculpa para
continuar usando esse
aparelho ultrapassado.
Se ele quiser ter uma conversa
ultrassecreta com Obama,
um fio de cobre é uma
aposta mais segura que
as micro-ondas. Qualquer
pessoa, dentro de um
determinado alcance, e com
uns US$ 200 para comprar uma
tecnologia de espionagem,
poderia ouvi-lo dizer:
“Parabéns, senhor presidente”.

Para o resto de nós, a
telefonia fixa não tem mais
propósito. Na semana passada,
visitei a principal redação da
BBC, onde dezenas de pessoas
trabalharam duro. Apenas uma
pessoa usava telefone fixo.

Meu próprio telefone grande
e cinza da Cisco descansa
silencioso sobre minha mesa, e

quando ele às vezes decide
tocar, geralmente nem atendo.

A ideia de atender quando
não sei quem está do outro lado
da linha me deixa um pouco
temerosa. Uma luz vermelha
indica que tenho mensagens na
secretária eletrônica, mas não
as ouço há pelo menos um ano.

Decidi, porém, descobrir o
que perdi nesse tempo todo.
Demorou um pouco, pois
havia esquecido minha senha,
mas depois vi que mais de
100 mensagens esperavam
pacientemente para serem
ouvidas — tantas que a
caixa postal se recusava a
registrar novas mensagens.

O primeiro correio de voz
dizia o seguinte: “Oi, Lucy,
aqui é a Márcia. Estou apenas
tentando confirmar se você
recebeu um e-mail que
m a n d e i . . .”. Apertei o delete.
A segunda mensagem: “Olá,
Lucy. Liguei rapidinho – sou
xx da yy e queria atualizar
nossos dados para contato…”.

E assim foi. Todos os recados
eram inúteis ou repetiam
informações que eu já havia
recebido por e-mail ou

mensagem de texto. Ao não
responder o telefone por um
ano eu não havia perdido nada,
além de ganhar muito em
termos de eficiência e controle.

Aquilo havia me permitido
falar apenas com as pessoas
que eu queria e nos momentos
mais adequados para mim.
O “Financial Times” emprega
hoje um terço das pessoas
que direcionam o tráfego
telefônico dentro da empresa
do que há uma década.
Ninguém pede mais para ser
transferido para um colega
do mesmo prédio, preferindo
em vez disso passar um e-mail.
E as ligações externas estão
diminuindo: o número
médio recebido em nosso
principal número entre as
18h e as 22h é de apenas 50.

Coisa parecida aconteceu em
casa, onde o telefone fixo está
ainda mais silencioso. Isso tem
sido bom, uma vez que a gente
não perde tempo respondendo
a todas as chamadas. Nada
mais de namorados rejeitados
querendo falar com Sylvia e
tendo que passar primeiro
pela mãe de Sylvia; eles agora

acabaram com o intermediário.
Os namorados podem preferir
o novo sistema, mas ele é pior
para a família, que não sabe
mais o que eles estão tramando.

O mesmo se aplica ao local de
trabalho. A morte da telefonia
fixa pode ser melhor para nós
individualmente, mas é pior
para os laços que nos unem.
O mais triste é a mudança que
isso causou no clima dos
escritórios. Não há mais
telefones barulhentos tocando,
criando murmúrios e urgência.
E o pior é que não ouço
mais meus colegas brigando
com as esposas, maridos e
com os pedreiros que estão
reformando suas casas: a
maioria da roupa suja é lavada
longe das mesas do trabalho.

Antes, eu achava essas
ligações turbulentas irritantes.
Mas, agora que a porta para
a vida privada de meus
colegas de trabalho foi
fechada, eu gostaria de
poder abri-la novamente.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

ENSINO EXECUTIVO

A mulher à frente da
transformação da
lendária Crotonville
Susan Peters fala sobre as mudanças na escola de formação de lideranças
da GE, celeiro de CEOs de sucesso. Por Stela Campos, de São Paulo

CLAUDIO BELLI/VALOR

Para Susan Peters, o desafio hoje, em um ambiente global e incerto, é ensinar os dirigentes a refletirem mais sobre tudo

Quando deu início ao projeto
para reinventar Crotonville, a
tradicional escola de formação
de líderes da GE, em 2010, a exe-
cutiva Susan Peters sabia que ti-
nha pela frente uma missão difí-
cil. Era preciso repensar o jeito de
ensinar da primeira escola cor-
porativa dos EUA e uma das mais
conhecidas do mundo. Desde
1956, por ela passaram alguns
dos CEOs mais poderosos do pla-
neta — do carismático ex-coman-
dante da GE Jack Welch ao atual
líder Jeff Immelt, incluindo diri-
gentes de grandes companhias
como a Honeywell, Boeing, Med-
tronic, ABB entre outras.

