
Visão, invulnerabilidade e agitação
dos futuros líderes empresariais
Executivos contam se chegaram ao topo porque deram de cara com seus cargos no momento
certo ou se sua ascensão era mesmo inevitável. Por Nancy Dunne, do Financial Times

Ele era o novo garoto da oitava
série e um dos preteridos, depois
que dois outros meninos foram es-
colhidos para selecionar jogado-
res para as equipes de basquete.
Mais tarde, um professor pediu
que escolhesse uma terceira equi-
pe a partir dos candidatos rema-
nescentes. Pegou todos eles — os
meninos pobres, os garotos do in-
terior, os forasteiros impopulares
—e, na condição de serem "os mais
absolutos azarões do pedaço", ven-
ceram o campeonato da divisão.

Craig Conway, o executívo-che-
fe da PeopleSoft, maior fornecedo-
ra mundial de software para em-
presas, relembra o incidente como
sendo sua primeira oportunidade
de demonstrar liderança. Esta ap-
tidão acabaria definindo a sua vida
e moldando a sua carreira.

Paul Schaut, executivo-chefe da
Performaworks, uma fabricante de
softwares de gestão para empre-
sas, foi "um pirralho" que, assim
como Conway, mudava freqüente-
mente de escola. Fez poucos ami-
gos, mas aprendeu a ser indepen-
dente. "Eu conto comigo mesmo
para me virar na vida", disse ele.

Porque alguns progridem a
partir dos postos de médio — ou
baixo—escalão até o topo da hie-



rarquia corporativa, enquanto
outros ficam para trás é um mis-
tério que há muito tem intrigado
os estudiosos do mundo dos ne-
gócios. Líderes empresariais nas-
cem assim, são criados ou inven-
tados? Será que simplesmente
topam com seus cargos no mo-
mento certo ou seria sua ascen-
são inevitável pois, dadas as cir-
cunstâncias pelo menos minima-
mente favoráveis, teriam "a coisa
certa" para ascender ao topo?

Melvin Sorcher e James Brant,
dois consultores de administra-
ção, concluíram, em artigo na
Harvard Business Review de feve-
reiro passado, que grande parte
do talento de liderança "está en-
talhado nas pessoas antes de elas
atingirem os 25 anos de idade".
Suas habilidades foram molda-
das "por uma variedade de fato-
res e experiências que se enraiza-
ram no começo de suas vidas".

Não obstante todos os cursos
disponíveis sobre liderança e ad-
ministração, as pessoas não mu-
dam muito quando ingressam
no mundo dos negócios, obser-
vam Sorcher e Brant. "As mudan-
ças que ocorrem são essencial-
mente uma questão de consoli-
dação de pontos fortes — ou uma
tendência de declínio em com-
portamento que necessita ser
aprimorado."

Para compreender melhor,
conversei com sete executivos-
chefes de diversas formações que
também conhecem muitos ou-
tros executivos-chefes. Muitas
idéias suas eram similares, assim
como seus atributos pessoais.

Trata-se de homens bem-apes-
soados que irradiam energia e
confiança e que aparentam ser
sábios em vez de brilhantes.

Não se trata de aptidão. Trata-
se de liderança", disse Jeffrey
Joerres, que aos 39 anos se tor-
nou executivo-chefe da Man-
power, uma das maiores empre-
sas de contratação de pessoal
temporário dos Estados Unidos.
Ele tem sido um líder até onde
sua memória consegue recuar.
"As pessoas simplesmente que-
rem ficar ao seu redor. Elas di-
zem: 'Ele é mais divertido. Ele vai
chegar a algum lugar'."

Conway, que está em seu ter-
ceiro cargo como executivo-che-
fe, ressalta que líderes empresa-
riais se sentem compelidos a li-
derar. "Eles gostam de ser a pes-
soa postada na linha de frente,
controlando os ambientes. A
maioria se desenvolve com sua
própria adrenalina. A maioria
sempre foi líder. Nunca me im-
portei em saber a quem devia me
reportar porque eu jamais pedi
que me indicassem rumos."

