
Repetir fórmulas de sucesso pode ser fatal 

Por Stela Campos, de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele fica nervoso ao ser chamado de novo guru da administração, embora muitos apostem que, em 
breve, poderá adquirir o status de um C. K. Prahalad. O fato é que o professor de Harvard, Donald 
N. Sull conseguiu, aos 40 anos, a proeza de em menos de um mês transformar seu primeiro livro 
num sucesso de crítica e vendas. Sull ainda não contabilizou os números, mas sabe que "De Volta 
ao Sucesso" (Editora Campus), já foi traduzido para sete línguas.  

  

Os temas abordados por ele na obra vêm provocando discussões no meio acadêmico. Em suas 
pesquisas em grandes companhias, o professor mostrou que o apego ao sucesso pode 
comprometer o futuro de uma organização. Sull diz que boas empresas se tornam ruins quando 
sofrem daquilo que chama de "inércia ativa". Isso ocorre quando os dirigentes percebem a 
chegada de mudanças no mercado, porém reagem a elas fazendo exatamente o que faziam no 
passado.  

O maior perigo, segundo ele, é quando o CEO vira capa de revista ou escreve um livro. Sull, que 
está estudando o comportamento de empresas brasileiras para um novo projeto, faz amanhã uma 
palestra para executivos na Amcham-SP. Antes de embarcar para sua quarta viagem ao país, 
Donald N. Sull falou ao Valor.  

Valor: Como o sr. começou a desenvolver a teoria de que o sucesso pode ser uma armadilha para 
as organizações? 

Donald N. Sull: A idéia surgiu quando eu comecei um estudo sobre a indústria de borracha e 
pneus nos EUA. Lá, quatro companhias dominaram 80% do mercado por quase 50 anos. Mas, 
quando precisaram enfrentar a nova tecnologia de pneus radiais, introduzida pela Michelin, 
tiveram dificuldades para reagir. De fato, das cinco maiores companhias de pneus, quatro 
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Aos 40 anos, Donald N. Sull rejeita o título de 
guru da administração, apesar da repercussão 
mundial de seu primeiro livro 

  

 



acabaram saindo do negócio em um ano e meio. Isso me levou a duas perguntas. Por que 
empresas que foram bem-sucedidas por tanto tempo fecharam tão rápido? Outra questão é por 
que uma delas, a Goodyear, não desapareceu? Essa foi a origem do meu estudo e do que está no 
livro. 

Valor: Foi a partir daí que surgiu a idéia de fazer um estudo comparativo com empresas dos 
mesmos setores? 

Sull: Comecei a questionar se isso acontecia em apenas uma indústria diante de uma mudança ou 
se era um fenômeno geral. Analisei mais alguns pares de empresas como a Nokia e a Ericsson, 
Compaq e Apple, Samsung e Daewoo. Cada par foi escolhido por serem empresas muito 
semelhantes, fundadas em um mesmo período, bem-sucedidas, competindo na mesma indústria e 
que tiveram que enfrentar uma grande mudança em sua área, de ordem tecnológica, regulatória, 
governamental ou até na preferência do consumidor. Uma das companhias respondeu 
efetivamente e a outra não. A minha dúvida foi o que causou isso. Uma das coisas que achei é 
que todas queriam responder à mudança e sabiam que ela aconteceria. Os seus dirigentes foram 
rápidos e agiram de forma agressiva. O problema é que uma usou a mesma fórmula que 
funcionou no passado e isso não deu certo. 

Valor: É o que o sr. chama no livro de "inércia ativa"? 

Sull: Os administradores estavam muito ocupados fazendo várias ações, mas existia uma inércia 
porque não eles conseguiam resolver o problema efetivamente. A primeira coisa a fazer é 
reconhecer que a empresa tem um ciclo, mas que para ser bem-sucedida ela precisa encontrar 
um jeito de competir. Eu cito cinco componentes para isso no livro: ter uma estratégia, 
estabelecer processos formais e informais, fontes, investir no relacionamento com consumidores e 
clientes e ter claro os seus valores. Toda companhia precisa disso para ter sucesso. Quando o 
ambiente muda, ela precisa de administradores capazes de reconhecer que cada fórmula usada 
para competir no passado talvez não funcione no momento. Um exemplo é a Varig que por 
décadas teve sucesso usando uma fórmula que dava certo. Mas, com as regulamentações do 
governo permitindo que outros competidores entrassem no setor, de repente, ela viu que sua 
maneira de lidar com os consumidores não era mais tão efetiva como antes.  

