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O TRABALHO E OS DESAFIOS DOS C.E.O.S NA NOVA ECONOMIA. 

1. INTRODUÇÃO 

A virada de um século e de um milênio, representa uma fronteira arbitrária 

entre o presente e o futuro. Esse fato nos chama atenção porque vem 

acompanhado de forças de transformação de todos os tipos, que impactam 

fortemente lo cenário econômico. De uma só vez, o comércio eletrônico e a 

globalização aceleraram o ritmo das mudanças. 

No mundo organizacional, a grande preocupação não é apenas a 

sobrevivência das empresas diante as constantes mudanças, mas também é o 
I 

que elas devem lazer para crescer nesse ambiente. 

As decisões tomadas pelos principais executivos das organizações afetam 

diretamente, não apenas as próprias corporações, e o mercado no qual atuam, 

mas também a economia de vários países. Apesar da importância dessas 

decisões para os funcionários, investidores e para o público em geral, as forças 

que norteiam essas decisões não são sempre compreendidas. Visando 

conhecer melhor esse processo, o trabalho procura discutir algumas 

características importantes das personalidades, das expectativas, da rotina de 
I 

trabalho, dos desafios desses executivos chefes, que influenciam nas escolhas 

e na elaboração das estratégias para os negócios. 

Essa di,ssertação não tem como objetivo trazer um aprofundamento sobre as 

personalid~des dos principais executivos das organizações, mas sim relatar a 

importância da liderança, para o sucesso dessas organizações, bem como os 



desafios que estão surgindo diante as transformações e que não podem deixar 

de ser cons'iderados. 

O trabalho do líder envolve a identificação das mudanças e a rápida 

adaptação da organização a elas. Em um ambiente competitivo mobilizar a 
' 

empresa para que adapte seu comportamento e possa ter sucesso em um 

novo mundo de negócios é um ponto crítico. Por isto a importância de se ter 

executivos altamente capacitados no comando. 

No passado a liderança tinha um forte componente de autoritarismo. Hoje 

observamos uma atitude muito mais participativa. As pessoas começam a falar 

de uma liderança mais ampla, que não visa simplesmente manter a eficiência, 

mas também criar um processo contínuo de mudança organizacional. 

Segundo o consultor G. KLEMP Jr. sócio fundador da empresa Cambria 

Consulting, praticamente todas as grandes empresas têm idéias próprias sobre 
I 

quais são as características de um líder excepcional. Muitas dessas 

organizações desenvolvem "modelos de competências" formais, descrições de 

conhecimentos, capacitações, características físicas e comportamentos de 

líderes eficientes para expressar essas idéias. Algumas empresas contratam 

psicólogos para criar esses modelos e ajudá-las a identificar, treinar e promover 

as prováveis estrelas de liderança. Todos buscam a resposta para a seguinte 

pergunta: do que é feito um líder? 

Em uma organização a escolha de um Chief Executive Officer (CEO) ou 

executivo principal é o grande desafio, pois o sucesso dessa está diretamente 

associada ~s decisões desse profissional. 

Há vários relatos sobre executivos extremamente inteligentes e altamente 

preparados que promovidos a uma posição de liderança acabaram 

fracassando. Assim como relatos de pessoas com capacidade intelectual e 

conhecimentos técnicos nada excepcionais que promovidas a um cargo 

semelhante obtiveram sucesso. Casos como esses nos mostram que não é 
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possível garantir que pessoas identificadas com os "atributos certos" se 

tornarão líderes bem sucedidos. Mesmo líderes consagrados têm estilos 

distintos e situações diferentes exigem estilos diferentes. 

I 

O psicólogo D. GOLEMAN, o pai da inteligência emocional, após ter 

estudado os modelos de competências de 188 empresas, na sua maioria de 

grande porte e atuando mundialmente como Lucent Technologies, British 

Airways e Crédit Suisse, concluiu que um alto grau de inteligência emocional 

pode ser cànsiderado um elemento comum a todas as lideranças. 
I 

GOLEMAN ao analisar os dados coletados em sua pesquisa, encontrou 

resultados significativos. "A capacidade intelectual e os aspectos cognitivos 

como visão do todo e pensamento de longo prazo mostram-se especialmente 

importantes como propulsores de um desempenho acima da média. No entanto 

ao calcular
1 

a proporção de conhecimentos técnicos, OI e inteligência emocional 

como ingredientes para um desempenho excelente, a inteligência emocional 

mostrou-se duas vezes mais importantes do que outros itens, em funções de 

todos os níveis hierárquicos". (GOLEMAN, 1998,p.68). 

Ele constatou também que a inteligência emocional passa a ser cada vez 

mais importante à medida que se galgam os níveis hierárquicos, onde as 
I 

diferenças de conhecimento técnico são desprezíveis. 

Em resumo, os números começaram a comprovar a relação entre o sucesso 

de uma empresa e a inteligência emocional de seus líderes. Segundo ele, os 

cinco co,mponentes da inteligência emocional no trabalho são: 

autoconhetimento, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. De 

acordo com o psicólogo, hoje é imprescindível que os líderes tenham esses 

ingredientes para bom desempenho. 

Esse estudo desenvolvido por GOLEMAN contribui imensamente para a 

vasta literatura sobre as características de um líder, porém seu ponto de vista 

I 
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não deve ser o único a ser considerado para a conclusão do tema. Outros 

estudos devem ser analisados e julgados mediante a veracidade dos fatos. 

No segundo capítulo é apresentada uma compilada literatura sobre as 

responsabilidades dos principais executivos, denominados em inglês Chief 

Executiva Officers (CEO) e as necessidades que levaram à criação desse 

cargo. Ainda nessa primeira etapa, o estudo relata a importância das 

recompensas financeiras para esses profissionais, considerando também a 

existência de outros fatores psicológicos que influenciam nas decisões deles. 

Fatores esses que podem ser expressos como o desejo de vencer, a 

necessidade de estar a frente de uma empresa líder no mercado, e outros. 

Ressalta-se que a intenção desse segundo capítulo não é um estudo 

aprofundado de psicologia, mas sim um estudo de administração voltado para 

uma questão inerente à gestão empresarial. 

Apresenta-se, ainda, uma síntese das características do relacionamento 

do principal executivo e o conselho de administração. Esse relato tem a 

intenção de enfatizar o recente fortalecimento do conselho de administração 

para assegurar que o gerenciamento perpetue o negócio e satisfaça os 

interesses dos acionistas. O grande dilema é a maneira que deve ser 

estabelecida a relação dos CEO e os membros do conselho para que nenhuma 

das partes ultrapasse a fronteira que separa as diferentes responsabilidades. 

Além dessa pequena análise sobre quem são os CEOs, o estudo trata no 

terceiro capítulo fundamentalmente da maneira como esses executivos 

procuram abordam suas principais atribuições. Os dois grandes dilemas da vida 

desses profissionais podem ser resumidos nas seguintes questões: 

O que deverá ser feito diante a incerteza, e diante uma quantidade enorme 

de informações relevantes? 

Como fazer com que uma quantidade grande de pessoas realizem as 

tarefas apesar do pouco controle direto sobre a maioria delas? 

4 



A implicação para esses desafios requer funções tradicionais poderosas de 

gerenciamento, tais como planejamento, organização, direcionamento, controle 

e monitoramento. Estudos sobre os líderes eficientes revelam que esses 

profissionais procuram abordar essas atribuições através do estabelecimento 

de uma agenda com foco nas principais metas e a construção de uma efetiva 

rede de relacionamentos. 

O quartb capítulo procura descrever os grandes desafios que os principais 

executivos irão enfrentar ou já começaram a enfrentar nessa nova era, diante a 

volatilidade da economia. Conduzir a organização através de turbulentas 

mudanças, será fundamental para uma liderança corporativa bem sucedida. 

Disseminar sabedoria através da experiência e de programas de treinamentos, 

encorajar o trabalho em equipe, incentivar a inovação são atitudes 

impulsionadoras de vantagem competitiva. Além disso, a competência e 

habilidade ·para conduzir as pessoas através dessas turbulências poderão 

definir o sucesso ou o fracasso dos profissionais responsáveis por esse desafio. 

Ainda nesse contexto, é discutido, no capítulo seguinte, a importância em se 

ter uma nova mentalidade em relação aos negócios, para maximizar as 

oportunidades externas. Os negócios não podem mais serem vistos como uma 

guerra, ma,s sim como um processo de cooperação e competição. Segundo os 
' 

autores A . Brandenburger e B. Nalebuff é necessário aumentar o tamanho do 

bolo para depois repartir entre os competidores. Buscar essas oportunidades se 

torna fundamental para os principais executivos. 

A parte final do trabalho é destinado à apresentação de depoimentos de 

cinco CEOs, ou presidentes das organizações. Eles relatam o relacionamento 

com o cor)selho de administração, as formas de liderança para conduzir o 

processo de mudança, as dificuldades para se mudar culturas organizacionais e 

os principais desafios para o novo milênio. Entrevistas com Dilio Penedo, 

presidente da Embratel Participações, Deborah Wright, atual CEO das 

operações de Internet do Grupo Pão de Açúcar, Marcos Bandeira Maia, ex

CEO da Zetax Tecnologia e atual consultor da Lucent Tecnologies e Irmo 
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Morelli, CFO do Hospital Vera Cruz mostram o ponto de vista desses 

profissionais sobre os temas mencionados. 

Na conclusão, apresentaremos uma argumentação sobre a complexidade 

das caractJristicas dos principais executivos , bem como o foco necessário que 

esses profissionais precisam ter para maximizar as oportunidades externas 

visando não somente a sobrevivência das organizações mas também a 

expansão e o crescimento dessas. 
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2. C.E.O.s ,- Chiefs Executive Officers 

2.1 O trabalho dos CEOs 

O termo gerente corporativo ou executivo corporativo é usado para se 

referir aos altos executivos das organizações, independente do cargo ou 

posição que ocupam. 

A pessoa que lidera esse grupo de executivos, recebe o título de Chief 

Executive Officer (CEO). Várias posições como vice-presidente, vice-presidente 

executivo, executivo financeiro e outros grupos reportam ao CEO. 

Na maioria das empresas, o CEO toma todas as decisões, após analisar 

cuidadosamente as recomendações e conselhos de seus subordinados. Em 

outras corporações, existe um consenso maior entre o CEO e os executivos 

seniores na definição dessas decisões. Essas decisões são típicas da rotina 

dos altos executivos das grandes empresas. São escolhas complexas sobre os 

objetivos das corporações e os meios para atingi-los, escolhas que dão forma 

às direções estratégicas. Elas definem a taxa de crescimento das organizações, 

em tamanho e lucratividade, definem também os critério de retenção dos 

ganhos, o que deve ser direcionado para os acionistas e o que deve ser 

reinvestido internamente. Outras decisões como: quais os produtos e os 

mercados que a empresa irá competir, o quanto investir em pesquisa e 

desenvolvimento, crescer ou se diversificar com novas aquisições, competir 

internacionalmente são responsabilidades do CEO e de seus assessores. 
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Em ÇJUase todas as empresas, encontramos um grupo de seis a oito 
I 

assessores' envolvidos no trabalho com o CEO, com o objetivo de ajudar na 

formulação da direção e estratégia da organização. 

De acordo com a visão de Donaldson e Lorsch , vários fatores históricos 

e econômicos levaram à criação da posição de CEO. As empresas ao 
' 

definirem estratégias de diversificação e expansão geográfica sentiam a 

necessidade de criar estruturas multi-divisionais para serem capazes de 

desenvolver o negócio. À medida que eram criadas essas divisões separadas 

era necessário também um executivo principal. 
I 

Um outro fator que colaborou para a alteração do modelo organizacional, 

foi o aumento expressivo de relações internacionais, principalmente das 

corporações americanas. Quando essas empresas começaram a expandir suas 

atividades i para outros países, suas unidades de negócios passaram a 

representar produtos e divisões particulares. Conseqüentemente se tornou 

cada vez mais impossível para altos executivos terem conhecimento e poderem 

estar presentes nas decisões operacionais. Assim, esses altos executivos 

passaram a delegar operações e funções para seus subordinados para serem 
I 

capazes dé se concentrarem mais nos assuntos estratégicos das corporações. 

(DONALDSON, 1983, p.13) 

A necessidade de longas e complexas negociações com órgãos 

governam9ntais contribui também para o surgimento dessa posição, pois os 

altos executivos precisam despender grande parte do seu tempo participando e 

negociando com várias agencias do Governo (poder legislativo e poder 

executivo) visando influenciar nas políticas e nas legislações. O objetivo é 

assegurar p alinhamento dos interesses do mercado com as leis do Governo. 
I 

Alguns estudos indicam que os CEOs gastam entre 30 a 40 por cento de seu 

tempo negociando tais tópicos. (DONALDSON, 1983, p.13) 

Essas tendências aumentaram a importância dos executivos principais 

nas corpo\ações. Com raras exceções esses profissionais se envolvem nas 
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atividades operacionais. Eles estão envolvidos nas relações estratégicas dos 

negócios e nas relações com o Governo. Passam grande parte do seu tempo 

na seleção e no desenvolvimento de seus subordinados, devotando muita 

atenção para seus possíveis sucessores. Além disso, eles se preocupam com 

questões da estrutura organizacional, desenvolvimento gerencial, sistemas de 

recompensas, planejamento, sistemas de metas, assim como análise dos 

resultados individuais do negócio. Uma de suas principais preocupações deve 

ser sempre a motivação das pessoas para a implantação das estratégias 

definidas e o comprometimento dessas para a colaboração do sucesso dos 

objetivos estabelecidos. 

Segundo a declaração do CEO da empresa RCA, T. BRADSHAW , sua 

visão sobre essa posição é: a primeira e principal função é desenvolver com os 

outros a direção para onde a empresa deve ir. Segundo, o cuidado e a 

orientação das pessoas que precisam chegar até lá; e terceiro, a saúde 

financeira da empresa. (DONALDSON, 1983, p. 14). 

2.2 Quem são os CEOs? 

Um estudo apresentado na revista Fortune 500, mostrou que doze CEOs 

de grandes e bem sucedidas organizações entrevistados, tiveram experiências 

diversificadas e históricos educacionais variados. Muitos não tiveram educação 

universitária aprofundada, outros se graduaram em importantes universidades. 

Eles chegaram a posição de CEO através de diferentes caminhos: alguns eram 

advogados, outros profissionais da área de marketing e vendas e outros ainda 

eram engenheiros ou responsáveis pela área de produção. Apesar de algumas 

diferenças, todos apresentaram características semelhantes em relação a três 

aspectos. Primeiro, todos os executivos se encontravam na faixa de cinqüenta 

ou sessenta anos. Todos, exceto um, havia passado quase vinte anos ou mais 
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na atual empresa. E por fim, todos apresentavam uma boa saúde financeira e 

recebiam grandes remunerações. (DONALDSON, 1983, p.16). 

Muitos alegam que pessoas com mais idade, experiente e saudável não 

gostam de tomar decisões arriscadas, pois ao envelhecer as pessoas tendem a 

se tornar mais cuidadosas. Entretanto, DONALDSON e LORSCH descordam 

dessa afirmação em relação aos CEOs. Para os autores, os executivos 

principais lideram seus subordinados na escolha de decisões estratégicas e 

estão dispostos a inovar e até mesmo arriscar para alcançar melhores 

resultados. Seus longos anos de experiência junto a empresa, colaboram para 

seu forte comprometimento pessoal com a organização. 

2.3 A psicologia dos CEOs 

De acordo com a sabedoria convencional, os altos executivos são 

motivados principalmente por incentivos financeiros. Porém declarações 

desafiam esse argumento, seguindo a mesma linha dos cientistas 

comportamentais. Esses cientistas questionam o papel de recompensas 

financeiras na motivação pessoal. E mais do que isto, questionam até que 

ponto mais dinheiro fará as pessoas trabalharem mais. 

Recompensas financeiras são importantes pois os empregados ficam 

insatisfeitos e desmotivados se percebem que estão recebendo menos do que 

merecem. Outros estudiosos acreditam que a parte financeira é importante 

quando o empregado pode perceber uma conexão clara entre o esforço 

empenhado e a recompensa atribuída a ele. 

Independente do tipo de recompensa, esses planos são criados pois 

assume-se que os executivos vêm uma ligação entre seus esforços e os 

objetivos desejados, e que os incentivos financeiros irão motivá-los a trabalhar 

em direção a esses objetivos. Apesar desse critério ser adotado pela maioria 
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das organizações, muitos executivos afirmam que os prêmios financeiros não 

são os fatores principais em suas decisões (DONALDSON, 1983, p. 21). 

A confortável situação financeira dos CEOs, devido as altas 

recompensas recebidas durante anos e vários outros benefícios, levou alguns 

estudiosos a se aprofundar em outros aspectos motivacionais que lançam 

esses profissionais a novos e ambiciosos desafios. 

A s~guir o texto irá discorrer sobre outros fatores psicológicos que 

afetam as d
1

ecisões dos CEOs . 

Nos negócios, muito se fala da conexão do desempenho da empresa 

com as recompensas associadas a ela para justificar as atitudes dos CEOs. 

Mas supõe'se que na maioria das empresas esses executivos também 

possuam razões psicológicas profundas para a realização de seus desejos. 

Declarações de diversos executivos revelam as forças impulsionadoras 

da motivação psicológica de cada um. "Alcançar um crescimento maior do que 

uma empresa líder do mesmo segmento", ''fazer um excelente trabalho, ser 

lucrativo, ter pessoas qualificadas trabalhando ao meu redor'', '1er uma boa 

imagem junto aos clientes, acionistas, comunidade", " se tornar o número um, 

fazer melhor que todos", são aspirações e necessidades internas de muitos 

CEOs. (DONALDSON, 1983, p.22). 

Todos esse homens, revelam no íntimo um desejo de vencer, de 
i 

superar, de! fazer melhor que os outros. A definição de excelência pode ser 

distinta entre eles; uns irão visar a superação da concorrência, outros apontarão 

suas armas para se destacarem na inovação, mas todos desejam vencer. 

Muitas vezes, essa vontade de vencer e de superar faz com que esses 

profissionais se igualem aos seus pares ou colegas CEOs de outras empresas. 

Eles são altamente competitivos em relação a lista dos melhores CEOs 

apontados pela revista Fortune 500, Bussiness Week, Forbes. 
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Um executivo revelou que o seu desejo de vencer estava baseado na 

necessidade de provar sua capacidade para as pessoas que tinham sido 

importantes para ele na infância e na juventude. (DONALDSON, 1983, p.24). 

Para outros, foi a vontade de atender a expectativa do pai que havia fundado o 

negócio. Ainda para outros, a verdadeira razão permanece desconhecida. 

Visto que, esses homens pensam sobre as metas corporativas, seus 

julgamentos são influenciados por seus desejos, quer quando eles medem seus 

desempenhos em relação às empresas similares ou a classificação divulgada 

pelas maiores revistas de negócios. 

No livro Decision Making at lhe Top, MACCOBY aponta o impacto da 

idade como um fator influente nas decisões dos executivos principais. Seus 

estudos mostram que quando os executivos são jovens, e estão na faixa dos 

trinta anos, lutando para alcançar o topo da empresa, as regras do jogo são 

definidas por recompensas, medidas e resultados do próprio sistema da 

organização. A competição é tanto externa como interna. 

Quando esses homens entram na faixa entre cinqüenta e sessenta anos, 

eles já alcançaram o topo da organização. Eles se diferenciam dos jovens 

executivos bem como de suas próprias posturas e crenças de quando eram 

jovens. Nessa etapa passam a fazer comparações com executivos de outras 

empresas, ao invés de se compararem com executivos da própria corporação. 

Nesse sentido MACCOBY afirma que esses profissionais incorporam aspectos 

de companypeople, isto é, homens da empresa, pois eles se identificam 

intensamente com os valores da organização. Ela passa a ser parte da vida 

deles e eles procuram manter a sua identificação mesmo quando ela é 

adquirida por uma cultura diferente. 

Esse fenômeno acontece tanto porque os longos anos de trabalho e 

dedicação :geraram um senso de comprometimento profundo, e o sucesso da 

organização passa a representar o sucesso pessoal. Nessa fase, eles já 

alcançaram a parte mais estreita e alta da pirâmide hierárquica. Existe apenas 
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uma única posição de CEO e aqueles que trabalham diretamente com ele 

precisam aceitar o fato de que nessa idade a competição interna acabou e que 

eles atingiram o ápice de suas carreiras sem pisar no último degrau. 

(DONALDSON, 1983, p. 25). 

I 

Até ; 1950 algumas teorias, incluindo a perspectiva de FREUD, 

acreditavam que a personalidade dos indivíduos era formada até o final da 

adolescência, por volta dos vinte anos. Muitos estudiosos, assim como E. 

ERIKSON desafiaram essa opinião. Para eles, o desenvolvimento da 

personalidade é um processo de toda a vida, que dura desde o nascimento até 

a morte. Conseqüentemente, os adultos precisam resolver vários dilemas ao 

envelhece~. A cada instante, soluções bem sucedidas demandam um equilíbrio 

entre as pressões internas de cada indivíduo e a realidade externa. 

LEVINSON e seus colegas, definiram um esquema para analisar os 

estágios ou etapas da vida de um homem adulto. Muitos executivos 

reconhecem suas fases na progressão de LEVINSON. 

O d(senho começa com o sonho de um jovem e o que ele quer ser. Nos 

seus vinte' anos, o jovem trabalha para estabelecer uma estrutura de vida 

visando atingir seu sonho. Para isto ele precisa lidar com dois tópicos básicos 

identificados por FREUD: amor e trabalho. Ele busca estabelecer uma relação 

íntima com uma esposa e inicia uma família, também escolhe uma carreira. 

Durante esse processo, ele tenta várias opções até encontrar a mais 

conveniente para o seu sonho. 

Quando o profissional atinge a casa dos trinta, ele começa a se 

preocupar com o que LEVINSON chama de "acomodar as coisas no lugar". 

Decisões sobre amor e trabalho foram tomadas e a ênfase passa a ser no 

comprometimento da carreira profissional e na formação de uma família. O 

executivo nessa faixa, não se encontra acomodado, pelo contrário, ele está 

correndo atrás de seu objetivo, competindo com seus rivais dentro da 
I 

organização e vencendo o jogo competitivo de seu próprio mercado. No final 
I 
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dos trinta anos, os profissionais já conseguiram sucesso e já trilharam alguns 

degraus em direção ao topo. 

No início dos quarenta anos, os executivos ainda estão correndo em 

direção ao topo da pirâmide hierárquica da organização. Porém essa pirâmide 

vai ficando cada vez mais estreita e eles mais velhos. Nessa etapa muitas 

dúvidas e perguntas surgem para esses profissionais. Passam a questionar se 

o esforço despendido até aquele nível da pirâmide foi válido, se devotaram 

muito de seus tempos para o lado profissional, se perderam oportunidades 

para desenvolver relacionamentos familiares. Todas essas questões passam a 

ser consideradas uma vez que agora eles não possuem muito tempo para 

várias grandes realizações. (DONALDSON,1983, p.27). 

Há evidencias de que essas pessoas quando atingem cinqüenta e 

sessenta anos se sentem realizadas e satisfeitas em serem executivos. As 

grandes preocupações nesse momento são a perpetuação das empresas e a 

preparação dos executivos jovens que irão sucede-los. Esses profissionais 

mais velhos não estão mais absorvidos em si próprios, em suas carreiras, eles 

se preocupam mais com a próxima geração, com o desenvolvimento individual 

de seus subordinados. O objetivo passa a ser o desenvolvimento dos talentos 

mais jovens para perpetuarem a organização. (DONALDSON, 1983, p.29) 

Esses executivos mostram uma certa perda de interesse em exercer o 

poder sobre seus subordinados, uma vez que eles já alcançaram um estágio da 

vida, onde essa preocupação está subordinada aos novos objetivos de 

produtividade e sobrevivência da organização. 

Quando um executivo que já atingiu essa posição ainda insiste em 

controlar todo o seu reinado, sem se preocupar em desenvolver novos 

sucessores, é o sinal que ele possui características psicológicas mal 

resolvidas :e também que o conselho de administração da organização está 

falhando em conduzir esse processo de sucessão. (DONALDSON, 1983, p.30). 
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2.4 As recompensas dos CEOs. 

As recompensas dos CEOs são definidas pelo conselho de diretores da 

empresa. Acionistas não têm influência direta nessa questão e principalmente 

nos Estados Unidos, as regras da Security and Exchange Comission (SEC) 

permitem que as organizações mantenham esse tópico afastado dos votos dos 

acionistas. 

O conselho de administração indica um comitê para recomendar o 

sistema de remuneração do CEO. Geralmente esse comitê é formado por 

diretores que não fazem parte da empresa. O CEO não participa da decisão 

referente a suas remunerações, porém faz recomendações ao comitê de acordo 

com as remunerações dos CEOs de outras empresas. Para auxiliar no 

processo, consultores externos especializados no assunto são contratados. 

Recentemente, as altas recompensas recebidas pelos principais 

executivos têm se tornado foco de debate e de polêmica. Nos Estados Unidos, 

as remunerações dos CEOs de grandes corporações têm crescido mais do que 

o produto interno bruto. Todavia, existem analistas que afirmam que esses 

executivos não são recompensados adequadamente em termos absolutos 

(comparado com oportunidades alternativas em outras áreas, como banco de 

investimentos) e em termos de incentivos explícitos para aumentar o 

desempenho da organização. 

Um 1991, a revista Forbes publicou um estudo relatando que 43% do 

total das recompensas recebidas pelos CEOs eram provenientes de vários tipos 

de incentivos de longo prazo e o restante de salários e bônus anuais. Esse 

artigo publicou ainda que S. M. WOLF, CEO da UAL, empresa parente da 

United Airlines recebeu em 1990, a quantia de U$ 18.3 milhões de dólares, 

sendo U$ 1.12 milhões referentes ao salário e bônus e o restante receita de 
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I 

planos de 'incentivos de longo prazo e ganhos proveniente das ações da 

empresa. 

As formas de incentivos de longo prazo ainda são mais populares nos 

Estados Unidos. São raras em pequenas empresas e também na Ásia e 

Europa. Esses planos de incentivos, ao serem acrescentados aos pacotes de 

recompensp.s sem gerar redução em algum outro componente, são 

consideradbs os impulsionadores dos altos salários pagos principalmente aos 

executivos chefes americanos. 

