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Don D. Ray é um cara durão. Nascido no Estado americano do Kentucky há 39 anos, ele passou 
três anos na 82ª Divisão Aerotransportada, uma das divisões de elite do Exército dos Estados 
Unidos, servindo como chefe da equipe de manutenção durante a primeira Guerra do Golfo, e 
passando outros sete anos na ativa. Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, 
Ray alistou-se novamente, passando a atuar desta vez como comandante de um grupo das forças 
especiais que entraram no Afeganistão após a invasão do país liderada pelos americanos. Seu 
pelotão de 12 homens (atiradores e especialistas em demolição e comunicações) caçou membros 
da al-Qaeda e do Taliban. Ao vasculhar vilas nas montanhas do país, ele passou a cultivar uma 
barba espessa, usar roupas afegãs tradicionais e cavalos para se misturar aos muçulmanos locais. 
Ray e seus homens nunca mataram ninguém, diz ele, mas prenderam dezenas de militantes 
suspeitos. 
 
Hoje, Ray comanda uma operação diferente. Ele substituiu os treinamentos físicos ao nascer do 
sol e o uniforme verde do Exército pela abertura matinal de lojas e um avental cor de laranja da 
Home Depot, varejista especializada em artigos para o lar. Gerente de loja em Clarksville, 
Tennessee, Ray comanda um prédio de 10,2 mil metros quadrados com 35 mil produtos e 100 
funcionários, 30 deles ex-militares. Muitos dias começam às 4 horas. Ele acorda, toma o café, 
assiste o noticiário na TV e vai para a loja, que abre às 6 horas. Os óculos redondos e as calças 
cáquis o tornam mais parecido com um professor do que um ex-caçador de terroristas. Ele exala 
uma confiança férrea. Os ex-soldados de sua equipe o chamam de "sir" (ou senhor). "No Exército, 
nós vencemos batalhas e derrotamos o inimigo", diz Ray. Na Home Depot "nós fazemos isso com 
os clientes". 
 
Analogias com a vida na caserna são lugar comum na Home Depot hoje em dia. Cinco anos depois 
de sua chegada, em dezembro de 2000, o principal executivo Robert L. Nardelli está colocando 
sua marca naquela que há muito tempo já foi uma empresa descentralizada e empreendedora, 
sob o comando dos fundadores Bernie Marcus e Arthur Blank. Nardelli adora contratar ex-
soldados. Ele parece amar tudo o que diz respeito às Forças Armadas. 
 
Os militares tornaram-se, em grande parte, o modelo administrativo para toda a empresa. Das 
1.142 pessoas contratadas pelo programa de liderança de lojas da Home Depot, um regime de 
treinamento de dois anos para futuros administradores, quase metade - 528 - são soldados rasos. 
Mais de 100 deles hoje comandam unidades da Home Depot. "Uma coisa é enfrentar um cliente 
difícil. Outra, é enfrentar o inimigo atirando em você. Portanto há uma grande probabilidade de 
eles permanecerem calmos sob ataque", diz Nardelli. 
 
Ele é um gerente meticuloso e obcecado pelos detalhes. Nardelli, em 2000, perdeu a chance de 
ocupar o principal cargo da General Electric, que ficou para Jeffrey R. Immelt. Ele gosta de dizer 
que se a Home Depot fosse um país, seria o quinto maior contribuinte de tropas para o Iraque. 
Cerca de 13% dos 345 mil funcionários da Home Depot têm experiência militar, número que na 
Wal-Mart é de 4%. E isso não leva em conta o fato de que James E. Izen, 38, tenente-coronel da 
U.S Marine Corps estacionado do lado de fora da porta de Nardelli, é parte de um programa 
Marine Corps Corporate Fellows, ao qual a Home Depot juntou-se em 2002. 
 
Importar idéias, pessoas e chavões dos militares é uma parte importante da ampla iniciativa de 
Nardelli para transformar a Home Depot, o terceiro maior grupo varejista do mundo, em uma 
organização mais centralizada. Isso pode ser uma idéia fora de moda nos círculos administrativos, 
mas Nardelli não dá a mínima. Reinar em uma rede de 2.048 lojas de difícil manejo e prepará-la 
para sua próxima etapa de crescimento é um elemento crítico de sua estratégia. "O tipo de 
disciplina e maturidade que você tem nos militares é algo que pode ser muito útil em uma 
organização onde você tem basicamente 2.100 coronéis dando ordens", explica Craig R. Johnson, 
presidente da Customer Growth Partners, uma consultoria especializada em varejo. 



