
‘Transparência é fundamental para o líder’
ENTREVISTA COM O CEO

A 85ª edição do Oscar foi vista
por muitos como uma das
mais “politizadas”, princi-
palmente pelo fato de a pri-

meira-dama dos EUA, Michelle Oba-
ma, ter sido a encarregada de anun-
ciar Argo como ganhador. Curioso
também que neste ano vários filmes
confrontaram os Estados Unidos da
América com sua história passada ou
presente, e a maior expectativa era o
filme Lincoln, projeto ambicioso de
Steven Spielberg. Embora Argo seja
realmente um grande filme e ilustre
bem o papel de um líder, escolhi falar
sobre Abraham Lincoln por ser um
clássico exemplo de liderança.

De acordo com Doris Kearns Good-
win, historiadora e autora do livro

Team of Rivals (2005), que fundamen-
tou o filme de Spielberg, em quase 200
anos, incontáveis historiadores e escri-
tores descobriram novos documentos,
apresentaram novas abordagens e de-
senvolveram uma compreensão cada
vez mais profunda sobre o maior ídolo
da democracia americana. Sua história
já foi tratada em milhares de livros que
inspiraram filmes sobre diferentes mo-
mentos de sua vida e trajetória política.

Caracterizado pela autora como um
líder simples, porém complexo; sagaz,
porém transparente; terno, porém in-
quebrantável, Lincoln exerceria enor-
me fascínio ao longo de gerações de ame-
ricanos. Ainda segundo Doris, a vitória
de Lincoln deveu-se em grande parte a
uma acuidade política notável e impre-

vista, bem como a uma força emocional
moldada no cadinho da adversidade e
do infortúnio. Depois de eleito presiden-
te, ter tomado a decisão sem preceden-
tes de incorporar seus rivais à sua famí-
lia política – o Gabinete – constituiu pro-
va inconteste de autoconfiança.

O filme de Spielberg se passa durante
a Guerra Civil norte-americana, que aca-
bou com a vitória do Norte. Ao mesmo
tempo em que se preocupava com o con-
flito, Abraham Lincoln (“reencarnado”
no ator Daniel Day-Lewis) travava uma
batalha ainda mais difícil em Washing-
ton. Ao lado de seus colegas de partido,
ele tentava passar a 13ª emenda à Consti-
tuição, que acabaria com a escravidão.

Enquanto o país enfrentava sua cons-
ciência sobre a liberdade de toda sua

população, Lincoln enfrentava sua pró-
pria crise de consciência – fim da escra-
vidão ou fim da guerra.

Ele não mediu esforços para obter vo-
tos suficientes no Congresso para con-
seguir a aprovação da emenda constitu-
cional que marcou para sempre o fim da
escravidão nos Estados Unidos.

A história de Lincoln e os momentos
retratados no filme ilustram perfeita-
mente as quatro dimensões que diferen-
ciam um real líder de um administrador
(Zaleznik,1977):

“Propõe-se a objetivos ligados a seus
desejos e preferências pessoais, fato
que o leva a inventar novos conceitos e
agir sobre o ambiente;

“Cria uma desordem relativa na bus-
ca do absoluto, procura estar ligado à
realização das suas próprias fantasias,
sonhos e ideais;

“Tem frequentemente necessidade
de trabalhar só, apostando em sua intui-
ção e em alguns raros e intensos relacio-
namentos;

“Percebe-se como agente de mudan-
ça, alguém independente ou mesmo em
rompimento com a situação atual.”

Um momento memorável do filme
culmina com a recitação de um dos
mais marcantes discursos do presiden-
te americano, conhecido como o Discur-
so de Gettysburg. Em meras 268 pala-

vras, ditas em menos de dois minu-
tos, Lincoln invocou os princípios de
igualdade e liberdade da Declaração
de Independência e definiu o final da
guerra civil como o nascimento de
uma nação unificada em que os pode-
res dos estados não se sobrepuses-
sem ao “governo do povo, pelo povo,
para o povo”.

Pesquisas sobre aprendizagem
comprovam que ver um filme sobre
um fato histórico tende a ser mais
eficaz para a retenção do aprendiza-
do do que a leitura de um livro sobre
o mesmo tema. Se combinar leitura e
filme, o aprendizado se potencializa.