Para executivos de nível médio, um dos maiores incentivos são as 

promoções profissionais. Para os CEOs que já estão no topo da hierarquia, não 

existe mais chances de promoções e a organização precisa criar novas formas 

de incentivps. Remuneração pelo desempenho da organização é uma prática 

bastante utilizada. A teoria sugere que pagamentos através dos incentivos 

explícitos são mais importantes para posições no topo da hierarquia. A teoria da 

contratação por desempenho, defende a mesma a idéia, de que a intensidade 

das recompensas devem ser mais altas quando a produtividade do esforço é 

mais alta e quando o potencial de resposta é grande. "A qualidade do trabalho 

realizado pelos altos executivos tem um impacto maior no desempenho total da 

organizaçãb do que o trabalho das pessoas em posições mais baixas". 

(MILGROM, 1992, p.428). 

Grandes corporações estão dispostas a fazer altos investimentos e a se 

arriscar em perder grandes quantias, se o retorno nos investimentos, 

considerando ganhos e perdas, forem positivos. Buscando maximizar esses 

ganhos, as organizações estão encorajando uma cultura de assumir riscos. 

Ainda assim, observadores do mundo dos negócios comentam a forte relutância 

de muitos executivos em assumirem projetos lucrativos onde as chances de 

altas perdas são grandes. 

Uma das razões que explicam essa resistência é o sistema de 

remuneração desses profissionais ligado aos resultados dos investimentos 
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realizados. Dessa maneira, eies assumem os riscos, porém, tendem a não 

diversificar esses riscos em várias decisões. Outra explicação para a aversão 

ao risco é que ao assumir um projeto com chances de perda, eles estão 

colocando seu capital humano em risco. O sucesso se reflete positivamente no 
! 

talento e na dedicação do executivo e falhas prejudicam seu valor de mercado. 

Por outro lado, se não houver incentivos, os profissionais podem se tornar 

relutantes ern colocar seu capital humano em risco. 

Empresas bem sucedidas ao se depararem com esse dilema, optaram 

pela implahtação de contratos explícitos que recompensam os executivos 
I 

principais por investimentos lucrativos, mas não os punem pelas falhas. Esse 

critério assimétrico de pagamento tem ajudado na redução da aversão ao risco 

ao capital humano e na motivação para assumir novos projetos. Pesquisas 

indicam que a aquisição de ações da empresa reponde positivamente a adoção 

de program,as de curto e longo prazo para executivos seniores.' 

I 

1 Hassan Tehranian and James Waegelein ["Market Reaction to Short-Tcrm Exccutive Cornpcnsationn 
Plan Adop1ions," Journal of Accounting and Economics,7 (April1985), 131-44]. 

I 

17 



2.5 O relacionamento entre o CEO e o conselho de administração. 

Na década passada, as empresas, buscando tornar-se mais competitivas 

no mercado globalizado, tiveram a iniciativa de delegar mais poderes aos seus 

funcionários. Conseqüentemente obtiveram um significativo aumento de 

produtividade e de qualidade. Visando aumentar ainda mais a competitividade, 

os acionistas estão aproximando cada vez mais os diretores do conselho de 

administração da gestão da organização. Esses membros dos conselhos estão 

conquistando mais poderes e estão se capacitando para colaborar no processo 

de condução da empresas diante as turbulências do mercado. 

Com mais poderes os diretores externos passam a ter capacidade e 

independência para monitorar o desempenho da gestão do alto executivo e da 

empresa, bem como influenciar na mudança da direção estratégica, caso os 

resultados não satisfaçam as expectativas dos acionistas. Em situações mais 

extremas epse poder poderá levar até a troca da liderança da corporação. 

Esse fortalecimento do conselho nos últimos tempos, tem trazido 

preocupações e até ameaças para os CEOs. Um forte e atuante conselho 

representa uma força que pode impropriamente interferir no gerenciamento da 

empresa. Os executivos responsáveis pela gestão preferem diretores que se 

satisfaçam somente em oferecer conselhos quando solicitados e dar suporte à 

organização em tempos de crises. 

Com as transformações do mundo dos negócios, ambas as partes 

precisam redefinir suas relações. O CEO necessita compreender claramente o 

poder e as responsabilidades do conselho, assim como diretores externos 

precisam reconhecer e respeitar os limites entre monitorar o gerenciamento e 

gerenciar verdadeiramente a empresa. É necessário desenvolver uma nova 

forma de trabalho em equipe no qual diretores e líder após compreenderem 
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suas respectivas responsabilidades passem a colaborar eficazmente para o 

sucesso. 

Muitas empresas já conseguiram estabelecer um relacionamento mútuo 

e eficiente de trabalho entre essas duas forças. 

Na argumentação de J. LORSCH, um dos grandes estudiosos no 

assunto, várias forças impulsionaram o fortalecimento do conselho. Em 

primeiro lugar, muitos investidores não desejam participar do conselho com a 

função de governar empresas, eles estão cada vez mais interessados em 

pressionar os conselheiros a desafiarem a gestão. Mudanças nas regras da 

"Securities and Exchange Comission" facilitaram a comunicação entre 

investidores e tópicos sobre o controle das corporações têm aumentado a 

curiosidade dos acionistas. 

Em segundo lugar, as dificuldades de desempenho de muitas empresas 

e as constantes substituições dos CEOs levaram os acionistas a pressionar os 

diretores dos conselhos a se aproximarem mais do gerenciamento. Urn outro 

fator que fortaleceu os diretores foi a polêmica em relação às remunerações 

dos C E Os. Essa situação tem levado os membros do conselho a se envolverem 

mais com o objetivo de apresentar soluções mais realistas para o tema. 

Na visão de LORSCH, três atividades são essenciais para um conselho 

se tornar eficiente: Assegurar uma conduta legal e ética por parte dos 

executivos e funcionários da organização, aprovar a direção estratégica da 

companhia, e analisar seu progresso, selecionar, examinar, recompensar, 

substituir, caso necessário o CEO e por último assegurar que os planos de 

sucessão dos altos executivos estejam alinhados com os futuros desafios. 

Os critérios que devem ser adotados pelo diretores externos para 

conduzir suas atribuições e agir como conselheiros depende das circunstâncias 

particulares da empresa. 
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Peló menos três fatores influenciam o processo e os procedimentos 
I 

aplicados pelos diretores. Primeiramente é a confiança que os diretores 

externos têm no CEO e a natureza dessa relação. Quando o CEO é novo e os 

diretores ainda não conhecem os critérios de decisões e as idéias desse 

profissional, eles irão manter um monitoramento mais estreito e cuidadoso. 

Caso contrário, se o CEO já tiver um histórico bem sucedido na organização, os 

diretores podem ser eficientes com uma supervisão menos rigorosa. Um 

segundo fator que influencia a maneira de interação do conselho é o próprio 
I . 

desempenho da empresa. Caso a empresa esteja passando por fases difíceis, 

os diretores se envolverão mais na compreensão da lógica e do processo de 

decisão do executivo chefe. Os conselheiros procuram prever juntamente com o 

gestor, as tendências futuras e os possíveis problemas. 

O papel do conselho como monitor também depende da complexidade 

das decisões necessárias entre os diretores e os principais executivos. Se o 

negócio da empresa é bastante diversificado, o sistema de interação entre 

ambos se~á maior, pois o número de diferentes produtos e mercados assim 
' 

como o. número de países nos quais a empresa opera, geram várias 

necessidades de monitoramento e suporte nas decisões. O conselho de uma 

empresa como a Procter & Gamble, a qual gerencia diversos negócios ao redor 

do mundo, tem uma maior quantidade de tópicos diferentes a ser tratados, do 

que uma empresa, que representa apenas um negócio e opera em um único 

pais. 

A taxa de mudança tecnológica e de mercado nos negócios da empresa 

é um outro componente que afeta a complexidade das decisões. Empresas 

como IBM, a qual não apenas tem múltiplas operações globalmente mas 

também lida com constantes e rápidas mudanças tecnológicas enfrentam 

imensa complexidade. 

Quanto maior a complexidade, maior a dificuldade enfrentada pelos 

diretores para serem eficientes, pois precisam estar constantemente alertas às 
' 
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transformações, especialmente aquelas difíceis de serem antecipadas. 

(LORSCH, 1995, p.111 ). 

A bolsa de valores e a Securities and Exchange Commission têm 

desenvolvido regras que detalham as obrigações do conselho, como por 

exemplo a determinação de que o comitê de auditoria seja formado por 

diretores externos e o estabelecimento de procedimentos para o comitê de 

remuneração reportar informações para os acionistas. Enquanto essas ações 

reforçam a habilidade do conselho para exercer a govemança, o verdadeiro 

poder e habilidade dependem de duas outras fontes: o conhecimento que os 

diretores têm do negócio e a coesão como um grupo. Cada fonte deve ser 

considerada em relação ao CEO. 

Uma vez que os membros do conselho têm como função contribuir 

efetivamente com as discussões de estratégias corporativas e avaliar de 

maneira competente a performance do CEO, esses profissionais necessitam de 

um conhecimento adequado. A grande preocupação deles, é digerir durante o 

curto tempo que eles têm disponível uma quantidade enorme de informações. 

Diretores recebem informações de duas maneiras. A primeira, através de 

relatórios escritos cujo conteúdo são os resultados financeiros ou propostas a 

serem discutidas durante as reuniões. A segunda é através de apresentações 

orais feitas pelos executivos. Um dos conteúdos mais importantes presente na 

maioria das reuniões de conselho é o relatório do CEO. Esse relatório traz o 

estado da organização e os eventos que estão afetando ou podem afetar o bom 

andamento da empresa. Geralmente os membros do conselho, absorvem essas 

informações transformando-as em conhecimento durante os anos de serviço 

junto à organização. Entretanto quando se trata de empresas que operam em 

mercados . de rápidas transformações, somente essas abordagens não são 

suficientes, pois não existe tempo hábil para esse aprendizado. 

LORSCH afirma que uma vez que os diretores precisam ser eficientes ao 

avaliar o desempenho do CEO e aprovar as estratégias, eles necessitam 

desenvolver conhecimento não apenas dos resultados financeiros, mas também 
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sobre o progresso da empresa em direção as metas estabelecidas. Eles 

precisam aprender sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, novos 

produtos e1 serviços. Além disso, precisam entender as mudanças solicitadas 

pelos consumidores e como os concorrentes estão atuando. 

Dentro do contexto de aprendizado, se torna fundamental que diretores 

se reúnam corn seus parceiros, sem a presença do CEO para chegarem a um 

entendimento coletivo sobre a situação da corporação e para decidirem quais 

as questões que devam ser discutidas com a gestão. Esses passos possibilitam 

o acompa~hamento dos eventos e das tendências, diminuindo as chances 

desses profissionais serem surpreendidos com mudanças inesperadas. Logo 

eles estão mais capacitados a aprovar ou desaprovar tópicos estratégicos 

específicos e se aprofundarem no julgamento do desempenho dos CEOs em 

relação aos objetivos definidos. 

A plática do automonitoramento pode ser uma ferramenta importante 

para aumentar a eficiência do conselho. Membros do conselho devem monitorar 

seus próprios desempenhos periodicamente, buscando avaliar se os planos que 

funcionavam no passado continuam criando valor à empresa nessa nova 

realidade ou se os membros talentosos continuam contribuindo 

consideravelmente para as decisões. Os conselhos da AlliedSignal, General 

Motors, Honeywell, Medtronics e Texaco já incorporaram em suas rotinas esse 
' processo. p objetivo principal é capacitar os diretores externos e internos a 

colaborar com suas idéias de melhorias e assim se tornarem comprometidos 

com qualquer transformação que venha a ocorrer. 

Determinar os critérios para a avaliação da performance do CEO é uma 

tarefa trabalhosa, porém sem muitas controvérsias. O CEO determina e 

comunica os seus desafios e realiza uma auto-avaliação em relação a eles, os 

diretores ahalisam e manifestam suas satisfações ou insatisfações diante ao 

desempenho desse executivo. Uma vez que ambos concordem que o processo 

é adequado, deve haver pouca disputa sobre a divisão de responsabilidades 

entre o CEO e o conselho. 
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Todavia, a grande e permanente preocupação é a fronteira que deve 

separar a gestão da empresa e as prerrogativas do conselho. A controvérsia 

emerge quando surge a questão sobre a intensidade do envolvimento dos 

membros qo conselho em questões estratégicas. 

Um ~diretor externo da empresa Lukens que estava ativamente envolvido 

em desenv.olver estratégia relatou que existe uma linha imaginária que divide as 

atividades dos diretores em contribuir com idéias para a direção estratégica da 

empresa e atividades que pretendem gerenciar a empresa. Se um diretor cruzar 

essa fronteira. problemas poderão surgir para o conselho, pois os diretores não 

devem dirigir a empresa. A medida que cada lado se aproxima da linha 

divisória, as atribuições de ambos começam a parecer iguais. Porém elas são 

distintas e a linha precisa ser desenhada de uma maneira que assegure que os 

executivos I gerenciem e o conselho aprove. Não se pode ter o grupo inteiro 

gerenciando e aprovando. 

D. JOHNSON, principal executivo da empresa Campbell Soup oferece 

um possível modelo para orientar as responsabilidades de ambas as partes, 

expressando uma série de preposições negociáveis onde um novo CEO, 

buscando estabelecer um relacionamento construtivo, escreve aos membros do 

conselho. A carta pode ser expressa da seguinte maneira. 

I 

Prezados Membros do Conselho, 
I 
! 

Eu gostaria de trabalhar com vocês, formando uma parceria que 

possibilitasse tanto a independência em representar os interesses dos 

acionistas e a minha capacidade em liderar a organização visando resultados a 

longo prazo. Nesse contexto, eu sugiro que as responsabilidades de vocês 

sejam: 

23 



• Avaliar e aconselhar as minhas recomendações sobre as direções 

estratégicas e planos. 

• Avaliar anualmente meu trabalho e o plano de sucessão, bem como a 

dapacidade da organização em caminhar em direção as estratégias 
! 

acordadas. Essas avaliações devem ser formais, começando com o 

comitê de compensação, porém sob a aprovação de todo o conselho. 

Nesse contexto eu endosso a idéia de ter um líder que irá agendar e 

conduzir as reuniões quando apropriadas - por exemplo quando o 

desempenho do CEO for ser avaliada. 

• Construir um sistema de recompensas motivacional que irá focar nos 

~esultados que alimentam a saúde dos acionistas a longo prazo. 
I 

Minhas principais responsabilidades serão: 

• Desenvolver estratégias que permitirão oferecer privilégios ao 

~1ercado, assim como resultados financeiros superiores a longo 

Jrazo. Dentro desse contexto, planos organizacionais e de 

desenvolvimentos deve servir de coordenadas para o atingimento das 

estratégias. 

• Analisar e medir as melhores práticas da concorrência e informá-los 

das tendências comparativas. 

• lnfonná-los regularmente sobre o status das iniciativas chaves 

hecessárias para entregar o plano anual e sobre os marcos 
I 

estabelecidos para checar o progresso da estratégia da empresa. 
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Juntos nós devemos operar em um ambiente de descontentamento 

construtivo, ultrapassando as tensões positivas geradas pelo valor das ações. 

Nosso alvo deve ser o a tingimento de excelência competitiva, oferecendo assim 

recompensas superiores aos acionistas. 

Nosso conselho não deve ter mais de dois membros do time do 

gerenciamento, somente o CEO e seu provável sucessor. Os comitês de 

auditoria, recompensas e nominativo deve ser constituídos somente por 

diretores independentes. O CEO deve estar ativamente envolvido, servido de 

pivô e de recursos para esses comitês. 

Nós precisamos de critérios escritos para selecionar os diretores. O 

critério central deve sempre ser uma evidência concreta do desempenho - quer 

seja no ge,renciamento de negócios, R&D, ou mundo acadêmico. A prova da 

excelência! é em liderança e os resultados que ele oferece para a organização. 

Para unificar as aspirações dos membros do conselho para a nossa empresa, o 

maior elemento de recompensa deve ser em ações ou opções de ações. Os 

membros do conselho também são requisitados a comprar e manter uma 

quantidade substancial de ações da empresa, assim como os executivos 

seniores também. 

As obrigações dos comitês devem ser em parte para aumentar as 

habilidades dos diretores e do conselho em geral. Cada comitê precisa incluir 
I 

membros dom competências relevantes para a função. Igualmente importante a 

longo prazo são os membros com outras experiências que são designados aos 

comitês para aprender e divulgar esse conhecimento para os outros. 

Juntos devemos assegurar o compartilhamento de informação e idéias 

entre diretores e o executivo, indo além da revisão anual dos planos 

estratégicos para abraçar inovação, novos produtos, possíveis aquisições ou 
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outras iniciativas estratégicas. Tais alianças devem reforçar a parceria que eu 

busco. 

Atenciosamente, 

OCEO 

(JOHNSON, 1995, pg.12). 

Diretores capacitados conseguem contribuir de uma maneira mais 

eficiente, se o aumento de poder dado a eles, for desenvolvido em colaboração 
I 

com os ekecutivos chefes que eles monitoram. Isto significa que ambos 
I 

precisam )rabalhar juntos para estabelecer e compreender o papel dos 

conselheiros mais fortalecidos. 
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3. A ROTINA DE TRABALHO DOS C.E.O.s. 

3.1 Como ~sses executivos abordam suas atribuições 
I 

O autor J. KOTTER realizou uma série de estudos sobre o 

comportamento dos altos executivos, inclusive sobre o comportamento dos 

CEOs. Paralelamente comparou as conclusões de seus estudos com outros 

trabalhos sobre o tema, chegando a algumas características, apontadas 

abaixo. 

• Os ~ltos ·executivos passam a maior parte do tempo com outras pessoas. 

Em média, esses profissionais passam apenas 25% do tempo de 

trabalho sozinhos. Poucos passam menos de 70% do tempo com outras 

pes$oas e outrns passam até 90%. 

• Eles passam o tempo com os subordinados diretos, com os membros do 

conselho e com qualquer outro profissional que seja necessário. 

' 

• O dos tópicos dessas reuniões são extremamente variados. Os 
I 

executivos não limitam seus focos no planejamento, estratégia de 

negócios e outras preocupações dessa posição. Eles discutem qualquer 

assunto associado ou não à organização. 

• Durante as conversas, eles fazem uma série de perguntas, mas 

raramente tomam grandes decisões no momento. 

• Essas conversas, muitas vezes são descontraídas, com algumas piadas 

e brincadeiras. Tópicos fora do assunto de negócios são abordados, 
I 

ger~lmente assuntos sobre as famílias, hobbies, ou atividades 
I 

esportistas. 
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• Durante esses encontros, os altos executivos raramente dão ordens da 

maneira tradicional. Eles não dizem os que as pessoas precisam fazer. 

• Estão freqüentemente tentando influenciar os outros. Ao invés de falar o 

que as pessoas precisam fazer, eles perguntam, requisitam, convencem 

e intimidam. 

• Ao passar o tempo escutando e discutindo com outros, eles quase 

sempre reagem às iniciativas de outros. O dia desses executivos não é 

completamente planejado. 

• Grande parte do tempo é gasto em pequenas e descontínuas conversas. 

Discussões sobre um único tema dificilmente dura mais do que dez 

minutos e não é raro um alto executivo abordar dez tópicos aleatórios em 

cinco minutos de interação. 
I 

• Na grande maioria, esses profissionais trabalham muitas horas, atingindo 

sessenta horas por semana. 

Para se compreender a razão do comportamento dos altos executivos, é 

preciso compreender primeiro os tipos de desafios e dilemas enfrentados por 

eles. Os dois tipos principais podem ser desmembrados em: 

• O que deverá ser feito diante a incerteza, a grande diversidade e diante uma 

quantidade enorme de informações relevantes. 

• Como f~zer com que uma quantidade grande de pessoas realizem as 

tarefas apesar do pouco controle direto sobre a maioria delas. 

A tabela abaixo mostra que a natureza do trabalho desses executivos requer 

um apelo complexo ao planejar, organizar, agrupar pessoas, direcionar e 

controlar. 

28 



Tabela 1 

Implicações comportamentais para as funções tradicionais de 

gerenciamento. 

Dilemas referente as atribuições 

Descobrir o que precisa ser Fazer com que uma grande I 
feito diante a incerteza, a quantidade de pessoas 

Funções Tradicionais de diversidade e grande realizem tarefas apesar do 
Gerenciamento quantidade de informações pouco controle direto sobre 

relevantes. a maioria delas. 

o planejamento é difícil o planejamento não pode' 
diante esse contexto e agravar o difícil ambiente' 
requer tempo e atenção, humano. É necessária 
bem como um bom sistema muita cautela em tudo 

Planejamento de informações para se aquilo que é escrito ou dito 
i focar nos dados essenciais. aos outros. 
I 

Um plano integrado ou um Os recursos necessários , 
mapa é essencial, caso para a realização das' 
contrário se torna tarefas envolvem muitas I 
impossível a organização e pessoas além de 

Definir equipes e a criação de equipes. subordinados diretos., 
Organizar Organizar e criar equipes· 

dependerá principalmente 
de métodos ao invés de 
procedimentos formais de 
organização. 

Um plano integrado ou um Um forte e estreito laço de; 
mapa direcionado r é relacionamentos 

Direcionar e controlar essencial para guiar a corporativos para esses' 
atenção das pessoas recursos os quais um é 
diante infinitas dependente é fundamental, ' 
possibilidades. ou não haverá' 

direcionamento e controle. i 
I 

Fonte: (KOTTER, 1999, p.l52) 

A abordagem deve objetivar a ajuda aos executivos em realizar suas 

funções apesar da incerteza e diversidade de informações e da dependência de 
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um número grande de pessoas. Maneiras efetivas de abordar essas atribuições 

podem ser através do estabelecimento de uma agenda e a construção de uma 

rede de relacionamentos. 

Durante o período inicial de um novo trabalho, altos executivos gastam 

grande parte do tempo definindo e estabelecendo suas agendas. 

Executivos eficientes desenvolvem agendas constituídas de objetivos 

levemente conectados e planos que endereçam as responsabilidades a longo, 

médio e curto prazo. Essas agendas trazem tópicos financeiros, 

organizacionais, tópicos relativos ao mercado e aos produtos, tudo, de uma 
! 

maneira abrangente. Com o tempo e a medida que as informações vão sendo 

colhidas, eles passam a atualizar as agendas. tornando-as mais completas e 

mais conectadas. "Para adquirir informações relevantes, os executivos confiam 

mais nos feed-back que recebem das pessoas através de conversas do que 

informações extraídas dos livros e revistas". (KOTTER, 1999, p.154). 

Dessa maneira, eles formalizam um processo de obtenção de 

informação contínuo, dia após dia. Utilizando o conhecimento do negócio e da 

organização eles encontram urna maneira de questionar as questões críticas 

para receberem informações úteis que ajudam na alimentação e redefinição dos 

objetivos previamente estabelecidos. 

Os bxecutivos líderes selecionam atividades para as agendas, que 

abranjam múltiplas rnetas e que são consistentes corn todos os objetivos e 

planos. Alérn disso, escolhem tópicos que estejam dentro do limite de poder 

que eles são capazes de implementar. Projetos e programas que a princípio 

são importantes e lógicos, mas não satisfazem esses critérios tendem a ficar 

fora das agendas. 

As agendas dos executivos diferem dos planos formais das corporações, 

não porque são incompatíveis, mas porque se distinguem principalmente em 

três fatores. 
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Os planos formais tendem a mostrar os números financeiros detalhados, 

enquanto as agendas tendem a ser menos detalhada financeiramente e mais 

detalhadas nas estratégias e nos planos para o negócio e para a organização. 

Além disso, os planos formais estabelecem os objetivos a curto e a médio prazo 

(três meses a cinco anos) enquanto as agendas focam os objetivos para um 

futuro imediato(um a trinta dias) bem como resultados a longo prazo(cinco a 

vinte anos). Por último, planos formais tendem a ser mais explícitos, rigorosos e 

lógicos especialmente em relação aos objetivos financeiros que se 

complementam. As agendas trazem listas de objetivos e planos que não são 

explicitam~nte conectados. 
! 
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Tabela 2 

O conteúdo de uma agenda pode apresentar as seguintes características. 

I 

Exemplo de uma típica agenda de um executivo. 

Funções vs. Financeiro Produto/Negócio Pessoas na 

Período Mercado Organização 

I 
I 

Uma noção vaga Uma vaga noção Uma noção vaga. I 

i de receita e ROI do tipo de negócio Uma idéia do tipo 
Longo Pra!zo 

desejado nos (produto e de empresa que os I 
I 

5 a 20 anos próximos 1 O a 20 mercado) que se executivos 

anos. deseja desejam e o ' I 

desenvolver. calibre de 

gerenciamento 

necessário. 
I 
I 

Um conjunto de Algumas metas e Uma pequena lista I 
' 

objetivos planos para das metas tais I 

Médio Prazo 
específicos para aumentar o como realizar uma 

1 a 5 anos vendas e receitas negócio como: a reestruturação até I 
I 

e o ROl para os introdução de o ano tal ou I 

' 
próximos cinco novos produtos até substituir alguém I 
anos. três anos, ou dentro de um I 

explorar possíveis período 

aquisições em determinado. 

algumas I 
I 

industrias. 
I 

Curto prazo O a Uma lista bem Um conjunto de Uma lista de itens 

12 meses detalhada dos objetivos gerais e como: encontrar 
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Curto prazo 

O a 12 meses 

objetivos 

financeiros para o 

trimestre e para o 

planos focado em 

tópicos como: 

participação de 

i um substituto para 

tal cargo e cobrar 

um profissional 

ano em todas as mercado e nível de I para que 

áreas financeiras: estoque das 1 desenvolva 

vendas, despesas, diversas linhas de [objetivos mais 

receitas, rendas, produtos. I agressivos. 

ROl. I 
' 

Fonte: (KO~TER, 1999, p.l52) 

' ' 

Assim como no início de cada trabalho os executivos gastam grande 

parte do tempo estabelecendo suas agendas, eles também se dedicam muitas 

horas na construção de relacionamentos com pessoas que possam colaborar 

para a concretização das agendas. 

Segundo KOTTER, os executivos se empenham mais em desenvolver 

relacionamentos com as pessoas das quais eles dependem do que com os 

próprios subordinados. Eles desenvolvem relacionamentos com pessoas fora 

da empres,a, com os subordinados do subordinado, com parceiros e outros. 

Enfim de~envolvem milhares de relacionamentos com indivíduos porque 

necessita~ do trabalho deles. 
I 

"A natureza da extensa rede de relacionamento varia significativamente 

em intensidade e tipo: alguns relacionamentos são mais fortes, outros são mais 

pessoais. Cada relacionamento na rede é diferente pois ele tem uma história 

única, e liga pessoas únicas". (KOTTER, 1 999.p. 156). 

