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Há um ano, a veterana enfer-
meira Dianne Baker foi nomea-
da supervisora interina do cen-
tro de reabilitação cardíaca
para pacientes ambulatoriais de
um hospital perto de Filadélfia. 

Baker, cujas novas obriga-
ções incluíam gerenciar três
outros funcionários, logo se viu
perdida. Não tinha certeza de
como supervisionar antigos
pares e atrapalhava-se com a
papelada e as finanças. Para
ela, relatórios financeiros men-
sais eram “como ler uma língua
ininteligível”. Depois de reu-
niões com um executivo do hos-
pital, ela perguntava aos cole-
gas: “Do que ele está falando?”

“Tenho especialização clínica
no que faço e isso nem sempre
significa ter dom para gerencia-
mento”, diz. “É preciso apren-
der todas as novas habilidades.” 

Essa é uma experiência bem
conhecida por novos gerentes. Os
empregadores muitas vezes pro-
movem pessoas com bom desem-
penho individual a cargos de
supervisão sem dar muita orien-
tação. Mas pessoas que se
sobressaem entre as demais nem
sempre têm destreza ou conheci-
mento para gerenciar bem.

As empresas chamam isso de
“treinamento no trabalho, mas
na verdade é batismo de fogo”,
diz Robert Kelley, professor-
adjunto de administração da
Escola Tepper de Administração,
da Universidade Carnegie
Mellon, em Pittsburgh. Muitos
novos gerentes aprendem por
tentativa e erro, acrescenta ele,
e acham difícil a transição. “Eles
são muito mal preparados para
todas as coisas rotineiras que os
gerentes fazem.”

A maioria das empresas não
gasta o suficiente na ajuda a
gerentes de primeira viagem.
Nos EUA, em média só 7% do
orçamento dos empregadores
para treinamento em 2003 foi
para supervisores de primeira
linha, ante 12% em 2002, segundo
os dados mais recentes da
Sociedade Americana para
Treinamento e Desenvolvimento.

Muito desse treinamento é para
ajudar gerentes a cumprir nor-
mas do local de trabalho em
questões como assédio sexual ou
para ensinar-lhes coisas básicas
de finanças, como orçamento. 

Isso deixa pouco tempo para
treinamento em “habilidades
leves”, como liderança, discipli-
na, dar feedback ou resolver con-
flitos. Por causa disso, dizem
consultores de recursos huma-
nos, novos gerentes lutam para
achar o tom certo com antigos
pares, com alguns tentando
demais continuar sendo um da
turma e outros mostrando sua
autoridade rigidamente.

Quando foi promovido a
supervisor no Instituto Nacional
de Padrões e Tecnologia dos
EUA, alguns anos atrás, o enge-
nheiro mecânico Donald Pierce
teve de chamar a atenção de um
funcionário por atraso. Pierce
tinha boas relações com o
empregado — viajam juntos
uma vez por ano para pescar —
e com os outros de quem agora é
o chefe na agência governamen-
tal, e ele percebeu que seus fun-
cionários esperavam para ver o
que ele faria.

Pierce não teve nenhuma
orientação para lidar com uma
situação dessas. Decidiu falar
com o empregado em particular,
mas com firmeza. “Não gritei,
mas falei sério”, diz. “Disse que
parte do meu trabalho era ter
certeza que ele fazia o dele e que
chegava na hora.” Embora fosse

uma situação desconfortável no
começo, diz Pierce, o funcionário
foi “conciliador” e concordou em
chegar mais cedo. Hoje Pierce
tem certeza de que foi a aborda-
gem correta. 

Baker, a enfermeira, se viu
diante de uma situação seme-
lhante quando uma antiga cole-
ga lhe contou um problema pes-
soal. Ela diz que reagiu como
amiga, não chefe, dando conse-
lho específico sobre o que a
mulher deveria fazer. Agora ela
teme que sua atitude não tenha
sido apropriada para uma chefe
e que deveria ter encaminhado a
mulher aos psicólogos do hospi-
tal em vez de dar conselhos.