Valor: No seu livro, o sr. critica os CEOs estrelas que se apegam ao próprio sucesso e projeção. O 
sr. diz que as empresas precisam se livrar desses administradores... 

Sull: É preciso reconhecer que os administradores têm um compromisso com o seu sucesso. O 
chairman da Daewoo, Kim Woo Choo, tinha o seu jeito próprio de competir. Vendia produtos de 
baixo custo, em grandes volumes e conseguia um bom acesso ao mercado porque tinha uma boa 
relação com o governo coreano. Quando o ambiente mudou e essa relação com o poder acabou, 
ele perdeu o suporte que tinha antes, o chairman não podia mais apostar naquela fórmula na 
Coréia. O que ele fez então? Repetiu tudo exatamente igual em outros países, como a Polônia. Ele 
tentou fazer de novo na Coréia, mas não funcionou. Ele estava muito comprometido com aquela 
estratégia de sucesso da sua empresa, tinha até escrito um livro sobre isso, recomendando aos 
jovens que fizessem o que ele fez. Imagine como era difícil para ele dizer que o que deu certo no 
passado, agora não servia mais e que era preciso fazer algo diferente. Isso era impossível. Você 
precisa então criar alguns mecanismos para que os CEOs e executivos fiquem comprometidos com 
essas mudanças. Se os donos acharem que o CEO está muito apegado a velhas fórmulas de 
sucesso e que elas não estão funcionando, eles terão que tirá-lo. Eles precisam saber a hora certa 
de manda-lo embora. 

Valor: O sr. lembra de algum exemplo onde o uso de uma velha fórmula deu errado? 



Sull: São muitos exemplos. Em 1999, Eckhard Pfeiffer tornou-se CEO da Compaq e foi muito 
bem-sucedido. Ele transformou a empresa de um pequeno "player" na companhia número um de 
PCs dos EUA e depois do mundo. O problema é que sua estratégia estava ligada ao equipamento. 
Ele queria torná-lo barato e assim vender muito. O que aconteceu é que nos EUA o mercado para 
PCs mudou. Companhias como a Hewlett Packard (HP) e IBM começaram a oferecer soluções 
integradas para o consumidor, parecendo menos empresas de manufatura e mais companhias de 
serviços. Pfeiffer não conseguiu responder efetivamente quando o ambiente se transformou. A 
IBM, por sua vez, com Lou Gerstner, focou nessa estratégia e disse: "Não somos uma empresa de 
máquinas, somos uma empresa de serviços". 

Valor: Seu livro em menos de um mês, já foi traduzido para vários idiomas e alguns já o chamam 
de o novo guru da administração. O que o sr. acha disso? 

Sull: Eu me considero um professor que gosta de fazer pesquisas. Fico feliz que as pessoas 
achem minhas idéias úteis, que meu livro tenha vendido bastante e tenha sido traduzido para 
várias línguas. Mas fico um pouco nervoso com os gurus e falo isso no livro. Eles surgem com 
muitas idéias e não são tão bons pesquisadores. Eu prefiro fazer boas pesquisas, de forma 
cuidadosa. Não quero ser um guru. 

Valor: O sr. já está trabalhando em um novo projeto? 

Sull: Vou lançar um livro em dezembro só sobre empresas brasileiras. Estou escrevendo em 
parceria com Martin Escobari, da consultoria Orange-Advisory. Ele foi meu aluno em Harvard, há 
dez anos. Escolhemos dez companhias que foram bem sucedidas no país nos anos 90 (Embraer, 
Brahma, Itaú, Natura, Promon, Votorantim, Sabó, Pão de Açúcar, Aracruz e América Latina 
Logística). Achamos uma empresa similar para cada uma delas em seu setor. Exemplo: 
comparamos a Embraer com a Bombardier, do Canadá. Tentamos entender como elas 
conseguiram ser bem-sucedidas em um ambiente tão incerto. Já fizemos 200 entrevistas, pelo 
menos 15 pessoas em cada companhia. Estive no Brasil quatro vezes e esta será a nossa última 
batelada de entrevistas. Tenho também outro projeto olhando exatamente as mesmas questões 
em companhias chinesas. Depois quero fazer outro livro comparando o resultado obtido no Brasil 
com o da China. Como você vê, tenho muito trabalho pela frente. 

Valor Econômico - 07/07/2003 

 


