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na empresa uma cultura orientada 
à liderança de mercado, do porteiro 
ao presidente. Os resultados estavam 
caindo e a empresa perdia dinheiro, e 
começamos a implementar uma cul
tura de liderança de resultados. 

Então, nas reuniões periódicas com 
a liderança, comecei a usar essa me
táfora do pipoqueiro /veja quadro na 
página 22/ para mostrar que, no final, 
o que interessa é o retorno sobre o in
vestimento. Mesmo as pessoas com 
formação não entendiam exatamente 
O problema, mas um exemplo didático 
assim, que faz você se colocar no lugar 
da empresa, muda as pessoas. 

E s s e didatismo é o poder de re laciona
mento mobilizador de Tanure. Como 
você o desenvolveu? 
Dei aulas de 1975 a 1982 na Faculda
de São Marcos, em São Paulo, porque 
eu era uma pessoa extremamente in
trovertida e não tinha -até hoje não 
tenho muito, embora tenha melhora
do- a habilidade de falar em público. 
Lembro até hoje do primeiro dia de 
aula, com 150 alunos na classe. Ensi
nava organização e sistemas, depois 
análise de custos, assuntos de meu 
domínio. Aí fui me soltando e per
cebendo que as metáforas ajudavam 
demais no aprendizado dos alunos. 
Para os custos, em vez da pipoca, usei 
o exemplo da feijoada, para calcular 
tanto custo por processo como custo 

por ordem de serviço. Até a caipiri
nha e a caneta Bic usada pelo garçom 
para anotar o pedido entravam na 
conta. Foi um sucesso. Também en
tendi ali como o bom humor ajuda. 

E ser professor é ótimo também por 
nos obrigar a fazer muita pesquisa para 
estarmos preparados em 360 graus, o 
que difere de ter um só foco, como no 
dia a dia. Só parei de dar aulas porque 
me mudei para Belo Horizonte. 

No livro há um triângulo de como se 
constrói a l iderança de resul tados. Um 
desenho mobiliza como a metáfora? 
Sim! As duas ferramentas são ótimas 
juntas. Com o triângulo, que na Fiat 
chamamos de "Prisma da Inteligência 
Competitiva" [veja ao lado], enxerga-
-se que a liderança de resultados se 
faz com produto, competitividade no 
processo produtivo e relacionamento 
com os stakeholders. 

Como você concebeu o p r i sma? 
Estudei no Insead, em Fontainebleau, 
França, em 2002, e me ensinaram que 
uma empresa precisa escolher um de 
três caminhos: ser extremamente ino
vadora em produto, ser seguidora de 
baixo custo ou ser uma empresa de re
lacionamento. O Google e a Microsoft 
são exemplos de inovadoras, a Gol é 
uma seguidora de baixo custo e a IBM 
atual foca relacionamento. 

Conhecendo bem a teoria, quando 
sentei na cadeira de CEO, a primei
ra pergunta que fiz foi: "Qual dos três 
modelos eu vou ser?". E cheguei à con
clusão de que, no meu setor, não tinha 
chance de escolher. Para sobreviver, 
eu tinha de conseguir um equilíbrio 
entre as três coisas. Da teoria eu puxei 
uma adaptação, criando outra teoria. 
E o senso de pertencimento dos cola
boradores com a empresa contribuiu 
para que ela fosse implantada. 

0 que expl ica e s s e sent imento? 
Uma somatória de fatores. A Fiat brasi
leira sempre foi uma empresa que pro
cura olhar para o trabalhador e, mes
mo sendo multinacional, sempre teve 
liberdade para criar movimentos ino
vadores. Isso dá orgulho a quem está 
lá. Além disso, subimos a régua com 
as pessoas -eu particularmente exi
jo das pessoas- e elas se envolvem. 
Também ouço muito os funcionários e 
o exemplo desce em cascata. Qualquer 
um deles sabe que pode me mandar 
um e-mail e que eu vou ler e responder. 
E de vez em quando recebo e-mails 
que me deixam numa saia justa! 