Que tal fazer um programa de au-
toestudo sobre liderança? Assista
não apenas ao filme Lincoln, de Spiel-
berg, mas também a outras versões,
como The Birth of a Nation (D. W.
Griffith, 1915) e The Young Mr. Lin-
coln (John Ford, 1939). O livro que
fundamentou o filme Lincoln (2012)
já está à venda nas principais livrarias
e o site oficial do filme tem mais indi-
cações para boas leituras. Vale a pena
conferir e se emocionar.
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Comandante no Brasil da cente-
nária empresa americana Wes-
tern Union, que atua no ramo
de transferências de dinheiro,
pagamento de contas e cartões
pré-pagos, Felipe Buckup, de 42
anos, não deixou que eventuais
receios o impedissem de fazer
mudanças em sua carreira e de
correr riscos para abraçar as
oportunidades que surgiram ao
longo de seu trajeto. Deixou,
por exemplo, um cargo de ge-
rente na área internacional de
um banco para ser trainee na
Nestlé, exercendo a função de
promotor de vendas, com atua-
ção em padarias e supermerca-
dos. Cresceu na empresa, mas
anos depois trocou a área de ali-
mentos pela de bebidas ao assu-
mir o cargo de diretor de marke-
ting da Red Bull. Posteriormen-
te, deixou a área de consumo e
rumou para o setor de serviços
financeiros. “É fundamental
gostar do que se faz”, alega. A
seguir, trechos da entrevista.

● Como foram as mudanças na
sua carreira?
No terceiro ano da graduação
em administração de empresas
pela Fundação Getúlio Vargas,
em 1990, eu tive minha primei-
ra experiência profissional, co-
mo estagiário da divisão inter-
nacional do Banco Francês e
Brasileiro (BSB). E depois de
um ano e meio, em 1992, eu fui
efetivado como gerente na área
internacional. Fiquei lá até
1993, quando então me inscrevi
no programa de seleção de trai-
nees da Nestlé, para a área de
marketing, uma área completa-
mente distinta de onde eu esta-
va atuando. Fui aceito e come-
cei pelo primeiro posto, que é o
de promotor de vendas.

● O que você fazia?
Eu atuava em padarias e super-
mercados repondo produtos
nas prateleiras, promovendo a
marca, e como vendedor tam-
bém. Quando efetivamente eu
fui trabalhar em marketing de
chocolates, foi um divisor de
águas na carreira, porque aí tive
contato com essa área. Meu pri-
meiro grande projeto foi o pro-

jeto da Páscoa, que foi extrema-
mente complexo, atuei em vá-
rias frentes lidando com áreas
como logística, finanças, ven-
das, marketing. Tive uma carrei-
ra de dez anos na Nestlé, fui
sendo promovido e cheguei a
ser expatriado para a sede mun-
dial, em Vevey, na Suíça. Lá, fi-
quei nos anos de 1999 e 2000
na condição de marketing advi-
ser, uma espécie de gerente de
marketing na área de chocola-
tes, biscoitos e balas. Retornei
ao Brasil como gerente de ino-
vação e de novos produtos na
área de chocolates e biscoitos
da Nestlé. Em 2002, fui promo-
vido a gerente executivo da uni-
dade de negócios Chocolate. E
aí, em 2003, saí da Nestlé para
assumir a diretoria de marke-
ting da Red Bull. Deixei o setor
de alimentos e fui para o seg-
mento de bebidas.

● Por que aceitou?
Eu tinha 32 anos de idade e esta-
va bem na Nestlé, mas o fato de
me tornar diretor de marketing
numa empresa de bebidas tão
moderna, jovem e dinâmica fez
com que eu aceitasse o desafio.
Fiquei os anos 2003, 2004 e
2005 na Red Bull. Em 2005, eu
recebi um convite para traba-
lhar na Western Union e vim.