Esses relacionamentos são desenvolvidos através de uma variedade de 

métodos de aproximação. Os executivos convencem as pessoas a realizar as 

tarefas fazendo-as se sentirem devedoras de favores ou dependentes em 

relação à Çarreira ou aos próprios recursos da empresa. Eles agem de uma 
' 
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maneira a encorajá-las a se identificar com o trabalho. Eles alimentam a 

reputação dessas pessoas na frente de outros, fazendo-as se sentirem 

importantes. Esses executivos ainda trocam fornecedores ou bancos para 

inserir novas pessoas em posições chaves e muitas vezes até reestruturam 

seus comitês visando melhorar os relacionamentos. Eles buscam criar um 

ambiente apropriado que lhes permitam implementar suas agendas. 

Enfim, se os líderes não conseguirem a colaboração das pessoas, eles 

não serão capazes de realizar as atividades previstas em suas agendas. Para a 

professora de administração da Harvard Business School, R. KANTER, "a 

cultura da empresa passa a ser importante nesse processo de formação de 

relacionamentos, visto que tudo depende da capacidade de comunicação da 

empresa com seus funcionários e da capacidade deles de comunicar-se uns 

com outros".(KANTER,2000,p.113). 
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4. OS GRANDES DESAFIOS NA NOVA ECONOMIA 

Como já foi mencionado anteriormente, as forças externas ocasionadas 

pela globalização, de mercados e da concorrência, desregulamentação dos 

mercados, inovação tecnológica têm destruído a estabilidade e acelerado as 

mudanças, levando os líderes da organizações a realizar grandes reviravoltas e 

muitas vezes até reinventar o sistema. 

As tendências indicam que o ritmo de mudanças continuará acelerado e 

uma das formas de todos os personagens em cena poderem concorrer é 

melhorar constantemente e mudar as coisas. Os novos concorrentes criam 

mudanças · às quais os outros reagem até serem criadas as mudanças 

seguintes. Assim, as pessoas precisarão de muita imaginação para serem 

capazes de entenderem as novas possibilidades antes que se tornem realidade. 

Esse ambiente competitivo e de rápidas mudanças que continuará 

presente no século XXI demanda muita liderança. Os CEOs possuem um papel 

fundamental na condução das organizações diante a essas incertezas. Liderar 

a mudançt~ para fazer com que a organização acompanhe esse fluxo de 

oscilações é a condição básica para que os CEOs permaneçam nas posições 

por um longo período. 

A autora dessa dissertação acredita que liderar uma organização diante 

as incertezas, liderar as pessoas durante o processo de mudança, liderar o 

aprendizado nas organizações e incentivar uma cultura de inovação são os 

grandes desafios desse principal executivo. 
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Quanto maior a necessidade de mudança, maior a necessidade de 

liderança. Essa é a principal razão para explicar porque hoje em dia os líderes 

ocupam posições de destaque e influenciam de maneira impactante os 

negócios. 

Sem uma forte liderança, o CEO não está apto a desenvolver uma visão, 

estratégias, alinhar pessoas relevantes que estarão cooperando para as 

estratégias e a capacitar pessoas para alcançar essa visão. Apesar da grande 

divulgação da importância da liderança através de melhorias alcançadas, 

muitos ainda não compreenderam as responsabilidades de um líder em relação 

aos outros gestores responsáveis pela operacionalização e execução dos 

planos definidos. 

Ainda nesse capítulo, apresenta-se uma comparação entre as 

responsabilidades dos líderes e as responsabilidades dos profissionais que 

trabalham para viabilizar as estratégias. 

4.1 Liderar na virada do século 

Muitas empresas não estão conseguindo sobreviver a essa virada de 

século, devido à falta de liderança nas organizações. Esse déficit não é apenas 

de 10% ou 20%, mas em torno de 200% a 400% ern posições hierárquicas altas 

e baixas. (KOTIER, 1999, p.1 ). 

Ern um mundo globalizado, corn urna força de trabalho melhor educada, 

que não está mais predisposta a não enxergar e a não ouvir, urn novo estilo de 

liderança se torna fundamental. "Algo que diga respeito ao comportamento 

central no trabalho, e não aos detalhes superficiais e táticos, a essência que se 

transforma aos poucos no decorrer do tempo, através de diferentes culturas ou 

diferentes industrias. (KOTTER, 1999, p.2)". 
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Muitas razões explicam a falta de liderança. O problema não é a 
I 

inexistênci~ de pessoas com potencial para tal, mas o fato de que as empresas, 

ao invés de desenvolver, propiciar e encorajar pessoas a liderar e aprender a 

partir de seus erros e sucessos, elas não oferecem nenhum treinamento 

relevante e nem apresentam modelos funcionais eficientes. Pelo contrário, 

punem aqueles que cometem pequenos erros quando tentam liderar. 

A falta de conhecimento entre liderança e gerenciamento também 

contribui para a inexistência de uma mentalidade de liderança nas 

organizaçõ,es. Muitos profissionais se referem à "liderança", descrevendo 

"gerenciarrlento" ou estilo de comando autoritário e deixam de desenvolver 
I 

competêndias necessárias que lhe permitam liderar. Pessoas ao invés de 

liderar, intensificam o gerenciamento e acabam se frustrando quando suas 

ações não são recompensadas pelos seus superiores ou clientes. Líderes e 

gestores não são colocados em times, para complementarem a ação, muitas 

vezes devido à falta de esclarecimento entre essas duas categorias. 

Várias empresas, ao preparar os profissionais para cargos executivos, 

ignoram a literatura que diz que as pessoas não podem gerenciar e liderar. Elas 

tentam desenvolver líderes-gestores. Liderança complementa gerenciamento e 
- b I .. nao o su !1t1tu1. 

Ao explorar as habilidades dos executivos para a liderança, as empresas 

devem lembrar constantemente que uma forte liderança com um fraco 

gerenciamento não traz sucesso algum. KOTTER afirma que o grande desafio é 

combinar forte liderança com forte gerenciamento e utilizar cada um para 

balancear o outro. 

Para acompanhar e aproveitar essa força impulsionadora da 

transforma'cão, os 
i' 

CEOs das grandes empresas têm delegado mais 

responsabilidades gerenciais aos níveis mais baixos, procurando enfatizar os 
I 

atividades : de liderança. t:les ainda têm eliminado atividades consideradas 

relíquias do passado, reorganizando o tempo para se dedicarem às redes de 
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relacionamentos e as negociações fundamentais para a sobrevivência da 

organização. 

Organizações que relutam em delegar mais e insistem em não extinguir 

as atividades desnecessárias, estão enfrentando rotinas de trabalho excessivas 

e desgastando os altos executivos que acabam trabalhando até setenta horas 

semanais. 

Os CEOs gastam mais tempo em questões de propósitos básicos, em 

empresas que evitam esse tipo de desgaste. Questões como: "Por que eu gosto 

de trabalhar aqui?", "Qual é a razão de todo o trabalho que realizamos nessa 

organização"? "Sem esclarecer esse propósito, profissionais bem educados 

podem facilmente se afundar em um mal-estar ou em um dilema altamente 

disfuncional". (KOTTER, 1999, p.21 ). 

Na visão do autor, uma organização do século XXI estaria preparada 

para mudanças, se nela fosse mantido um senso de urgência direcionado de 

cima para baixo, não apenas no início da mudança quando é empregado um 

esforço maior. Tal organização, iria enfatizar o trabalho em equipe com o 

objetivo de criar coalizões de mudanças diretoras. Haveria ainda sempre visões 

em todos os níveis das organizações e essas visões seriam constantemente 

atualizadas, através de uma eficiente comunicação das novas idéias. A força de 

trabalho seria treinada e teria plenos poderes para dirigir em novas direções. 

Com todas as características citadas acima, mudanças que antes 

levavam anos para serem implantadas, poderiam ser alcançadas em um tempo 

reduzido pela metade, levando a organização a se adaptar às rápidas 

transformações do ambiente externo. 
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4.1.1 Liderança vs. Gerenciamento 

Com foi mencionado acima, liderança significa o desenvolvimento de 

uma visão e as estratégias que as levam até lá, o alinhamento de pessoas 

importantes por trás dessas estratégias e o capacitação dos indivíduos para 

realizarem essa visão. 

Por outro lado, o gerenciamento é responsável pela manutenção 

operacional dos sistemas através do planejamento, organização, controles, 

propostas de soluções dos problemas, coordenação das equipes de trabalho. 

"Liderança trabalha as pessoas e as diversas culturas. É a parte flexível e 

maleável. Gerenciamento trabalha através das hierarquias e dos sistemas. É a 

parte rígida esólida". (KOTTER, 1999, p.10). 

O propósito fundamental do gerenciamento é manter o atual sistema 

funcionando. O propósito fundamental da liderança é realizar mudanças 

eficazes. 

O indivíduo que acredita que liderança é gerenciamento, irá gerenciar 

mudança mantendo verdadeiro controle sobre essa e não será capaz de 

fornecer a resposta requerida para a reàlização de resultados maiores e mais 

significativos. 

Gerenciamento contende complexidade. Suas práticas e procedimentos 

respondem a· um dos mais importantes desenvolvimentos desse século: a 

emergência de grandes organizações. Sem um ótimo gerenciamento, empresas 

complexas tendem a se tornarem caóticas, ameaçando sua própria existência. 

(KOTTER, 1999, p.52) 

39 



Liderança, ao contrário, contempla e envolve-se com mudanças. O 

objetivo principal não é fazer o que foi feito ontem, ou obter apenas 5% de 

melhora, mas sim realizar grandes saltos e até mesmo mudar as regras do 

jogo. 

Essas funções distintas, lidar com complexidade e lidar com mudanças, 

definem as características das atividades de gerenciamento e liderança. Cada 

sistema de. ações envolve: decidir o que precisa ser feito, criar redes de 

pessoas e relacionamentos, e tentar assegurar que essas pessoas realmente 

façam suas funções. Porém cada sistema realiza essas três tarefas de 

maneiras diferentes e a organização precisa compreender essa diferença. 

(KOTTER, 1999, p.53) 

4.1.2 Definir direção vs. planejar e prever 

"Planejar é um processo gerencial, racional e deliberativo para produzir 

resultados ordenados, não mudanças. Definir direções é muito mais intuitivo ". 

(KOTTER, 1999, p.55). 

Líderes acumulam uma grande quantidade de informações e procuram 

por desenhos, relacionamentos e ligações que ajudam explicar as coisas. O 

processo para definir direções não gera planos, cria visões e estratégias. 

Desenvolver uma boa direção para negócios pode se tornar um processo difícil 

e exaustivo de armazenar e analisar informações. Pessoas que articulam tais 

visões não são mágicas, mas pensadores estratégicos que estão dispostos a 

assumir riscos. 

Nem a visão e nem a estratégia necessitam ser inovações brilhantes. 

Visões de ,negócios eficazes, regularmente têm quase uma qualidade 

mundana, geralmente essas visões constituem-se de idéias já bem 
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conhecidas. A combinação particular ou a aglomeração das idéias podem ser 

novas. 

Um exemplo dessa afirmação foi a história da Scandinavian Airlines 

Systems(SAS). Quando o CEO Jan Carlzon articulou sua visão para fazer a 

SAS a melhor companhia aérea para os viajantes executivos, ele não estava 

fazendo algo novo que qualquer um na indústria já não soubesse. É de 

conhecimento de muitos que passageiros executivos viajam mais 

freqüentemente que outros segmentos e que estão dispostos a pagar tarifas 

mais caras. Pensando dessa maneira, os clientes executivos oferecem a 

possibilidade de margens maiores, negócios mais estáveis e crescimento 

considerável. A SAS colocou esses simples pensamentos juntos e se dedicou a 

implementá-los, atingindo sucesso absoluto. 

"O que se torna crucial sobre uma visão, não é a originalidade, mas 

como e quanto ela pode atender os interesses das corporações importantes, 

dos clientes, dos acionistas, dos empregados e qual a facilidade para se 

traduzir em uma realística vantagem competitiva" . (KOTTER, 1999, p.56) 

4.1.3 Alinhar pessoas vs. organizar e criar equipes 

Gestores organizam equipes de trabalho visando a implementação dos 

planos da maneira mais precisa e eficiente possível. A empresa escolhe uma 

estrutura de cargos e de relacionamentos hierárquicos, aloca as pessoas às 

posições adequadas, fornece treinamento necessário, comunica os planos a 

força de trabalho e decide o nível de autoridade que deve ser delegada a cada 

um. 

Alinhar· pessoas está diretamente relacionado a uma comunicação 

eficiente e não a um problema de estrutura organizacional. Alinhar significa se 
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comunicar com muito mais indivíduos do que o próprio ato de organizá-los. A 

população larget pode abranger, subordinados, pessoas em outras divisões da 

empresa, bem como fornecedores, agentes do governo, imprensa e qualquer 

indivíduo, que possa contribuir com o processo ou se tornar um obstáculo. 

Tentar fazer as pessoas compreenderem a visão de um futuro alternativo é um 

desafio de comunicação completamente diferente da função de organizar essas 

pessoas pa,ra implantarem um plano estabelecido. A mensagem precisa ser 

comunicada e acima de tudo, aceita. 

O passo seguinte do processo de liderança é a conquista da 

credibilidade de todos que fazem parte do sistema. O histórico da pessoa que 

divulga a mensagem, o conteúdo da própria mensagem, e a consistência entre 

as palavras e a realidade são fatores que influenciam diretamente a 

credibilidade. 

Alinhar está associado ao ato de capacitar as pessoas, através da 

doação de poderes. Quando o líder comunica claramente a direção a ser 

seguida, os profissionais de níveis mais baixos podem tomar iniciativas sem o 

mesmo grau' de vulnerabilidade. 

Muitas vezes, as organizações têm dificuldades em se adaptar as 

rápidas oscilações pois seus funcionários se sentem amedrontados em tomar 

decisões sem autorizações e preferem permanecer dentro das mesmas rotinas. 

4.1.4 Motivar pessoas vs. controlar e solucionar problemas 

Um dos requisitos para se alcançar os objetivos e reduzir as barreiras 

das mudançks é conseguir gerar nas pessoas um comportamento cheio de 

energia. 
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Motivação e aspiração energizam as pessoas, não pelo fato de as 

puxarem para a direção correta, mas pela satisfação de suas necessidades 

básicas, pelo senso de pertencer a organização, pelo reconhecimento, pela 

auto estima, pela habilidade de ser guiado por um ideal. Todos esses 

sentimentos tocam profundamente os indivíduos e originam respostas 

poderosas. (KOTTER, 1999, p.60). 

Bons lideres procuram despertar a motivação nas pessoas de vários 

modos. Primeiramente eles sempre articulam a visão da empresa de uma 

maneira que ressalta os valores da audiência, isto é, os valores dos indivíduos 

que nela trabalham. Isto faz o trabalho se tornar importante para os indivíduos. 

Os lideres regularmente envolvem as pessoas para apresentarem soluções de 

como se chegar na visão definida, no resultado esperado. Isto dá as pessoas 

urna sensação de controle. 

Uma outra técnica importante, é dar constante feed-back e suporte aos 

funcionários, possibilitando que esses cresçam profissionalmente, aumentando 

a autoestima deles. Acima de tudo, líderes reconhecem e recompensam o 

sucesso o que não apenas dá as pessoas um senso de vitória, mas as fazem 

sentir parte da empresa. 

4.1.5 Desenvolver uma cultura de liderança 

Corporações bem sucedidas não esperam a chegada dos lideres, elas 

procuram ativamente pessoas com potencial para liderança e as expõem ern 

posições que possibilitam o desenvolvimento delas. 

Os executivos principais devem incentivar uma cultura de liderança na 

organização. Desenvolver essa cultura não é apenas contratar pessoas com 

potencial para liderança, mas sim, gerenciar os alicerces de suas carreiras. 
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Indivíduos eficientes em posições de liderança geralmente possuem várias 

experiências profissionais. No segundo capítulo foi relatado que a maioria dos 

líderes tiveram a oportunidade, durante seus vinte e trinta anos, de liderar, de 

assumir riscos e de aprender a partir de suas vitórias e derrotas. Esse 

aprendizado tem se mostrado essencial para o desenvolvimento das múltiplas 

competências de um líder. 

Uma das maneiras de desenvolver liderança é criar oportunidades 

desafiadoras para empregados jovens. Em muitos negócios, a descentralização 

pode ser a reposta. Esse processo puxa a responsabilidade para níveis mais 

baixos da organização, acelerando e possibilitando tarefas mais desafiadoras. 

Johnson & Johnson2
, 3M, Hewlett-Packard, General Electric e muitas outras 

empresas bem sucedidas têm aplicado com esse conceito. Algumas dessas 

empresas estão criando um número grande de pequenas unidades de negócios 

para gerar diversas atividades que demandam vários tipos de liderança. A 3M 

tem instituído uma política de que pelo menos 30% de sua receita deve provir 
' de produtos· lançados nos últimos cinco anos. Essa política encoraja novos 

empreendedores e a organização passa a ter condições de descobrir novos 

potenciais de liderança. 

Essas estratégias ajudam a criar uma cultura corporativa onde as 

pessoas valorizam e se esforçam para desenvolver uma forte liderança. 

"Como cada dia mais se torna fundamental a presença de pessoas 

líderes nas organizações, é preciso também ter pessoas capacitadas a 

desenvolver a cultura que irá criar essa liderança. Institucionalizar urna cultura 

centrada em liderança é o ato supremo de liderança". (KOTTER, 1999,p. 65). 

:Ver Harvard Busincss School case Johnson & Johnson. 
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4.1.6 Conduzir a mudança 

No decorrer dos anos muitas empresas obtiveram significativo sucesso 

nas implantações das mudanças e se tornaram mais competitivas. Esses 

esforços passaram por diversos conceitos: programa de qualidade total, 

reengenharia, downsizing, reestruturação, mudança cultural e outros. Porém ern 

quase todos os casos o objetivo principal era o mesmo: realizar mudanças 

fundamentais na maneira de corno o negócio era conduzido visando a 

sobrevivência e o desempenho no novo ambiente desafiador. 

KOTTER argumenta que a lição principal a ser aprendida das 

experiências bem sucedidas é que o processo de mudança atravessa várias 

etapas e fases, requerendo uma quantidade de tempo considerável. Pular 

etapas cria apenas ilusão de velocidade e nunca produz resultados 

satisfatórios. 

Esforços para a realização de mudanças sempre esbarram em 

resistência das pessoas. Embora muitos executivos reconheçam essa 

dificuldade, poucos param para analisar e planejar sistematicamente que tipo 

de pessoas resistem e quais as razões da resistência. 

E compreensível a razão pela qual as pessoas envolvidas em 

transformações tendem a resistir e a não colaborar. Mesmo mudanças positivas 

e racionais trazem perda e incerteza. 

"Com o objetivo de prever a forma de resistência. os executivos precisam 

estar ciente das quatros razões mais constantes pelas quais as pessoas 

resistem. São elas, o desejo de não perder algo de valor, um mal entendimento 

da mudanças e suas implicações, a crença de que a mudança não faz sentido 

para a organização e baixa tolerância para mudanças" .(KOTTER, 1999, p.31) 
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Alguns altos executivos subestimam suas capacidades em influenciar 

positivamente indivíduos e grupos específicos durante a mudança. Uma das 

formas de superar as barreiras da resistência, é educar as pessoas antes de 

implantar a mudança. A comunicação das idéias faz com que os indivíduos 

percebam as necessidades das transformações. O processo de educação pode 

envolver discussões um a um, apresentações de grupos, memorandos e 

relatórios. 

Outra tática que visa reduzir a resistência, é o envolvimento das pessoas 

com alto potencial de resistência na definição e na implementação dos 

processos de mudanças. Apoiar e auxiliar as pessoas durante esses processos, 

pode ser uma atitude bastante eficiente. Fornecer treinamentos em novas 

habilidades, fornecer suporte emocional são atitudes que levam a redução do 

medo e da ansiedade. 

Em alguns casos, os executivos necessitam influenciar pessoas. A 

manipulação envolve o uso de informação e a estruturação dos eventos. 

Organizações que obtiveram sucesso nos processos de mudança, 

geralmente aplicam as varias abordagens citadas acima em combinações . 
diferentes dependendo do contexto. 

4.2 Liderar as pessoas durante as mudanças. 

Ajudar os empregados a se adaptarem aos novos programas e 

processos e a lidarem com a incerteza em relação ao futuro deve ser uma 

constante preocupação para os executivos frente ao processo de mudança. 

Segundo o consultor e diretor da empresa Delta Consulting Group, P. THIES 

existem três grandes preocupações que norteiam os pensamentos dos 
' 

' 
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funcionários nessa nova era. "O que o futuro irá traze(, "O que fazer 

exatamente agora" e "Vamos dar conta dessa nova realidade?''. 

Diante a essa série de dúvidas, as pessoas questionam se serão 

capazes d€l se tornarem bem sucedidas, quem serão as pessoas responsáveis 

pelas carreiras delas e como comunicar aos familiares, colegas e subordinados 

o que está acontecendo. Elas se questionam ainda como devem reagir diante à 

esse novo cenário. 

Essas preocupações podem não ser expressas diretamente, mas são as 

fontes de ansiedades que reduzem o desempenho e fazem com que alguns 

talentos deixem as organizações em busca de respostas. 

Visando reduzir essa ansiedade, os executivos buscam comunicar as 

mudanças através de comunicados internos, apresentações, reuniões, porém 

essas atitudes pouco contribuem para abaixar essa inquietação e para 

impulsionar os funcionários em direção ao futuro. Para THIES, o importante é 

capitalizar energia emocional dos funcionários e direcioná-la para aumento de 

desempenho. Isto pode representar a diferença ern relação à concorrência. Os 

responsáveis devem se focar em três pontos fundamentais: penetrar nas 

emoções positivas, gerenciar um a um, e liderar ao invés de forçar. 

Qualquer empresa que apresente urn alto desempenho cria urn forte 

vinculo emocional com seus funcionários, através de comprometimentos 

emocionais. Ern tempos de mudanças as emoções positivas podem ser 

respostas eficientes para controlar a ansiedade e a impotência. O grande 

desafio para os altos executivos passa a ser o de conectar as mudanças com 

os objetivos que realmente possuem algum significado para os funcionários. "É 

preciso identificar o emocional hot buttons do grupo, aquilo que as pessoas 

responderão e desenvolverão algum sentimento em respostas", diz THIES. 

Uma vez que as pessoas possuem diferentes valores, elas atribuem 

importâncias diferentes a esses hot buttons. Vendedores e concorrentes 
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gostam da idéia de vencer no mercado de trabalho, já equipes de tecnologia se 

sentem motivadas com a idéia de desenvolver inovações e se sentirem na 

crista da onda. O grande desafio para os executivos é "colocar fogo na equipe", 

"dispará-las para o futuro", argumenta THIES. Os empregados precisam sentir 

que existe algo a mais na organização do que simplesmente gerar dinheiro para 

os acionistas. 

Dur?nte o processo de reestruturação da Corning Cable Systems, o 

CEO S. L YONS iniciou um processo de reuniões com os seus cinqüenta 

gerentes de frente. O propósito era fazê-los pensar nos processos que 

deveriam ser modificados e como esses gerentes poderiam contribuir. Grande 

parte dos indivíduos necessita saber o que está sendo planejado e qual o 

impacto para eles. L YONS argumenta que é necessário comprometer as 

pessoas, delegando poder e fazendo com que elas sejam parte da solução. 

Algumas empresas conduzem pesquisas com os funcionários durante o 

processo de mudança e elas não apenas publicam os resultados, mas treinam 

seus gerentes para analisar cada resposta obtida. Em seguida sentam com os 

empregados para discutir as respostas. O objetivo é fazer com que os 

funcionários colaborem com as decisões que precisam ser tomadas para 

atender as ,ineficiências e problemas relatados. 

Muitas iniciativas de mudanças são forçadas nas organizações. Mesmo 

que as pessoas ajam como deveriam diante ao processo, elas logo perdem o 

entusiasmo. "O melhor é convidar as pessoas a participar da criação da 

mudança". {THIES,2000,p.2). 

4.2.1 Principais erros cometidos durante o processo de mudança 

Na opinião de KOTTER, ao conduzir o processo de mudança em uma 

organizaçãp, os líderes cometem alguns erros que podem ser devastadores, 

desacelerahdo o movimento de mudança e desencorajando a equipe que 
I 

i 
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inicialmente acreditou no projeto. Até altos executivos capacitados cometem 

grandes erros, pois não estão acostumados a recriar, renovar e reinventar uma 

organização. 

Para evitar tal fracasso, os executivos responsáveis pela condução da 

organização devem ficar atentos para diversos erros básicos. 

Quando concluída a necessidade de mudança, os líderes devem expor e 

comunicar de maneira abrangente e até mesmo adotar um enfoque dramático, 

para descrever a situação da organização diante à concorrência, às novas 

tendências, às novas tecnologias. Esses executivos devem procurar ressaltar 

as oportunidades, bem como as dificuldades e futuras crises caso não se inicie 

o processo de mudança. Sem esse senso de urgência, a empresa não irá 

conseguir a colaboração entusiasmada dos indivíduos e os esforços não 

levarão a nenhum lugar. KOTTER constatou que 50% das empresas falham 

nessa primeira fase, pois os executivos subestimam a ·dificuldade em 

movimentar as pessoas de suas zonas seguras. 

Em alguns casos bem sucedidos, os CEOs simularam situações de 

crises, e conseqüentemente pressões internas emergiram para acompanhar a 

onda. Esse tipo de atitude pode ser perigoso, porém manter sempre uma 

atmosfera de segurança pode ser fatal, uma vez que o senso de urgência não é 

transferido internamente e o processo de transformação não acontece no 

mesmo passo que as mudanças externas. 

Quando o alvo de mudança é a própria organização, o CEO é a pessoa 

chave, entretanto quando uma divisão ou área necessita de mudança os outros 

gestores assumem a responsabilidade. 

O passo seguinte deve ser o agrupamento de pessoas com certa 

autonomia para formar uma forte aliança direcionadora com o objetivo de 

conduzir o processo de mudança dentro da organização. Essa equipe 

direcionadora tem como função desenvolver uma imagem do futuro para onde a 
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empresa deve caminhar, encorajar o trabalho em equipe e conseguir aumentar 

cada vez mais o número de adeptos que se comprometerão com a renovação. 

Essa união deve crescer com o decorrer do tempo. Contudo, se esses esforços 

não atingirem uma massa mínima logo no início, o movimento se perde e acaba 

morrendo. 