Pouco treinamento dificulta a
vida de quem se torna chefe

Michael McParlane
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Primeiros passos
Erros comuns de novos gerentes:

n Querer continuar amigo de seus 
ex-colegas e não estabelecer sua 
credibilidade como chefe

n Afirmar sua nova autoridade de modo
muito severo e ser duro demais com
ex-colegas

n Não ter uma conversa honesta com um
funcionário que dá problemas por não
gostar de conflitos — e depois surpreen-
dê-lo na avaliação de desempenho

n Continuar a fazer o trabalho sozinho
em vez de aproveitar a capacidade
dos funcionários

n Achar que os funcionários sabem 
exatamente o que você quer que 
eles façam sem lhes dar 
direcionamento específico

Fonte: Pesquisa WSJ
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Há duas semanas, no centro de
detenção juvenil Camp David
Gonzalez, em Calabasas, na Califórnia,
um grupo de adolescentes representou
a simulação do julgamento de Edmund,
um dos personagens na nova versão
cinematográfica de As Crônicas de
Nárnia: O Leão, a Bruxa e o Guarda-
Roupa. Seguiu-se um acalorado debate,
discutindo, entre outras coisas, se o
garoto havia traído sua família.

O julgamento foi parte de um pro-
grama de “atividades Nárnia” que o
Departamento Correcional do Condado
de Los Angeles criou para seus centros
juvenis aproveitando o filme. Além da
leitura do livro, estão entre os exercí-
cios fazer bolinhos em aulas de culiná-
ria e recriar cenários do filme em aulas
de construção. O grande final: assistir
ao filme na estréia, em 9 de dezembro.

Projetos assim são o centro de uma
campanha que altera o marketing bási-
co de filmes. A Walt Disney Co. e sua
sócia em Nárnia, a Walden Media,
foram atrás de vários grupos especiais,
da Academia Juvenil da Guarda
Costeira à Casa do Ronald McDonald,
cortejando-os com convites para relu-
zentes apresentações no estúdio e
cobrindo-os de pôsteres, globos de neve
e outras quinquilharias promocionais.  

No ano passado, A Paixão de Cristo
deu a Hollywood uma mostra de quan-

to pode ser lucrativo capturar um nicho
de público quando Mel Gibson foi de
irgreja em igreja para conquistar cris-
tãos. A Disney pegou aquele modelo e
agora o aplica em vários nichos. 

“Não estamos procurando nenhum
público que já não procuramos antes”,
diz Oren Aviv, diretor de marketing da
Disney. “A diferença é que este é o pri-
meiro projeto em que procuramos
todos eles ao mesmo tempo.”

Esse esforço disseminado ocorre
quando os instrumentos tradicionais do
marketing hollywoodiano começaram a
perder força. Como as redes de TV estão
perdendo público para a TV a cabo,
videogames e outros rivais, a aborda-
gem antiga, de anunciar maciçamente
na TV aberta, está perdendo força. 

Quando a Walden e a Disney come-
çaram a arquitetar sua estratégia de
marketing para o filme, escolheram
vários temas da história para criar a
campanha. Entre eles estavam a 2a

Guerra Mundial como pano de fundo, as
referências religiosas e também temas
como lealdade, coragem, o bem contra o
mal e a importância da família. 

Antes mesmo de começar um roteiro,
os altos executivos da Walden participa-
ram de conferências para explicar a
professores e bibliotecários como eles
poderiam usar a história com propósito
educativo. A intenção: conseguir que as
crianças lessem o livro de C.S. Lewis e
depois vissem com os colegas o filme.

Marketing de ‘Nárnia’ ataca
vários nichos ao mesmo tempo

Disney
resolveu 

seguir modelo
de Mel Gibson

e investir no
contato direto

com grupos 
de público.
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POR NEAL E. BOUDETTE
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Dieter Zetsche só vai assumir como
diretor-presidente da DaimlerChrysler
AG no dia 1o de janeiro, mas ele já
começou a trabalhar numa tarefa
vital: suavizar a cultura corporativa
tão dividida que marcou a gestão de
Jürgen Schrempp, que está de saída.

Em julho, Schrempp anunciou sua
aposentadoria inesperadamente depois
de 11 anos turbulentos no comando da
montadora. Como sucessor, ele
nomeou Zetsche, um colega de direto-
ria que às vezes era seu opositor.
Zetsche engendrou uma dramática
reforma da divisão americana do
grupo, a Chrysler Group.

Em setembro, Zetsche saiu da
Chrysler para a sede da companhia em
Stuttgart e assumiu a divisão
Mercedes. Depois de apenas uns dias
no posto, deu
sinais de uma
grande mudança,
mandando um
memorando a toda
a diretoria da uni-
dade dizendo que
ele “não ia tolerar
lutas internas,
intrigas e jogos
políticos”.

A missiva, disse
Zetsche ao Wall
Street Journal
numa reunião de concessionárias
Chrysler em Las Vegas, foi “uma gran-
de chance para dar o tom correto desde
o início” e deixar claro que em sua pre-
sidência “o que vale é desempenho”, e
não alianças internas.

