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Usando esses dados, ele desenvolveu análises de risco 

de água para cada unidade, ao qual agregou um mo

delo de risco global para toda a empresa, incluindo ge

renciamento de nascentes, engajamento comunitário 

e outras recomendações para mitigação de riscos. 

Essa foi a primeira vez que a liderança da Coca-

-Cola v iu um trabalho tão completo e disciplinado 

sobre os recursos naturais consumidos em sua área 

de atuação. A lidrança foi convencida a oferecer a Se

abright fundos para várias iniciativas de água sus

tentável. Ele então estabeleceu projetos em conjun

to com a Usaid e relacionamentos com agências sem 

fins lucrativos que anteriormente eram seus adver

sários, tais como Greenpeace e World Wildlife Fund. 

Hoje, a empresa utiliza apenas dois litros de água 

para produzir um litro de Coca-Cola. Isto representa 

52% do caminho para alcançar a meta de 2020 para 

neutralidade de água e é considerada, entre ONGs e 

governos internacionais, líder industrial nesta área. 

Jeff Seabright é uma espécie rara: um líder com 

três tipos de força distinta. É um perfeito exemplo 

do que o professor Joseph Nye, da Kennedy School 

of Government, chamou de "atleta trissetorial" — al

guém que pode engajar e colaborar com os setores 

privado, público e social. Utilizando sua experiência 

nos vários setores, Seabright pode analisar as neces

sidades, aspirações e incentivos de pessoas nos três 

setores e falar a linguagem deles. 

Se sua experiência e abordagem são raras, os t i 

pos de desafio que podem ajudar a enfrentar não são 

restrições de gerenciamento de recursos, controle de 

custos com saúde, treinamento da força de trabalho 

para o século XXI, desenvolvimento e implantação 

de tecnologias de ponta e urbanização inteligentes e 
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sistemas de estabilização financeira para fomentar o 

crescimento econômico sustentável. Muhtar Kent, o 

atual diretor-presidente e CEO da Coca-Cola, obser

vou que tais problemas podem ser solucionados pe

lo que chamou de triângulo dourado no trabalho, ou 

seja, governo, empresas e sociedade civil colaboran

do, trabalhando juntos para oferecer soluções sus

tentáveis duradouras. 

Porém, como os líderes trissetoriais que precisam 

atacar tais desafios estão se tornando cada vez mais 

valiosos, eles também estão se tornando mais difí

ceis de encontrar, especialmente nos Estados Unidos, 

devido à disparidade cada vez maior entre empresas, 

governo e receitas não lucrativas; o processo de con

firmação, oneroso para altas posições no governo e 

as diferentes metas e culturas dos três setores. 

Isto é lamentável, pois nossa pesquisa sugere 

que as pessoas que transitaram bem por esses seto

res, tiveram carreiras notáveis como líderes. Entre

vistamos mais de cem líderes trissetoriais ao redor 

do mundo. Poucos usam esse termo exato, mas mui

tos se identificam e se nos reconhecem outros quan

do descrevemos a combinação incomum de habi

lidades, motivos e trajetórias que caracterizam os 

líderes trissetoriais. David Bradley, o proprietário 

da Atlantic Media (comtroladora da revista Atlantic 

Magazine), fez o melhor resumo, após examinar nos

sa lista de exemplos. "Ah", disse ele,, "aquelas pes

soas tiveram carreiras brilhantes. É disso que você 

está falando de fato — carreiras brilhantes". 

Bradley é uma das pessoas mais influentes em 

Washington, D.C., mas nunca trabalhou para o gover

no federal (ou qualquer governo). Do seu escritório 

no edifício Watergate, com vista para o rio Potomac 

e Georgetown, ele rapidamente afirmou que este fa

to o desqualifica como um líder trissetorial. Nós dis

cordamos. Como Seabright, Bradley o é em espírito e 

impacto. Antes de assumir a Atlantic Media, fundou o 

Corporate Executive Board, o Advisory Board e, com 

sua esposa, a fundação filantrópica CityBridge. 

Líderes trissetoriais se distinguem tanto na forma 

de pensar quanto por sua experiência. Em nossas en

trevistas, identificamos seis habilidades — nós as con

sideramos o "DNA dos líderes trissetoriais" — que mol

dam essas pessoas. Vamos examinar cada uma delas. 