Promovemos um encontro anual 
com funcionários de toda a gama: men-
salistas [áreas administrativa, técnica, 
comercial], engenheiros, técnicos, di
retores, gerentes. Faço uma apresenta
ção e, na hora final, dou a palavra para 
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as pessoas fazerem perguntas. É uma 
transparência total, porque não tenho 
controle sobre a pergunta que vem. 

Por fim, acho que as trilhas de for
mação que oferecemos aos funcioná
rios de praticamente todas as áreas, 
com cursos etc, criam pertencimento. 

Os funcionários le ram o l ivro? 
Sim, recebi muitos retornos pessoal
mente ou no celular, dizendo ser a 
primeira vez que se sentiam parte de 
uma história. Isso é muito importan
te, pois eu não teria conseguido fazer 
nada sozinho. Recebi retornos de co
legas empresários, estudantes, alguns 
políticos e também ex-funcionários. 
Aliás, o torpedo é uma marca minha. 
Pré-smartphone, eu criei um sistema 
de comunicação por torpedo e me tor
nei o rei do torpedo. Até hoje é assim. 
No e-mail, às vezes o camarada só res
ponde daqui a meia hora, mas a men
sagem no celular é imediata. 

Imagino que o l íder transformador pre
cise, mais do que a média, de um s is te 
ma eficaz de captação de informações. 
Qual é o s e u ? Para controlar 980 proje
tos, a Petrobras criou uma gerência de 
desempenho, que trocou os relatórios 
por dois tipos de gráficos, de desvio de 
prazo e de custo. 
Há o formal e o informal. O formal 
inclui, por exemplo, o relatório que 
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recebo todo dia de manhã e leio a cami
nho do trabalho; já chego sabendo tudo. 

Mas admito que ainda temos de aper
feiçoar nosso processo de gestão do co
nhecimento como um todo. Fazemos 
muita pesquisa de consumidores, in
cluindo pesquisas antropológicas com 
o Coppead, do Rio de Janeiro, que 
orienta nossa equipe de pesquisadores 
na invasão de cenários. Há mudanças 
incríveis com a migração das classes D 
e E para a C, e você só detecta assim: 
estivemos em uma casinha simples 
que, três anos atrás, tinha um carrinho 

velho na garagem e, agora, a casa me
lhorou e há quatro carros na porta. 

0 informal tem a ver com o torpe
do, que já mencionei, e também com 
o corredor da diretoria, de livre aces
so a todos os gerentes. À medida que 
passo pelo corredor, sei tudo o que 
está acontecendo na fábrica. Encon
tro o gerente e pergunto: "Como é 
que está a produção?". Se ele diz que 
"falta tal peça" e encontro o diretor de 
compras, pergunto-lhe o porquê, sem 
revelar minha fonte. "O contas a pagar 
não pagou", ele diz, e eu pergunto ao 

diretor-financeiro: "Por que vocês não 
pagaram tal peça para tal fornecedor?" 
Com essa dinâmica, e sem fofoca, a in
formação flui bem e as pessoas se sen
tem valorizadas. Fora da empresa, pra
tico bastante o cliente oculto, seja em 
concessionárias nossas ou da concor
rência. Gosto de conversar com moto
ristas de táxi; são uma ótima fonte de 
informações sobre carros e mercado. 

Na terminologia de Betania Tanure , 
isso integra s e u lado doce de agridoce 
e representa autoconhecimento. O que 
me diz do lado a c r e ? 
Corro atrás para equilibrá-lo. Meu lado 
acre é um nível de energia muito alto, 
ligado a tudo que acontece, bastante 
focado em resultado e, conforme Be
tania relata no livro, apesar de eu ser 
informal, simples, acessível, sou muito 
exigente -comigo mesmo, inclusive. O 
"acre" tem de permanecer -só o lado 
doce não é bom para o desempenho. 
Um líder deve ser agridoce, nem acre 
demais, nem doce demais. 