"Muitas empresas fracassam pois como não realizam o trabalho em 

equipe em níveis hierárquicos mais altos, não valorizam a importância desse 

tipo de aliança". (KOTTER, 1999, p.80). 

A visão diz algo que ajuda a esclarecer a direção a qual a empresa 

precisa seguir e a falta. Algumas vezes, os primeiros esboços surgem apenas 

de um único indivíduo. É responsabilidade da coalizão formada transmitir essa 

visão para um grupo de pessoas. Com o decorrer do tempo melhorias vão 

emergindo e a visão vai sendo aprimorada. Paralelamente estratégias para se 

alcançar essa visão são elaboradas. Muitas empresas criam vários planos e 

programas diretivos, porém não conhecem a própria visão da corporação. Isto 

gera alienação e confusão por parte dos empregados e aos poucos os esforços 

vão se dissolvendo em projetos incompatíveis que desviam a direção 

inicialmente planejada. 

"Vários executivos quando são questionados sobre a visão da empresa, 

perdem até trinta minutos tentando realizar verdadeiras palestras sobre a 

organização. Quando uma visão não pode ser comunicada em até cinco 

minutos e não consegue despertar uma reação que signifique compreensão e 

interesse, essa etapa do processo ainda não foi superada".(KOTTER, 1999, p. 

82) 

Às vezes a empresa desenvolve uma boa visão e inicia o processo de 

comunicação agendando apenas uma reunião ou enviando comunicados 

internos. 
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Transformações são impossíveis a não ser que milhares de pessoas 

estejam dispostas a ajudar. Empregados não irão fazer sacrifícios, mesmo que 

eles estejam insatisfeitos com a atual situação, a não ser que eles passem a 

acreditar que mudanças úteis são possíveis. KOTTER afirma que "sem uma 

comunicação confiável e abundante, os corações e as mentes das tropas nunca 

serão capturadas". 

Executivos que comunicam bem a visão incorporam mensagens nas 

atividades do dia a dia, nas rotinas de discussões do negócio, nas reuniões de 

análises de, resultados. Eles não discutem apenas números, mas como os 

profissionai~ das áreas estão contribuindo para as mudanças e como soluções 

propostas podem atender as falhas do sistema. Os executivos devem utilizar 

todos os canais de comunicação existentes para disseminar a visão. 

Em várias situações, os empregados compreenderam a visão, começam 

a defender as mudanças, porém esbarram em vários obstáculos que impedem 

a continuidade do processo. Há casos que o obstáculo é a própria estrutura 

organizacional, cargos com responsabilidades restritas, sistemas de 

recompensas conflitantes com a nova visão fazendo com que as pessoas 

tenham que escolher entre a visão e seus próprios interesses, ou ainda chefes 

que recusam a mudança e demandam esforços inconsistentes com a nova 

direção. O líder e sua equipe devem perceber os obstáculos ameaçadores, 
' 
I 

confrontá-los e eliminá-los. Juntamente com essas atitudes, os líderes devem 

delegar poderes e manter a credibilidade da mudança como um todo. 

As verdadeiras transfonnações levam tempo para se concretizarem e 

devido a isto se torna fundamental a criação de metas a curto prazo para que 

os indivíduos envolvidos não se desanimem e desistam do processo. As 

pessoas precisam perceber que estão alcançando resultados positivos pois 

sentem a necessidade de celebrar essas pequenas vitórias. "Muitas pessoas 

não continuarão na longa marcha, se não enxergarem evidências a curto prazo 

dos resultados que a jornada está produzindo. Sem vitórias a curto prazo, 
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muitas pessoas desistirão ou se juntarão aos grupos de pessoas que resistem 

às mudanças". (KOTTER, 1999, p.87) 
I 

Em processos de transformações bem sucedidos, executivos procuram 

meios de obter melhorias de desempenho, estabelecem metas nos planos 

anuais, recompensam os funcionários envolvidos com reconhecimento, 

promoções e até bônus financeiros. 
I 

' 

Os executivos tendem a declarar vitória após algum tempo de esforço 

árduo ou após os primeiros sinais de melhora. Celebrar a vitória é um processo 

saudável, porém declarar a guerra ganha nessa etapa pode ser catastrófico. 

' Até 'que a percepção da importância das mudanças ancore 

profundamente na cultura da empresa, novos conceitos, comportamentos, 

procedimentos são frágeis e sujeitos a regressão. 

Quando os precursores do processo de mudança declaram a vitória, eles 
I 

são seguidos pelos resistentes às essas mesmas mudanças que aproveitam a 

oportunidade para encerrar o período de transformações. Para eles a guerra foi 

vencida e todos podem voltar a suas posições anteriores. 

Líderes experientes utilizam a energia gerada nas conquistas de metas a 

curto prazd para impulsionar saltos maiores e atingir problemas mais 

complexos. Eles perseguem estruturas e sistemas inconsistentes com a visão 

transformadora e rapidamente procuram adequá-los, se preocupam com as 

pessoa que são promovidas, contratadas e como essas são treinadas. Enfim, 

cuidam de todos os alicerces que sustentam o processo. Acreditam que os 
I 

esforços para a renovação levam anos e não meses. (KOTTER,1999, p.89) 

As mudanças só se consolidam quando as pessoas incorporam a 

maneira de realizar os novos procedimentos e quando os novos conceitos, 

idéias, pass~m a circular no pensamento dos membros da organização. 
I 
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"Até que novos comportamentos sejam enraizados em normas sociais e 

em valores compartilhados, esses comportamentos podem ser rapidamente 
I 

degradado~ assim que a pressão pela mudança for removida". (KOTTER, 1999, 

p.90). 

Dois fatores são consideráveis nesse processo de consolidação da 

mudança. e primeiro é a tentativa consciente de mostrar as pessoas as 

melhorias significativas conseguidas através de novos comportamentos, 

atitudes e conceitos. Deixar as pessoas fazerem essa associação pode ser 

perigoso, pois distorções surgem nas mentes das pessoas. Melhorias ocorridas 

durante o processo podem ser atribuídas a diversos fatores e é 

responsabilidade da alta gerência ajudar nessa associação através de muita 

comunicação. 

O segundo fator é assegurar que os sucessores estão alinhados com as 

novas propostas, novas direções. Uma má sucessão na liderança da empresa 

pode destr/Jir anos de trabalho duro em uma organização. O novo sucessor 

deve ser também um campeão em liderar mudanças. 

Há ainda muitos outros erros cometidos pelas pessoas. Experiências 

mostram que os esforços bem sucedidos de mudança são muitas vezes 

desordenados e cheios de surpresas e uma simples visão é essencial para 

guiar as pessoas através de grandes transformações. 
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4.3 Liderar o aprendizado 

Nos capítulos anteriores, o trabalho mostrou a diferença de papéis dos 
I 

líderes e dos gerentes. Esses últimos estão locados no presente, estão 

orientados para as ações e o sucesso é reflexo da eficiência da execução e 
i 

implantação. Por outro lado os líderes olham para o futuro. O objetivo principal 

é a mudança e o desafio é conseguir que todas as partes da organização se 
I 

movam na direção desejada com a velocidade certa. 

O. GARVIN defende a idéia do sucesso empresarial diretamente 

relacionado com o aprendizado. É preciso que os dois grupos aumentem seus 

horizontes e se comprometam em melhorar o aprendizado da organização. 

Enquanto os gestores precisam dominar conceitos para assegurar a excelência 

operacional; os líderes precisam lapidar processos para assegurar que as 

organizações estejam voltadas para os segmentos corretos, bem como para as 

estratégias adequadas. 
' 

Vários gestores acreditam que os altos executivos devam dedicar parte 

de seu tempo "ensinando". Um executivo revelou que uma organização não 

pode se tornar urna organização do aprendizado sem antes se tornar uma 

organização! do ensino. 

Quando as organizações e sociedades são jovens, elas são flexíveis, 
I 

fluidas, ainda não são engessadas pela especialização rígida e estão dispostas 

a tentar coisas novas. A medida que essas organizações e sociedades vão 
I 

envelhecendo, a vitalidade diminui, a flexibilidade dá lugar a rigidez, a 

criatividade çiesaparece e ocorre uma perda de capacidade para se atingir as 
I 

metas em dileção ao futuro.(GARVIN, 1999, p.188). 
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Essa é razão para exemplificar porque o aprendizado é a chave da 

sobrevivência a longo prazo e do crescimento. A eficiência está fortemente 

ligada a adaptabilidade e a flexibilidade. 

Durante as reuniões informais, os líderes colocam seus pontos de vista, 

compartilham perspectivas visando cativar e instruir seus seguidores, enviando 

mensagens através de parábolas e estórias. Os líderes são instruídos a 

conduzir sessões de desenvolvimento gerencial onde eles divulgam seus 

sucessos e fracassos e difundem seus conceitos preferidos em relação a 

organização. Os CEOs, R. ENRICO da PepsiCo, J. NASSER da Ford e A. 

GROVE da Intel adotaram esse desafio, e passam semanas em reuniões e 

seminários, lado a lado com os executivos diretos e outras pessoas com 

potencial de liderança. "Durante essas sessões, eles contam histórias de 

guerra, descrevem suas filosofias pessoais e ensinam os outros a usarem suas 

ferramentas e técnicas favoritas." (GARVIN, 1999, p.188). 

Essa nova função dos líderes é vital pois possibilita uma ampla base de 

conhecimento e compreensão, oferece um significado aos membros da 

organização e assegura comprometimento aos objetivos comuns. Entretanto. 

essa atividade se torna incompleta principalmente em ambientes de rápidas 

transformações e incertezas. Para se obter sucesso, os líderes precisam mudar 

o foco da função de "ensinar" para "liderar o ensinamento". 

O tradicional critério de ensino, onde os conceitos e idéias fluem do topo 

para baixo ou dos professores para os alunos não tem se mostrado eficiente 

nos ambientes empresarias. Infelizmente esse método resulta em algumas 

idéias inertes que são meramente recebidas sem serem testadas, utilizadas ou 

combinadas. O conhecimento é consolidado e reposicionado, mas um 

aprendizado, aprofundado não é atingido. "Nós não podemos usar 

eficientemente o conhecimento de outros, precisamos usar o nosso 

conhecimento e o nosso critério". (GARVIN, 1999, p.189). 
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Uma vez que a intenção é direcionar o foco para desenvolver 

capacidades e habilidades organizacionais ao invés de apenas transferir 
' 

conhecimento, os executivos precisam mudar suas atitudes. Eles precisam agir 

como pastores do aprendizado, se responsabilizando por criar ambientes que 

proporcionam o aprendizado, ambientes próprios para incentivar pensamentos 

e elaborar critérios, além de criar situações onde os funcionários possam 

adquirir, interpretar e solicitar informações. 

I 

Os líderes precisam reconhecer que cada passo do aprendizado envolve 

atividades comuns como coleta de dados, diálogo e tomada de decisões. Eles 

precisam estar sensíveis aos riscos e as barreiras que impedem o aprendizado 

e em algumas ocasiões, eles precisam desviar as atenções do conteúdo para o 

processo. 

Para GARVIN, muitos dos procedimentos do aprendizado são ineficazes 

porque eles não são desenhados e planejados, eles simplesmente acontecem. 

O autor acredita que existem três tarefas principais para a implantação desses 

processos. Em primeiro lugar, líderes e gestores precisam criar oportunidades 

para o aprendizado, desenhando cenários e eventos que promovam as 

atividades 1 necessárias. Em segundo lugar eles precisam cultivar a 

harmonização nos ambientes, alimentando as normas, os comportamentos e as 

regras de engajamento entre as pessoas. Em terceiro lugar, eles precisam 
' liderar pessoalmente o processo de discussões, esquematizando os debates, 

colocando questões, ouvindo atentamente os argumentos e fornecendo feed

back aos se!Js funcionários. 

4.3.1 Criar oportunidades 

I 

Os líderes e gestores estão sobrecarregados com várias atividades e 

possuem pouco tempo para executar todas as tarefas relevantes. A pressão 
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para produzir é grande e intensa. Nesse cenário, o aprendizado se torna 

desnecessário e acaba sendo postergado para outras ocasiões. 

Visando manter esse tema como uma das prioridades, os executivos 
I 

devem criar fóruns de aprendizado para aumentar a visibilidade desse fator. As 

organizações necessitam de ambientes públicos e privados onde os 

funcionários possam entrar em contato com as questões difíceis e complexas. 

Pequenos grupos são formados e para eles é dada uma tarefa a ser executada. 

Dados são coletados e diversas interpretações são exploradas. No final, planos 

e ações são desenvolvidos e rapidamente implementados. Essas atividades 

acontecem i paralelamente às atividades do dia a dia. Elas precisam existir 

independente das responsabilidades normais, sempre mantendo o foco de que 

o aprendizapo é o objetivo principal. 

Os executivos devem rever suas atitudes para não se aterem apenas a 

uma orienta'ção voltada somente para a performance, a qual O resultado é o 

principal objetivo, mas sim para uma orientação que equilibre performance e 

metas de aprendizado. Assim como os professores são responsáveis pelo 

ambiente das salas de aulas, os líderes são responsáveis pela clima das 

organizaçõe~. 

C. HOLLIDAY, o CEO da DuPont trabalha pessoalmente para melhorar 
' as habilidades da empresa em relação a seleção, coleta, interpretação e 

distribuição de informação que tenha importância estratégica. Ocasionalmente. 

ele realiza luma conference call com aproximadamente vinte executivos 

seniores de diversos países. Esses executivos devem estar atualizados e 

relatar todasi as mudanças locais na economia, na política, no mercado e na 

concorrência. O objetivo de HOLLIDA Y é ajudar os membros do grupo a se 

educarem , [aprendendo mais sobre os assuntos criticos do mercado. "Ao 

ouvirem simultaneamente as respostas de seus colegas, eles aumentam suas 

perspectivas [da dimensão global." (GARVIN, 1999, p.188). 
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Em algumas situações, bons resuitados podem ser alcançados através 

de sessões onde os participantes se reúnem com algum tempo estabelecido 

para resolver desafios. 

J. WELCH utilizou esse critério quando introduziu o work-out na G.E .. Ele 

estruturou uma reunião de dois dias com o corpo executivo para compartilhar as 

melhores práticas e acelerar o progresso. Esse corpo é formado pelos 

principais executivos dos catorze maiores negócios da G.E. Durante vários 

meses, o programa work-out foi o único compromisso em sua agenda. O 

ambiente era informal, as reuniões eram dirigidas como workshops, todos os 

participantes compartilhavam suas experiências baseadas nos sucessos e 

fracassos com o programa. Apresentações formais não eram permitidas e as 

sessões eram altamente interativas com WELCH no comando. 

Quando mudanças mais radicais são necessárias, altos executivos 

convocam alguns gestores para um processo de aprendizado semelhante ao 

que eles experimentaram pessoalmente. C. WEATHERUP, o CEO da divisão 

Pespi-Cola norte americana, após analisar os resultados financeiros, visitar 

fábricas, entrevistar clientes, fornecedores e funcionários, lançou um extenso 

programa de mudanças. Ele e sua equipe desenharam um processo de 

aprendizado para assegurar que as novas necessidades fossem bem 

compreendidas. A cada três meses ele e seu time trabalhavam com grupos 

diferentes, iniciando com setenta pessoas e finalizando com uma apresentação 

de vídeo para vinte mil funcionários. Cada grupo seguia a mesma metodologia; 

após três dias de reuniões onde eram esclarecidos os objetivos, eles tinham 

noventa dias para concluir o desafio. Esse processo envolvia entrevistas com 

clientes, desenho dos procedimentos e planejamento das reuniões para os 

próximos grupos. 

Com esse método, WEATHERUP espera que seus funcionários passem 

pelo processo de aprendizado similar com o que ele inicialmente experimentou. 
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As ~xperiências mostradas acima, reveiam que esses CEOs foram 

capazes de delinear processos que encorajam pessoas na organização a 

aprender de uma forma nova e diferente. Os participantes dividem informações, 

lançam idéias, exploram alternativas inovadoras, ampliam a imaginação e 

elevam suas experiências a um patamar que jamais seria alcançado sem essas 

oportunidades. 

4.3.2 Harmonizar o ambiente 

' 

Outra importante missão a ser realizada pelos líderes nesse proce:sso 

delicado e difícil do aprendizado, é a harmonização do ambiente. Os 

participantes sempre enfrentam riscos e incertezas e disputas de ego, 

politicagem e interesses competitivos impedem a fluência natural das 

informações. Os executivos devern se esforçar para encorajar discussões 

amplas e objetivas. 

Os participantes precisam sentir segurança para se estenderem em 

novas direções sem medo de falhar e os incentivos devem promover as 

tentativas e as tornadas de riscos. Urn certo nível de apoio é requerido para que 

o projeto caminhe. Os executivos seniores possuem um papel essencial, pois 

eles rnodelain o ambiente possibilitando proteção e suporte. É fundamental a 

percepção do senso de justiça para que os envolvidos não sintam que suas 

idéias estão. sendo podadas. Além disso, as regras de agrupamento devem 
' 

facilitar a divulgação do conhecimento para que a informação se torne 

propriedade de todos. 

I 

B. GALVIN, CEO da Motorola acredita que o foco de "decidir" e "dirigir" 

deve passar para "criar'' e "manter'' uma situação evocativa, estimulando uma 

atmosfera de
1 

participação objetiva, mantendo a meta a vista, reconhecendo um 

consenso válido, abraçando recomendações plausíveis e finalmente 
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enfatizando aos outros os privilégios de aprender através de suas próprias 

decisões. 

L. DOYLE, CEO da Harvard Business School Publishing (HBSP) tem se 

empenhado para criar um ambiente seguro e sustentador. No início, ela enviou 

sinais transparentes sobre o ambiente que desejava ter na empresa, intervindo 

em reuniões para abafar conflitos e discussões não produtivas. Em seguida ela 

definiu regras rigorosas para o desenvolvimento de estratégias, insistindo que 

ninguém criticasse as idéias durante as sessões iniciais de "brainstorming". Por 

fim, ela contratou consultores especializados para ensinar aos membros da 

organização o método dos seis chapéus de E. DE BONO, um especialista em 

criatividade. 

DOYLE sempre buscou ampliar as discussões permitindo que as 

pessoas se expressassem ou fizessem comentários negativos, mas sempre 

com a preocupação de suavizar esses comentários. Com o tempo essas 

intervenções tiveram um impacto acumulativo. O ambiente se tornou mais 

tolerante, mais sustentador e mais propício ao compartilhamento de discussões 

e do aprendizado, conseqüentemente, isto levou a um crescimento e uma 

aumento na contribuição da equipe. 

Uma forma eficiente de oferecer segurança é apoiar os aprendizes nas 

suas primeiras aventuras ao desconhecido. O aprendizado é menos traumático 

quando um lugar seguro está próximo. Os riscos podem ser reduzidos quando 

um indivíduo trabalha lado a lado com um especialista experiente ou tem a 

oportunidade de aproveitar as idéias de um superior qualificado. Os erros vão 

ocorrer, mas eles são menos prejudiciais. Esse princípio tem sido o mastro 

principal nos programas de aprendizado. (GARVIN, 1999, p.203). 
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4.3.3. Liderar a discussão 

Todo o processo de aprendizado envolve discussões intensas em todas 

as etapas. Essas discussões raramente se desenrolam suavemente ou 

permanecem dentro do contexto. Elas podem se descarrilar resultando em 

posições fincadas, debates superficiais, má interpretações e incapacidade de 

seguir em frente. Para essas discussões prosseguirem uma direção e um 

esquema precisam ser determinados. Alguém precisa liderar esse processo. 

Executivos habilidosos reconhecem que essa é uma de suas principais 

responsabilidades. DOYLE revelou a seguinte frase ao se referir ao desafio de 

fazer com que as unidades autônomas aceitassem a centralização do Marketing 

para a Harvard Business School Publishing. 

"Até que as pessoas comecem a enxergar a visão e possam vivê-la e 

respirá-la, elas não abdicam do controle. Se eu tivesse forçado o assunto, elas 

teriam seguido em direção contrária. O que eu tive que fazer foi liderar as 

discussões de caso para que elas pudessem enxergar a necessidade por si 

próprias". 

Os executivos necessitam competências em três áreas: questionar. 

escutar e responder. Quando usadas corretamente, essas ferramentas podem 

gerar discussões altamente produtivas. 

Finalmente para progredirem, os líderes precisam desenvolver um senso 

de humildade. Eles precisam reconhecer que eles não possuem todas as 

respostas e que melhores critérios surgem a qualquer hora em qualquer lugar. 

Precisam também perceber os limites de seus próprios conhecimentos. 

"Aprendizado é uma profissão de fé no futuro, uma confirmação que o 

progresso é possível." (GARVIN, 1999, p. 206). 

J. NASSER acredita que foi através do ensino que conseguiu transformar 

a Ford, umé). empresa com trezentos e quarenta mil funcionários distribuídos em 
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duzentos países. Ele implementou um plano de mudança na empresa baseado 

no ensino, mas fugiu do ambiente tradicional das salas de aula, e optou por 

discussões em pequenos grupos, serviços comunitários e feedback de 360 

graus. 

' Na opinião do CEO, a mudança de mentalidade foi inevitável para 

assegurar a sobrevivência da empresa a curto e a longo prazo. Segundo a 

visão do líder, nenhuma empresa pode sobreviver sem ter em todos os níveis, 

líderes que sejam capazes de tomar decisões com a mesma rapidez. As 

empresas estão posicionadas para atender às necessidades dos consumidores 

agora e no futuro e se os líderes se movem e pensam vagarosamente ou agem 

de forma ineficiente, basicamente não acompanharão o ritmo dos clientes e da 

concorrência. 

Um outro ponto importante na visão de NASSER é a abordagem 

empresarial mundial valorizada pelos mercados. Essa é uma abordagem a qual 

as unidades da empresa, suas divisões, equipes, funções e regiões precisam 

estar intimamente integradas e sincronizadas. Os funcionários precisam pensar 

e tomar decisões baseadas no conhecimento da estratégia mundial da empresa 

e não somente nos interesses da empresa local, eles precisam pensar como 

acionistas. :com a globalização os focos para investimentos passaram a ser 

em tecnologia e capital intelectual. Mais mercados abertos para os negócios, 

mais concorrentes lutando para dominá-los, maior a necessidade de pessoas 

muito inteligentes e idéias novas. Somente o desenvolvimento da empresa trará 

o retorno financeiro. 

NASSER afirma que com os programas de ensino que a Ford ministrou 

nos últimos dois anos, os funcionários agregaram dois bilhões de dólares aos 

resultados financeiros da empresa com redução de custos e aumento de 

faturament~. Ele atribui esse resultado a mudança de mentalidade das pessoas. 

Para ele rhuitos executivos lideram intuitivamente ensinando, mas a Ford 

sistematizou o ensino como o veículo de mudança. Tornaram a mensagem da 

organização coerente e a levaram a um público incrivelmente maior. Vários 
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programas de aprendizado foram implantados na empresa, porém todos se 

convergem a um único objetivo: pessoas que ensinam as outras pessoas o 

porquê e o como do novo rumo tomado pela Ford. 

Para NASSER nenhum programa é forte por si só, eles se reforçam 

mutuamente e não podem ser tratados separadamente. Todos se baseiam no 

mesmo fundamento: "o ponto de vista passível de ser ensinado", que é um 

documento redigido por pessoas para explicar suas histórias de competição e 

sucesso. 
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Tabela 3 

Abaixo, apresenta-se um quatro com alguns programas de ensino da empresa 

Ford. 

O projeto de ensino da Ford compreende cerca de 12 programas, sendo 

quatro os mais disseminados: 

Programa Participantes Mestres Componentes I 

• Realizado uma I 
vez por ano 

Capstone 24 executivos por Jacques Nasser e 
vez sua equipe de • Aprox.20 dias de 

liderança ensino e 
discussão 

• As equipes têm 
seis meses para 
resolver grandes 
desafios 
estratégicos 

• Feed back de 
360 graus I 

• Serviços I 
comunitários i 

I 
I 

I 

• Três dias de 
ensino e 

Todos os Gestores dos discussões. I 

funcionários participantes 
I 

BLI (Business • As equipes 
Leadership recebem 
lnitiative) projetos para 

realizar em cem 
dias. 

• Serviços 
comunitários 

I 

• Feed-back 360 
graus 
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• Os participantes 
fazem vídeos 
que comparam a 
velha e a nova 
Ford. 

.• Os participantes 

passam oito 
Executive Jovens gestores Nasser e sua equipe 

semanas 
promissores de Liderança 

acompanhando Partnering 
altos executivos. 

• E-mails 

semanais que 
Let's Chat About Todos que recebem Nasser 

descrevem a 
the Business e-mail na Ford-

nova abordagem 
aprox. 100 mil 

. empresarial da 
funcionários. 

Ford. 

O programa Capstone 

A equipe de liderança e o CEO NASSER escolhem quatro desafios 

estratégicos enfrentados pela Ford. Cada um desses desafios é entregue a uma 

equipe formada por seis executivos seniores ao redor do mundo e eles têm seis 

meses para resolver o problema. Um membro da equipe de liderança é 

escalado como patrocinador, orientador e treinador de cada grupo. 

As várias equipes iniciam esse processo com um workshop de cinco dias 

onde são compartilhado os pontos de vista passíveis de serem ensinados da 

Ford. O workshop é concluído com uma longa conversa entre os participantes, 

inclusive seus cônjuges. Algumas dessas conversas podem durar três ou quatro 

horas. Os cônjuges são chamados porque NASSER não acredita que seja 
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possível efetuar mudanças em uma empresa sem que uma transformação 

desse tipo venha a influenciar as pessoas, tanto no trabalho como em casa. O 

objetivo dessa conversa é trocar idéias sobre como melhorar a empresa, 

conversar sobre as novas oportunidades de negócios que se apresentam para 

a Ford. A intensidade dessas sessões cria muita energia. 

Após o workshop, os executivos retornam ao trabalho e seus projetos do 

Capstone vão ocupar cerca de 30% de seu tempo nos próximos seis meses. 

As equipes são internacionais e o trabalho em grupo passa a ser um grande 

desafio. Eles devem descobrir formas de trabalhar a distância, aumentando a 

eficiência da comunicação, explorando outros canais. Na metade do projeto, os 

participantes se reúnem novamente para um sessão de treinamento e 

verificação. 

A sessão final do Capstone tem duração de vários dias e novamente 

visa incentivar o ensino. A equipe de liderança revisa as recomendações de 

cada grupo e decide o que será implementado. Cada participante recebe um 

feed-back sobre seu desempenho. 