1Equilibrando motivos conflitantes 
Líderes trissetoriais de sucesso encontram ma

neiras de buscar metas profissionais sobrepos

tas e potencialmente conflitantes. A maioria se pre

ocupa em algum momento com a criação de riqueza 

para eles próprios e para suas famílias, que associam 

ao setor privado. Também almejam posições de in

fluência, impacto e liderança em larga escala, que os 

atrai para o serviço público. E, tipicamente, têm um 

forte senso de missão — o foco principal dos órgãos 

sem fins lucrativos. 

No fundo, está o desejo de criar o que Nye cha

ma de "valor público", que muitos no governo con

sideram ser o objetivo da política pública, assim co

mo o valor do acionista se torna o objetivo da empre

sa. Diana Farrell, que interrompeu uma carreira de 

sucesso na McKinsey para passar dois anos agitados 

como assistente de Larry Summers no National Eco-

nomic Council da Casa Branca, diz: "Antes de ir para 

a Casa Branca, acho que não apreciava tanto esses 

assuntos, não os considerava tão interessantes ou 

quanto são importantes, nem acordava todas as ma

nhãs dizendo: 'Quero fazer este trabalho dar certo'". 

No entanto, Nye explica que os líderes trissetoriais 

"podem contribuir para o valor público em qualquer 

setor em que estejam trabalhando, porque carregam 

dentro de si esse sentimento". 

Vejamos Ian Solomon, o diretor-executivo ame

ricano do Banco Mundial, cuja carreira até agora in

cluiu passagens pela McKinsey, a Upper Manhattan 

Empowerment Zone, a Yale Law School (onde ele foi 

vice-reitor), o Senado e o Departmento do Tesouro. 
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Ele diz que, quando toma decisões sobre sua carrei

ra, está menos preocupado em qual setor vai traba

lhar do que em saber quais problemas quer solucio

nar. Por exemplo, ele está interessado em enfrentar 

o desafio de acesso à energia no Subsaara, na África, 

e acredita que o setor privado pode ter um impacto 

sobre esse problema juntamente com os setores pú

blico e o de sem fins lucrativos. Solomon também re

conhece que sente a necessidade de equilibrar seu 

comprometimento ao serviço público com as exigên

cias financeiras de uma família em crescimento. Ge

rar renda, diz, está em alta na sua lista de prioridades. 

"A maior parte dos líderes trissetoriais é, então, 

o que o professor Adam Grant, da Wharton em Gi-

ve and Take, chama de "otherish givers" — mais ide

alistas do que puramente autointeressados, mais 

pragmáticos do que inteiramente abnegados." A es

ta combinação de idealismo e pragmatismo, sugere 

Grant, se deve o seu sucesso profissional e impacto 

desproporcional. Bill Gates, no Fórum Econômico 

Mundial 2008, argumentou que "um motor híbrido 

de autointerese e preocupação pelos outros serve a 

um círculo muito maior de pessoas do que aquele a 

ser alcançado apenas por autointeresse ou preocu

pação apenas consigo mesmo". 

2Adquirindo habilidades 
transferíveis 
Os executivos se excedem na alocação de 

recursos escassos para a captura de oportunidades 

em mercados atraentes. Governantes unem interes

ses rivais para criar estruturas jurídicas e políticas 

que beneficiem o público. Líderes de órgãos sem fins 

lucrativos concentram seus recursos mais limitados 

em horizontes mais duradouros e com maior liber

dade operacional para encontrar formas criativas de 

ampliar o bem social. Ao se moverem de um setor pa

ra outro, os líderes trissetoriais adquirem elementos 

dos três conjuntos de habilidades e, ao aplicarem o 

espectro crescente de ferramentas e táticas aos no

vos desafios, eles fortalecem sua habilidade de tra

balhar efetivamente em todos os setores. 

Em 2009, por exemplo, quando o presidente Oba-

ma chamou Steve Rattner de "seu czar do carro" — pa

ra supervisionar o socorro à indústria automobilística, 

Rattner descobriu que a sua experiência com investi

mentos bancários e jornalismo era diretamente rele

vante, mas não da forma esperada. "Não fui contrata

do para o trabalho no setor automobilístico por causa 

da minha experiência automobilística, que era exata

mente zero, nem simplesmente por causa das minhas 

habilidades financeiras ou de reestruturação", expli

ca. "Fui contratado porque tinha habilidades financei

ras suficientes e também a vantagem de conhecer o 

sistema político. Havia passado algum tempo no jor

nalismo, em 'think tanks', política. É por isso que eles 

me queriam — porque acreditavam que eu poderia 

navegar nesse conjunto de assuntos sensíveis." 