Em s e u p r isma , e s s a é a parte de r e 
lacionamento. Eu lhe pergunto: como 
você lida com a d ivers idade? 
A diversidade é fundamental. E não só 
a social, mas a de personalidade das 
pessoas. Não adianta ter todo mundo 
bonzinho, que simplesmente aceita 
o que você fala. Na empresa precisa 
haver aqueles que brigam à moda ita
liana também, porque a discussão é 
crucial para chegar à melhor solução. 

E o que dizer da competit ividade? Dir i 
jo -me t a m b é m ao presidente da Anfa-
vea , ao dizer que nenhum brasi le iro se 
conforma de o carro mexicano custar 
60% do preço do carro nacional. . . 
A competitividade é um dos pontos crí
ticos no Brasil, sem dúvida, e primeiro 
vou responder com o chapéu da Fiat 
Desde 2007, nossa fábrica compete 
todo ano no World Class Manufactu-
ring, o WCM -disputa de qualidade de 
processos entre as fábricas do grupo no 
mundo-, e nossos resultados avançam 
sistematicamente. No futuro, a compe
tição deve até incluir outros segmentos 
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de negócios, como, por exemplo, uma 
fábrica de geladeiras. Porque nossa 
etapa, agora, é desenvolver o World 
Class para a cadeia de fornecedores 
-uma das grandes chaves de nossa 
baixa competitividade- e para a área 
de vendas, que envolve a logística, os 
concessionários e todos os players que 
levam nossos produtos ao consumidor, 
até agência de propaganda -outro fator 
de custos elevados. Esses, portanto, vão 
ser movimentos bem importantes. 

Também vencemos, em 2011, uma 
competição entre as subsidiárias mun
diais por uma nova planta industrial 
e vamos instalá-la no Brasil, em Per
nambuco, com capacidade para 250 
mil unidades anuais. A obra já está em 
andamento e a operação começará em 
2014. Será o estado da arte em produ
ção, um complexo de 14 milhões de 

metros quadrados composto de fábri
ca, parque de fornecedores, centro de 
treinamento, centro de pesquisa e de
senvolvimento, pista de testes e campo 
de provas. Vencemos uma disputa acir
rada pelos B$ 4 bilhões. 

E o que diz o Belini da Anfavea? 
Reconheço que as fábricas do Brasil 
têm muito para melhorar em eficiên
cia, mas a maior parte da diferença de 
custos não vem daí, e sim de uma soma 
de sistema tributário e ineficiência da 
infraestrutura. O câmbio extremamen
te fortalecido também pesa contra nós 
e precisamos aprender a ser competiti
vos apesar dele. 

Não nego que temos de fazer nos
sa parte, por exemplo, na automação. 
Com o histórico brasileiro de custo de 
capital elevado, o setor pouco investia 

em automação, e esse é um fator deter
minante para a competitividade. Outro 
desafio é superar o fato de que a mão 
de obra do Brasil está ficando cara, 
mesmo que não pareça. Se o aumen
to de salário correspondesse a um au
mento de produtividade, não haveria 
problema, mas ninguém nesse setor 
consegue dois dígitos de produtividade. 