 
Concorrentes, como a Wal-Mart, estão mergulhando mais fundo no segmento de utilidades 
domésticas, enquanto a arqui-rival Lowe's Cos atrai clientes da Home Depot para suas 1.237 lojas 
bem iluminadas e ventiladas. 
 
A reorganização cultural está levando a Home Depot para uma direção bastante diferente da 
Lowe's, onde os gerentes descrevem a atmosfera como exigente - mas reservada e colaborativa. 
A Lowe's não possui programas formais de contratação de militares, segundo uma porta-voz da 
companhia, nem monitora o número de veteranos militares em seus quadros. Matthew Fassler, 
analista do Goldman Sachs, observa: "Bob acredita em uma organização do tipo comandar e 
controlar". 
 
Cerca de 13% dos 345 mil funcionários da Home Depot têm experiência militar, número que na 
Wal-Mart é de 4%. 
 
Aos olhos de Nardelli, esse é um passo necessário na evolução corporativa da Home Depot. 
Embora os fundadores Marcus e Blank não fossem uma dupla de "ursinhos de pelúcia", eles 
davam aos gerentes de lojas uma autonomia enorme. Os dois empresários dependeram mais dos 
instintos do que de análises para construírem a companhia a atingir US$ 40 bilhões em receitas, 
apenas 20 anos após sua fundação, em 1979. Mas, nos últimos anos de sua liderança, no fim dos 
anos 90, as vendas estagnaram. 
 
A empresa cresceu rápido demais, diz Edward E. Lawler III, professor de administração da 
Universidade do Sul da Califórnia. Hoje, grandes decisões e objetivos traçado para a Home Depot 
têm origem na sala de Nardelli. Sua determinação já conseguiu melhorar bastante o desempenho 
financeiro da companhia. 
 
A grande aposta que a Home Depot está fazendo nos serviços é um dos principais motivos que 
estão levando Nardelli a forçar tanto a implementação de sua cultura. Mas nem todos o apóiam, 
ou a seus planos. A "BusinessWeek" entrevistou 11 ex-executivos da companhia, com a maioria 
pedindo para ficar no anonimato, caso contrário poderiam ser processados por violarem acordos 
de sigilo. Alguns descrevem uma equipe com o moral baixo e afirmam que uma "cultura do medo" 
está provocando uma queda na qualidade dos serviços aos clientes. 
 
Antes de sua chegada, os gerentes comandavam as lojas da Home Depot pelo "conhecimento 
tribal", baseado em anos de experiência sobre o que vendia e o que não vendia. Agora, eles 
recorrem nervosamente aos seus BlackBerrys (aparelho que é um misto de telefone celular com 
computador de mão) no fim de cada semana, torcendo para terem "cumprido o plano", uma 
combinação de vendas e metas de lucros. Os funcionários que trabalham em período integral, e 
que eram muitos, vêm sendo substituídos por trabalhadores de meio-período para reduzir os 
custos trabalhistas. Executivos que não rendem o esperado são rotineiramente demitidos. 
 
Desde 2001, 98% dos 170 principais executivos da Home Depot são novos em suas posições e, 
na sede da companhia em Atlanta, 56% das mudanças de cargos envolveram a contratação de 
administradores de fora da empresa. 
 
Como administrador, Nardelli é inflexível, exigente e determinado a provar que todos os que 
criticam a Home Depot estão errados. Ele trata os sábados e os domingos como dias normais de 
trabalho e sempre espera que aqueles que o rodeiam façam o mesmo. "Você nunca verá um cara 
que trabalha tanto", diz seu ex-chefe na GE Jack Welch. Reservadamente, Nardelli admite que sua 
passagem para a Home Depot às vezes se mostra uma tarefa difícil e cansativa. Quando ele 
assumiu o comando - sem experiência no varejo e ocupando o lugar dos amados Bernie e Arthur - 
ele freqüentemente se sentia com se estivesse lutando sozinho para converter a legião de 
funcionários da Home Depot para sua nova visão. 
 



O costume de Nardelli de cercar-se de ex-militares data de seus dias na GE. Na GE 
Transportation, nos anos 1980, ele foi pioneiro em um plano de contratação de militares de baixas 
patentes, em parte porque poucas pessoas se mostravam dispostas a mudarem para Erie, 
Pennsylvania, onde fica a sede da unidade. Ex-combatentes, acostumados com trincheiras 
lamacentas, não viam o local como um problema. Welch ampliou o programa para todas as áreas 
da GE. 
 