Quando Seabright criou os mapas GIS para a dire

ção da Coca-Cola, usou com inteligência as habilida

des que tinha aprendido durante seus dias no Sena

do, observando como o secretário da Defesa, Caspar 

Weinberger, galvanizava legisladores no Capitol Hill 

para ações políticas. Esta habilidade em reconhecer 

semelhanças em situações aparentemente descone

xas é um sinal atribuído ao líder trissetorial. 
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3Desenvolvendo 
inteligência contextual 
Para selecionar e aplicar as ferramentas em 

seu repertório, os líderes trissetoriais devem 

não apenas ver paralelos entre setores, mas também 

avaliar precisamente as diferenças no contexto e tra

duzi-las. Muitos pensadores no governo e nas em

presas definem esta habilidade como "inteligência 

contextual". 

Seabright demonstrou inteligência contextual 

quando escolheu apresentar o problema de escassez 

de água não como um risco ambiental, mas como 

um risco estratégico e operacional para a Coca-Cola. 

Ele também sabia como a burocracia da Usaid fun

cionava, quais incentivos interessavam a cada par

te (as exigências de lucro da Coca-Cola, a missão de 

sustentabilidade da missão dos órgãos sem fins lu

crativos, as necessidades dos constituintes da Usaid) 

e quais benefícios cada organização poderia trazer 

ao projeto (a World Wildlife Fund, por exemplo, t i 

nha a experiência em nascentes de que a Coca-Cola 

necessitava). 

Jay Cowles, ex-diretor presidente da Cowles Me

dia e hoje presidente da Unity Avenue Associates, 

uma empresa de relações públicas e lobby, similar

mente usou seu conhecimento sobre os incentivos 

das diferentes esferas para enfrentar o desafio de 

conseguir verbas para melhorias em rodovias e via

dutos na área de Minneapolis — St. Paul. Este pro

blema era tão impossível de tratar que, mesmo após 

o colapso do viaduto I-35W, em agosto de 2007, que 

matou 13 pessoas e feriu 145, o governo vetou a legis

lação que aumentaria os impostos para poder fazer 

reparos na infraestrutura. Ao desafio perene de con

vencer os legisladores estaduais a aumentar a receita 

para projetos de longo prazo, ainda havia uma lacuna 

entre as duas cidades. Apesar de fisicamente ligadas 

por um único sistema de rodovia-viaduto, elas esta

vam a quilômetros de distância na forma de pensar. 

Cowles, um residente de St. Paul que havia 

crescido em Minneapolis, se uniu a um consultor 

da McKinsey e ao diretor-executivo da Fundação 

McKnight para lançar o Projeto Itasca, sem fins lu 

crativos, para fomentar o engajamento cívico entre 

empresas da área. Eles recrutaram mais de 50 líde

res empresariais e os uniram aos legisladores esta

duais para que as duas cidades juntassem seus es

forços para trabalhar juntas e não uma contra a ou

tra. Esses esforços frutificaram em fevereiro de 2008, 
quando seis republicanos e 84 democratas conse

guiram a maioria necessária para derrubar o veto do 

governador. 

4Criando um fio intelectual 
Muitos líderes trissetoriais se concentram 

n u m assunto ou tópico específico atra

vés do tempo, desenvolvendo expertise no 

assunto durante o processo. Desenvolver e aplicar 

um fio intelectual nos diferentes setores lhes propi

cia a capacidade de entender princípios subjacentes 

e a transcender algumas das restrições que os líderes 

de setores únicos enfrentam ao lidar com assuntos 

de setores intercruzados. 

Julius Genachowski desenvolveu este t ipo de 

"f io" durante sua carreira, que começou como fun

cionário do Congresso, escrevente da Suprema Corte 
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e principal assessor do diretor-presidente da Fede

ral Communications Commission, Reed Hundt. Ele 

então passou mais de uma década no setor priva

do, auxiliando a InterActiveCorp do Barry Diller — 

uma empresa pioneira na internet e mídia que era 

proprietáriada da Expedia, Ticket-Master e USA Ne-

twork. "Quando voltei à FCC em 2009, como diretor-

-presidente", diz, "tinha sentido o efeito transforma

dor que novas tecnologias podem ter em tantos cam

pos da vida. Por exemplo, uma de nossas empresas, a 

Expedia, tinha transformado o mercado de viagens. 