Em suma, é preciso mudar muita 
coisa e velozmente, mas estou otimis
ta, porque nosso setor está beneficia
do entre 2013 e 2017 pelo Inovar Auto 
[Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da Ca
deia Produtiva de Veículos Automoto
res], que visa a eficiência energética. 
Fará com que as empresas invistam 
cerca de R$ 14 bilhões em inovação 
até 2015, em troca de benefícios de I PI 
relativos a até 2% do faturamento. 
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Foi uma conquista de s u a gestão na 
Anfavea e comprova s u a credibil idade. 
Como foi e s s a experiência? 
Administrar a Fiat é fácil; desafiador 
realmente é administrar concorren
tes [risos]. Conseguimos chegar a um 
consenso sobre nossa contribuição e, 
em vez de ficar pedindo coisas para o 
governo, negociamos uma proposta 
de política industrial orientada à enge
nharia nacional, à pesquisa e à inova
ção. A partir de 2018 ou 2020, a tribu
tação do setor será ligada à eficiência 
energética. Imagina isso? Estou muito 
animado. Eu diria que nos próximos 
10 anos vamos mudar muito mais que 
nos últimos 30. 

Como será a estratégia n e s s e quadro? 
Será saber ver um conjunto de opor
tunidades, montar em cima e sair na 
frente. Uma empresa inovadora, seja 
no produto, seja em tecnologia, seja no 
marketing, de tal forma a agregar mais 
clientes. Temos planejamento estraté

gico para 10 anos, enfatizado em deta
lhe nos primeiros cinco, e depois faze
mos revisão e reflexão estratégica duas 
vezes por ano, com cerca de 22 pessoas 
da América Latina. 

Foi o que ocorreu com o crowdsourcing 
do Fiat Mio? Vocês t ê m mais c a s o s ? 
Continua ocorrendo. O Fiat Mio é um 
projeto de interação com 18 mil ideias 
do mundo inteiro. E estamos aprovei
tando sugestões. Em 2012 lançamos o 
Punto com o sistema Fiat Social Drive, 
em que se encaixa um smartphone e, 
só apertando um botão no volante, ele 
faz conexão com as redes sociais. É 
inovação da Fiat Brasil. Agora, outras 
ideias aguardam uma tecnologia que 
as viabilize, como escurecer o vidro 
por comando de voz. 

E a qualidade de produto, terceiro e ú l 
timo lado de s e u p r i s m a ? 
Nossa qualidade é boa, tanto que ex
portamos para mercados desenvolvi

dos. A diferença é a falta de demanda 
dos brasileiros para certos itens. 

Dos cinco traços do l íder t rans forma
dor, faltou fa larmos da visão de futuro. 
Para você, qual é o futuro do c a r r o ? 
À medida que melhorarmos o trans
porte de massa, ele voltará a sua função 
original de passeio, não de trabalho. 

Vocês não temem ficar s e m mercado? 
No Brasil, temos muito para crescer: 
se quisermos chegar ao nível da Ar
gentina, que tem um automóvel para 
cada cinco habitantes, faltam 15 mi
lhões de veículos. Para alcançar a Eu
ropa, onde o transporte público é bom 
e há um automóvel para cada dois ha
bitantes, faltam 65 milhões. 

Em termos de energia, acho que o 
Brasil vai seguir com o etanol mesmo, 
só que de segunda geração (também os 
motores terão de evoluir), e com algo 
como o diesel a óleo vegetal, que de
senvolvemos na Fiat. Daqui a 25 anos 
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talvez surja uma célula de combustí
vel que mude tudo. Não creio no car
ro elétrico devido ao custo do lítio da 
bateria. Nem aposto no carro de baixo 
custo, porque as pessoas querem cada 
vez mais conforto. 

Transformar s e m p r e não c a n s a ? 
Se você estiver num processo de evolu
ção contínua, este naturalmente provo
ca transformações em todos os cantos 
da organização. Em nove anos, houve 
quatro transformações da equipe de 
gestão. Não foram só as pessoas que 
mudaram; foram as mentalidades. 

Como você se t r a n s f o r m a ? 
Com benchmarking, feito com ou
tras empresas e líderes, no MEI [Mo
bilização Empresarial pela Inova
ção, grupo de empresários que quer 
alavancar o Brasil], na academia. E 
com as muitas ideias que chegam 
pela plataforma Fiat Mio. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97,  p. 18-25, mar./ abr. 2013