Welch caracteriza Nardelli como "um patriota incomum.um americano que de fato agita a 
bandeira do país". O pai de Nardelli, Raymond, serviu na Europa durante a Segunda Guerra 
Mundial. No primeiro ano do colegial, na Rockford Auburn High School de Rockford, Illinois, 
Nardelli entrou para a Reserve Officers' Training Corps e acabou sendo promovido a comandante 
da companhia. Quando chegou a hora da faculdade, ele se candidatou para a Academia Militar de 
West Point, em Nova York. Por pouco não conseguiu. Fez, então, a Western Illinois University em 
Macomb. Depois de se formar, em 1971, foi convocado pelo Exército, mas não passou no exame 
médico. Mais tarde, foi fazer um MBA na Universidade de Louisville. 
 
A arqui-rival Lowe's Cos atrai clientes da Home Depot para suas 1.237 lojas bem iluminadas e 
ventiladas. 
 
Os militares, afirma Nardelli, treinam seus recrutas para serem líderes e pensarem por conta 
própria, habilidades que ele quer nas lojas da Home Depot. "Por ter estado no convés de um 
porta-aviões onde garotos de 18 anos são responsáveis por aviões avaliados em milhões de 
dólares", diz Nardelli, "eu acho que essas são as pessoas que entendem a importância do 
treinamento, entendem a importância do 'você é tão bom quanto as pessoas que estão à sua 
volta'. No caso deles, muitas vezes suas vidas dependem disso. No nosso caso, muitas vezes 
nosso negócio depende disso." 
 
De fato, a Home Depot de Bob Nardelli está sendo comandada com precisão militar. Hoje em dia, 
todos na Home Depot são classificados com base em quatro medidas de desempenho: financeira, 
operacional, cliente e habilidades pessoais. A companhia instalou gerentes de recursos humanos 
em todas as lojas, e todas as pessoas que procuram emprego e que passaram pela primeira 
rodada de entrevistas precisam então passar por um exercício de desempenho de funções. Dennis 
M. Donovan, vice-presidente executivo de recursos humanos da Home Depot e que já trabalhou 
na GE, avalia a eficiência dos funcionários da Home Depot usando uma equação: VA = Q x A x E. 
O significado disso? Segundo a Home Depot, o valor agregado (VA) de um funcionário é igual à 
qualidade (Q) do que ele faz, multiplicado pela sua aceitação (A) na companhia, vezes a eficiência 
com que ele executa (E) seu trabalho. O objetivo é substituir o velho e às vezes aleatório estilo 
administrativo com novo rigor. 
 
Embora Nardelli seja cauteloso ao afirmar que os militares são apenas uma parte do talento da 
Home Depot - a companhia também recruta cidadãos de mais idade através da AARP e latinos, 
através de grupos de defesa dos hispânicos -, ele está claramente imbuindo a companhia com um 
espírito "Semper Fi" (que vem do latim e cuja tradução literal é fidelidade constante. É um lema 
que foi adotado pelos Marines por volta de 1883, cujo significado mais moderno é "honra, 
coragem e compromisso"). 
 
Se Nardelli é o general quatro-estrelas, Carl C. Liebert III é seu chefe de equipe. Formado pela 
Academia Naval de Annapolis, onde ele jogou basquete com o astro da NBA David Robinson, 
Libert, de 40 anos, é tão intenso quanto seu chefe. Após conduzir programas Six Sigma na 
unidade de produtos de consumo da General Electric, seguido por um período na Circuit City 
Stores, ele assumiu o commando das lojas da Home Depot nos EUA e no México em 2004. Hoje, 
com a Lowe's e a Wal-Mart "roubando" clientes da Home Depot, Liebert está se movimentando 
rapidamente para colocar as tropas em forma. "O que funcionava 20 anos atrás pode não 
funcionar hoje", diz Liebert. "É simples como a guerra. Não fazemos mais guerras da maneira que 
fazíamos." 



Para vencer a guerra da prestação de serviços ao consumidor, Liebert fez um ajuste em suas 
táticas. Na reunião anual dos gerentes de lojas marcada para 8 de março em Los Angeles, a Home 
Depot pretende divulgar um livreto de 25 páginas intitulado "How To Be Orange Every Day". 
Todos os funcionários das lojas deverão carregar o livreto nos bolsos de seus uniformes. Ele 
contém aforismos como "os clientes não podem comprar o que não temos", "nós criamos uma 
atmosfera de muita diversão" e "todas as pessoas, centavos e produtos devem ser levados em 
consideração". 
 