E eu queria garantir que a FCC teria esse tipo de im

pacto sobre a inovação e produtividade". 

Durante o curso de suas carreiras, os líderes trisse-

toriais procuram fortalecer seus fios intelectuais atra

vés de educação formal, treinamento profissional ou 

pesquisa em órgãos sem fins lucrativos. Lael Brainard, 

por exemplo, atualmente subsecretário de assuntos 

internacionais no Departamento do Tesouro, voltou 

à Brookings Institution entre trabalhos para o gover

no. Nas negociações com seus parceiros internacio

nais, ela diz saber quais têm uma base intelectual e 

quais não têm. Ela acrescenta que é útil saber de onde 

vêm seus parceiros. Terão eles um modelo conceituai 

sobre como os mercados financeiros funcionam e de 

como as políticas monetárias e fiscais interagem com 

esses mercados? Onde reside sua expertise? 

Um fio intelectual fortalece a credibilidade dos l i 

deres trissetoriais e sua capacidade de cruzar os seto

res, ampliando sua eficácia. Carol Browner desenvol

veu expertise ambiental enquanto servia a um grupo de 

lobby de base, a Citizen Action, e depois como diretora 

legislativa do senador Al Gore, como chefe do Depart

ment of Environmental Regulation da Flórida, como 

administradora da Environmental Protection Agency 

sob o presidente Clinton, como sócia na consultoria 

Albright Stonebridge e como assistente para energia e 

política de mudanças climáticas do presidente Obama. 

5Construindo redes integradas 
Quando perguntamos para as pessoas co

mo elas acabaram cruzando os setores, o 

que desencadeou seu interesse, normalmen

te respondem que foi um mentor, um colega, ou um 

amigo que as trouxeram para o novo cargo. Redes 

podem ser essenciais para qualquer carreira, mas co

mo os executivos raramente procuram talentos fora 

de seus próprios setores, redes são ainda mais vitais 

para as carreiras trissetoriais. 

"Meu primeiro emprego foi o único que procu

rei", diz John Berry, refletindo sobre sua passagem 

do governo estadual para o Congresso, os departa

mentos do Tesouro e do Interior, o National Zoo, o 

National Fish e Wildlife Foundation, e seu cargo co

mo chefe do departamento de pessoal do governo fe

deral. "Mas existe um tipo de acaso estruturado para 

o restante de minha carreira — pessoas que enfren

tavam desafios, que me conheciam, que confiavam 

em mim, trabalharam comigo em alguns assuntos 

anteriormente." 

Líderes trissetoriais dependem de suas redes in

tegradas para construir equipes de liderança e se reu

nir a diversos grupos que podem tratar e resolver as

suntos trissetoriais complicados. O ex-secretário da 

Tesouraria Hank Paulson, por exemplo, há muito se 

interessa pela preservação da natureza, o que o le

vou a programas de filantropia avançada na Gold

man Sachs e eventualmente a se tornar diretor-presi

dente da Nature Cónservancy, onde buscou, em suas 

redes bem desenvolvidas, aumentar sua missão am

biental. Juntando grupos influentes — CEOs, gover

nadores, prefeitos, chefes de agências de conserva

ção — nos diferentes setores e através dos Estados 

Unidos, América Latina e China, ele criou fóruns glo

bais nos quais os líderes discutem e decidem sobre 

assuntos ambientais. 

Browner destaca que para pessoas entrando no 

serviço público, vindas dos setores privado ou sem 

fins lucrativos, redes podem ser vitais quando as 

coisas se tornam mais difíceis. David Hayes concor

da. Menos de um ano depois de começar um novo 

trabalho como secretário assistente do Interior, ele 

enfrentou uma das piores crises na história de seu ou 

de qualquer outro departamento — o derramamen

to de óleo Deepwater Horizon, que continuou duran

te a primavera e o verão de 2010. Como o oficial res

ponsável pela coordenação da resposta do governo a 

crises, ele usou sua rede integrada, que tinha desen

volvido durante décadas como advogado ambiental 

servindo a grandes corporações e como membro de 

vários conselhos de diversas ONGs ambientais. 

"Foi a situação mais complexa com a qual já tive 

que lidar, mas eu tinha uma vantagem. Havia traba

lhado no setor empresarial e no setor de órgãos sem 

fins lucrativos. Conhecia muitas pessoas nesses se

tores e aqueles que eu não conhecia eu podia rapida

mente entender. Podia me colocar em seus lugares, 

o que me deu a dianteira enquanto lutávamos para 

solucionar a crise. 