Ele enxerga três atributos co-
muns em executivos-chefes que
ele conheceu. Apesar de não exi-
birem, são "ultra-competitivos".
Eles não só gostam de vencer, co-
mo não suportam perder.

Eles são otimistas, convenci-
dos de que as circunstâncias po-
dem ser revertidas em seu favor,
porém possuem a capacidade de
enfrentar a realidade e resguar-
dar sua objetividade. Esta capaci-
dade lhes permite tanto tirar
proveito de uma oportunidade
como evitar a adversidade.

Eles também pegam no pesa-
do. Ed Zore, executivo-chefe da
seguradora Northwest Mutual
Life, é filho de uma família de tra-
balhadores que lhe ensinou que
com determinação poderá alcan-
çar qualquer coisa. Ele obteve seu

primeiro emprego quando tinha
12 anos e traçou seu próprio ru-
mo através do colégio, da facul-
dade e de uma pós-graduação.

"Eu sempre tive uma visão de
que me sairia bem", comenta. "É
preciso ter confiança. No fundo
do seu âmago, precisa acreditar
que pode fazer as coisas aconte-
cerem. Deve ter uma visão de on-
de quer chegar. A cada passo que
der, precisará pensar além dele
para saber aonde irá em segui-
da". Assim como Zore, um gran-
de número de executivos-chefes
é transparente, apesar de alguns
terem mais tato do que outros.
"Uma conversa privada pode ser
a melhor hora e lugar", avalia Bill
Gisel da Rich Foods, uma das
maiores produtoras particulares
de alimento dos EUA. "É preciso
ter uma combinação de compe-
tência e de paixão para ascender
ao ápice", ele diz. "A paixão preci-
sa nascer de um desejo de com-
petir em prol do negócio."

Robert Ukrop é executivo-che-
fe da Ukrop's Super Markets, uma
rede de 28 lojas no Estado de Vir-
gínia conhecida por seus "fun-
cionários corteses". "Há diferen-
tes tipos de executivos-chefes",
explica Ukrop. "Há os executivos-
chefes assalariados que transi-
tam entre as empresas, que geral-
mente começam como advoga-
dos ou contadores. Outros têm
carreiras próprias. Eles sobem
nos quadros da empresa."

A rede de Ukrop começou com
um supermercado pertencente a
seu pai. Ele expandiu o negócio
através da curiosidade, dedica-
ção à qualidade e visão. "É preci-
so que seja uma visão comparti-
lhada com o resto da empresa."

A capacidade de assumir ris-

cos é provavelmente a habilida-
de que mais distingue os executi-
vos-chefes dos administradores
do médio escalão. "Você precisa
saber que pode realizar", diz
Schaut, da Performaworks. "Você
precisa sair da zona do conforto e
passar por uma muralha de tijo-
los se necessário."

Naturalmente, algumas vezes
os atributos que fazem um bom
executivo-chefe podem patinar.
Um artigo 110 New Yorker da se-
mana passada descreve a ascen-
são e queda de Dennis Kozlowski,
da Tyco. Apesar de a descrição de
seus desperdícios desenfreados
ser uma leitura perturbadora,
Kozlowski também demonstrou
muitas características comuns a
executivos-chefes. Ele mostrou li-
derança ainda jovem e não temia
o risco enquanto comprava uma
empresa após a outra. Agora Koz-
lowski pode ser sentenciado a
uma pena na prisão e seus pares
estão se esforçando para recon-
quistar a confiança nos negócios
que ele e mais uns poucos des-
gastaram irresponsavelmente.

Serão a sorte e o senso de opor-
tunidade os elementos que con-
vertem alguém em um líder em-
presarial? Não, segundo Conway,
que mantém uma placa em seu
escritório com uma citação de
George Bernard Shaw. "As pes-
soas estão sempre culpando as
circunstâncias por aquilo que
elas são", diz. "Eu não acredito
em circunstâncias. As pessoas
que têm sucesso neste mundo
são as que se organizam e saem à
busca das circunstâncias que
querem e, se não conseguem en-
contrá-las, as criam."
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