● O que o motivou?
O que me motivou foi que, na
época, a Western Union era ape-
nas um escritório de representa-
ção no Brasil, mas tinha um ape-
tite enorme para crescer, com
ampliação da rede de atendi-
mentos, lançamento de novos
produtos também e, desde en-
tão, estou aqui. Comecei como
diretor de marketing, depois fui
promovido, em 2011, a vice-pre-
sidente comercial, marketing e

vendas e, no ano passado, eu as-
sumi a operação como um to-
do, tendo assumido aí o banco
Western Union e a corretora de
câmbio Western Union.

● Desde cedo, você já sabia o
caminho que queria seguir?
Não, eu não tinha claro. Embo-
ra eu não tivesse a clareza, eu
acho que sempre fui seguindo
aquilo que eu tinha vontade de
fazer. Penso que é fundamental
gostar do que se faz, acordar to-
do dia e enfrentar os desafios
com muita vontade, energia e
disposição. Esse é o primeiro
passo. Os convites foram sur-
gindo ao longo dos anos e eu
fui tomando um rumo seguin-
do minha disposição, minha
vontade. O segundo passo, e
que eu acho importante para
minha carreira, é abraçar as
oportunidades, mas, claro, cal-

cular os riscos antes. Por exem-
plo, quando eu estava no Banco
Francês e Brasileiro, era geren-
te e fui ser trainee para a Nes-
tlé. Um passo para trás, mas sa-
bendo que eu ia buscar uma coi-
sa que eu queria, que tinha von-
tade. E algo parecido também
aconteceu com a Western
Union, pois eu estava no seg-
mento de bens e consumo e aí
eu fiquei encantado com essa
oportunidade que havia no seg-
mento de serviços financeiros e
vim para cá. No final, tudo se
complementou.

● Como você se define?
Eu me considero um profissio-
nal eclético, com conhecimen-
to de vários segmentos, capaz
de liderar uma equipe de alta-
mente qualificada, focar nos re-
sultados. Considero importan-
te interagir com as pessoas da

equipe de modo muito transpa-
rente. Ou seja, sempre pensan-
do, falando e agindo de maneira
consistente ao longo do tempo.
Acho que isso sempre pautou
minha carreira, ser transparen-
te. É fundamental para que um
líder tenha credibilidade peran-
te sua equipe, parceiros comer-
ciais, o mercado, os clientes de
forma geral. E o mesmo vale pa-
ra a vida pessoal.

● Vale a pena continuar investin-
do em especialização, apesar da
ideia cada vez mais divulgada de
que se deve ter conhecimentos
amplos, gerais?
Eu acho que não existe uma re-
gra única. Eu acho que é válido,
sem dúvida, sempre aumentar
nosso conhecimento com cur-
sos de extensão, pós-gradua-
ções, mas é fundamental gostar
do que se faz. Isso pauta minha
carreira. Outra coisa importan-
te é calcular os riscos, mas não
ter medo deles. Ou seja, abra-
çar as oportunidades que sur-
gem a nossa frente. Eu vejo
que, às vezes, as pessoas têm
uma sensação de segurança nu-
ma empresa, ou num posto, e
acabam não mudando, e com is-
so perdem oportunidades. Cla-
ro, é fundamental que a pessoa
calcule riscos, que não vá fazer
loucuras, mas, uma vez calcula-
dos esses riscos, vá em frente,
abrace as oportunidades, por-
que no final vai ser mais enri-
quecedor, mesmo que numa
parte da trajetória essa pessoa
tome alguns tombos.

● Sensação de segurança?
Sim. Eu, por exemplo, estava
contente na Nestlé, mas pode-
ria ter perdido uma oportunida-
de grande se não tivesse ido pa-
ra a Red Bull. Minhas dicas de
carreira são gostar muito do
que se faz, a segunda é correr
riscos, e a terceira é não perder
o foco no contato com o consu-
midor, com o seu cliente. Vejo
pessoas que, ao longo da carrei-
ra, vão subindo na hierarquia e
perdem esse contato com o con-
sumidor final, que é a nossa ra-
zão de existir. É preciso que
sempre se esteja atento às ne-
cessidades do consumidor, ser-
vindo-o melhor.

✽meboli@usp.br

DIVULGAÇÃO

Felipe Buckup, da Western Union no Brasil

Lincoln,poderdeemocionar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2013, Empregos & Carreiras, p. 2.




