


energizar os outros, conhecer bem
sua empresa e as pessoas que nela
trabalham, ser realista, ter metas
e prioridades claras, ampliar as
habilidades de todos e ser pró-
ativo".

Bilton tem motivos de so-
bra para falar com autonomia
sobre liderança. Pioneira na
certificação ISO 9001:2000 no
Brasil, a Cia. Athlética é a maior
rede de academias do país, com
dez unidades, instaladas nas cida-
des de São Paulo (SP), Campinas
(SP), São José dos Campos (SP),
Brasília (DF), Belém (PA), Rio de
Janeiro (RJ) e Belo Horizonte
(MG). Todos os empreendimen-
tos têm mais de 5 mil metros
quadrados de área e reúnem o
maior número de equipamentos
importados e o maior parque aqu-
ático do país, com 21 piscinas, sen-
do 11 semi-olímpicas.

Em 2004, o grupo obteve
faturamento de R$ 47 milhões,
registrando um crescimento de
25,3% em relação ao ano anterior.
Para 2005, a expectativa é chegar
aos R$ 60 milhões e incrementar
em 12% o número de alunos, que
hoje corresponde a 25 mil em
toda a rede.

A Cia. Athlética foi ideali-
zada em 1984 por um grupo de
cinco sócios. A primeira unidade
foi inaugurada no ano seguinte,
no bairro do Brooklin, em São
Paulo (SP). O espaço foi o pri-
meiro construído especialmente

para abrigar uma academia de gi-
nástica no país. Todas as acade-
mias do grupo são próprias, mas
com sócios locais. A administra-
ção do crescimento, do controle e
da padronização da rede é feita
por meio de uma holding que de-
termina as cidades em que o gru-
po irá atuar.

Em 2004, mais um negócio
bem sucedido foi colocado em prá-
tica - a Cia. Express, rede de aca-
demias com tamanhos e preços mais
flexíveis do que os da marca-mãe,
porém com o mesmo know-how.

Sala de Guerra
Em Jaraguá do Sul, Santa

Catarina, a iniciativa de envolver
os funcionários num projeto estra-
tégico para salvar a empresa foi a
principal responsável por trazer a
Bretzke Alimentos Ltda. de volta
à liderança no mercado de alimen-
tos. Após pedir concordata em
2001, a empresa fechou 2004 com
R$ 47 milhões de faturamento e
planeja lucro operacional de 9%
para 2005 (veja quadro).

O plano de reestruturação
do negócio envolveu uma série de
medidas direcionadas a equilibrar
o fluxo de caixa e voltar a obter
lucro. O resultado não teria sido
tão eficiente, entretanto, se o
empresário Guido Bretzke tives-
se decidido enfrentar todas as
mudanças sozinho. "Desafiamos as
pessoas a participar da solução do
problema a partir de uma reu-
nião diária que denominamos Sala
de Guerra", conta. A estratégia
deu tão certo que as reuniões
passaram a fazer parte do cotidi-
ano da empresa, mesmo livre da
crise. Questionado sobre o que
move uma empresa no seu ramo
de atuação para o sucesso, o em-
presário diz que "é preciso enten-
der de pessoas, tanto das que tra-
balham nas organizações quanto
das que consomem os produtos".
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pessoa energizada e saber

com o resto da sociedade.
Além disso, deve "ser uma

ção da área em que atua

sor, carismático, perseve-
rante e entender a rela-

bem informado, precur-
liderança precisa ser
quistar uma posição de
nal que almeja con-
nistrador, o profissio-

Para o Admi-





terceiro lugar no ranking das
maiores redes de varejo de
eletroeletrônicos e móveis do país.

Com sede em Franca, no
interior paulista, a motivação de
suas equipes é um dos alicerces
do crescimento da rede. Luíza

Helena acredita que um profis-
sional de Administração, se con-
seguir colocar em prática tudo o
que aprendeu, estará mais pre-
parado para desenvolver a lide-
rança. Mas considera essencial
"entender bem que hoje só é
possível realizar coisas por meio
de pessoas e que liderar pessoas
é inspirar para que seja feito
aquilo que é melhor para todos".

A máxima aplicada no re-
lacionamento com os funcioná-
rios deu ao Magazine Luíza o
título de "Melhor empresa para

trabalhar no Brasil", numa elei-
ção realizada em 2003 pelas re-
vistas Exame e Você S.A.

Diferente de outras redes
de varejo, no Magazine Luíza, o
vendedor não ganha comissão
sobre a venda do produto, ga-
nha sobre o lucro do produto,
o volume de venda da rede e
sobre o recebimento da cartei-
ra que ele vendeu a prazo. Des-
sa forma, cerca de 20% do sa-
lário do funcionário fica atrela-
do ao resultado global da em-
presa, o que estimula a aquisi-
ção de mais conhecimento inte-
lectual e técnico e a troca de in-
formações na equipe, pois se as
vendas forem poucas, toda a loja
perde.