O Capstone fundamenta-se no ensino, pois durante esses seis meses 

os integrantes das equipes saem a campo, fazem estudos comparativos entre a 

Ford e outras empresas de bens de consumo, conversam com clientes, 

fornecedores. Com base em análises fazem recomendações, criam um modelo 

empresarial para o plano, apresentam a idéia ao conselho de administração e a 

alta gerência, tudo isso a uma rápida velocidade. 

O programa BLI- Business Leadership lnitiative 

Esse programa leva o ensino a um público maior. Foi iniciado com o 

treinamento de duzentos altos executivos. Em um workshop, eles foram 
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treinados como professores para que pudessem repetir a metodologia de 

aprendizado para suas equipes sobre a nova abordagem empresarial. Hoje a 

BLI já foi disseminada através da organização, e conta com mais de mil e 

quinhentos líderes mestres ao redor do mundo, alcançando um total de 

cinqüenta e cinco mil funcionários. As equipes precisam demonstrar que 

provocam um impacto positivo no valor para os acionistas, seja pela redução de 

custos ou pelo aumento da satisfação do cliente. 

Os participantes desse programa passam metade de um dia de trabalho 

em projetos comunitários visando alguns objetivos. A Ford tem como estratégia 

se tornar uma empresa cidadã e de acordo com a visão de seu líder, isto 

significa contribuir ativamente com o tempo e a energia para as comunidades 

nas quais a empresa atua. Outro ponto defendido por ele é que esse tipo de 

trabalho pela comunidade tem força de gerar experiência de liderança. As 

pessoas da Ford construíram escolas no México, trabalham com os sem-tetos 

em Nova York e cuidam dos idosos em Hong Kong. A grande lição aprendida 

com os agentes comunitários e a maneira de realizar as coisas mesmo nas 

circunstâncias mais adversas. Após os trabalhos comunitários, todos voltam ao 

centro de treinamento da empresa onde ocorrem debates sobre liderança. 

O programa Executive Partnering 

Ess.e programa é destinado aos jovens executivos com potencial de 

liderança. A empresa seleciona esses profissionais para acompanharem um 

dos sete altos executivos durante oito semanas. Nesse período esses 

executivos são a "sombra" de seus superiores. Participam de jantares de 

negócios, reuniões com clientes e consumidores, recebem sessões de 

treinamento, viajam com eles. Essas situações oferecem a oportunidade de 

expor esses jovens executivos à vasta gama de desafios com que os altos 
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líderes lidam todos os dias, tais como: as questões de alocação de recursos, 

paradoxos de liderança, conflitos entre tópicos urgentes e metas de longo 

prazo. 

A metodologia do programa permite que três gestores jovens estejam no 

processo de parceria ao mesmo tempo. Além das experiências próprias, eles 

devem resolver em conjunto um problema empresarial imediato. O critério visa 

desenvolver a capacidade de colaboração e lhes permite adquirir alguma 

experiência em várias funções a curto prazo. 

Segundo NASSER, o Executive Partnering tem sido uma das 

atividades de desenvolvimento mais eficazes, além disso tem sido muito bem 

aceito e será estendido a outros níveis da empresa. 

O programa Let's Chat about the Business 

Esse programa representa uma oportunidade para o CEO descrever o 

que está acontecendo na empresa do ponto de vista dos mercados de capitais. 

Ele fala explicitamente sobre o preço das ações da empresa, sobre o valor 

gerado pelos acionistas, relata o que dizem os analistas de Wall Street sobre o 

mercado automobilístico e comenta os passos da concorrência. 

É um meio de compartilhar informações não filtradas com o maior 

número possível de pessoas na empresa para encorajar o diálogo entre todos 

os níveis. Um dos melhores resultados é o número de respostas que o CEO 

recebe. As pessoas fazem pergunta e apresentam sugestões, desafiando o 

raciocínio dos líderes. 

J. NASSER afirma que através da implantação desses programas ele 

tem percebido uma grande mudança na visão que as pessoas têm da empresa. 
' 

Essa mudFnça envolve a maneira como as pessoas vêem a carreira e suas 
! 
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contribuições à empresa e como enxergam a concorrência. (WETLAUFER, 

2000, p. 15) 
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4.4 Liderar a inovação 

Já foi observado nos capítulos anteriores que para as empresas 

triunfarem I nessa economia impulsionada pela tecnologia, é preciso se 

concentrar nas pessoas. As organizações estão cada vez mais próximas dos 

clientes e devem utilizam seu pessoal de maneira estratégica e inovadora. Os 

profissionais responsáveis precisam gerenciar essas forças de trabalho, 

buscando estimular o potencial criativo, uma vez que um dos grandes caminhos 

para manter o crescimento e criar valores para os clientes é a inovação. 

Pesquisas sugerem que a flexibilidade para mudanças circunstanciais e 

para a inovação é impulsionada por uma cultura que não apenas tolera, mas 
I 

valoriza di~cordâncias e opiniões da minoria. Essas discordâncias, mesmo 

quando erradas, estimulam a tomada de decisão e a inovação. Assim a correta 

condução da dissensão pode fornecer um mecanismo para se criar uma 

unidade sem uniformidade e para favorecer a "luz" da inovação. (NEMETH, 

1997,p.1) 

A autora R. KANTER enfatiza que a característica universal das empresas 

inovadoras é a cultura aberta. É essencial uma cultura que abrange as relações 
I 

em todas as direções: todas as funções e divisões internas com as ligações 

externas que sejam relevantes. Ela acredita que existe uma má compreensão 

quando se fala em inovação. Muitos pensam que é sinônimo de intuição e 

inspiração, mas na verdade inovação implica em uma quantidade inacreditável 

de esforço mental, indivíduos intelectualmente despertos, uma capacidade de 

manter mais de uma idéia na mente, entender a contradição, ouvir muitas 

vozes. 
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Podemos descrever inovação de várias formas diferentes: 

Ampliação do caos organizacional (1. NONAKA), destruição criativa (J. 

SCHUMPETER}, invenção + aplicação(KUEZMARKSI), e adoção de uma idéia 

ou um comportamento que é novo na organização (ZAL TMAN, DUNCAN e 

HOLBECK). 

WEST e FARR acreditam que a inovação implica em mudanças e 

criatividade, porém, nem toda mudança e criatividade é uma inovação. 

A i(10vação exige aprendizagem contínua. É um estado de fluxo 
• I 

contmuo. 

Na visão de J. MILLER, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento 

da DuPont, a inovação é a "administração de riscos". Quem estiver 

comprometido com a inovação, precisa ter uma tolerância elevada com os 

riscos e os fracassos. 

Para T. PETERS as empresas que empreendem esforços em meio ao caos 

pela constante inovação são as únicas destinadas a sobreviver nos anos que 

virão. 

Muitas empresas acreditam possuir um sistema inovador, mas com 
I 

freqüência' esses sistemas consistem originalmente da filtragem de idéias e da 

negação de recursos para a maioria delas. Falta encorajamento, nutrição e 

envolvimento. A razão para uma empresa não inovar se encontra na cultura e 

na estrutura e não na falta de imaginação humana como muitos pensam. 

"A decisão de ser uma empresa inovadora ou não, depende de como os 

dirigentes encaram a realidade do mercado, e como definem suas estratégias 

para o futuro de suas empresas". (IWAMOTO, 1998, p.32) 

A inovação não irá emergir simplesmente. Condições precisam ser 

estabelecidas para encorajar esse aparecimento. Podemos dizer que é 

responsabilidade dos CEOs estimular e implantar uma cultura de inovação na 
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empresa, pois só através de um ambiente que elimine as atitudes protetoras e 

muito cautelosas e encoraje as tomadas de riscos que esse desafio pode ser 

consolidado. Eles precisam desenvolver uma cultura corporativa que preserve a 

flexibilidade, que promova a integração das pessoas, que incentive a expressão 

de novas i idéias e que valorize e recompense as sugestões inovadoras. 

Precisam driar um mercado livre para recursos e sugestões, onde as pessoas 
I 

de talento sintam-se a vontade para migrar para projetos interessantes. 

A General Eletric é um bom exemplo de liderança inovadora. Há alguns 

anos, quando J. WELCH assumiu a empresa, ele eliminou a burocracia e a 

política, direcionou o foco para a fabricação de produtos de qualidade, 

modificou o processo de distribuição e aumentou a velocidade de chegada ao 

mercado. Ele reestruturou todas as funções de apoio e garantiu solidez à base. 

Quando u+a organização é sólida, ela sente-se segura para experimentar. No 

momento WELCH está trabalhando para criar uma "organização sem 

fronteiras", visando um intercâmbio livre e integrado de idéias, inspiração e 

recursos para que a energia se mova para onde a ação se encontra. 

Existe uma tendência em nomear um "czar'' da inovação, mas essa 

atitude distorce o objetivo principal. A inovação precisa permear uma 

organizaç~o. ser algo dominada por todos. Se existir um czar as pessoas irão 

procurá-lo I para obter orientação e elas não vão tomar a iniciativa por si 
' 

mesmas. O comprometimento precisa começar no topo. "Empresas inovadoras 

são constituídas em torno de um líder muito influente e convicto. Eles mudaram 

as estruturas e as prioridades, estabeleceram programas, atraíram talentos e 

reconfiguraram o tabuleiro para que todos pudessem jogar''. (KANTER, KAO & 

WIERSEMA, 1998, p.32). 

Os CEOs devem controlar o ambiente, o projeto do jogo e quem 

efetivame~te joga. Suas palavras têm um grande poder e devem refletir um 
I 

compromisso com a inovação. A linguagem de uma empresa precisa ser 

reformulada. 

72 



J. KAO afirma que um dos segredos para desenvolver a inovação, é o 

relacionamento entre as pessoas e o relacionamento das pessoas com os 

recursos necessários. Para ele, a percepção é um fator colaborador e o tempo 

todo os líderes devem verificar se as pessoas se sentem apoiadas e nutridas. 

KAO faz uma analogia entre o trabalho do CEO e de um diretor de cinema. 

"Talvez ele não tenha criado a obra, mas sem seus esforços para prover os 

recursos e o contexto, produtos inovadores e excitantes simplesmente não 

existiriam".: 
' 

Muitas empresas ainda relutam em apostar na inovação como vantagem 

competitiva, já que os riscos podem ser muito elevados. A exploração da 

criatividade dos profissionais para inovarem ainda é um tema cheio de 

controvérsias. Algumas empresas já reconhecem que a inovação é essencial 

para esse cenário de rápidas mudanças, entretanto se questionam em relação 

a ela. Como podemos alcançar a inovação? Quais os sistemas e ambientes que 

encorajam i a inovação? Como mudar a cultura da organização para que a 

inovação seja a parte central? 

Não existem respostas prontas para essas dúvidas, uma vez que cada 

organização está sendo influenciada por forças externas e internas distintas. De 

acordo corn os principais executivos de empresas inovadoras, a inovação não 

vem de graça. 

"Não se pode contratar cientistas, designar-lhes uma tarefa e esperar 

que surja a próxima grande inovação. A inovação muito freqüentemente é lenta 

e dolorosa. Ela deve ser incorporada de maneira sistêmica e perpétua aos 

processos e a cultura da empresa". (KANTER, KAO & WIERSEMA, 1998, p.13). 

D. FRIEND, fundador da empresa Pilo! Software, afirma que as pessoas têm 

dificuldade em sentir-se confortáveis com a inovação, porque não conseguem 

imaginar um retorno tangível e imediato sobre seus investimentos. Elas buscam 

resultados quantificáveis. Querem uma probabilidade de 2 por 1, não de 50 por 

1 ".(KANTER, KAO & WIERSEMA,1998, p.1). 
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A maioria das pessoas admira e apóia inovadores, mas ficam inseguros e às 

vezes estagnados quando se trata de arriscar novos investimentos. 

COLLINS E PORRAS observaram que empresas bem sucedidas e 

consolidadas com um desempenho financeiro que possibilitaram a posição de 

líderes no segmento, apresentavam qualidades comuns: 

• Valores centrais que direcionavam o comportamento e o 

recrutamento das pessoas. 

• Metas alternativas para "ganhar dinheiro". 

• Foco no contínuo aprimoramento, ao invés do foco na destruição da 

concorrência. 

• Reconhecimento da importância da "tentativa e erro". 

• Uma cultura que incentiva o aprendizado a partir dos erros, ao invés 

de uma mentalidade que exija que o indivíduo acerte na primeira vez. 

As características dos fatores de sucesso da inovação ernergern a partir 

do comprometimento do topo da organização, do trabalho em equipe e da 

valorização da criatividade. 

M. SMJ'fH acredita que as etapas necessárias para a implantação de um 

processo inovador possam ser sintetizadas nos seguintes passos: 

1. A empresa deve decidir como pretende gerar idéias 

2. A empresa deve decidir o critério que vai adotar em relação à idéia 

gerada. 

Se a empresa estimula a geração de novas idéias, porérn não toma 
' 
nenhuma atitude em relação a elas, novas idéias não serão criadas 

ho futuro. 
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Se a empresa rejeita as idéias, sem fornecer uma justificativa 

adequada, ela irá perder a criatividade e a boa vontade dos 

funcionários. 

Se as idéias são rejeitadas publicamente, mesmo no sentido 

"brincalhão", os participantes ficarão constrangidos em relação ao 

resultado e a empresa estará alienando potenciais criativos. 

Se as idéias forem convertidas em implementações bem sucedidas 

s.em que a pessoa responsável pela inovação tenha sido 
I 

devidamente recompensada, a empresa estará evitando o fluxo de 

novas idéias. 

3. A empresa deve decidir as estratégias de lançamento da inovação. 

(SMITH, 1998, p.24) 

Existeni algumas teorias americanas que recomendam condecorações, 

proclamações, alianças, ao invés de recompensas monetárias. Todavia, SMITH 

acredita que é o incentivo financeiro que impulsiona inovações que geram 

milhões de dólares. 

Na opinião de F. WIERSEMA a inovação raramente acontece no centro da 

empresa, mas sim nas extremidades, em outras partes longe das influências da 

burocracia e da política. Ao crescer, uma empresa se torna mais poderosa e o 

grande desafio passa a ser manter as margens vivas. O autor divide o mesmo 

ponto de vista com M. SMITH, em relação ao três componentes do processo de 

inovação. O primeiro é a invenção, ter idéias. O segundo é o desenvolvimento, 

transformar idéias em realidade e a terceira etapa é colocar o produto no 

mercado 1e transformá-lo em grande sucesso. Cada um desses três 

componentes principais conta com um conjunto diferente de critérios. É 

fundamental que a empresa faça um diagnóstico da inovação, ela deve avaliar 

seus pontos fortes e fracos em cada uma dessas etapas. Também é preciso 
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entender a intensidade de envolvimento e a capacidade de seu pessoal. 

Estimular a inovação individual é um desafio por si só. 

Nem sempre a inovação significa novos processos ou novos produtos. A 

General Màtors foi a primeira fabricante automobilística a oferecer carros em 

diferentes cores, inovou nesse sentido. Mas se ela não tivesse inventado o 

crédito ao consumidor, ninguém teria condições de comprar seus carros. Ao 

fabricar o Saturn ela reinventou a organização de distribuidores, o tratamento 

oferecido aos clientes e os métodos para fornecer carros. Esses exemplos 

mostram que existem funções secundárias que apóiam o produto principal e 

elas precisam ser exploradas com a mesma intensidade. 

A 3M, a DuPont, a General Eletric, a Pfizer e a Rubbermaid estão entre as 

empresas vencedoras no mundo dos negócios. Cada uma encontrou uma 

forma de institucionalizar a inovação, retirando-a do ãmbito teórico e 

transformando-a em uma ferramenta prática para o sucesso. 

A GE é uma das marcas mais familiares e confiáveis do mundo. Porém 

como muitas outras empresas, ela estagnou nos anos 70. Recentemente sob a 

liderança eficaz de J. WELCH, a empresa tornou-se um modelo perfeito de 

inovação perpétua e a organização mais lucrativa do mundo. A General Eletric 

estabeleceu a meta de tornar-se uma organização sem fronteiras, onde a 

cooperação e a inovação possam fluir sem obstáculos por todos as divisões. 

Outro exemplo que traduz inovação é a empresa Pfizer. A organização tem 

sólida reputação no setor farmacêutico e comprometimento com a qualidade e 

bem estar de seus funcionários. A Pfizer ingressou na Era da Informação com 

grande força. Construiu um dos melhores sistemas do mundo para reunir 

conhecimentos. Ela entende e enfatiza o poder da aprendizagem. 

Conseqüentemente tem alcançado resultados expressivos; menos trabalho em 

duplicidade, tomadas de decisão mais rápidas, amplitude e profundidade do 

conhecimento coletivo. 
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A inova1ção é um elemento importante da estratégia corporativa de muitas 

empresas, mas a 3M adotou a inovação como sua estratégia. 

Todos os anos a empresa investe sete centavos de dólar de cada venda em 

pesquisa e desenvolvimento, buscando manter um fluxo contínuo de novos 
I 

produtos lucrativos. O sucesso da 3M está na sua capacidade de atrair pessoas 

criativas e produtivas, de criar um ambiente desafiador, de projetar uma 

organização sem obstáculos para os indivíduos possam agir, de oferecer 

recompensas que fortalecem a auto-estima e o sucesso financeiro. 
I 

Para sincronizar todas essas atividades, a empresa percebeu a necessidade 

de integrar os representantes de vendas, as equipes técnicas com os 

departamentos de compras e com as divisões das fábricas onde os produtos 

estavam sendo usados. Para a empresa, era muito importante que o funcionário 

tivesse a visão completa do negócio para exercitar a previsão. 

A 3M acredita que não cabe ao cliente pedir os produtos que necessitam, é 

tarefa da empresa identificar as pistas, desenterrar os problemas que eles 

enfrentam,! prever suas necessidades ocultar e elaborar soluções em forma de 

produtos. Os clientes muitas vezes não sabem o que querem até notarem uma 

novidade no mercado. Por isso, é muito essencial que uma organização tenha 

sistemas eficientes de triagens para lidar com a complexidade de idéias 
. ' cons1deradas. 

W. MC:KNIGHT , ex- CEO da 3M, sempre incentivou uma cultura inovadora, 

instruindo seus funcionários a olharem "atrás das chaminés". Ele tinha urgência 

que seu pessoal fosse criativo e exercitasse a previsão. MCKNIGHT acredita 
I 

que o desejo por inovação em toda a empresa foi incentivado pela regra 15%, 

que permite que todo o pessoal técnico dedique 15% do seu tempo para 

trabalhar em projetos que eles mesmos escolhem. Eles não precisam de 

aprovação e nem precisam comunicar em quais atividades estão trabalhando. 

! 
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Segundo o ex-CEO, a 3M estimula seus funcionários a usarem 15% de seu 

tempo perseguindo suas próprias idéias e ninguém monitora o uso que eles 

fazem desse tempo. Algumas vezes, as pessoas se deslocam até outro 

departamento para ajudar colegas a resolverem vários problema. A conversa 

interdepartamental é muito valorizada, pois permite que os empregados se 

afeiçoem à empresa como um todo. O objetivo é manter a tradição de técnicos 

cruzando fronteiras departamentais para ajudar-se mutuamente e compartilhar 

informaçõef sobre projetos e tecnologia. 

Em 1992, após verificar que os ciclos de vida dos produtos estavam 

encolhendo e as necessidades dos clientes estavam mudando mais rápido do 

que antes, L.D.DESIMONE, o CEO da empresa determinou o imperativo de 

novos produtos: 30% de todas as vendas deveriam resultar de produtos com 
' idade não ·superior a quatro anos. Esse desafio acendeu as chamas de 

criatividade de todos na empresa. O resultado foi alcançado em dois anos. 

O sucesso da empresa se deu a uma orientação renovada para a criação de 

novos produtos que mudaram as regras competitivas do mercado. Um novo 
I 

produto vencedor que surgiu nessa ocasião foi o Scoth-Brite que apresentou o 

retorno mais rápido na história da 3M e redefiniu um mercado que estava 

adormecido há setenta e cinco anos com o porta-sabão. 

Além das recompensas e estímulos pela criatividade e inovação baseados 
I 

em aumento de salários e promoções, a empresa institui programas e prêmios 

para divulgar para os colegas e para a direção a contribuição dada à empresa. 

Abaixo estão os principais programas de incentivo à inovação da empresa 

3M. 

• Go/den Step Award. Todos os anos, a 3M reconhece, através de uma 

comemoração, as equipes cujos novos produtos alcançaram o montante 

de cinco milhões em vendas lucrativas no prazo de três anos. 
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• Technical Gire/e of Excellence. A 3M solicita que toda a comunidade 

técnica indique os indivíduos que atingiram excelência por si mesmos ou 

como mentores. A empresa acredita que as equipes técnica são mais 

capacitadas para avaliar o desempenho e as realizações dos 

colaboradores. 
' 

• Carlton Society. Essa organização honorária foi estabelecida em 1963, 

com o objetivo de reconhecer contribuições extraordinárias para a 

ciência e tecnologia 3M. Dentre seus membros encontram·se os 

inventores do bloco Post-it Notes, da fita mágica Scoth transparente e do 

protetor de tecidos Scothgard. 

• Genesis Grant. Quando técnicos apresentam idéias que não se 

encaixam no plano organizacional de suas divisões, eles podem se 
I 

candidatar a uma concessão corporativa para defendê-las. 

• Alpha Grants. São concessões para inovação nas áreas administrativas, 

de marketing e outras não técnicas. 

A 3M, tomo o trabalho relatou, atribui grande valor à inovação e a novos 

produtos. A empresa não recompensa somente bons gestores, técnicos, mas 

também indivíduos que ajudam a criar novas oportunidades. 

"A empresa atrai e mantém pessoas competentes porque ela tem uma clara 
I 

visão de onde quer chegar. Comunica essa visão de maneira eficaz, e se 

certifica de que os funcionários percebem a direção e compreendem o quanto é 

importante para a empresa chegar até lá". (KANTER, KAO & WIERSEMA.1998, 

p.70). 

Portanto é a liderança do CEO que permite que a inovação seja parte da 

cultura da empresa. Toda organização deve oferecer espaço e incentivo para 

que seus funcionários cheguem a excelência o tempo todo. 
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5. A NOVA MENTALIDADE PARA OS NEGÓCIOS 

Até o momento, o trabalho procurou discutir os grandes desafios dos 

principais executivos em relação as funções internas da organização, desafios 

esses, que visam a comunicação da direção, o alinhamento das pessoas, os 

critérios de motivação, o incentivo ao aprendizado e a inovação, enfim, 

objetivos que buscam o aumento da cornpetitividade através da conexão dos 

valores dos funcionários com as metas da empresa. 

No entanto para uma empresa ser bem sucedida não basta apenas ter 

equipes competentes, motivadas, bem treinadas e preparadas, é necessário ter 

uma estratégia diferenciada que surpreenda os concorrentes colocando a 

empresa em uma posição privilegiada. Se os estrategistas responsáveis não 

enxergarem as oportunidades externas e não maximizarem essas 

oportunidades, eles podem levar a empresa à estagnação. 

Em uma organização o CEO é a única pessoas que pode direcionar o 

de pensamento estratégico. Portanto esse processo precisa nascer com o ele. 

Apesar de ser um processo muito interativo, o CEO é o responsável e deve se 

comprometer ern todas as etapas. Através de discussões, debates, simulações 

de situações provocativas, as pessoas têrn a oportunidade de expressar suas 

idéias, opiniões, visões visando definir as possíveis estratégias e os diversos 

caminhos em direção ao futuro. 

Escolher a estratégia de negócio correta nesse contexto de rápidas 

mudanças, pode representar o tiro certeiro. Corrigir urna estratégia rnal 

concebida, pode significar a morte da organização ou a perda de participação 

no mercado. 
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MuitélS teorias abordam o tópico estratégia de negócios. O processo de 

desenvolvi~ento estratégicos é tema central de muitas escolas, tais quais: 

behaviorista, design, cognitiva, aprendizado, cultural, ambiental, configuração. 

Nesse mundo complexo das organizações um serie de conceitos é necessário 

para enfatizar os aspectos particulares que levam ao desenvolvimento desse 
I 

processo. 

Segundo H. Mintzberg, "não existe a melhor maneira de criar estratégia, 

assim com;o não existe a melhor forma de organização. Diferentes formas 

funcionam bem em diferentes contextos." 

O objetivo do capítulo não é detalhar a elaboração de um processo 

estratégico; mas mostrar aos executivos chefes que esses devem estar atentos 
! 

a uma série de elementos fundamentais para a formulação desse processo 

estratégico. Elementos esses que serão mencionados no decorrer desse 

capitulo. 

Nesse novo contexto econômico, o primeiro passo deve ser a mudança 

de mentalidade em relação ao significado de "negócios". Para muitas pessoas, 

fazer negócios significa guerra: eliminar concorrentes, aumentar a participação 

de mercado, disputar marcas, tirar vantagens de fornecedores, encurralar 

clientes. Nessa percepção, há os vencedores e os derrotados. O autor G. 

VI DAL tem uma visão ainda mais extremista; 

"Ser bem sucedido não é suficiente, outros precisam falhar" 
' 

Porém os autores A . BRANDENBURGER e B. NALEBUFF afirmam que 

é necessário uma nova mentalidade para os líderes maximizarem as 

oportunidades de negócios. Segundo os autores é necessário escutar os 
I 

clientes, trabalhar em conjunto com os fornecedores, criar equipes, estabelecer 

parcerias estratégicas, até mesmo com os concorrentes. 

A ahtítese em relação a visão de G. VIDAL, vem de B. BARUCH, um 

banqueiro 
1

e financista muito bem sucedido no mundo dos negócios. 
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"Você não precisa apagar a luz de outro individuo para permitir que a sua 

própria brilhe." 

Esse capitulo seguirá a linha de B. BARUCH para relatar os exemplos de 

diversas empresas que alcançaram o sucesso, sem ter que destruir seus 

concorrentes. 

De fato, muitos negócios se tornam bem sucedidos somente se outros 

também obtiverem sucesso. O caso Intel é um exemplo dessa argumentação. A 

demanda por chips Intel cresce quando a Microsoft lançou no mercado 

softwares mais poderosos. Os softwares da Microsoft se valorizam mais quando 

a Intel produz processadores mais velozes. É um exemplo de sucesso mútuo 

ao invés de uma destruição mútua. 

Embora os negócios não devam ser considerados "guerra", eles também 

não devem ser considerados um "mundo de paz". 

