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As cerca de quatro mil pessoas que lotaram o auditório da Expo Management nos últimos três dias 
para ouvir a nata do pensamento corporativo mundial não saíram de lá com uma fórmula pronta. 
Cada um ao seu estilo, os dez palestrantes, passaram conceitos - sempre no plano teórico, ainda 
que ilustrados por casos reais - sobre diferentes temas relacionados à gestão. Além, é claro, do 
recorrente discurso sobre a importância dos talentos e do capital humano, um outro raciocínio 
alinhavou a apresentação de praticamente todos os palestrantes: o que as empresas devem fazer 
para se manterem vivas. 
 
O conceito de sobrevivência e longevidade preocupa as companhias, que assistem cada vez mais 
à morte de grandes conglomerados ou a empresas que sucumbem diante da concorrência e 
competitividade global. Com o tema "Empresa feita para durar", o empresário Abílio Diniz, da rede 
de supermercados Pão de Açúcar, contou para a atenta platéia a trajetória da sua empresa, 
momentos de fracasso na década de 80 e os tempos de bonança, quando a empresa abriu o 
capital em 1995. 
 
Com boas pitadas de histórias pessoais - Diniz confessou que é um pedinte no seu relacionamento 
com Deus e, obcecado por esportes, coloca seus seguranças para correr com ele diariamente às 
5h30 - o empresário disse que a profissionalização da empresa é a chave para que ela possa 
sobreviver com mais força no mercado. "Nos pareceu claro que não queríamos uma empresa 
familiar dependente do Abílio, da Ana ou do João", disse, referindo-se aos filhos que trabalhavam 
com ele, Ana Maria e João Paulo Diniz. "Se quiséssemos ser uma empresa forte e pronta para 
durar, teríamos que fazer com que ela caminhasse por si só." 
 
Na opinião de Maria Silvia Bastos, ex-presidente da CSN que agora atua no conselho de 
administração de quatro empresas e dirige uma consultoria, a empresa com gestão (e não 
controle) familiar é um entrave para a competitividade e sua sobrevivência pode, sim, estar 
comprometida no mundo de hoje. "Pode não ser complicado na primeira geração, mas com 
certeza a gestão se complicará na segunda ou terceira geração e se pensarmos em perenidade, 
em como a empresa será daqui a 20 anos, isso é muito importante", disse a executiva. 
 
O holandês Arie de Geus, que trabalhou na Shell por 38 anos, inclusive no Brasil, fez da 
longevidade o tema de sua palestra. "Como a Shell é uma empresa centenária, começamos a 
olhar em volta para nos inspirar e resolvemos procurar empresas antigas também", disse. Geus 
citou um estudo feito pela companhia que identificou apenas 27 empresas de capital aberto com 
mais de 100 anos, entre elas Du Pont, que existe há 200 anos, a japonesa Sumitomo, com 400 
anos de vida e a alemã Siemens, que nasceu há 150 anos. 
 
De acordo com Geus, todas essas companhias têm pontos em comum, como o conservadorismo 
financeiro - nesse aspecto, ele traçou um paralelo com a palestra de Diniz, que disse ter segurado 
o caixa durante a pior crise da companhia - a identidade e os valores corporativos, a participação 
na comunidade e a administração tolerante. "Os sobrevivente oferecem espaço para os 
subordinados agirem", disse. O lucro, segundo ele, não é o primeiro objetivo dessas companhias. 
 
A gestão do conhecimento é outro ponto importante para que a empresa não apenas seja 
saudável, mas que resista firme perante as adversidades do mercado e à concorrência. "O 
conhecimento, sobretudo o conhecimento tácito, é uma caixa preta que nem sempre é 
compartilhado nas organizações", afirmou Thomas Stewart. O tema repercutiu entre os executivos 
brasileiros de alto escalão presentes ao encontro. "Essa questão realmente não está bem 
resolvida nas empresas e preocupa bastante os executivos", afirma Marcelo Lyra Porto, diretor de 
marketing da IBM. 
 



Para o eloqüente Tom Peters, um dos mais festejados especialistas, que diz ter um "timer" que 
soa a cada 26 minutos lembrando que uma nova empresa é aberta na China, as companhias 
precisam se reinventar. 
 
Citando insistentemente a IBM, GE e UPS como exemplos de sucesso, Peters disse que, mais do 
que produtos e serviços, as companhias precisam vender experiência e sonhos ao consumidor. 
Peters colocou abaixo um dos principais conceitos de gestão: o benchmark. Para ele, a empresa 
que quiser continuar viva tem sempre que sair na frente. "Eu odeio e desprezo o benchmark, 
ninguém chega no topo imitando a concorrência", sentenciou. "A imitação é para perdedores." 
 
Outra afirmação polêmica disse respeito à diretoria das empresas. "Se existe algo aborrecido é a 
diretoria, não é por acaso que o gargalo fica no topo da garrafa", afirmou. "Diretores são velhos 
que já foram famosos um dia." 

 
 
Leia Mais 
 
Presidentes acompanham evento dentro do 'aquário' 
 
No auditório com 4 mil lugares e acesso liberado aos pagantes, muitos profissionais liberais e 
presidentes de empresas de pequeno e médio porte assistiam as palestras. Camuflada entre as 
demais, uma porta como as outras abria-se para um reservado e seletíssimo grupo do primeiro 
escalão de grandes companhias nacionais. 
 
Batizada de IBM Lounge, o ambiente - patrocinado pela empresa de tecnologia - decorado com 
muito bom gosto levava a uma sala no andar de cima do auditório, de onde os vips assistiam às 
palestras através de um vidro. "Os seguranças não os deixam assistir as palestras lá em baixo", 
disse um participante. 
 
Os nomes da lista foram mantidos em sigilo, mas entre os executivos que circularam por lá 
estavam Manoel Amorim, diretor-geral da Telefônica, Eduardo Bom Ângelo, presidente da 
Brasilprev, e Ricardo Gribel, ex-Visa e atual presidente do Banco Santos. Também estiveram ali 
Ana Maria Diniz e Pedro Paulo Diniz. 
 
Dênis Giacometti, sócio da Giacometti, agência de propaganda, foi um dos executivos que 
estiveram nos três dias do evento e assistiu a maioria dos seminários. "Essas palestras nos 
lembram que temos que inovar e sermos mais criativos", disse. "Por outro lado traz uma 
contradição, já que colocar tudo isso em prática não é tarefa fácil", completou. 
 
Marcelo Lyra Porto, diretor de marketing da IBM no Brasil, afirma que o evento é estratégico para 
a empresa, que reserva o espaço para seus principais clientes, assim como a HSM, responsável 
pela execução do evento. "Os presidentes e diretores estão atentos às tendências e preocupados 
com a estratégia de médio e longo prazos das companhias", afirma. 
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