Mesmo sendo uma universida-
de de empresa, Crotonville con-
quistou status e reputação sufi-
ciente para reunir entre seus
mestres figuras emblemáticas do
ensino da administração como
Noel Tichy e Ram Charan.

Desde que abraçou a ideia de
modernizar a escola, Susan, atual
vice-presidente de recursos hu-
manos da GE global e com quase
30 anos de carreira na empresa,
vem trabalhando em várias fren-
tes. Suas ações incluem a revisão
dos currículos dos cursos, novos
programas, investimento em tec-
nologia e conteúdo on-line, além
da ampliação da base de atuação
de Crotonville por meio dos cen-
tros de pesquisa da companhia
espalhados pelo mundo.

Atualmente, pela sede de Cro-
tonville, situada a 45 minutos de
trem de Nova York, passam cerca
de 9 mil executivos por ano. Tra-
ta-se de um seleto grupo de pro-
fissionais, escolhido a dedo en-
tre os mais de 165 mil que
atuam na companhia. Além des-
sa tropa de elite, cerca de 35 mil
funcionários recebem treina-
mento nos centros de pesquisa
da GE na Alemanha, Índia, Chi-
na e Emirados Árabes. Contabili-
zando aqueles que atuam no
chamado chão de fábrica, a GE
emprega hoje 300 mil pessoas,
em mais de 100 países.

Em março do próximo ano, co-
meça a funcionar o centro brasi-
leiro de pesquisas da companhia
no Rio de Janeiro. “Ele vai ser nos-
sa base de formação de lideran-
ças para a América do Sul”, diz
Susan, que esteve em São Paulo
para participar de um encontro
com executivos-chave da Améri-

ca Latina. Na ocasião, ela deu en-
trevista exclusiva ao Va l o r , na
qual falou sobre essas transfor-
mações no ensino de liderança
na GE, que buscou inspiração até
no Exército americano.

Entre as mudanças estratégi-
cas na formação de líderes, Su-
san conta que antes a compa-
nhia enfatizava o rodízio de exe-
cutivos entre seus diversos negó-
cios (energia, saúde, aviação,
transporte, financiamento e ele-
trodomésticos) como parte im-
portante da formação de um
gestor mais generalista. Hoje,
porém, isso está mudando. “Bus -
camos um equilíbrio maior en-
tre especialistas e generalistas.
Tentamos ver o que é melhor pa-
ra cada pessoa”, explica. A dura-
ção dos cursos também dimi-
nuiu para se encaixar melhor na
agenda apertada dos dirigentes.

A GE investe quase US$ 1 bi-
lhão em treinamento, em todos
os níveis e se esforça para avaliar
o retorno desse investimento e
manter a fama de celeiro de líde-
res. A seguir os principais tre-
chos da entrevista:

Valor: Quais foram os principais
desafios do projeto “Reimagining
Crotonville”?

Susan Peters: O objetivo foi
adequar os nossos ensinamentos
às novas demandas para a lide-
rança. Alguns aspectos vão per-
manecer para sempre, mas ou-
tros são muito diferentes de 5,10,
20 anos atrás. A globalização, a
tecnologia, a maneira como o
trabalho é feito, as ferramentas
virtuais e a forma de decidir são
alguns exemplos. O ambiente
global hoje é incerto e está mu-
dando constantemente. Precisa-
mos ajudar os líderes a refletir
sobre essas coisas e a praticar a li-
derança de um modo novo.

Valor: O que mudou, de fato?
Susan: Repensamos Crotonvil-

le do ponto de vista do conteúdo,
da experiência de como ensina-
mos e o ambiente propriamente
dito. Nos últimos anos, tivemos
muito trabalho para colocar tu-
do abaixo e reconstruir o currícu-
lo e os programas. Procuramos
muitas fontes de inspiração co-
mo o Exército, por exemplo, uma
vez que estamos localizados bem
próximos da academia de West
Point. Fomos atrás das melhores

práticas e sabemos que eles fize-
ram um grande trabalho porque
o mundo deles estava mudando.
Não discutimos se o militarismo
é bom ou ruim, mas sabemos que
eles tiveram que mudar a manei-
ra de liderar. Aprendemos com
outras companhias, inclusive al-
gumas pequenas, mas globais,
especialmente da área de alta
tecnologia. Pegamos também
exemplos nos esportes, pois sa-
bemos que o papel do líder está
mudando rapidamente para o de
“c o a c h” (treinador). Antes, o che-
fe era aquela pessoa que sabia
mais que todos. Hoje, ele é o coa-
ch, que tenta vencer o jogo e dá o
feedback imediato para melho-
rar uma habilidade do time.

Valor: Quem são os estudantes
de Crotonville?