Liebert espera que slogans simples como esses ajudem a reforçar o outrora elogiado serviço de 
atendimento ao cliente. Para Liebert, eles lembram as quatro respostas básicas à pergunta de um 
oficial na Marinha: "Sim, senhor"; "Não, senhor". "Às duas ordens, senhor"; "Vou checar, senhor". 
 
Mas treinar funcionários para que eles saibam como tratar os clientes poderá não ser suficiente. O 
Índice de Satisfação do Cliente Americano, publicado anualmente pela Universidade de Michigan, 
divulgado em 21 de fevereiro, mostra que a Home Depot ficou para trás entre os grandes grupos 
varejistas dos EUA. Nardelli contesta furiosamente a pesquisa. 
 
Será que seu plano vai funcionar? "Ab-so-lu-ta-men-te", diz Nardelli. "Esta é a terceira vez que 
este modelo de negócio é bem sucedido." Ele rejeita a idéia de ter criado uma cultura do medo. 
"O único motivo pelo qual você deve ter medo é se você não quiser se comprometer 
pessoalmente." 

 
 
Leia Mais 
 
Lucro cresce bem, mas Lowe's é a queridinha de Wall Street 
Business Week   
 
Com a centralização das compras e um investimento de US$ 1,1 bilhão em tecnologia, como 
caixas automáticos de cobrança e quiosques de acesso à internet dentro das lojas, os lucros da 
Home Depot mais que dobraram, para US$ 5,8 bilhões, durante o mandato de Robert Nardelli, 
que assumiu o comanda da varejista em 2000. 
 
As margens brutas da Home Depot passaram de 30% em 2000 para 33,5% no ano passado. Mas 
a Lowe's, que está crescendo rapidamente, ainda é a queridinha de Wall Street, em grande parte 
porque os analistas somente agora estão se sentindo confortáveis com a estratégia de Nardelli. 
 
Baseada em Mooresville, Carolina do Norte, a Lowe's vem registrando um crescimento médio das 
vendas de 19% ao ano desde 2000, e já diminuiu a diferença da margem bruta em relação à 
Home Depot. 
 
Desde o dia em que Nardelli chegou à Home Depot, 14 de dezembro de 2000, o preço da ação da 
Lowe's, ajustado a um desdobramento, disparou 210%, enquanto a ação da Home Depot acumula 
desvalorização de 7%. 
 
Uma das maneiras através das quais Nardelli pretende reanimar o preço da ação da companhia é 
ir além do território americano e conquistar novos mercados. Em 19 de janeiro a Home Depot 
anunciou que pretende diminuir o ritmo de abertura de novas lojas de mais de 180 por ano para 
cerca de 100. 
 
A redução permitirá a ele direcionar recursos extras para a Home Depot Supply (HDS), uma 
unidade atacadista que vende tubos e conexões, cozinhas personalizadas e materiais de 
construção. 
 



Este é um mercado fragmentado que movimenta cerca de US$ 410 bilhões por ano, segundo a 
Home Depot, e onde a Wal-Mart e a Lowe's estão meio ausentes e os únicos concorrentes são 
companhias regionais. 
 
Nardelli já investiu US$ 4,1 bilhões na compra de 35 companhias para reforçar a HDS e pretende 
gastar mais US$ 3,5 bilhões na compra da Hughes Supply de Orlando, Flórida. 
 
A expectativa é que até 2010 as vendas da HDS chegarão a US$ 23 bilhões, respondendo por 
18% das vendas totais da Home Depot. Hoje essa participação é de 5%. 
 
Essa é uma tarefa e tanto. Em essência, Nardelli está construindo uma nova companhia - em um 
mercado duas vezes maior que o de varejo "faça-você-mesmo" - para atender um cliente 
exigente: empreiteiras que querem baixos preços, ótima qualidade e serviços instantâneos. O 
sucesso nessa área vai exigir uma execução impecável e Nardelli sabe disso. 
 
Mas suas ambições deixam alguns analistas nervosos. "Ele está saindo do varejo e entrando na 
área de serviços", diz Deborah Weinswig, analista do Citigroup. "Se apenas o varejo estivesse em 
questão, muitos de nós estaríamos mais confortáveis", observa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4.  
 
 