Esse nem sempre foi o caso com
Schrempp. Principal motor por trás da
fusão em 1998 que criou a montadora
germano-americana, Schrempp foi o
típico executivo celebridade dos anos
90, sempre a bordo do jato executivo e
louco para fazer aquisições e fusões.
Mas quando sua estratégia afundou e o
valor de mercado da DaimlerChrysler
despencou, ele ficou sob fogo cerrado

dos investidores. Na assembléia ordi-
nária dos acionistas em abril, ele
enfrentou horas de ataques contra sua
estratégia e liderança. O espetáculo,
dizem pessoas a par do assunto, contri-
buiu para sua decisão de se aposentar
dois anos antes do fim de seu contrato.

Trocar presidentes estrelas como
Schrempp por executivos mais pé-no-
chão, afeitos a trabalhar em equipe,
está ficando mais comum. Neste ano, a
Hewlett-Packard Co. afastou a famosa
Carly Fiorina em favor de Mark Hurd,
um diretor-presidente de menos
expressão vindo da NCR Corp. A Walt
Disney Co. engatou uma reduzida ao
passar do durão Michael Eisner para o
mais conciliador Robert Iger.

Durante o vale-tudo dos anos 90, o
diretor-presidente movido pelo próprio
ego estava em voga, diz Judith Glaser,
uma especialista em gestão que exami-
na personalidades de executivos num
livro ainda a ser lançado chamado The
Leadership DNA (O DNA da
Liderança). Mas com o tempo, diz ela,
a abordagem egocêntrica pode se
transformar num estilo briguento e
criar uma atmosfera vingativa e politi-
zada em que os subordinados brigam
entre si para obter os favores do chefe.

Como resultado, membros do conse-
lho, empregados e investidores agora
acham o presidente estrela menos inte-
ressante, especialmente se o desempe-
nho da companhia cai, diz Glaser. 

Em 1o de janeiro, todos os olhos se
voltarão para o conciliador Zetsche
quando ele tentar reverter vários pro-
blemas. Na Mercedes, qualidade e
lucratividade têm caído. A Chrysler,
por sua vez, é lucrativa, mas ainda
bem menos que as montadoras japone-
sas, e enfrenta uma dura concorrência
de preços da General Motors Co. e da
Ford Motor Co. E as metades alemã e
americana da empresa não trabalham
tão juntas quanto Zetsche gostaria.

Até agora, o diretor-presidente desig-
nado tem recusado dar muitos detalhes
sobre como planeja lidar com essas
questões. Seus cinco anos na Chrysler,
contudo, indicam que ele é um gestor

que põe a mão na massa, não tem papas
na língua e está disposto a sofrer uma
derrota de curto prazo para beneficiar-
se no longo. Ao contrário de Schrempp,
que se distanciava de questões operacio-
nais e raramente misturava-se com
empregados comuns, Zetsche já passou
tempo com projetistas da Mercedes ofe-
recendo sugestões para melhorar o esti-
lo de vários modelos em desenvolvimen-
to. Este mês, ele falou num encontro de
concessionárias da Chrysler — uma
audiência para a qual Schrempp nunca

se dirigiu — e pro-
meteu voltar a falar
com o grupo como
diretor-presidente.

Schrempp esta-
va viajando e não
foi possível entrar
em contato com ele
para que ele
comentasse o
assunto. Um porta-
voz da Daimler-
Chrysler disse que
embora os dois

executivos tenham estilos diferentes
de gestão, Schrempp enfrentou desa-
fios específicos que requeriam estra-
tégias diferentes.

Ao contrário de muitos novos che-
fes, Zetsche diz que não está planejan-
do substituir os homens de confiança
de Schrempp que continuam a ter altos
cargos na sede. Entre eles está a
mulher de Schrempp, Lydia, que tem
um emprego de alto salário na direto-
ria. Zetsche disse que ela poderá ficar
na companhia, mas não será parte de
sua equipe de gestão. E logo depois de
ter sido nomeado para o cargo, Zetsche
abordou Hartmum Schick, diretor de
comunicações corporativas, e pediu
que continuasse no cargo. Schick con-
cordou. Embora Zetsche reconheça que
“é mais comum” um novo chefe esco-
lher seu próprio principal porta-voz, ele
disse ter gozado de um relacionamento
“totalmente aberto” com Schick.
Preservá-lo também seria um sinal de
que ele não pretende demitir a equipe
de Schrempp toda.

Os apuros de Dieter Zetsche
Novo chefão da DaimlerChrysler tem de avançar na união de culturas diferentes

Dieter Zetsche

Jürgen Schrempp
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 29 nov. 2005. Economia, p. B13.




