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É preciso multiplicar os defensores da inovação nas empresas

A
o longo das duas
últimas décadas,
assistimos ao
surgimento de
empresas que hoje

respondem por boa parte das
principais inovações desde a
revolução industrial.

Algumas de suas
características são as mesmas
de corporações de sucesso de

qualquer época da história:
recursos fartos,
reconhecimento externo
e capacidade de atrair os
melhores talentos do
mercado. Mas, de uns anos
para cá, percebemos que
essas companhias também
traziam muitos pontos
em comum no que se refere
a outro ativo: a cultura.

Em empresas digitais, novos
códigos são enviados ao
sistema centenas de vezes
ao dia, provocando mudanças
em milhares de arquivos.
Essas pequenas inovações
são colocadas em prática
imediatamente e usuários
reais podem testá-las.
Dessa forma, é possível medir,
de maneira eficaz, o impacto
de novas funcionalidades
e identificar o que tem êxito
ou não, efetuando correções
onde é necessário.

De forma resumida, é assim

que atua uma startup:
funcionários são estimulados
a buscar e desenvolver o
novo, aceitando o risco e
corrigindo eventuais falhas
ao longo do processo.

Ao entrar no escritório de
algumas das gigantes da
inovação de nossos dias,
temos exatamente esta
percepção: cabos e fios à
mostra no teto, equipes jovens
e pouco numerosas focadas
em projetos paralelos,
espaços coletivos que
promovem a colaboração
e pessoas longe das
tradicionais mesas de trabalho
mostram que todas elas
compartilham o mesmo DNA.

Em livro publicado
recentemente, o diretor do
Centro Global de Inovação,
Gerard Tellis, afirma que esses
valores e práticas constroem
o ambiente interno de trabalho
e são responsáveis por garantir

o sucesso da empresa no médio
e no longo prazo, muito mais
do que qualquer estratégia bem
executada de pesquisa e
desenvolvimento. E que essa
cultura de startup, com foco
no futuro, aberta ao erro e
disposta a canibalizar seus
principais produtos, teria todos
os elementos para garantir a
evolução de uma empresa
ao longo dos anos. A única
estratégia bem-sucedida passa
pela cultura, “aquele produto
humano complexo, ambíguo,
que se constrói lentamente, que
é difícil de ser mudado e
a n a l i s a d o”.

Uma empresa vivendo o seu
melhor momento sofre de
forma mais intensa as pressões
— externas e internas — por
sucesso e resultados, com o
objetivo de manter o status quo
que, curiosamente, só foi
possível graças a uma posição
inovadora radical no passado.

Muitas empresas ficam
presas ao carro-chefe que lhes
garantiu uma posição de
liderança no passado, e seus
esforços em defendê-lo dos
movimentos do mercado
muitas vezes impossibilitam
que visualizem o seu futuro.
Por isso tantas companhias
já não ocupam a mesma
posição de antes. Nestes casos,
é possível que não tenham
apresentado uma estratégia
eficiente para ocupar os
seus espaços brancos, aquela
área indefinida onde a
cultura corporativa não se
aplica, e que pode ser
extremamente produtiva.

Nesse ponto, as companhias
mais inovadoras atualmente
são privilegiadas: gozam
de todas as vantagens do
sucesso e têm na cultura seu
principal motor de inovação.
Mais do que isso, seus espaços
brancos são ocupados, e

permeiam toda a cultura e
operação corporativas.

Na grande maioria das
organizações, os colaboradores
ainda são vistos com um
conjunto específico de funções,
horários e rotinas, expostos
à pressão interna e externa
por resultados no curto e no
médio prazo, fatores aos
quais nenhuma empresa
está totalmente imune.
Nas empresas inovadoras,
eles são também defensores da
inovação, focados em explorar
e desenvolver o novo, pensando
em mercados atuais e futuros,
e contam com os espaços
brancos para se blindarem
de interferências externas.
E enquanto isso, os engenheiros
continuam escrevendo seus
códigos para que eles se
traduzam em novas revoluções.