Eventualmente, o Deepwater Horizon Oil Spill 

Trust e suas outras iniciativas permitiram às diferen

tes partes resolver a crise imediata no Golfo, e Hayes 
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pôde mudar seu foco para os 70 mil empregados do 

Departmento do Interior que trabalhavam para ele. 

6Mantendo uma mente preparada 
"Você decidiu ser um líder trissetorial ou 

simplesmente aconteceu? Eu sempre per

gunto em minhas entrevistas, e quase todos dizem 

que aconteceu." 

Bob Hormats, um ex-vice-diretor-presidente da 

Goldman Sachs e palestrante visitante na Princeton, 

que atualmente é o subsecretário para crescimento 

econômico, energia e meio ambiente do Departmento 

do Estado, é emblemático ao afirmar que "virtualmen

te nada" na carreira dele foi planejado, mas acrescenta 

uma observação crucial: "Acredito no famoso ditado 

de Louis Pasteur: 'Nos campos da observação, o acaso 

favorece apenas os que têm a mente preparada"'. E o 

tipo de carreira dele requer uma mente preparada. 

Num nível mais prático, muitos líderes trisseto

riais falam da necessidade de se preparar financeira

mente para que possam dar-se o luxo de dizer sim 

quando o presidente ligar. Eles também estão pron

tos e dispostos a desviar-se significativamente da es

trada conhecida para abraçar oportunidades que am

pliarão sua experiência e habilidades nos diferentes 

setores — e correr os riscos que os acompanham. 

Tendo passado sua carreira no serviço público, 

Seabright inicialmente estava bastante cético em re

lação a trabalhar na Texaco — então membro da Glo

bal Climate Coalition, que se opunha a qualquer ação 

para reduzir a emissão de gases. Foi somente quando 

a Texaco honrou o pedido de Seabright para deixar a 

coalizão que ele se convenceu de que poderia fazer 

mais para solucionar suas preocupações ambientais 

dentro da empresa do que permanecendo no gover

no. Mesmo assim, continuou a se preocupar com o 

risco de abandonar seus princípios — tema pelo qual 

era cobrado pelos amigos. É precisso ter confiança 

em si mesmo para enfrentar a desaprovação de seus 

pares e seguir um curso desconhecido. 

Diana Farrell resume este pensamento quando 

aconselha estudantes universitários e de pós-gra

duação sobre a escolha de um caminho não conven

cional: "Não pense em seu emprego em termos de o 

que você estará fazendo daqui a 20 ou 30 anos, por

que você não tem nem ideia. Pense em termos de um 

conjunto de habilidades, capacidades, valores, expe

riências e o impacto que você quer de imediato. Defi

na a estrutura de referência que você quer ter para as 

coisas no futuro — e esteja preparado para as oportu

nidades que aparecerem". 

Como podemos desenvolver 
mais líderes trissetoriais 
O que é aparente sobre a geração mais jovem de líde

res trissetoriais — Sheryl Sandberg, de 43 anos, Aneesh 

Chopra, Bob Kocher e Ian Solomon de, 41 anos — é que 

estão com alguma pressa. Querem construir carreiras 

de sucesso e contribuir para a política pública e social, 

sem esperar completar a carreira em um setor, como 

fizeram, por exemplo, Bill Clinton e Bill Gates. Para es

tas pessoas prosperarem e completarem suas aspira

ções, precisaremos ter um novo ecossistema que per

mitirá o que Chopra, o ex-chefe de tecnologia dos Esta

dos Unidos, chama de "participação sem atrito". 

Tarefa difícil, especialmente nos Estados Unidos, 

já que o atrito entre os três setores está mais forte do 

que nunca. Animosidades culturais podem ser for

tes, como descobriu Seabright. Considere apenas 

quantos executivos de empresas enxergam o gover

no como burocrático e inepto e ONGs como inefica

zes e ineficientes; quantos no governo enxergam os 
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executivos como dispostos a ganhar o máximo que 

puderem financeiramente, o mais rápido possível, 

sem medir as consequências, e quantos órgãos no 

mundo sem fins lucrativos pensam que nem as em

presas nem o governo realmente se importam com 

as pessoas menos favorecidas da sociedade ou com a 

construção de um futuro global sustentável. 