A rede também beneficia
os funcionários com bolsas de

• estudos e plano de carreira e
mantém canal aberto de comu-
nicação permanente com a su-
perintendência. Qualquer funcio-
nário, de qualquer nível hierár-
quico, pode escrever ou telefo-
nar diretamente para Luíza He-
lena. "Investimos na educação e
no status dos vendedores", afir-
ma. "Acredito que é possível fa-
zer com que a empresa ganhe
dinheiro e os funcionários sejam
felizes", completa. Para a Admi-

nistradora, a motivação só será
duradoura se atingir cabeça, bol-
so e coração dos funcionários.

O investimento no cresci-
mento educacional estende-se
aos colaboradores da rede. Há
mais de oito anos, o Magazine
Luíza oferece bolsas de estudos
e mantém o Programa de Desen-
volvimento Gerencial (PDG), que
é um formato de treinamento
para os gerentes de loja e lide-
rança na empresa, com o objeti-
vo de mantê-los informados so-
bre os principais assuntos do dia-
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vou o Magazine Luíza ao
Helena Trajano o que le-
a Administradora Luíza
de gestão adotado, é para
um aspecto do modelo
funcionários, mais que
fornecedores, clientes e
com o bem-estar de

Preocupar -se



a-dia da empresa. "Dependemos
da criatividade dos funcionários
e é preciso permitir que ela
aflore", afirma Luíza Helena. "Só
conseguiremos isso se as pessoas
tiverem certeza de que estão aju-
dando a construir uma empresa
e não apenas colocando um tijo-
lo no lugar certo", completa.

O relacionamento desen-
volvido com funcionários e par-
ceiros transforma-se em satisfa-
ção garantida para o cliente. Mas
o diferencial da rede não fica
restrito ao atendimento atencio-

so dos funcionários. Criativa e
inovadora, Luíza Helena não
pára de implementar novas ma-
neiras de "conquistar" a simpa-
tia dos consumidores.

Duas vezes por ano, sem-
pre aos domingos, um grupo de
clientes é convidado a compare-
cer a uma das 254 unidades da
rede. Recebidos com tapetes ver-
melhos e aplausos da equipe de
vendedores, tomam café da ma-
nhã e recebem um encarte com
ofertas preparadas para eles. Os
consumidores podem usufruir
ainda de regalias como cabelei-
reiro e maquiagem. Na saída, ga-
nham brindes.

O cuidado estende-se à
decoração das lojas. Diferente da
maioria das redes de varejo vol-
tadas para as classes C e D, Luíza
Helena preocupa-se com a cria-
ção dos ambientes. "As quatro
lojas que abrimos recentemente
em São Paulo estão em ruas de
comércio bem simples e se des-
tacam por serem bonitas, com
ar condicionado, agradáveis",
conta. "Queremos despertar o
'mereço esta loja' nos morado-
res dessas regiões", justifica.

A rede também foi pionei-
ra ao adotar o sistema de ven-
das eletrônicas em 1992, quan-
do a Internet não existia no Bra-
sil. A primeira loja eletrônica,
na qual os clientes podiam ver
os produtos por TV ou vídeo,
foi inaugurada na cidade de
Igarapava (SP). Muito cri-
ticada na época, hoje a pro-
posta funciona em 36 uni-
dades, batizadas de Lojas
Virtuais Luíza. Os estabe-
lecimentos são localizados
em cidades de até 100 mil
habitantes ou em bairros
populosos de cidades
menores.

Sem produtos em exposi-
ção ou estoque, as compras são
realizadas em terminais mul-
timídia, com imagens dos produ-
tos geradas em estúdio próprio,
com grande riqueza de detalhes.
A presença de vendedores é um
conforto a mais para a clientela,
que recebe, assim, um tratamen-
to humanizado. O produto é en-
tregue na casa do cliente em até
48 horas depois do pedido, exceto
em vendas especiais.

Agindo assim, o Magazine
Luíza contabiliza 290 mil "clien-
tes ouro", ou seja, que já com-
praram pelo menos sete vezes em
suas lojas, gastaram pelo menos
R$ 2 mil e nunca atrasaram o
pagamento. Desde 1998, a rede
guarda um banco de dados com
o histórico de compras de cada
consumidor, estratégia rara en-
tre as empresas brasileiras.

Liderança e
Administração

Fundador do Center For
Leadership Studies (CLA) da
Califórnia, Estados Unidos, Paul
Hersey, um dos mais renomados
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necessidades de desempenho das
pessoas com quem se trabalha".
Segundo Hersey, a liderança ideal
é feita por quem sabe influenci-
ar sem manipular, é flexível na
medida exata para se adaptar ra-
pidamente a situações diversas,
não se deslumbra facilmente com
o poder que o cargo lhe confere
e, acima de tudo, vibra quando
os que estão à sua volta são bem
sucedidos.

Um estudo realizado pela
consultoria Korn Ferry, baseado
em um banco de dados com o
perfil de 500 mil executivos de
todo o mundo, também apon-
tou a capacidade de envolver os
funcionários numa mesma visão
de negócio como principal ca-
racterística de liderança em um
profissional.