Alexandre Hohagen é vice-presidente
do Facebook na América Latina

Falta tempo
para equilibrar
a vida pessoal
De São Paulo

Cumprir jornadas diárias acima
de dez horas, trabalhar nos fins de
semana e equilibrar compromis-
sos corporativos e familiares com
um extenso cronograma de via-
gens de negócios. A falta de tem-
po é o que mais atrapalha o exe-
cutivo quando ele se torna CEO.

Wagner Tadeu, diretor-geral
da Symantec Brasil, afirma que é
essencial manter um diálogo
com a família sobre a pressão no
trabalho e saber escolher priori-
dades. “Quando se trabalha com
uma equipe eficiente é possível
manter uma rotina saudável”,
diz. Hoje, ele trabalha dez horas
por dia e gasta de duas a três nos
fins de semana com tarefas do
escritório. Desde que tornou-se
o cabeça da companhia no país,
as viagens aumentaram 40% —
ele embarca quase dez vezes ao
ano, a maior parte para a Cali-
fórnia, sede da multinacional.

No cargo máximo da unidade
de proteção de cultivos da Basf,
Maurício Russomano acredita
que o caminho para escapar da
escassez de tempo livre é investir
em planejamento. “A quantidade
de compromissos e decisões a se-
rem tomadas aumenta e planejar
é essencial para ter equilíbrio en-
tre vida pessoal e profissional”.
Russomano enfrenta expedien-
tes de dez horas por dia mas ten-
ta não se ocupar nas folgas. “Mas,
às vezes, é necessário trabalhar,
especialmente durante as via-
gens”, diz ele, que chega a fazer
50 deslocamentos ao ano.

Segundo Carlos Aldan, do gru-
po Kronberg, da área de recursos
humanos, a alta diretoria deve ten-
tar se esquivar do estresse contí-
nuo. “O resultado dessa rotina,
além de prejudicar a saúde, é uma
‘d e s c o n e x ã o’ com as pessoas e o
ambiente de trabalho”. A dedica-
ção ao emprego versus a agenda
pessoal é um dos principais confli-
tos para se administrar à frente das
corporações, segundo o dire-
tor-presidente da Bematech, Cle-
ber Morais. Por conta da expansão
da marca, ele passa pelo menos
dois dias fora de casa por semana.
Para suportar a carga, o executivo
realiza uma bateria de exercícios, a
partir das 5h45.

Já Angelo Mazzochi, CEO no
Brasil da NTT Data, precisa se divi-
dir, todas as semanas, entre o Rio
de Janeiro e São Paulo. Ainda faz
uma visita mensal à companhia
em Curitiba e mais três ou quatro
viagens internacionais ao ano. “É
preciso ter proximidade com ou-
tros executivos da empresa e reali-
zar atividades em clientes.”

Já Flávio Antônio Padovan Filho,
diretor-presidente da Jaguar Land
Rover América Latina e Caribe,
percebeu um salto de até 50% nas
locomoções a trabalho, principal-
mente para a matriz na Inglaterra.
“Tirando as horas em que estou
com a família, trabalho o tempo
todo. Mas tenho a sorte de ter uma
ocupação que me dá prazer.” (JS)

G E ST Ã O

Os desafios de quem assume a
presidência pela primeira vez
Executivos contam o que mudou e como se adaptaram à função. Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Eva Labarta que assumiu a presidência da everis Brasil diz que no comando é melhor “falar a metade do que se escuta”

Sentar na cadeira de CEO
(Chief Executive Officer) pela pri-
meira vez requer mais do que
competência. Segundo executi-
vos com mais tempo no cargo, é
preciso saber definir as melhores
estratégias para o negócio, esco-
lher as pessoas certas e motivar
equipes. A missão de ser o núme-
ro um na empresa também exige
habilidades de comunicação e
diálogo, construção de parcerias
duradouras no escritório, além
de ser um líder inspirador, que
transmite confiança. “Ao chegar
ao topo, evite falar demais e não
prometa o que não vai poder en-
tregar ”, aconselha Luiz Edmun-
do Rosa, diretor de educação da
Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH).