Susan: Quase todos são da GE,
apenas 10% dos alunos são de
empresas clientes. A escola é o
epicentro da nossa cultura, pois é
lá que todo mundo se conecta. Os
executivos saem com a atitude, o
network e o senso de comunida-
de que queremos. Selecionamos
pessoas para serem treinadas
para liderança desde o nível de
entrada. Ao longo do caminho,
existe um processo de nomea-
ção para a sede em Crotonville.
Mas existem outras opções nos
centros de pesquisa, onde algu-
mas classes estão disponíveis
para qualquer um. Além disso,
temos um enorme conteúdo de
cursos e material on-line.

Valor: Havia uma crença na GE
de que mudar de área era impor-
tante na formação do líder. A prefe-
rência hoje é por generalistas ou
especialistas?

Susan: Gostamos de pessoas
com expertise e que dominam o
que fazem. Por outro lado, exis-
tem muitas oportunidades para
que a pessoa cresça mudando pa-
ra outra região e negócio. Preci-
samos dos dois tipos e traçamos
uma estratégia equilibrada para
cada um. Atuar em mercados
que estão crescendo como o da
América Latina e o do Brasil, por
exemplo, abre uma possibilida-
de maior de uma mudança de
área dentro da companhia.

Valor: Como a empresa trabalha
os processos de sucessão de suas li-
deranças?

Susan: Todos os anos, elabora-
mos dois planos de sucessão para

nossos executivos. Um de emer-
gência e outro de desenvolvi-
mento. No segundo caso, tudo
acontece com mais planejamen-
to e você sabe quem está na sua li-
nha de sucessão. Revemos a lista
das pessoas seniores e do nosso
corpo de diretores duas vezes ao
ano. Uma coisa pela qual somos
conhecidos é por sabemos quem
está pronto. Temos uma lista de
potenciais sucessores e as pes-
soas que estão nela estão sendo
preparadas e ganhando a expe-
riência necessária para encara-
rem o próximo trabalho.

Valor: As pessoas na lista sabem
que foram escolhidas?

Susan: Nem sempre. O chefe
pode dizer, se souber, mas essa
lista é dinâmica e costuma mu-
dar. Fazemos uma avaliação so-
bre a performance e a liderança e
todos na GE sabem em que ponto
estão nessas duas dimensões. Al-
gumas listas são maiores, mas to-
dos têm ao menos dois nomes in-
dicados. Em alguns casos, temos
de ir ao mercado, mas isso acon-
tece quando precisamos de al-
guém que domine uma determi-
nada tecnologia, por exemplo.
Depende do que está acontecen-
do estrategicamente na empresa.
Conforme entramos em novas
áreas de expertise, temos que

buscar mais gente fora. Mas, ge-
ralmente, temos um bom grupo
preparado para preencher as va-
gas que são abertas.

Valor: Quem está na lista de su-
cessão de Jeff Immelt, o atual CEO?

Susan: Sempre existe um pla-
no de emergência. Mas, agora,
ele não vai a lugar nenhum. Por-
tanto, não existe um plano para
sua sucessão no momento.

Valor: Quanto a GE investe em
formação de liderança e como ava-
lia o retorno disso?

Susan: Investimos quase US$ 1
bilhão por ano em diversos pro-
gramas desde os primeiros ní-
veis, passando pelo funcional até
chegar na liderança. Em Croton-
ville, temos um diálogo com os
chefes antes e após o programa.
Queremos saber o que eles espe-
ram das pessoas que estão sendo
treinadas, e depois perguntamos
quais as diferenças notadas. Eles
são os nossos clientes, queremos
que fiquem satisfeitos, pois, de
alguma forma, pagam por esse
treinamento. Usamos um siste-
ma métrico para saber o quanto
a pessoa recomendaria o curso
para um colega.

Valor: Como a GE treina executi-
vos de outros países?

Susan: Em Crotonville, no nos-
so programa principal de desen-

volvimento de liderança, 50% dos
alunos são de fora dos EUA. A
companhia está crescendo e é na-
tural termos mais estrangeiros.
No nível executivo, 38% são es-
trangeiros e esse percentual cres-
ce todo ano. Ensinamos nossos
programas principais da mesma
forma em todos os lugares. Que-
remos que eles sejam entendi-
dos em Dubai, na Índia, no Bra-
sil. Nossos cursos são multicul-
turais, consistentes e passam
por várias áreas de negócio.

Valor: Quem são os professores?
Susan: No caso dos centros de

pesquisa, aproveitamos os pro-
fessores locais, que podem dar
exemplos regionais. Podemos
também usar a experiência das
escolas locais. A maior parte das
classes é em inglês. Em casos es-
pecíficos, podemos trazer pes-
soas de outros lugares do mun-
do. Temos, contudo, um conceito
que é “líderes ensinando líderes”,
no qual buscamos especialistas
de uma área para treinar e dar
exemplos. Buscamos excelência
no ensino, seja de dentro ou de
fora da companhia.

va l o r .com.br
Confira entrevista em vídeo com Susan

Peters, vice-presidente de RH da GE

www.va l o r. c o m . b r/v í d e o s
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 18 fev. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