Considere também as barreiras sistêmicas — os 

obstáculos apresentados àqueles no setor privado pe

los árduos e aparentemente inconstantes processos 

de confirmação do governo; o nível de transparência 

e escrutínio que o serviço público envolve; a enorme 

e crescente disparidade de remuneração entre o setor 

privado e os setores governamental e social; o conhe

cimento e habilidades divergentes que cada setor re

quer; o dano potencial à carreira ao pular de um setor 

para outro; e a clara dificuldade de ficar sabendo de 

oportunidades de carreira em outro setor. O professor 

John Donahue, da Kennedy School, observa que "o 

governo é impermeável e os negócios são pegajosos". 

Não estamos sugerindo que é possível ou até 

desejável eliminar todas as barreiras culturais e es

truturais entre os setores, não importa quão conve

niente seja para líderes trissetoriais. Afinal de con

tas, as empresas precisam priorizar receita e lucros; 

ONGs corretamente valorizam a missão sobre a efi

ciência; governos devem funcionar através de nego

ciação. E nem todo líder que atravessa as fronteiras 

setoriais cria valor público. Mas acreditamos que, co

mo uma sociedade, devemos encontrar maneiras de 

ajudar indivíduos apaixonados, comprometidos e 

criativos de boa índole em sua busca para construir 

carreiras extraordinárias que enfrentam os proble

mas mais difíceis no mundo. Para desenvolver líde

res trissetoriais, precisamos de uma abordagem de 

ciclo de vida — criar programas que darão a eles uma 

base intelectual no começo e caminhos práticos que 

permitirão movimentar-se de setor em setor durante 

suas carreiras, sem segurar seu ímpeto. 

No iníc io. As aspirações de lideres trissetoriais 

são um desafio e uma oportunidade para as institui

ções acadêmicas que oferecem a tantos deles as ba

ses para as suas carreiras. Muitos líderes nas escolas 

de graduação mais importantes de administração 

e política pública sabem que podem e devem fazer 

mais para melhorar seus futuros programas conjun

tos para poder identificar e satisfazer as necessida

des de líderes trissetoriais. 

Responsabilidade igual é encontrada nos empre

gados do setor privado que, para emprestar a missão 

da McKinsey, buscam atrair, desenvolver, estimular e 

reter talentos excepcionais. Muitas empresas de servi

ços profissionais de consultoria jurídica e até de TI (co

mo a IBM) já têm programas de treinamento robustos 

que ensinam não apenas como desempenhar as tare

fas, mas também como entender a cultura e os valores 

de diferentes clientes. Tais organizações podem fazer 

mais para desenvolver líderes trissetoriais ao incor

porar, expressamente, preocupações trissetoriais em 

seus programas de treinamento e mentoring e ao siste

maticamente reciclar seus profissionais através de en

gajamento com clientes privados, públicos e de órgãos 

sem fins lucrativos. Outras empresas, tais como Gene

ral Electric, Google, Facebook, PepsiCo, Pfizer e Boeing, 

e órgãos sem fins lucrativos, tais como as fundações 

Gates, Ford e Packard, também devem buscar integrar 

os princípios de liderança trissetorial em seus progra

mas de treinamento e desenvolvimento de talentos. 

Aspirantes a líderes trissetoriais se beneficiariam 

com trabalhos nos quais aprendessem a apreciar cada 

setor e os assuntos que envolvem os três. Instituições 

que têm laços com os três setores — tais como Teach 
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For America e seu parceiro internacional, Teach For 

All, que opera em mais de 20 países — são lugares ide

ais para começar. Variações no modelo TFA poderiam 

ser criadas em outros setores — saúde, microfinanças, 

energia, cidades inteligentes, distribuição de alimen

tos — ou talvez pudesse ser establecido um único cor

po trissetorial nacional. De qualquer forma, combina

ções de empreendedores sociais, patrocinadores de 

negócios e suporte de governos que possam dar vida 

a esse tipo de corpo devem ser identificados. 

No meio da carreira. Acreditamos que as pes

soas que precisam ter experiência trissetorial sem 

reduzir o progresso de suas carreiras se beneficia

riam muito com bolsas, associações e conferências 

que lhes dariam oportunidade de estar comectadas 

a mentoring, comunidades tradicionais ou virtuais e 

canais de mídia relevantes para divulgar suas ideias 

para públicos específicos. 