Na definição de BRANDENBURGER e NALEBUFF os altos executivos 

devem ter me mente que fazer negócios significa cooperação na criação do 

bolo e cor11petição na divisão desse. É um processo simultâneo de guerra e 

paz. R. NOORDA, fundador da empresa Novell explica que a organização tem 

que competir e cooperar ao mesmo tempo. A combinação conduz a um 

relacionamento mais dinâmico do que as duas atitudes individualmente. Nessa 

nova visão, é possivel competir sem ter que eliminar a concorrência. 

"Se brigar até a morte significa destruir o bolo, não irá restar nada para 

ser dividido e a relação será perde-perde". (BRANDENBURGER & NALEBUFF, 

1996, p. 5). 

Muitos executivos responsáveis pela elaboração de estratégias ainda 

acreditam que no mundo dos negócios tudo é competição e nada pode ser 

complementar. Essa perspectiva conduz ao pensamento de que quando um 
i 

cliente compra algum produto da concorrência, ele está menos apto a comprar 

o de outra empresa. Ou mesmo quando um fornecedor fornece algum recurso 
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para uma empresa, esse não pode também iornecer para outros. Essa 

mentalidade emerge do fato, das pessoas acharem que na vida tudo é uma 

questão de troca. Ninguém pode ter tudo, as pessoas precisam fazer escolhas. 

Clientes e fornecedores devem escolher entre urna empresa ou outra. É a visão 

do "ou um ou outro". A visão tradicional vê a competição como um jogo de 

soma zero. 

Para os autores, nem sempre isto é verdade, esse raciocínio falha ao 

desconsiderar os complementares. Quando um cliente compra um produto ou 

um serviço complementar ele pode se tornar mais disposto a comprar o da 

outra empresa. O mesmo ocorre com os fornecedores que ao fornecer para 

urna empresa, terá vantagens caso forneça para outras também. Nos casos 

acima, seria incorreto considerar a mentalidade de "um ou outro", mas sim a de 

"ambos". 

"O negócio deve ser visto como um jogo, mas não como um esporte, ou 

pôquer ou xadrez onde sempre existe uma relação ganha-perde. Nos negócios 

o sucesso não requer que outros falhem. Pode haver vários vencedores". 

(BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 5). 

Para estabelecer uma estratégia ganha-ganha, é preciso uma estrutura e 

critérios para se pensar na relação cooperação e competição. Uma 

possibilidade é a teoria dos jogos, que trás uma nova maneira de se pensar 

sobre os negócios. 

A . BRANDENBURGER e B. NALEBUFF acreditam que a teoria do jogos 

pode ser uma abordagem para conciliar cooperação e competição. Essa teoria 

tem o pod~r de revolucionar a maneira como as pessoas pensam sobre os 

negócios, pois as idéias fundamentais da teoria dos jogos são consolidadas e 

podem ser aplicadas nas diversas oportunidades que os negócios oferecem. 

Cada vez mais cresce o reconhecimento sobre a importância da teoria 

dos jogos na compreensão do mundo moderno dos negócios. Em 1994 três 
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pioneiros nesta teoria - J. NASH, J. HARSANYI e R. SEL TEN receberam o 

prêmio Nobel. Até mesmo as empresas de consultoria estão introduzindo a 

teoria dos jogos em sua práticas estratégicas. 

O real valor da teoria dos jogos para os negoc1os nasce quando a 

completa teoria é posta em prática: quando a teoria é aplicada na interação 

entre cooperação e competição. A teoria dos jogos foca diretamente o tópico 

central: encontrar as estratégias corretas bem como tomar as corretas 

decisões. (BRANDENBURGER & NALEBUFF. 1996, p. 7). 

I 

Embora exista uma extensa literatura sobre a criação de um ambiente 

compatível com as tomadas de decisões e sobre as maneiras de como se criar 

uma orgaf]ização eficaz para essas decisões, existe uma ·grande falta. de 

orientação para a identificação da estratégia inicial correta. 

Essa teoria é bastante eficiente quando existe muitos fatores 
' interdependentes e nenhuma decisão pode ser tomada isoladamente, e sim 

dentro de um conjunto com outras decisões. Os negócios hoje em dia são 

conduzidos em um mundo desorientado. Fatores nunca questionados 
I 

anteriormente podem representar o sucesso ou o fracasso. 

Outra vantagem dessa teoria é que ela é uma ferramenta importante 

para o envolvimento de outros indivíduos no processo decisório, através de 

discussões alternativas proporcionadas pela linguagem comum que ela oferece. 

Técnicas para compartilhar o pensamento estratégico são cada vez mais 
' 

necessárias em todos os níveis do negócio. Os processos de tomada de 

decisões estão se tornando mais complexos e menos descentralizados. 

Rápidas tr,ansformações nos mercados e nas tecnologias requerem rápidas 

respostas estratégicas. O número de pessoas beneficiadas está crescendo o 

tempo todo. A Teoria dos jogos é uma maneira de se pensar que sobrevive às 

mudançasrnos ambientes de negócios. 
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Os dois autores enfatizam que se os negócios devem ser vistos como 

um jogo, os executivos devem considerar que existem quatro jogadores 

principais: os clientes e os fornecedores, os concorrentes e os complementares 

( aqueles 
1 

que produzem serviços e produtos complementares para a 

organização central). Esses últimos são muitas vezes ignorados pela maioria 

dos altos executivos na elaboração da estratégia, podendo representar a 

grande diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. 

I 

O complemento de um produto ou serviço é qualquer outro produto ou 

serviço que faz o primeiro se tornar mais atrativo. Analogias podem auxiliar 

nessa compreensão. Cachorro quente e mostarda, automóveis e 

financiamentos para eles, taxes machines e linhas telefônicas. Esses são 
! 

apenas alguns exemplos de produtos cornplementares.(BRANDENBURGER & 

NALEBUFF, 1996, p. 12). 

Pensar nos complementares é um modo diferente de se pensar sobre 
I 

negócios. E uma maneira de aumentar o bolo ao invés de brigar com os 

concorrentes por um tamanho de bolo já determinado. 

Os altos executivos devem se beneficiar desse pensamento e ter ern 

mente maneiras de aumentar esse bolo através do desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços complementares ou maneiras de aumentar a 

disponibilidade desses complementares já existentes. 

Já as empresas concorrentes são aquelas que não se beneficiam da 

existência da outra. Um exemplo clássico de concorrentes é o caso da Coca

Cola e da Pepsi-Cola. A primeira não acrescenta nenhum valor a segunda e 

vice-versa. Mas empresas concorrentes não estão necessariamente dentro da 

mesma industria como define a abordagem tradicional. Por exemplo, a Intel e a 

American Airlines podem se tornar concorrentes caso o segmento de vídeo

conferência se torne um fenômeno mundial e esse venha a substituir as viagens 

de negócir. 

85 



Dentro desse concelio, empresas podem conseguir desenvolver 

oportunidades ganha-ganha até com seus concorrentes. Embora ainda seja 

difícil se acostumar com essa idéia, às vezes a melhor maneira de obter 

sucesso é deixar que os outros vençam, inclusive os concorrentes. Existe 

empresas que apesar de serem vistas primeiramente como concorrentes, são 

também complementares e se elas prosperarem com essa segunda relação 

elas também estarão se beneficiando. 

Existem casos de empresas que são concorrentes e complementares em 

relação a seus fornecedores. A Compaq e a Dell Computers competem pelo 

número limitado dos mais atuais processadores da Intel, mas as duas empresas 

são concorrentes e ao mesmo tempo complementares em relação a Intel. Os 

custos de desenvolvimento e os custos de construção da nova fábrica da Intel 

serão repartidos com a Compaq e a Dell, bem como com outras fabricantes de 

hardware. Essa estratégia irá permitir a redução do custo da parceria com a 

Intel. (BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 28). 

Os estrategistas G.HAMEL e C.K.PRAHALAD relatam no livro 

Competing for the Future que qualquer dia a AT& T pode considerar a Moto rola 

um fornecedor, urn comprador, um concorrente ou um parceiro. Pois ela pode 

utilizar as linhas para transmitir voz e dados juntamente com eletricidade, se 

tornando concorrentes nas empresas de telefonias. (BRANDENBURGER & 

NALEBUFF, 1996, p. 28). 

Exemplos como esses servem para ilustrar a importância de aproveitar 

as oportunidades visando maximizar as relações com os fornecedores, clientes, 

com os complementares e mesmo com os concorrentes. Os relacionamentos 

com os fornecedores são tão importantes quanto os relacionamentos com os 

clientes e com os outros jogados. Os estrategistas não devem dar prioridade a 

um único jogador. 

Em relação aos quatro jogadores, fornecedores, clientes, concorrentes e 

complementares, existe uma interdependência muito grande entre eles e muitas 

86 



vezes eles representam vários papéis. Existem também uma dualidade em 

cada relacionamento - os elementos de cooperação e competição e guerra e 

paz. 

Todavia, o resultado de um jogo, não depende apenas do tamanho do 

bolo, mas sim do poder que cada jogador possui ao competir por ele. O poder 

de uma organização e de outras é determinado pela estrutura do jogo. 

(BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 40). 

A teoria dos jogos fornece os princípios gerais para explicar o que cada 

jogador leva, de qualquer jogo. O chave para compreender quem tem o poder 

em qualquer jogo é o conceito de valor agregado. 

O V<fdor agregado pode ser definido como o valor que cada jogador 

acrescenta ao jogo. Para medir o valor agregado de cada jogador é necessário 

pegar o bolo total e extrair os valores dos outros jogadores restantes. É muito 

difícil um jogador conseguir extrair de um jogo, um valor maior do que ele 
I 

acrescenta. 

Existem alguns erros básicos que as pessoas cometem ao medir seus 

valores agregados. Elas não devem apenas se concentrar no valor que elas 

possuem, mas também no valor que os outros jogadores irão perder sem a 

participação delas. A melhor perguntar para os jogadores perceberem seus 

valores é:. Se eu entrar no jogo quanto eu agregarei?. Ao invés de se 

preocuparem com o mínimo que podem ganhar, os jogadores devem considerar 

quanto os outros jogadores estão dispostos a pagar para tê-los no jogo. 

Um :outro erro muito comum, é confundir o valor agregado individual de 

cada jogador com o valor agregado representado por um grupo ou um 

segmento. "O valor agregado dos automóveis é enorme, nós nem imaginamos 

nossa vidas sem eles. Entretanto a Ford não tem um grande valor 
I 

individualmente dentro do contexto, pois se ela deixasse de existir, ainda 

teríamos General Motors, Toyota, Nissan, Chrysler e outros. A Ford não pode 
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entrar em uma negociação carregando a bandeira do valor que a categoria 

automóveis representa." (BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 47). 

A industria cinematográfica enfrenta grandes problemas em relação a 

esse conceito, pois após o sucesso de um filme os atores principais se 

consolidam e passam a possuir um alto valor agregado. Eles se tornam estrelas 

e nos próximos filmes, requisitam altos salários pois sabem que os jogadores 
I 

estão dispostos a pagar esse preço para tê-los no jogo. 

No mundo dos negócios, existem várias regras. Uma regra básica é que 

uma empresa precisar ter o mesmo preço para todos os clientes. Existem 

muitas regras governando os negócios e elas podem se originar dos clientes, 

dos contratos, das leis. Assim como o valor agregado, essas regras tàmbém 

são uma importante fonte de poder nos jogos dos negócios. Quando os 

supermercados estabelecem os preços de seus produtos eles estão fazendo 

uma proposta para seus clientes de "pegue ou deixe". "Essa regra confere todo 

o poder à parte que está fazendo a oferta, no caso o supermercado, restando 

aos consumidores praticamente nenhum poder de negociação." 

(BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 47). 

A percepção é o terceiro elemento importante em uma negociação. As 

pessoas são diferentes e vêem as coisas de modo diferente. A maneira com 

que as pessoas percebem o jogo influencia seus movimentos. 
I 

Visando antecipar a reação da outra parte, a parte atuante deve se 

colocar na posição da outra e imaginar como ela jogaria esse jogo. O 

importante 
1

não é apenas o valor que uma das partes atribui a um bem, mas 

também perceber qual o valor que a outra parte atribui a esse mesmo bem. A 

estratégia correta leva em consideração a percepção que uma das partes tem 

da percepção de valor da outra. Por exemplo, quando um dos integrantes 

decide terminar uma sociedade e pretende vender a sua parte, ele deve fazer 
I 

uma oferta baseado no valor que o seu ex-parceiro tem dessa sociedade. No 
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caso de não haver informações suficientes sobre a percepção do outro, a 

pessoa deve encorajar a outra a fazer a proposta inicial. 

Alterando a percepção de um jogador é possível alterar os movimentos 
I 

que ele faz. As técnicas para abordar as percepções são denominadas táticas. 

A princípio, um jogo não tem limites definidos. Cada jogo está ligado a 

outros jogo;;: um jogo realizado em um lugar afetas outros em vários lugares, 
' 

um jogo hoje influencia outro amanhã. Porém um jogo sem limites é muito 

complexo para ser analisado e as pessoas desenham limites em suas mentes 

para ajudá-las na compreensão. Para elas existem várias jogos separados. 

' 
' Analisar jogos individuais pode ser ilusório. A entrada da Epson no 

mercado de impressoras a laser ilustra essa afirmação. No ano de 1989 haviam 

três segmentos de impressoras pessoais no mercado americano. A Epson era 

líder em irl)pressoras matriciais cujo segmento representa 80% das unidades 

vendidas, enquanto a Hewlett-Packard (HP) liderava o segmento de 

impressoras a laser e impressoras jato de tinta. Com a intenção de entrar no 

mercado de impressoras a laser que na época apresentava as maiores 

margens e:o maior crescimento, a Epson lançou o modelo EPL-6000 com um 

preço bastante competitivo. Uma semana depois a HP lançou a Laserjet IIP, 

com um preço significantemente abaixo do EPL-6000. Em resposta a essa 

estratégia, a Epson reduziu o preço de sua impressora a laser. Devido a grande 
' 

competição nesse segmento, outros competidores como a Toshiba abaixaram 

seus preços. A HP adotou a política de redução de preços também para o 

segmento de jato de tinta atingindo fortemente o mercado das matriciais e 

consequen)emente o principal negócio da Epson. 

A grande falha da empresa Epson foi tratar o segmento de impressora 

laser separadamente do segmento matricial. Ela não percebeu que a entrada 

de impressoras a laser com preços baixos iria colocar em risco seu negócio 
I 

central. Uma ligação entre os jogos pode causar um efeito cascata e a Epson 
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não antecipou a reação da cadeia de competidores em resposta a sua ação. 

(BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 58). 

Alguns executivos analisam o jogo de negócios de uma maneira 

egocêntrica, eles focam somente nas próprias posições. O critério da teoria do 

jogo é a importância de se focar nos outros, olhar o jogo sob múltiplas 

perspectivas. Essa atitude é denominada alocentrismo e esse princípio abrange 

todos os conceitos já mencionados nesse capítulo. Para descobrir o valor 

agregado das pessoas, elas precisam se colocar na posição dos outros 

jogadores e se perguntarem o quanto elas significam para eles. Para entender 

como as regras afetam o jogo, elas precisam se colocar na posição dos outros 

com a intenção de antecipar a reação deles. Para considerar as diferentes 

perspectivas, novamente elas precisam se colocar na posição das outras 

pessoas para verificar como elas enxergam o jogo. 
I 

O princípio básico é o mesmo: é preciso se colocar na posição dos 

outros. É preciso ser alocentrico. Isto não significa ignorar a própria posição. A 

habilidade está em compreender as duas perspectivas ao mesmo tempo a 

egocêntrica e a alocêntrica. (BRANDENBURGER & NALEBUFF, 1996, p. 61). 

Somente a compreensão de todos os conceitos dessa teoria não é 

suficiente para a elaboração de uma estratégia. O desafio está em aplicar 

criativamente todos esses conceitos nas diversas situações reais. 

Por: fim, os cinco elementos de qualquer jogo são: jogadores, valor 

agregado, regras, táticas e o escopo. Eles são a parte da estratégia. Todos os 

componentes têm suas próprias identidades apesar de dependerem muito um 

do outro 

As grandes oportunidades e os grandes retornos financeiros na maioria 
: 

das vezes ·não surgem de jogadas tradicionais. Eles surgem da virado do jogo. 

Mudar o jogo é a essência da estratégia de negócio. 
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I • 

Apresenta-se abaixo os casos de algumas empresas que consegUiram 

alterar o jogo; através da mudança das regras. 

M. DELL construiu uma poderosa empresa de computadores em poucos 
' 
I 

anos, alterando as regras do jogo. Ao invés de vender seus computadores 

através das redes varejistas como as regras tradicionais, o jovem texano 

decidiu desenvolver técnicas de marketing cujo conceito era "pedidos de venda 

sob encomenda". O resultado hoje é uma empresa bilhonária que tem a maior 
I 

receita por funcionário, o mais baixo estoque por funcionário, o mais alto retorno 

sobre o capital e ações da empresa altamente valorizadas. Em 1997 DELL 

decidiu mudar as regras do jogo mais uma vez, essendendo seus métodos de 

marketing direto para a Internet. 
I 

C. MCCAW construiu ern apenas cinco anos a empresa Cellular One. 

Após ter escolhido a industria de telecomunicações a qual ele poderia alterar as 

regras do jogo. MCCAW ao invés de utilizar a tecnologia de cabos, escolheu 

utilizar um~ nova tecnologia chamada celular, que havia sido desenvolvida pela 

própria AT&T. Enquanto a AT&T insistia em defender sua rede de cabos, 

MCCRAW construiu uma extensa rede nacional com essa nova tecnologia, que 

quase tiro~ a AT& T do segmento. Visando frear essa expansão a AT& T 

comprou a Cellular One por treze bilhões de dólares. 

Na industria varejista, alguns anos atrás A. RODDICK mudou as regras 

do mercado de cosméticos lançando sua primeira cadeia de lojas Body Shop ao 

invés de Jender seus produtos nas lojas de departamentos, consideradas o 

canal convencional. Eram vendidos somente produtos da marca com 

ingredientes naturais embalados em papel natural e reciclado. Atualmente 

existem 390 lojas da Body Shop espalhadas em todo o mundo e a cadeia 
' continua crescendo. (ROBERT, 1998, p.19). 

As empresas acima e outras prevaleceram não por imitar as estratégias 

dos concorrentes, mas por implantarem estratégias que modificaram as regras 

do jogo. I 
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Uma das razões para explicar o sucesso dessa estratégia pode ser o fato 

de que quando se muda as regras do jogo, os concorrentes são colocados em 

uma posição complicada. Para desenvolver suas estratégias, os competidores 
' 

estabelecem uma certa estrutura organizacional, processos e sistemas, certas 

habilidades e competências e alguns planos de remuneração para conduzir o 

negócio. Quando as regras do jogo são alteradas os concorrentes são forçados 

a realizar mudanças radicais na maneira como eles conduzem os negócios. 
i 

Freqüentemente eles não conseguem se mover rapidamente para acompanhar 

essas mudanças e ficam paralisados pois suas estratégias foram neutralizadas. 

Por um tempo, esses concorrentes permanecem fora do campo de batalha e 

nesse período a empresa que conseguiu mudar as regras do jogo pode atingir 

ganhos significativos. (ROBERT, 1998, p.26) 

Muitos acreditam que mudar o jogo significa mudar as regras do jogo. 

Mudar as regras do jogo é apenas uma maneira, é o elemento "regras ". 

Para mudar o jogo, é necessário mudar um ou mais elementos, isto 

significa que cada um dos cinco elementos, traz uma maneira de transformar 

um jogo existente em um completamente novo. (BRANDENBURGER & 

NALEBUFF, 1996, p. 70). 

Mesmo empresas vencedoras devem constantemente observar, 

exercitar, planejar mudanças no jogo para não serem pegas de surpresa. Em 

1980, a Xerox detinha 90% do mercado de copiadoras, era a empresa líder do 

segmento, porém essa posição vencedora a levou a manter as mesmas 

estratégias e as mesmas variáveis. Em apenas cinco anos a Canon, entrou e 

virou o jogo radicalmente reduzindo a participação da Xerox para 12% do 

mercado. 

Os principais executivos e sua equipe precisam escutar a "musica", os 

"ruídos", que as outras organizações emitem sobre suas intenções para o 

futuro. A percepção dessa "música" é muito mais importante para conseguir 
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vantagem competitiva sobre a concorrência do que analisar os comportamentos 

passados d13sses. 
' I 

A estratégia vencedora é aquela que dita as regras para o futuro, regras 

que atendam as necessidades dos consumidores e que têm o poder de 

neutralizar as bases dos negócios dos concorrentes. Essas regras quando 

adequadas são rapidamente imitadas, mas permite que a empresa criadora· 
I 

saia na fren'te, assumindo a liderança. 

Para se alcançar esse propósito, a organização deve ter várias pessoas 

colaborando com o pensamento estratégico. Esses profissionais precisam ser 

treinados e.capacitados para participarem desse processo. Em outras palavras, 
' 

a empresa precisa elevar o pensamento estratégico de seu pessoal para que 

eles aprendam a lógica, os conceitos, as intenções e sejam capazes de 

escolher os concorrentes antes que os concorrentes passem a escolhê-los. 

O processo para se antecipar as tendências é a receita de toda 
I 

' organização líder do mercado e as empresas necessitam aprender "como" 

chegar até essas tendências. 
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6. CONCLUSÃO 
I 

Através da bibliografia apresentada nessa dissertação e da interpretação 

dos depoimentos de alguns líderes organizacionais, pode-se concluir que nesse 

mundo movido por necessidades e preferências dos consumidores que mudam 

rapidamente, nenhuma empresa pode sobreviver sem ter um todos os níveis 

pessoas que sejam capazes de tomar decisões com a mesma rapidez. 

O desafio dos CEOs é assegurar que as organizações acompanhem o 

ritmo dos consumidores e da concorrência para satisfazer a demanda dos 

mercados de capitais por meio de um crescimento rentável e da utilização 

otimizada dos ativos. 

A tabela a seguir resume as principais opiniões colhidas durante as 

entrevistas e oferece uma base para as conclusões da autora. 
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Tabela 4 Síntese das opiniões e preocupações dos CEOs 

CEO CEO CEO CEO HOSPITAL 

TEMAS AUTORA E EMBRATEL AMELIA.COM ZETAX DPASCHOAL VERA 

TEORIA PARTICIP. CRUZ 

Desejo de Desejo de Desejo de Desafio de Desejo da Um espírito 

Forças vencer, de ter um desafiar um se superar. conquista. empreende 

internas se superar. projeto e mercado No Desejo de dor, 

que ser o No.1. realizá-lo. totalmente I momento vencer necessidad 
impulsiona fazer as novo. está e de buscar 

m esses Incentivos coisas Participação aprendendo melhorias 

profissionai financeiros acontecere no equity. a pilotar constantes. 

s m. helicóptero. Nunca parar 
realizar. 

Sucesso Grande Concorda. Não Concorda. A Concorda A Concorda 
da comprometi Precisa de concorda empresa empresa 
empresa menta e uma pessoa precisa de precisa de 
representa pessoa de sucesso um coach um 
Sucesso altamente altamente responsável 
pessoal eficiente capacitado. muito 

capacitado 
Relaciona Conselho Conselho Conselho Conselho Conselho Conselho 
mente constituído constituído constituído constituído constituído constituído 
CEO e por por por por por por médicos 
conselho membros membros membros membros membros do corpo 
administr. externos, externos. internos e internos e internos e clínico. 

exceto o Conselho familiares e apenas um familiares e Nenhum 
CEO. não atua no alguns diretor alguns indivíduo 
Responsabil gerenciame diretores externo. diretores externo. 
idades nto. externos. Outro papel externos. Conselho 
distintas. Definição Conselho do Conselho altamente 
Conselho clara das altamente Conselho altamente atuante na 
não atribuições. atuante na era servir de atuante na gestão 
gerencia. gestão. apoio as gestão 

decisões do 
I CEO. 

Facilitapore, Comunicaçã Processo de Comunicaçà I Gestão Sensação Gestão 
s da ·o, visão mudança o I participativa de participativa 
mudança clara, gradual. Liderança transparent confiança . Forte 

envolviment Planos de participativa e. clara. através de união entre 
o das mudança transparent Coerência uma gestão os médicos 

; pessoas. cultural. e. Feed- nas atitudes honesta, e entre os 
: Motivação. planos de back Dividir transparent funcionários 

metas a treinamento constante. lucros. e, respeito 
curto prazo, S. aos e muita 
Coalizão Introdução funcionários comunicaçã 
diretiva de novos , baixa o. 

profissionais hierarquizaç 
na equipe. ão 

,recompens 
as 
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CEO CEO CEO CEO HOSPITAL 

TEMAS AUTORA E EMBRATEL AMELIA.COM ZETAX DPASCHOAL VERA 

TEORIA PARTICIP. CRUZ 

Processo Intensa Intenso, Comunicaçã Reuniões Reuniões. ltenso, 

de participação comunicaçã o através de de Não existem Existe uma 

comunicaç do CEO e o uma um. várias Integração a processo comissão 

ão de uma Intranet, reuniões, cada 40 formais de responsável 

equipe, Internet, tv fóruns e dias, comunicaçã por esse 
coalizão executiva comitês. Intranet. o. processo. 

diretiva. Existência 
Canais de um 
tradicionais, Ombudsma 
Intranet, n 
reuniões, 
avisos 
Conectar as Maior Envolviment Participação Envolviment Oportunidad 

Motivação mudanças participação o das nas o nas e de 
com os e Sistemas pessoas decisões, decisões. crescimento 
valores dos de bõnus, nas recompensa Oportunidad profissional 
indivíduos. stock decisões, s e de e 
Envolver as options estabelecer financeiras. crescimento recompensa 
pessoas plataformas Participação Relação s 
nas para em todas as respeitosa e profissionais 
decisões e discussões, etapas. não Na área 
dar dar feed- autoritária. administrai. 
constantes back. Recompens Deve existir 
feed-back. Oportunidad as o 
Recompens e de envolviment 
ar o crescimento o das 
sucesso. profissional. pessoas 

nas 
decisões. 