A executiva Eva Labarta, de 40
anos, assumiu em junho a presi-
dência da everis Brasil, consulto-
ria de tecnologia, negócios e out-
sourcing, dona de um fatura-
mento mundial de €564 milhões.
É a sua primeira experiência na
função. Para ela, o cargo “perso -
nifica a empresa” e é preciso dar
um bom exemplo. “É necessário
ter disponibilidade para atender
demandas e estar presente nas
mais diferentes situações”.

Eva comanda um quadro de
mil funcionários distribuídos em
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais e terá duas tarefas funda-
mentais: multiplicar por dez o
tamanho da everis no país e con-
seguir que a operação nacional,
hoje na terceira posição, seja a
primeira do ranking global da
corporação. “Isso implica contar
com os melhores profissionais e
formar parcerias adequadas às
necessidades dos clientes”, diz.
Para seguir na empreitada, ela se
arma com uma equipe direta de
65 executivos, entre sócios, dire-
tores e gerentes.

As metas de crescimento não
assustam a executiva. Eva conhe-
ce as engrenagens da empresa
desde 1999, quando foi contrata-
da como consultora. Permaneceu
até 2004 e retornou dois anos de-
pois. Nesses períodos, atuou co-
mo sócia-diretora do desenvolvi-
mento de negócios nos setores
público, de saúde e energia, e li-
derou projetos na Europa e Amé-
rica Latina. Agora, no posto máxi-
mo da organização no Brasil, ela
não percebe mudanças de com-
portamento entre antigos pares
e subordinados. “Podemos eli-
minar a hierarquia das relações
para garantir melhores resulta-
dos e conhecer sugestões e pon-
tos de melhoria”. Para quem
também acaba de virar CEO, co-
mo ela, o conselho é simples: “f a-
lar a metade do que se escuta”.

Segundo Rosa, da ABRH, usar
o crachá de presidente pode
abalar significativamente o con-
tato com velhos colegas. “A nova

posição inclui rever estratégias e
estruturas, o que pode afetar a
relação com os colaboradores”,
diz. Para ele, os funcionários de-
vem entender que o papel deter-
mina mudanças de comporta-
mento, sem que necessariamen-
te apareçam distanciamentos e
formalidades. O executivo deve
conhecer também as expectati-
vas, negociar prioridades e in-
vestir em um trabalho vigoroso
de comunicação. “Ele precisa di-
minuir as resistências, obter
apoios, explicar o que será feito,
além de motivar pessoas, reco-
nhecer avanços e contribuições.”

Há dois anos no comando da
Bematech, da área de automa-
ção comercial, o diretor-presi-
dente Cleber Morais, 48 anos,
afirma que atuar de forma trans-
parente o faz escapar do favori-
tismo e dos jogos de interesse
no escritório. “É necessário evi-
tar a dispersão porque nesse
cargo é fácil se perder com uma
agenda de poucos resultados.”

Contratado diretamente para
pegar as rédeas da empresa, Mo-
rais já havia decorado a cartilha

de um CEO. Antes da Bematech,
com cerca de mil funcionários e
faturamento de R$ 330 milhões,
foi presidente da Sun Microsys-
tems e da Avaya no Brasil, ambas
da área de tecnologia. Quando
foi chamado para o novo posto, a
companhia precisava concluir
um processo de consolidação de
mercado e integrar firmas re-
cém-adquiridas. No ano passa-
do, lançou novos produtos e
apostou na expansão internacio-
nal com a venda de máquinas pa-
ra a Venezuela, Panamá, Paraguai
e Leste Europeu. Com foco na re-
dução de custos, ele conseguiu
elevar os ganhos, atingindo a
maior margem bruta da empresa
dos últimos dois anos.

“É importante entender o ne-
gócio, os clientes, os produtos, e
ter um bom ambiente de traba-
l h o”, diz. Em sua opinião, a posi-
ção de CEO é isolada e exige
uma série de definições diárias.
Desse modo, o equilíbrio entre o
trabalho, a família e os amigos é
fundamental para manter a
mente preparada para o estresse
e as cobranças constantes.