Os Estados Unidos já têm vários programas desse 

tipo, e a cada ano surgem novos. Alem do tradional 

White House Fellows, temos agora o Presidential In-

novation Fellows; órgãos sem fins lucrativos tais como 

Fuse Corps, Code for America e Coro Fellows; e inicia

tivas privadas tais como Corporate Service Corps da 

IBM, na qual 500 IBMers são enviadas a cada ano em 

equipes de funções diversas para trabalhar em cidades, 

agências governamentais e órgãos sem fins lucrativos. 

Executivos e funcionários de alto potencial na 

IBM, que seguem o programa CSC, têm apresenta

do maior probabilidade de completar suas carreiras 

na IBM e desenvolver habilidades novas, tangíveis 

e relevantes para os negócios e gerado um aumen

to de produtividade e liderança. "Essas habilidades 

só poderiam ser aprendidas e reforçadas trabalhan

do com projetos de equipe de alta prioridade junta

mente com líderes do governo e de órgãos sem fins 

lucrativos", diz Stanley Litow, vice-presidente de as

suntos corporativos e cidadania corporativa da IBM, 

que ajudou a desenvolver o programa CSC. Enquan

to programas como estes proliferam e são comple

mentados por programas de educação para aqueles 

no meio da carreira, poderemos esperar o apareci

mento de mais líderes trissetoriais. 

No topo. Estamos convencidos de que cada vez 

mais as organizações estão enfrentando desafios 

que nenhum setor pode enfrentar sozinho e preci

sarão, como a Google fez, de recrutar líderes trisse

toriais para os altos cargos. O diretor-presidente da 

Google, Eric Schmidt, recentemente contratou Jared 

Cohen, da unidade de planejamento de política do 

Departamento de Estado, para encabeçar a Google 

Ideas, o think tank interno da empresa dedicado à 

exploração de como a tecnologia pode ajudar pes

soas que estão enfrentando dificuldades, instabilida

de política ou repressão. E Douglas Smith, o secretá

rio assistente para o setor privado no Departamento 

de Homeland Security, está trazendo talentos de al

to nível do setor privado para o governo através de 

intercâmbio gerencial. Ele é pioneiro no Programa 

Loaned Executive, que oferece a oportunidade de 

servir a DHS, temporariamente ou como licença sa

bática, para especialistas no assunto. 

Smith descreve um exemplo recente deste progra

ma em operação: "Ligamos para o CEO da UPS e per

guntamos se poderia nos ajudar com um desafio lo

gístico, e logo em seguida um veterano com 27 anos 

de UPS foi nomeado para a matriz da DHS para nos 

ajudar a solucionar o problema. Somos muito bons 

na área de segurança e em impedir que coisas ruins 

aconteçam, mas não éramos tão bons na construção 

de uma estratégia para uma cadeia de produção glo

bal. O Programa Loaned Executive realmente nos aju

dou a solidificar esse aspecto. Não foi apenas o DHS 

que se beneficiou do empréstimo: a abertura da UPS 

para a transferência de executivos trouxe para a em

presa uma grande visão de como os assuntos de se

gurança se relacionam com seu modelo empresarial. 

Existe, no entanto, um limite à eficacia de traba

lhos temporários, e é por isso que acreditamos que as 

empresas devam incorporar a experiência trissetorial 

nos programas de desenvolvimento de talentos em to

dos os níveis. Oferecer esta experiência àqueles que es

tão em linha para liderar suas organizações em cinco a 

dez anos deve ser uma das prioridades dos CEOs e líde

res de unidades de negócios que emfrentam desafios 

trissetoriais — que, suspeitamos, sejam quase todos. 

É UMA INSPIRAÇÃO conhecer pessoas excepcionais 

que estão criando carreiras brilhantes, dedicadas à 

solução de alguns dos problemas mais sérios da so

ciedade. Mas é preocupante ver quão poucas pesso

as assim existem. O líder trissetorial claramente não 

é o modelo que prevalece nos Estados Unidos ou na 

Europa. Esta situação pode rapidamente tornar-se 

uma desvantagem econômica global, caso a China, 

Brasil, Cingapura e outros países no processo de ado

tar várias formas do assim chamado capitalismo de 

Estado abraçarem o conceito. Se quiserem enfrentar 

seus desafios fundamentais, as empresas, os gover

nos e os órgãos sem fins lucrativos devem agir agora 

e em conjunto, para fazer o mesmo. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 9, p. 30-39, set. 2013.