Treinament Liderança Identificar Treinament Treinament Treinament Altamente 
o e do CEO, as aptidões os os os valorizado 
disseminaç criar de cada um. específicos, específicos. específicos onde o 
ão do oportunidad Transferir principalme Reembolso onde o chefe dep. 
conhecime es. conhecimen nte da área após passar treinado Apresenta 
nto harmonizar to através de adiante o passa a um 

ambiente e de Logística, conhecimen informação programa 
liderar programas Tecnologia, to. adiante. para cada 
discussões formais de Internet. Programa profissional 
programas qualidade. Ghost e pr. 
formais com café da 
metas manhã, 
estabelecid intercâmbio 
as com outras 

emoresas. 
Liderança Estilumam A cultura da Convidam A cultura da 
do CEO. funcionarios empresa pessoas empresa 
Criação de a se incentiva as externas a incentiva as 

Inovação normas e comunicare tentativas, a palestrar tentativas, a 
metodologia mcom tomada de sobre tomada de 
soara clientes riscos, sem diversos riscos, sem 
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administraç para punir os assuntos, punir os 
ão das compreende erros. participação erros. 
idéias r necessid. em 
,sugestões Dos clientes congressos 
e mundiais 
recompensa para 
r os conhecer 
inovadores. tendências 

CEO CEO CEO CEO HOSPITAL 
TEMAS AUTORA E EMBRATEL AMELIA.COM ZETAX DPASCHOAL VERA 

TEORIA PARTICIP. CRUZ 
Habilidade Liderança, Se manter Lidar com Duas caract Conquistar Saber se 
s nova atualizado mudanças O ritmo que e manter os comunicar 

percepção com as de uma empoe a funcionários muito bem, 
sobre os novas forma empresa e a , outras ouvir todas 
negócios. tecnologias, natural. capacidade habilidades as idéias e 

capacidade Compreend de tomar são opiniões. 
de liderança er o impacto decisões. conseqüênc Articular 

da mudança Selecionar ias. 
nos informações 
negócios. relevantes 
Visão para o 
positiva e negócio, 
entusiasmo exercitar em 
para cima de 
energizar o cases, 
time e humildade 
acima de 
tudo utilizar 
a 
inteligência 
emocional. 

Liderar: Identificar Acompanha Antecipar as Representa Cresciment 
Desafios Organizaçã mudanças. r a tendências. um tripé. o diante as 

o, Pessoas, Valorizar a velocidade Trabalhar transformaç 
Aprendizad empresa. das com ões. Os 
o, Inovação Responsabil mudanças. incertezas, líderes 

idade social Tentar mais antecipar precisam 
vezes, essa conhecer 
tomar mais incerteza bem o 
riscos, antes dos ambiente e 
porém outros planejar 
monitorar através do caminhos 
essas caos para 
atitudes. programado crescimento 

e assumir s futuros 
responsabili 
dades 
sociais. 

Deve Deve Deve Depende do Reservar 
passar 70% passar reservar momento da parte tempo 

A rotina de a 90% do grande algum empresa. p/ medicina 
um CEO seu tempo parte de seu tempo para Em época o restante 

conversand tempo em atividades de crise- do tempo 
o com negociaçõe físicas antes workaholic, para 
pessoas s com de iniciar a época de conversar 
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importantant acionistas rotina de planejament com 
es, para trabalho e o- funcionários 
negociando conseguir ter a acionista e clientes, 
com órgãos apoio, oportunidad se está negociando 
do Governo, clientes e e de fragilizado planos de 
com outros funcionários conversar com saude saude. 
CEOs. Fazer com outros ou Convívio 
Fazer atividade profissionais problemas social com 
atividades física e se de seu nível pessoais- outros 
físicas e se dedicar a Deve estar pensar mais profissionais 
dedicar a família sempre em em si. do mesmo 
família. contato com Deve fazer nível 

os atividades 
funcionários físicas. 
e deve atuar em 4 
preservar a áreas, 

I 

família. educional, 
instituições, 
comunidade 
e ambiente 
de poder. 

O trabalho relata que existem forças, além das recompensas financeiras 

que levam esses profissionais a buscar grandes desafios. Fatores de caracter 

psicológicos devem ser considerados. Luis Paschoal, CEO da DPaschoal 

acredita que uma pessoa ao atingir a posição de Chair ou CEO. já trilhou uma 

carreira de sucesso e o desejo da conquista, o desejo de vencer é a força 

interna rnotivadora que impulsiona esse profissional. Ele faz urna analogia com 

um atleta que está competindo, não pelo prêmio, mas pelo prazer de se 

superar. Deborah Wright, CEO da Amélia.com aceitou o desafio de assumir 

urna área totalmente diferente de suas experiências, pois sentiu-se desafiada a 

enfrentar uma realidade totalmente nova e inovadora. Para Bandeira Maia, 

CEO da Zetax, aceitar desafios significa vontade de se superar, fazer melhor 

que os outros. A declaração do CEO da Embratel, Dílio Penedo apresenta 

características de liderança ao confirmar que a força motivadora que o 

impulsiona é o desejo de realizar, concretizar um projeto, uma idéia, através da 

influência positiva sobre as pessoas. Apesar de serem apenas quatro 

depoimentos, eles reforçaram a teoria de DONALDSON e LORSCH que 
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defendem as forças psicológicas como um fator influenciador das escolhas dos 

C E Os. 

Em referência ao relacionamento entre o CEO e o conselho de 

administração, foi possível aprender que esse está diretamente ligado às 

características da empresa, da personalidade do CEO e do mercado. Não 

existe um padrão de comportamento bem consolidado o qual as empresas 

possam seguir para maximizar essa relação. Apesar do autor, LORSCH sugerir 

que o conselho deva ser uma unidade independente, constituído em sua 

maioria pqr membros externos com o objetivo de introduzir novas idéias, 

monitorar ó desempenho do CEO e as decisões estratégicas, foram observadas 

relações onde as atribuições de ambos não são claramente definidas. Além 

disso, cada CEO entrevistado apresentou um relacionamento diferente com o 

conselho, não sendo possível, a partir das entrevistas, chegar a urna 

uniformidade dessa relação. Em empresas familiares como o Grupo Pão de 

Açúcar e DPaschoal, o proprietário é o próprio CEO e o presidente do 

conselho. Os familiares também são membros desse conselho. Essa realidade 

contribui para uma intensa atuação do conselho em relação a gestão do 

executivo principal O conselho dessas companhias não fica restrito somente ao 

âmbito estiatégico. Deborah Wright relata a partir de experiências ern empresas 

multinacionais e nacionais, que se o centro de poder estiver distante, fora do 

país, o conselho fica restrito a uma área basicamente estratégica e os CEOs 

ficam pouco expostos a ele. Mesmo não sendo uma empresa familiar, a Zetax 

possui urn conselho com apenas urn membro externo e utiliza o conselho como 

um suporte às decisões do CEO. Evidencia-se aqui que o forte poder do CEO, 

prevalece sobre o conselho. Apesar de não possuir um executivo principal, o 

Hospital Vera Cruz possui uma Diretoria executiva que está subordinada ao 

conselho. Entretanto membros da diretoria também fazem parte do conselho de 

administra?ão, não favorecendo um ambiente com idéias antagônicas. 

Na ·percepção da autora, todas as empresas, exceto a Ernbratel, 

apresentaram incidências de "propriedade", onde os principais executivos e 
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proprietárids acreditam no potencial das pessoas e na delegação de poderes, 

mas ainda não se desprenderam do controle. Não apenas se sentem 

necessários na condução da organização, mas também gostam de comandá

las. 

Nos casos apresentados, o relacionamento com o conselho de 

administração não comprova a teoria de LORSCH, que enfatiza o 

fortalecimento do conselho para uma gestão mais eficiente. 

I 

Outr'o aprendizado reforçado nas entrevista, foi que as empresas não se 

guiam sozinhas, é preciso uma forte liderança, uma pessoa que faça o papel de 

coach, um treinador, que se responsabilize por cada passo da organização. O 

papel do CEO nessa tarefa é fundamental, pois ele atua como um maestro, e 

tem como função transformar o som gerado por seus funcionários em uma 

sinfonia. Deborah comenta que a habilidade de lidar ·com as mudanças de 

forma natural e criativa e uma visão positiva colaboram para o gerenciamento 
i 

das pessoéis, segundo a executiva elas necessitam de energia e essa força tem 

que vir de cima. O CEO da Zetax define que existem duas características 

básicas que diferenciam um gestor de outro . A primeira é o ritmo que ele impõe 

a companhia e a segunda é capacidade de tomar decisões rápidas. A 

velocidade nas respostas também foi uma questão determinante mencionada 

por Deborah. 

Muitas empresas fracassam porque não têm uma forte liderança. Erros 

básicos du'rante o processo de mudança ainda são cometidos pelos principais 

executivos, muitas vezes por não compreenderem a diferença entre 

gerenciamento e liderança. 

Vários fatores colaboradores para o processo de mudança foram 

apresentados no trabalho, entretanto a comunicação foi amplamente citada 

como um dos facilitadores desse processo. Todos os líderes entrevistados 

acreditam lque a comunicação ineficaz em uma empresa pode levá-la ao 

fracasso. ~té mesmo, o CEO da General Motors, R. SMITH, declarou à revista 
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Fortune que a sua falha em conseguir reverter a situação da empresa 

rapidamente, foi devido a incapacidade de comunicar logo no início e 

freqüentemente a visão da GM. Novos canais de comunicação precisam ser 

explorados e as mensagens claramente divulgadas. Os líderes são os 

responsáveis pela intensa comunicação dos resultados e metas alcançadas e 

pela con~xão dos objetivos da organização com os valores dos funcionários. 

Canais alternativos como a Intranet, Internet, TV interna, reuniões formais e 

bate-papos devem ser incorporados ao sistema. A velocidade de resposta 

desses canais cria urna dinâmica necessária às operações. 

No que diz respeito a capacitação interna da empresa, cada vez mais o 

foco nas pessoas se torna fundamental. Essa afirmação é fortemente 

observada nos depoimentos dos cinco CEOs . Eles acreditam cada vez mais 

que é necessária uma gestão participativa, clara e transparente para se 

conseguir a rápida adesão de todos os funcionários. Deborah Wright alega que 

as pessoas precisam "comprar as idéias", caso contrário surgirá a sabotagem e 

as atividades não serão executadas. Bandeira Maia, vai além desse argumento, 

ele não acredita que nada que é mandado ou imposto será executado, é 

necessário mostrar um grau de coerência em todas as atitudes internas para 

que todos acreditem nos valores da organização. Para Luis Paschoal, 

funcionários precisam se sentir uma peça importante dentro do sistema e 

precisam ser respeitados acima de tudo. 

As empresas fracassarão se não compreenderem a importância de seus .. 

funcionários dentro de suas estruturas. Incorporar os melhores funcionários e 

motivá-los a superar a concorrência será o desafio central dos anos que vêm 

pela frente. As empresas estão gerenciando forças de trabalho mais 

capacitadas e mais exigentes e uma forte e correta liderança para conduzir 

esse poderoso capital intelectual se torna essencial. Os funcionários estão 

buscando uma relação de trabalho de "duas vias". Estão dispostos a oferecer 

seu capital intelectual e a contribuir de maneira eficaz para o crescimento, 

porém esperam que a empresa apresente condições para o crescimento 
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profissiona:l, incentivando a participação nas decisões, a tomada de riscos, o 

aprendizado, a inovação. Para Deborah Wright a fidelidade desses talenios está 

baseada na qualidade da proposta, do projeto, do trabalho que eles vão 

desenvolver. Se os funcionários 

contribuindo e estão sendo ouvidos, 
I 

enxergarem que 

eles serão fortes 

estão aprendendo, 

aliados à direção da 

empresa. ~a opinião de Bandeira Maia, o funcionário para se sentir motivado e 

comprometido com a empresa precisa vivenciar o um ciclo completo; participar 

das decisões, contribuir para os resultados, receber feed-back e ser 

devidamente recompensado. 

As empresas não podem mais se limitar a saber recrutar, manter e 

treinar sel!ls funcionários, mas devem conseguir estimular seu potencial 

criativo. A autora defende a idéia de que o caminho para manter o crescime-nto 

e criar valores novos para os clientes é através do aprendizado e da inovação. 

As grandes corporações já iniciaram os primeiros passos e os resultados se 

mostraram
1 
eficientes. A Ford conseguiu transformações profundas através de 

programas~ de aprendizado e do ensino, conduzidos pelo próprio CEO, J. 

NASSER e sua equipe de liderança. Empresas como a 3M, G.E. Pfizer têm 

conseguido não só sobreviver mas também têm alcançado crescimentos 

expressivos através do incentivo à cultura da inovação. Apesar dos 

entrevistados se mostrarem preocupados e valorizarem o aprendizado, a 

disseminação do conhecimento e a inovação, não foi verificada, durante as 

entrevistas, a existência de programas formais, normas e metodologias para a 

condução desses processos. Como o trabalho mencionou nos capítulos 

anteriores, o ensino e a inovação não acontecem por acaso, é necessário um 

esforço contínuo que nasce do envolvimento e comprometimento do CEO e 

suas equipes diretas e se propaga por todos os níveis da organização. Regras 

e recompensas são estabelecidas para que esses programas não se percam ou 

sejam po~tergados. Na compreensão da autora, a empresa que possui 

procedimehtos mais próximos aos da teoria apresentada é a Embratel, talvez 

por estar mais próxima a uma empresa americana líder de mercado, a MCI. 

Durante o processo de privatização, a empresa criou programas formais de 

102 



treinamentos, de mudança cultural, de comunicação envolvendo todos os 

funcionários. O Hospital Vera Cruz tem como uma das principais prioridades o 

aprendizado de seus profissionais. Cada chefe de departamento deve 

apresentar e aprovar junto a diretoria um programa de treinamento formal para 

cada indivíduo. Bandeira Maia, da Zetax, instituiu um programa denominado 

"Ghost" para dividir suas experiências com um executivo com potencial de 

liderança e o programa café da manhã para compartilhar idéias com seus 

subordinados diretos. Essas atitudes não representam um metodologia 

consolidadi:t e não podem ser comparadas aos processos estabelecidos nas 

grandes empresas que incorporam esses dois tema às suas estratégias, como 

é o caso da 3M cuja estratégia principal é a inovação. Pode-se concluir que são 

atitudes intencionadas a atender esses desafios, porém ainda muito tímidas. 

Essa conclusão pode essar baseada . no fato das empresas 

entrevistadas não serem líderes de mercado, nem empresas que de se 

encontram em situações difíceis próximas ao fracasso. Na realidade são 

empresas, bem posicionadas em seus segmentos que estão em uma etapa 

anterior a inovação. Para elas, a prioridade é fazer benchmarking em relação as 

organizações vencedoras do mercado visando aumentar a competitividade e 

acompanhar as mudanças. Buscam idéias e processos que foram eficientes em 

outras emwresas e que podem ser repetidos em suas organizações. Empresas 
' 

que não estão enfrentando situações de medo ou são líderes do segmento não 

arriscam na inovação, elas estão confortáveis com essas posições e não 

sentem necessidade em se movimentar da "zona segura". 

O conflito ao concluir esse argumento surge quando os entrevistados 

mencionam que um dos principais desafios dos CEOs na nova economia é a 

capacidade de antecipar as tendências, as mudanças que ocorrerão no futuro. 

Pelas declarações percebe-se que eles valorizam a teoria apresentada no 

capítulo cinco sobre "a nova mentalidade para os negócios". Acreditam que é 

necessária uma visão externa capaz de antecipar os fatos, de maximizar as 

relações com fornecedores, clientes e até concorrentes. 
I 

103 



Porém na compreensão da autora, para essa visão se concretizar é 

preciso virar o jogo, mudar as regras, inovar. Essas empresas acreditam nessa 

teoria, mas ainda não mostraram sinais concretos que estão dispostas a 

arriscar, a criar novas regras para o futuro. Declaram a importância de sair à 

frente dos !concorrentes, de não ficarem em segundo ou terceiro lugar, mas 

talvez ainda não se sentem capazes de assumir essa iniciativa. Conhecem "o 

que" deve ser feito para sobreviver e crescer no futuro, conhecem o jogo que 

devem jogar, mas ainda não estão prontos para o "como" devem jogar. 

O trabalho, através dos capítulos iniciais procurou mostrar caminhos de 

"como" se chegar a uma nova mentalidade de negócios. Esses caminhos 

capacitaram as empresas para alcançar "o que" precisam realizar. Uma 

empresa só parte para a inovação, só se sente segura em arriscar quando as 
I 

bases dos hegócios estiverem reforçadas. 

Foi possível conhecer através de estudos realizados pcir KOTTER que 

esses executivos passam grande parte do tempo negociando e conversando 

com acionistas, clientes, funcionários e órgãos governamentais. Eles confiam e 

precisam de feed-back para atualizarem suas agendas. Os entrevistados crêem 

na importância de comparecer em clubes, festas, torneios pois são lugares 

freqüentadps por profissionais do mesmo nível onde idéias podem ser trocadas 

e negócios1 podem ser feitos. Na visão de Luis Paschoal , os C E Os devem estar 

presentes em quatro áreas diferentes. São elas; a área educacional, o setor 

industrial (Fiesp, Ciesp), a comunida=ele onde a empresa está inserida, e no 

ambiente de poder que tenha alguma influência. Além disso, ele e Dílio Penedo 

acreditam que a responsabilidade social deva fazer parte da agenda desses 

profissionais. 
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8. ANEXOS 

8.1 Condução da entrevistas 

As entrevistas foram conduzidas pessoalmente pela autora, com o objetivo 

de explorar as idéias e opiniões desses profissionais brasileiros, em relação 

as temas abordados no trabalho. 

Todos 0s entrevistados se mostraram interessados em colaborar com a 
I 

dissertação e só não foi possível decorrer sobre vários outros assuntos 

devido ao tempo reduzido que esses profissionais possuem . 

As entrevistas realizadas foram apresentadas como anexos ao trabalho e 

foram reproduzidas de forma fiel aos depoimentos dos CEOs. Elas não 

deverão ser publicadas em outros meios de comunicação. 

A partir das informações coletadas, a autora não pretende obter conclusões 
I 

sobre os assuntos apresentados no trabalho, mas sim obter uma tipologia e 

indicaçoes que venham reforçar os argumentos discutidos no trabalho. 
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Entrevista 1 

Entrevista com Deborah Wriqht 

Considerada uma das maiores especialistas da área de consumo no pais, Deborah 
Wright iniciou sua carreira como trainee na indústria de sorvetes Kibon, em 1980. 
Aos 41 anos ocupou a gerência geral da Parmalat do Brasil, tendo anteriormente 
sido a principal executiva das empresas Tintas Coral, Kraft-Suchard, divisão da 
Phillip Morris e Kibon. 

Há alguns meses atrás recebeu uma proposta do Grupo Pão de Açúcar para 
assumir a .função de CEO da nova operação internet do grupo, o 'amelia.com.br', 
portal de conteúdo, serviços e e-commerce que tem como foco todo o 
gerenciamento de problemas domésticos da dona de casa. A idéia da operação é 
reunir em um único endereço informações úteis, como dicas de saúde, 
entretenimento e cuidados com as crianças, além de serviços de encanador, 
chaveiro e de revelação fotográfica, entre outros. O site também vai agregar os já 
consagrados serviços do Pão de Açúcar Delivery e compras eletrônicas da rede 
Eletro. 

1. Qual foi o principal desafio que a fez aceitar a proposta do Grupo Pão de 
Açúcar? 

"Era um desafio com características de empreendedorismo, desafio de aprender 
tudo sobre Internet, porque seria um segmento novo de mercado, um novo 
instrumento de venda e de comunicação. Para mim, era um projeto bastante 
ambicioso e muito atraente. Além disso havia a possibilidade de participar com um 
porcentagem da empresa, uma participação no equity da empresa " 

2. A empresa familiar, por mais profissionalmente administrada que seja - e de 
fato isso acontece fortemente com o grupo Pão de Açúcar, tem uma dinãmica 
própria e uma possibilidade de carreira bastante diferentes da empresa 
multinacional. Como foi essa transição de passar de uma empresa 
multinacional para uma empresa familiar? 

"Trabalhei anteriormente em quatro multinacionais e a última foi a Parmalat, que é 
uma multinacional mas familiar. Concordo que as empresas têm características 
bastante diferentes, porém não diria caminhos de carreiras diferentes. Isto não 
deve-se ao fato de ser familiar ou não e sim as características da própria empresa, a 
área em que atua, a perspectiva de desenvolvimento e crescimento. Em uma 
empresa familiar, fatalmente você está exposto a um certo grau de personalismo, 
provavelmente também a uma gestão mais controladora, mas isto depende muito do 
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envolvimento dos familiares no negócio. Existem casos onde os familiares estão 
mais afastados e delegam a gerência para outros profissionais. Pode acontecer o 
contrário, em multinacionais, dependendo dos dirigentes pode-se encontrar um 
gestor altamente profissional mas centralizador. 

Em geral em uma empresa multinacional os processos são melhores desenhados, o 
top management se concentra mais nas decisão enquanto a estratégia, e os 
detalhes da execução são delegados por toda a estrutura organizacional. Em uma 
empresa familiar o que você encontra é a participação em todas as etapas do 
processo. Isto acontece em empresas familiares que têm executivos da família 
participando da gestão, como é o caso da Parmalat e como é o caso do Pão de 
Açúcar". 

3. Como a Sra. Definiria a cultura de uma empresa virtual? Quais são os 
principais valores? 

"A Amélia.com é uma empresa nova, temos somente seis meses, nós estamos nos 
consolidando como uma quinta bandeira do grupo Pão de açúcar, até mesmo 
porque no mundo da Internet, a estratégia vencedora é aquela que consegue 
conciliar as vantagens do mundo virtual tendo um braço eletrônico com as 
vantagens do mundo físico. Juntar o mundo virtual com o real. 

A cultura ainda está em formação, temos um grupo bastante balanceado com 
jovens e vários profissionais que vieram na chamada velha economia com uma 
experiência anterior. E um grupo dinâmico, unido, que começou pequeno e está se 
expandindo. Toda essa onda de Internet ainda e embrionária, ainda existe muito 
folclore, a mídia escreve bons artigos, cria histórias. Existe, sem dúvida, muita 
energia, são jovens com muita vontade de realização, eles têm características forte 
de empreendedorismo, são pessoas que conseguem conviver com falta de 
processos e a falta de estrutura, pessoas que na verdade fazem acontecer e têm 
capacidade de ação sem característica de dependência, gostam de tomar mais 
riscos. Esse é o tipo de profissional que é atraído pela oportunidade que é a 
Internet". 

Talvez um grupo menos fiel à empresa? 

"Não, a fidelidade para eles vai estar na qualidade da proposta, na qualidade de 
projeto, no trabalho que eles vão ter oportunidade de estar desenvolvendo. Se eles 
enxergarem que estão aprendendo, estão se desenvolvendo, estão contribuindo, se 
for um trabalho relevante para a carreira deles, você terá fidelidade desse tipo de 
profissional . Empresas com características burocráticas, sem muito inovação. que 
não tomam riscos, de alguma forma convidam esses profissionais a buscarem 
alguma outra oportunidade no mercado. São profissionais de uma nova era. para 
eles é a mesma história que um casamento, dura até o ponto que está sendo bom 
para ambos. E uma relação de trabalho que tem que fazer sentido, e que deve se 
renovar todos os dias de manhã quando a pessoa levanta e sai para trabalhar. " 
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4. Entendo que o gerenciamento das pessoas desses dois mundos sejam 
bastante distintos. Como passa a ser o gerenciamento de um time cuja relação 
com a empresa é muito menos baseada no emprego tradicional e muito mais 
fundamentada em projetos e ações temporárias? Qual é a mudança do ponto 
de vista do CEO. 

"É necessário um novo estilo de liderança. Hoje existem equipes super inteligentes, 
bem formadas, rápidas, ambiciosas, que querem levar a frente seu projeto de vida. 
A forma de liderança para esse profissional é a liderança participativa. É 
fundamental muito trabalho em consenso, e já não existe espaço para uma 
liderança assertiva e determinadora. Esses profissionais querem a participação nas 
decisões, compartilhamento nas escolhas estratégicas e acima de tudo, essas 
pessoas precisam estar compradas com as idéias. Existe uma plataforma muito 
ampla para discussões e respeito às idéias que qualquer colega traga, 
independente do cargo que exerça. Em alguns momentos eu como CEO, faço o 
papel de mediadora das decisões, e as pessoas aceitam pois reconhecem a função 
do lider. Mas todos sabem que eles tiveram o tempo e a oportunidade de estarem 
colocando seus argumentos. · 

Realmente acredito que essas são características de uma empresa vencedora, 
independente do ramo da atividade. Hoje em dia não existe mais uma única pessoa 
com o domínio do conhecimento, pois esse se tornou tão diversificado que é 
impossível alguém ter conhecimento de todas as áreas. Atualmente a única forma 
de se ter uma gestão eficaz, é adotar um estilo participativo democrático, mesmo 
que às vezes, ele se torne mais lento, mas quando uma decisão é tomada ela tem 
uma unidade de propósito. Em um sistema autocrática, a decisão é tomada muito 
mais rapidamente por uma única cabeça, porém ocorre uma resistência nas 
camadas seguintes da hierarquia. Com a falta de aceitação e comprometimento. 
ocorre a sabotagem, as pessoas ficam de braços cruzados, uma vez que não foram 
envolvidas e não apoiaram essa decisão. Se a decisão não é apoiada em todos os 
níveis da organização, ela é ineficaz." 

5. Como a empresa procura desenvolvimento individual? 

"As pessoas participam de programas de treinamento. A Internet é um mercado 
novo e todos participaram muito de palestras, seminários. Os funcionários 
especializados como por exemplo profissionais da área de logísticas, marketing, 
tecnologia atendem aos seminários, ou cursos relacionados aos respectivos 
assuntos. 

6. O grupo Pão de Açúcar tem como uma de suas prioridades desenvolver a 
cultura de liderança? 

"É um estilo de gestão interessante. Apesar do processo de tomada de decisão 
ainda ser muito centralizado, o grupo tem uma gestão participativa, as pessoas são 
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estimuladas a colocarem suas opm1oes e seus pontos de vista, indepencente se 
eles vão ser aceitos ou não. Existem fóruns, comitês onde cada área é com idada a 
participar e fazer uma apresentação. Existe uma reunião plenária toda segunda
feira conduzida pelo próprio Sr. Abílio Diniz, com a participação de :ento e 
cinqüenta gerentes nacionais onde são mostrados e compartilhados os resultados 
da empresa e também são analisados os indicadores de performance. Nesse 
aspecto acho que é uma empresa que procura estimular a liderança em vários 
níveis". 

7. Uma vez definida uma direção para a empresa, quais os mecanismos 
utilizados para alinhar as pessoas para caminharem na mesma direção? 