Conforme o empresário
Richard Bilton coloca, não é pos-
sível afirmar que uma formação,
por si só, desenvolva melhor o
potencial para a liderança. Mas
o ensino de Administração, ao
propiciar uma visão sistêmica da
organização, evidencia a impor-
tância do ser humano neste con-
texto e disponibiliza para o mer-
cado profissionais que apren-
dem que as pessoas fazem a di-
ferença.
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para entender e atingir as
as habilidades necessárias
pessoas, ou seja, aprender
desenvolve bem outras
rança é o quanto você
dadeiro teste de lide-
deste ano, que "o ver-
jornal Valor, em maio
rante entrevista ao
derança, disse, du-
especialistas em li-



Formado em Administração
pela URI/RS, com pós-graduação
em Administração pelo PPGA da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e doutorado em
Ciências Empresarias pela Univer-
sidad Del Museo Social Argenti-
no, em Buenos Aires, Argentina,
o Administrador Mauro Kreuz,
presidente da Associação Nacio-
nal dos Cursos de Graduação em
Administração (ANGRAD), fala
sobre a relação entre Administra-
ção e Liderança.
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A formação em Adminis-
tração cria profissionais mais bem
preparados para a liderança na
atualidade?

Os cursos de Administra-
ção de hoje são bem superiores
aos de antigamente e os seus
egressos mais bem preparados
para o exercício de uma lideran-
ça do tipo estratégica. O jovem
de hoje tem muita energia e von-
tade para vencer na vida. O que
ele precisa, e nós precisamos
ajudá-lo, é melhorar seu foco, para
canalizar melhor toda essa ener-
gia e virtuosidade. As pessoas
que, equivocadamente, julgam os
egressos dos cursos de Admi-
nistração como despreparados



profissional hoje, na era da infor-
mação e do mundo globalizado, deve
ter para conquistar uma posição de
liderança?

Essa é uma resposta difícil
e que exige todo um cuidado e
um refinamento reflexivo. Primei-
ro, entendo que não exista uma
pessoa capaz de simultaneamente
apresentar todas as características
que normalmente têm sido
verificadas e propagadas em tor-
no de pessoas líderes. Aliás, curiosa-
mente, cada líder manifesta um
traço de liderança próprio, que
não necessariamente é o mesmo
do de outro ator líder. Observa-

se, também, que cada um encon-
tra sua própria forma, a partir de
crenças muito pessoais, com as
quais contagia positivamente seus
distintos públicos, criando ambi-
entes favoráveis à produção de re-
sultados que, por sua vez, aten-
dem satisfatoriamente a esses pú-
blicos, que acabam, numa relação
de devoção e respeito, enaltecen-
do suas qualidades e conseqüen-
temente o idolatrando. E esse pro-
cesso torna-se uma espiral ascen-
dente, saudavelmente fecunda na
produção de felicidade e de com-
promissos cada vez mais sólidos
com as iniciativas do líder,
auferindo-lhe uma posição de li-
derança, que também não deixa
de ser uma relação de respeito e
de admiração dos liderados para
com o líder. Se pudesse, dentro
das minhas limitações, contribuir
e manifestar algumas caracterís-
ticas para conquistar e manter
uma posição de liderança, opta-
ria por mencionar alguns prin-
cípios, como por exemplo:
seletividade, humildade (pe-
rante a grandeza ilimitada e
a complexidade do conheci-
mento, para poder aprender
e desaprender sempre, as-
sim como perante as pes-
soas), coerência, paciência,
bondade, respeito, abnega-
ção, valorização, capacida-

de para compreender e per-
doar, honestidade, compromisso
para sustentar suas escolhas, de-
terminação, disciplina, resistência
para lidar com as frustrações, com
a hipocrisia humana e com os vam-
piros institucionais e sociais, amor
pelas causas que abraça e o senti-
mento coletivo em detrimento do
sentimento pessoal, ou seja, deixar
em segundo plano suas vontades
para perseguir, por primeiro, o
bem-estar coletivo..

Quais são os desafios
para um Administrador exercer a li-
derança em um país como o Brasil?

Acredito que o principal
desafio é ter a consciência de
que, por mais competente que
possa ser do ponto de vista pro-
fissional, ele é, antes de mais
nada e acima de tudo, um ser
humano, num contexto de rela-
ções humanas cada vez mais de-
licadas e complexas na produ-
ção de resultados qualitativos e
quantitativos, para a sociedade e
para as organizações. Assim, ser
competente organizacionalmente
e responsável socialmente é, com
certeza, o maior dos desafios,
pois isso exige do Administra-
dor serenidade, discernimento e
equilíbrio para equacionar os
interesses organizacionais e so-
ciais válidos, que são, na maio-
ria das vezes, antagônicos.
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esquecem de como
elas eram quando sa-

íram da faculdade e/
ou iniciaram sua vida
profissional. Fica cô-

modo julgar um jovem
talento e propenso líder

quando se tem uma rica
e vasta experiência acu-

mulada, resultado, muitas
vezes, de uma coletânea de
fracassos, deslizes e erros,

Que características um

que permitiram um sólido apren-
dizado de vida pessoal e profis-
sional que, nos dias de hoje, se
traduz em merecido sucesso. Por-
tanto, é preciso cautela na emis-
são de certos juízos de valor.

Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano 15, n. 49, p. 29-36, jun. 2005.