Para Angelo Mazzochi, 48,
CEO no Brasil da NTT Data, em-
presa de tecnologia que perten-
ce ao grupo japonês de teleco-
municações NTT, a receita para
se manter no topo também in-
clui o apoio de colaboradores
competentes. “Um CEO ruim po-
de dirigir uma empresa bem-su-
cedida com um bom time, mas o
contrário não funciona.”

O executivo está na compa-
nhia de 800 funcionários desde
2006, quando foi admitido co-
mo vice-presidente de contas es-
tratégicas. Ocupa a cadeira de
presidente há um ano. “Já co-
nhecia os funcionários e essa re-
lação se estreitou depois que as-
sumi o lugar”. Mazzochi precisa
reposicionar a empresa como
um dos maiores integradores de
sistemas na América Latina e, ao
mesmo tempo, redefinir proces-
sos internos para adequar a or-
ganização à novas necessidades
globais. “A missão do CEO é ga-
rantir condições para que o time
possa ser bem-sucedido.”

Para fugir das armadilhas ine-
rentes à função, a recomendação

do CEO da NTT Data é não se
transformar em um gargalo nas
tomadas de decisão e impedir
que o entusiasmo e a dedicação
à nova posição extrapolem li-
mites. “O tempo e a energia in-
telectual dedicados ao trabalho
de forma não saudável podem
ser prejudiciais para o executi-
vo e para a empresa”. Mazzochi
cumpre jornadas diárias de 10 a
12 horas e tenta não trabalhar
nos finais de semana.

Para Carlos Aldan, CEO do gru-
po Kronberg, da área de desen-
volvimento de competências em
lideranças, o tempo médio de
permanência dos presidentes
nas empresas está diminuindo —
caiu de oito anos, há uma déca-
da, para quatro, em 2012. A prin-
cipal razão é que eles não conse-
guem criar parcerias e relaciona-
mentos com liderados e sta-
keholders. “As novas gerações já
nascem em um ambiente coope-
rativo, sem hierarquias. O estilo
‘comanda e controla’ torna-se
o b s o l e t o” afirma. Além de moti-
var o quadro, o piloto da organi-
zação deve desenvolver uma es-
tratégia de curto e de longo pra-
zo, mas exequível, segundo Fla-
vio Antônio Padovan Filho, 59
anos, diretor-presidente da Ja-
guar Land Rover América Latina
e Caribe desde 2011. “O principal
desafio é conquistar a confiança
de todos para fazer isso”, diz.

O executivo tem uma equipe
de 140 colaboradores — nove di-
retores e gerentes respondem a
ele. As atividades incluem roti-
nas com uma rede de 34 conces-
sionárias no Brasil e mais 40 par-
ceiros de outros mercados. Nos
últimos dois anos, Padovan ob-
servou que é importante comu-
nicar o plano de ação para toda a
equipe e cumprir o expediente
com prazer. “Por melhor que seja
a remuneração, o trabalho não
vai valer a pena se você não gosta
do que faz”, diz ele, que já foi vi-
ce-presidente de marketing e
vendas da Volkswagen do Brasil e
diretor de operações da Ford Ca-
minhões para a América do Sul.

O executivo se incumbiu de
promover mudanças estruturais
na Jaguar Land Rover, em ativi-
dade há 25 anos no Brasil, e do-
brou o volume de vendas em
dois anos. Segundo ele, somen-
te no primeiro semestre, as en-
tregas cresceram 33% em com-
paração com o mesmo período
do ano passado. Rosa, da ABRH,
afirma que o segredo para os
CEOs de primeira viagem en-
gordarem números com mais
velocidade mistura rapidez de
raciocínio com prudência. “Isso
significa evitar decisões preci-
pitadas que não levam em con-
ta o contexto do negócio, mas,
ao mesmo tempo, não demorar
demais para agir.”

Novas Conexões

Alexandre Hohagen
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