"A comunicação realmente é o fator mais importante nas empresas. Poucas são as 
empresas que se comunicam bem . Isto que é a arte, de conseguir que uma decisão 
estratégica que parte lá do topo seja executada na ponta. O desafio é fazer essa 
comunicação soar de uma forma eficiente por todos os níveis, e que seja 
acrescentado a cada nível o detalhe que é preciso para a realização do que foi 
planejado. A estratégia é macro e muito simples de ser elaborada e é r:o micro 
detalhe que você vai conseguir excelência na execução ou a grande encre;;ca. É a 
qualidade da execução final que faz a diferença, os detalhes dependem de uma 
comunicação extremamente eficaz que através de uma forma em cas:ata vai 
passando de um nível para outro. 

A figura que eu uso para ilustrar esse exemplo, é painel do urso nas olimpíadas de 
Moscou. Um painel humano. Imagine que trabalho de coordenação, de execução 
sincronismo. Todo mundo fez a sua parte na hora certa, sem grandes prcblemas, 
trabalhando de uma forma uniforme para que o conjunto surpreendesse a õados os 
telespectadores do mundo inteiro. Essa é uma estratégia muito bem execut;;da.'· 

8. Como era o relacionamento com o conselho de administração nas 
empresas multinacionais que a Sra. Atuou? Qual era a freqüência destas 
reuniões e os principais temas abordados? 

"Em se tratando de empresas multi nacionais cuja a sede é fora do Brasil, o conselho 
fica restrito a uma área basicamente estratégica e os profissionais, dirigentes que já 
tenham atingido uma posição de CEO ficam muito pouco expostos a esses boards. 
As reuniões acontecem uma vez por ano, onde são feitas apresentações sobre o 
negócio. O conselho desempenha a função de aconselhamento, cooperaçãc. possui 
o papel de "coach", um pouco mais distante. 

No caso de uma empresa brasileira, onde eu fazia parte do board da Bata·:ia, uma 
Holding Company formada pela Parmalat e Batavo, nós nos reuníamos um;; vez por 
mês e participávamos bastante não só no âmbito estratégico, pois era um board 
local trabalhando com uma empresa local. O Pão de Açúcar tem um conselho muito 
ativo e também se reúne uma vez por mês. Eu tive a oportunidade de perceber pelo 
nível das questões que eles conhecem bem os negócios do grupo, eles tem uma 
participação ativa". 
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9. Nesse mundo totalmente novo de Internet, de que maneira os membros do 
conselho procuram aumentar o aprendizado desde mercado para se tornar 
colaboradores mais eficientes? 

"Apesar de não serem profissionais da Internet eles mantêm suas leituras 
atualizadas, lêem os principais periódicos locais e também internacionais, possuem 
conhecimento dos principais artigos que circularam no mercado sobre Internet e 
mercado eletrónico. Além disso, aprendem também com as apresentações feitas 
pela empresa ." 

10. Com as rápidas mudanças, que habilidades serão necessárias para que os 
profissionais das mais diferentes atividades possam gerenciar pessoas e 
projetos e ter sucesso? 

"Lidar com as mudanças de uma forma natural, aproveitando tudo como uma 
oportunidade. Procurar sempre o alinhamento, compreender o impacto das 
mudanças nos negócios. É muito importante a capacidade de análise da situação, 
dos riscos envolvidos, sobretudo uma capacidade de liderança. E por último uma 
visão positiva dos fatos e como se posicionar diante a essa nova situação. 
Devemos encarando os acontecimentos sempre como um desafio.· A característica 
do profissional vencedor é saber se divertir, e não se desesperar, ter uma 
capacidade de renovação, dinamismo, otimismo, surlar a onda e aproveitar, passar 
o entusiasmo para o seu time." 

11. Na opinião da Sra. Quais são os principais desafios enfrentados pelos 
lideres organizacionais na virada do século? 

"Não se pode perder de vista a velocidade das mudanças. Temos muito pouco para 
analisar e planejar. Precisamos tentar mais vezes, tomar mais riscos, chutar mais 
vezes ao gol, porém sempre monitorando essas tentativas para melhorar." 

12. Como os seus ativos contribuem para o sucesso do empreendimento ? 

"Esses vinte anos de experiências em outras áreas me qualificam e me capacitam 
para liderar um time. Mas o que estou experimentando aqui é completamente 
diferente. No momento estou dirigindo um carro sem espelho retrovisor e o que me 
qualifica é o entusiasmo. Isto me certifica que nós estamos construindo um projeto 
inovador e diferente que representa o futuro. Além disso, a capacidade de gerir 
pessoas. O que faz a diferença são as pessoas, a qualidade do time é fundamental, 
a tecnologia pode ser adquirida por todos, mas a capacidade intelectual não. Uma 
coisa que eu percebi é que pessoas boas gostam de trabalhar com outras pessoas 
boas, pois a energia gerada dessa relação permite a escalada para outros 
patamares, permite o desenvolvimento de todos." 
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13. De acordo com o seu ponto de vista, o sucesso da empresa está 
diretamente relacionado com o sucesso pessoal do executivo que a gerencia? 

"Acredito no contrário, você é conhecido como executivo X que conseguiu tal 
sucesso em tal empresa e não porque você é um executivo de sucesso que a 
empresa obteve sucesso por conseqüência.Acho que a relação está invertida" 

14. O que contribui para o sucesso profissional de uma mulher? A dedicação, 
a organização, a perseverança, a ambição? Comente o seu sucesso. 

"Um pouco de tudo. São escolhas, são sacrifícios, são divisões, enfim vários papéis 
e você tem que tentar equilibrar esses papéis. Existem cobranças em muitas áreas, 
com o tempo você aprende um pouco a fazer essa divisão. É muito importante ter 
um apoio de família ou de um parceiro e ter uma estrutura física por trás para que 
as coisas funcionem. independente da sua presença ou não" 

15. Imagine uma mulher na posição de CEO e um homem na mesma posição. 
Na sua perspectiva quais são as principais diferenças de estilo de liderança 
que existe entre os dois? 

"Somente recentemente as características de liderança de uma mulher passaram a 
ser valorizadas. Quando iniciei a minha carreira, características que hoje são 
valorizadas como trabalho em equipe, decisão em consenso, contato maior com as 
pessoas e o lado mais intuitivo, toda essa parte de percepção que a mulher tem por 
natureza não era considerada nas .organizações. O que era valorizado era lado 
masculino, a organização, o planejamento, a frieza nas decisões. Não se valorizava 
o lado direito do cérebro. Recentemente começou toda uma história de inteligência 
emocional. Passei boa parte da minha carreira procurando sempre a parte da 
eficiência, lógica, racional pois na época isto que era importante. E na verdade o 
comportamento humano tem muito pouco de racional e lógico, mesmo em relação 
as decisões. É incrível como as decisões nas empresa são tomadas muitas vezes 
por razões emocionais. Algumas pessoas tentam travestir a decisão de todo um 
racionalismo, mas na verdade é pura racionalização, a decisão já está tomada. O 
ser humano tem os dois lados e ele não consegue abalar. Logicamente existem 
alguns gestores que estão podendo dar vazão a esse seu lado intuitivo. 

Se você não usar essa parte emocional, intuitiva, que mostra que você se importa 
com os outros. você não vai conseguir transmitir isto a eles. As pessoas percebem 
quando essa atitude é autêntica, não se pode fingir, treinar esse tipo de interação. 
Somente agora esses tipos de valores foram incorporados a educação dos homens, 
porque antes eram considerados características do mundo feminino, Hoje um 
homem moderno é um homem sensível, participa da educação dos filhos, colabora 
com a Iam ília. São qualidades importantes para todos os administrados 
independentes do sexo. Acredito que existam homens que usam esse lado de uma 
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forma extraordinária e ao mesmo tempo existem mulheres que negam esse lado e 
não fazem um papel tão eficaz quanto administradoras. 

Se as mulheres acordaram mais cedo para isto, é uma vantagem competitiva 
nossa." 
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Entrevista 2 

ENTREVISTA COM O SR. DILIO PENEDO 

Executivo brasileiro da área de telecomunicações, Dilio Penedo iniciou sua carreira na 
Embratel em 1968 onde atuou durante 6 anos. Após esse período, assumiu a diretoria 
técnica da Telebahia em 1974, permanecendo nesse cargo até 1985, quando foi 
transferido para São Paulo para o cargo de diretor técnico da Telesp. Em 1987 foi 
convidado a presidir uma empresa privada do setor de telecomunicações, chamada 
Telemulti, onde permaneceu até 1992. Nesse mesmo ano assumiu a presidência da 
NIFE do Brasil, empresa do grupo Alstom. 

Em 1995 recebeu o convite para o grande desafio de presidir e preparar a Embratel 
para o processo de privatização. 

A Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações), tem como missão oferecer 
serviços de telecomunicações(telefonia, transmissão de dados e imagem) bem como 
operacionalizar as chamadas telefônicas interurbanas e internacionais. Em 1998 com a 
realização do leilão do sistema Telebrás, a norte-americana WORLDCOM adquiriu o 
controle acionário da Embratel. 

A WORLDCOM, controladora da Embratel, é a segunda maior empresa do mercado 
norte-americano de ligações interurbanas, e em 1998 foi avaliada em US$ 80 bilhões. 
A empresa é líder na criação e fornecimento de serviços de tecnologia de informação 
destinados a pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos e no resto do mundo. 
Desde sua criação, em 1968, é reconhecida como pioneira por ter iniciado a 
concorrência no mercado de ligações interurbanas. Sediada em Washington, D.C., tem 
uma receita anual de US$ 20 bilhões e 60 mil empregados em todo o mundo. 

Durante o processo de aquisição, Dilio Penedo foi convidado a permanecer no cargo 
de principal executivo até o final de 1999, quando assumiu o cargo de presidente da 
Embratel Participações. 

Nos últimos cinco anos, a Embratel passou por duas fases de mudanças que alteraram 
significativamente a estrutura organizacional da empresa. Na primeira a empresa se 
preparou para a transição de uma empresa estatal para uma empresa privatizada, 
visando maior competitividade, flexibilidade e agilidade para enfrentar a entrada de 
fortes concorrentes no mercado. 

Na etapa seguinte, com a aquisição do controle acionário pela WORLDCOM 
em 1998, a Embratel sofreu novamente uma onda de transformações com o objetivo 
de se tornar a maior empresa de telecomunicações em seu segmento. 
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1' fase- Transição de uma empresa estatal para uma empresa privatizada. 

1. A empresa estatal, por mais profissionalmente administrada que seja - e de 
fato isso acontecia fortemente com a Embratel, tinha uma dinâmica própria, uma 
velocidade correspondente as necessidades de um mercado monopolista, e já 
tinha uma cultura bastante consolidada. 

Quando o Sr. recebeu o desafio de preparar a Embratel para ser uma empresa 
privatizada e competitiva, qual era a grande transformação a ser feita naquele 
momento? 

"Nessa época, a empresa Embratel vinha enfrentando preJUIZOS operacionais e a 
primeira prioridade era realizar um turn-around. Na primeira análise da empresa, foi 
detectada a necessidade de se obter resultados operacionais positivos, aumentando a 
receita, através da venda de mais serviços, mais instalações de circuitos e fazer uma 
racionalização na estrutura da Embratel para se tornar uma empresa mais ágil. 

Dentro da prioridade de aumentar a receita e otimizar a estrutura, a Embratel possuía 
dois tipos de atividades, a telefonia e a prestação de serviços direto. 

A receita da telefonia representava 75% a 80% do total. Porém, pouco poderia ser feito 
nessa área, já que a Embratel era uma "carrier" repassava as chamadas de uma 
empresa Telebrás para outra empresa Telebrás, nessa época não tínhamos uma 
administração voltada para a telefonia. 

A outra fonte de receita vinha dos serviços de transmissão de dados e de vídeo 
prestados para aproximadamente 40 mil clientes e foi aqui que a empresa resolveu 
atuar para aumentar as vendas, aumentar a velocidade de atendimento aos clientes. 

O nosso quadro técnico muito bem preparado, foi usado para a introdução de novas 
tecnologias. Visando um aumento da receita, foi iniciado na empresa um processo para 
a identificação dos serviços que davam lucro e os serviços que davam prejuízos e 
consequentemente as tecnologias mais antigas e ultrapassadas foram substituídas por 
tecnologia mais moderna. Assim conseguimos uma melhoria na qualidade dos 
serviços. um aumento de tarifas, de preços e consequentemente, um aumento da 
rentabilidade da empresa." 

2. Na sua visão de líder, como o Sr. conduziu o processo de transição de uma 
empresa estatal para uma empresa privatizada? Como foi o processo de 
comunicação, de alinhamento das pessoas, o processo de motivação? 

"Aqui a melhor palavra pode ser "processo". Acreditávamos que a mudança de cultura 
tinha que ser feita através de uma mudança progressiva. Fizemos um planejamento 
para que isto acontecesse. Procuramos identificar dentro da empresa as lideranças 
que ainda tinham um comprometimento com a empresa pelo menos nos próximos 1 O 
anos. A empresa tinha idade média de 41 anos, e os lideres e gerentes estavam 
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próximos a aposentadoria, portanto essas pessoas dificilmente se comprometeriam 
para que as mudanças ocorressem muito rapidamente. 

Simultaneamente contratamos uma empresa de consultoria que nos ajudou na 
identificação dos processos que intendíamos que deveriam ser revistos para que a 
empresa se tornasse mais ágil, mais próxima dos clientes, para que a empresa 
compreendessem o mercado que ela atuava, como eram os clientes, quais eram os 
melhores serviços, o que os clientes desejavam, tudo aquilo que uma empresa privada 
faz no mercado e que a Embratel não !azia. 

É preciso entender também que naquele momento, o modelo de privatização ainda não 
estava definido, só !oi ser definido depois de três anos. Iniciamos esse processo de 
mudanças um pouco as cegas." 

3. A cultura da empresa propiciava essa mudança? 

"De jeito nenhum. A Embratel era voltada basicamente para tecnologia, engenharia e 
para qualidade de serviço, não estava voltada para o cliente, e nem para prestação de 
serviços. Foi nessa área que decidimos atuar, usando o ponto forte que era a 
engenharia e a tecnologia e desenvolvendo a parte de serviços, o lado comercial, o 
lado de vendas e pós vendas para que a empresa no momento da privatização, já 
pudesse estar operando quase como uma empresa privada." 

4. Com foi o processo de comunicação da mudança. 

"Foi uma parte importante, pois tínhamos um jornal interno e usamos o processo de 
comunicação direta através de quadros de aviso. Tudo que era leito, era comunicado e 
explicado para todos através desses comunicados, escrevíamos no jornal interno como 
deveria ser a mudança. Explicávamos o que significava a privatização, a perda do 
monopólio, como a empresa deveria operar depois da privatização, quais valores que 
deveriam ser mudados na empresa. Isto também !oi leito com os gerentes, na época 
cerca de 1000 gerentes. Criamos planos de treinamento, plano de mudança cultural, 
plano de comunicação envolvendo todos os funcionários. 

Enfim, cada mudança importante era comunicada a todos, enviávamos cartas 
diretamente para cada empregado para que ele soubesse o porquê de toda aquela 
mudança e entendesse o que estava acontecendo." 

5. Nessa primeira etapa, as pessoas resistiam fortemente à mudança? Relate as 
principais causas. 

"Com certeza, as pessoas resistiam. Todo mudança de cultura ocorre com uma 
resistência muito forte. As pessoas têm medo de mudar, se sentem inseguras diante às 
mudanças. Em uma empresa como a Embratel , 35 anos operando da mesma 
maneira, as pessoas preferiam lazer o que elas já estavam habituadas a lazer, elas 
não queriam mudar. 
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A perda do emprego é uma questão que se coloca fortemente para as pessoas quando 
se apresenta uma mudança importante na organização, como foi a mudança de passar 
de uma empresa estatal para uma empresa privatizada. 

Nessa etapa as pessoas procuram se defender, se esconder, e aí é preciso procurar 
aqueles que querem aparecer, que querem se mostrar pois são essas as pessoas que 
irão colaborar com o processo de mudanças." 

6. Comente a seu relacionamento com o board quando a Embratel era uma 
empresa estatal. Em relação a estrutura do board, monitoramento .... Quais eram 
os temas abordados durante as reuniões com o conselho, em relação a uma 
empresa estatal? 

"O conselho de administração de uma empresa estatal é basicamente voltado para as 
aplicações das políticas governamentais, aplicações das leis, existem muitas restrições 
governamentais principalmente aqui no Brasil. Os sistemas de controle são mais 
voltados para planos de investimentos, planos de aplicações de capital, planos que o 
governo determina para a empresa. · 

Basicamente são questões legais, que envolvem empresas estatais e muitas vezes 
são diferentes dos temas abordados em uma empresa privada." 

2' fase a intervenção de uma empresa multi-nacional na vida da Embratel. 

7. Como foi a chegada da Worldcom na vida da Embratel? Foi uma chegada 
suave ou mais agressiva? 

"Foi uma chegada suave, praticamente eles mantiveram toda a diretoria, não fizeram 
nenhuma modificação, eles trouxeram pessoas de alto nível, para entender a empresa, 
entender o mercado e principalmente as regras do jogo do modelo de privatização 
brasileiro. 

Nos primeiros 2 meses nós desenvolvemos um plano de curto prazo - de 100 dias, 
para ser implementado até o final de Dezembro de 1998 onde escolhemos grandes 
temas da empresa e dentro desse temas criamos metas a serem alcançadas em 100 
dias. De fato o objetivo era adaptar a empresa , pois nesse momento já havia uma 
definição do modelo de privatização, do modelo de competição e da maneira de como 
a Embratel queria se posicionar no mercado, já estava tudo definido, era uma questão 
de adaptação. O plano era para preparar a Embratel para enfrentar a competição no 
inicio de 1999." 

8. A entrada da Worldcom, trouxe grandes alterações na estrutura ou na cultura 
da Embratel? Cargos foram eliminados? Novos processos e procedimentos 
introduzidos? 

"Quando eles entraram nós já tínhamos feito durante o período de privatização, dois 
planos de incentivos de desligamento da empresa. 

Nesses dois planos saíram da empresa 2500 pessoas, e o quadro de funcionários 
passou de 12 mil para 9500 pessoas. 
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Conseguimos tiramos as pessoas mais antigas e que estavam mais próximas da 
aposentadoria. Para elas seria interessante receber uma indenização. 

Depois, durante o plano de 100 dias saíram voluntariamente aproximadamente 1500 
pessoas. A empresa ficou bastante enxuta .. No modelo novo a Embratel passou a ser 
uma empresa de telefonia, de operar diretamente com os seus clientes. Foram dois os 
grandes desafios que se colocaram para a Embratel. O primeiro era operar como 
empresa de telefonia, o maior desafio era emitir contas e se comunicar diretamente 
com todos os brasileiros que fizessem chamadas de longa distância, a princípio 30 
milhões na primeira fase e o outro desafio era formar uma grande área comercial de 
vendas para novos serviços, e novas tecnologias que estavam entrando no mercado." 

9. Qual foi contribuição imediata feita pela norte-americana para a criação de 
valor para as operações da Embratel? Novas tecnologias, altos investimentos 
em marketing, capital intelectual? Treinamento especializado? 

"No que diz respeito a telefonia era preciso entrar no mercado de massa onde a 
Embratel nunca tivera nenhuma vocação, tivemos praticamente que construir uma 
empresa nova com a ajuda dos americanos. Na parte de publicidade, era preciso 
mostrar que a Embratel era uma empresa de telefonia, a introdução do código 21, 
obrigou a comunicação de massa durante um período muito longo, o desenvolvimento 
de um sistema que permitisse emitir cerca de 20 a 25 milhões de contas a partir de 
Janeiro de 2000. 

Os americanos trouxeram o seu know-how, pois lá eles tinham competição no mercado 
de longa distância. 

Outra contribuição foi a criação de call-centers que a Embratel não tinha 
anteriormente, para prestar informações diretamente aos usuários, para vendas de 
serviços. 

10. Como foi essa contribuição em relação aos mecanismos de controle e em 
relação a motivação entre gestores e acionistas? 

"Nós tínhamos uma vantagem no processo de privatização, que é ter um único 
controlador, a Worldcom. Isto facilita muito a administração da empresa, a criação de 
objetivos, o estabelecimento de metas de serviços e operações, qualidades, metas de 
obtenção de resultados econômicos financeiros, o relacionamento com os acionistas a 
valorização das ações da empresa, tudo isto é muito mais fácil pois o controlador é um 
só." 

11. Como foi a condução da organização nessa fase de transição de uma 
empresa que operava em um mercado praticamente sem concorrentes para um 
mercado com grandes competidores? A empresa passou a ter um novo foco? 
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"O mundo está passando por processo novo de comunicação, diferente do antigo e 
com a perspectiva de mudanças mais rápidas e maiores, a Embratel também opera no 
mercado de soluções eletrônicas, soluções na transmissão de dados, formação de 
redes, por exemplo a Embratel criou uma unidade de negócio independente somente 
para a Internet. outra somente para satélites, estamos fazendo uma associação com 
uma empresa internacional de satélites para se ter um foco mais global na área de 
satélites. 

Além das tecnologias convencionais estamos terminado de construir, até por obrigação 
contratual com o Governo brasileiro uma rede de cabos ópticos com 26 mil km 
cobrindo praticamente todo o Brasil e uma rede de cabos submarinos ligando o Brasil a 
Europa e aos Estados Unidos criando um triangulo que vai permitir uma comunicação 
com alta confiabilidade e alta velocidade permitindo que o Brasil se capacite para 
apoiar o desenvolvimento brasileiro" 

12. Diante a uma nova realidade, com metas mais agressivas e objetivos 
ambiciosos a serem alcançados definidos pela matriz, como foi o processo de 
comunicação dessa nova direção para os funcionários da organização? 
Comunicar a necessidade de mudar rapidamente para não ser eliminado do 
mercado. A recém ajustada cultura( de estatal p/ privatizada) da empresa facilitou 
esta reviravolta? 

"Nós nos preparamos para desenvolver uma área comercial fortíssima que nunca 
tivemos antes e para isto contratamos muitas pessoas experientes de marketing, 
vendas. gerência de produtos de várias empresas privadas. A contratação dessas 
pessoas tem sido fundamental pois elas contribuem para criar uma nova mentalidade 
na área de vendas. comercial, desenvolvimento, novos canais de distribuição, 
publicidade, propaganda, tudo isto é uma coisa nova e também o processo interno, 
estamos utilizando muito tv executiva para se comunicar com os gerentes e pessoal do 
Brasil . também usamos os métodos tradicionais, Internet, Intranet, passarem 
informações para as pessoas que trabalham conosco." 

13. E com relação ao gerenciamento das pessoas? Como passa a ser o 
gerenciamento de um time cuja relação com a empresa é muito menos baseada 
no emprego tradicional (herança da estatal), e muito mais fundamentada em 
projetos e ações temporárias? A velha fórmula do empowerment, aos moldes do 
que você já empregou em outras companhias, será suficiente para motivar esses 
novos profissionais? 

"Nós contratamos empresas especializadas para introduzir essas mudanças na 
empresa. Nesse processo as pessoas tiveram que descrever o que elas faziam, dizer 
qual o valor que elas agregavam para a empresa e os chefes validaram essas 
informações através de conversas com os empregados. O objetivo era definir metas 
para cada um dos cargos. 

Introduzimos metas para os gerentes, e criamos sistemas de bônus por resultados. 
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Para os gerentes de níveis mais altos, ligados diretamente aos resultados estratégicos 
foram oferecidos os sistemas de stock options - um critério novo aqui no Brasil, mas 
que tem uma tendência de manter as pessoas nas empresas, pois elas começam a se 
sentir como donas da empresa, interessadas no resultados estratégicos da 
organização." 

14. Quando estava no comando da estatal Embratel, o Sr. tinha uma gestão 
menos monitorada pelo "board" (conselho), devido as próprias exigências do 
mercado. Agora, que a Worldcom adquiriu o controle acionário da empresa, qual 
foi a principal mudança em relação ao relacionamento do gerenciamento da 
organização e o board? Em relação a um board com mais poderes e com mais 
interesse em se envolve nas decisões da organização. 

"Como já mencionei anteriormente, em uma empresa estatal, a atenção é voltada 
muito mais para aplicação de políticas governamentais do que para o negócio em si. 

Já o board de uma empresa privada está voltado para os negócios, as funções básicas . 
da empresa, obtenção de resultados, valorização das ações, e todas as políticas e 
diretrizes e objetivos, relacionamento da empresa com o mercado, o crescimento da 
empresa, as possíveis associações, muito estudadas na economia moderna, as 
empresas precisam se associar para crescer, precisam generalizar mais o seu foco, 
expandir seus negócios e os mercados." 

15. Existe uma definição clara das atribuições de ambas as partes? 

Sim, existe, as atribuições estão muito bem definidas. 

16. A área de telecomunicações é considerada uma das áreas mais influenciadas 
pelas rápidas mudanças de mercado e mudanças tecnológicas. Hoje a Embratel, 
está preparada para responder rapidamente as exigências dos clientes e dos 
acionistas? 

"Sim, está preparada. A empresa já provou que pode enfrentar grandes desafios e 
ainda estamos vivendo uma processo de transição de privatização no Brasil. 

A partir de 2002 o mercado vai estar aberto para que as empresas de 
telecomunicações possam fazer investimentos em novas áreas de serviços e a 
Embratel, com certeza vai se expandir por esses novos mercados e por esses novos 
serviços." 

17. Hoje, uma das grandes missões dos líderes é desenvolver pessoas para 
assumir suas posições futuramente. Como o Sr. pessoalmente procura 
desenvolver esses profissionais? 
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"Em primerio lugar, é necessário identificar as aptidões das pessoas, é preciso estar 
próximo a elas para entender quem são os profissionais que estão dispostos a assumir 
responsabilidades. Essa é uma questão fundamental, a partir dai é preciso transferir 
conhecimento especializado a elas, introduzir também o método de melhoria continua 
na empresa inteira e os programas de qualidade. 

É fundamental que a empresa possa operar em diversos lugares com a mesma 
qualidade assegurada. 

Outro passo importante é estimular as pessoas, lideres, gerentes a se comunicarem 
pessoalmente com os clientes. Estimular para que eles saiam da empresa e falem 
diretamente com seus clientes. Os funcionários precisam entender os desejos dos 
clientes, entender o compromisso em compreender o que os clientes desejam e como 
a empresa pode satisfazer esses desejos." 

18. Quais as expectativas que um alto executivo da área de telecomunicações 
pode almejar para o seu futuro? Quais as novas oportunidades nesse mercado 
em rápida evolução ? 

"De fato o mercado de telecomunicação está mudando muito rapidamente, e pode ser 
chamado de mercado de convergência, o serviço atual mais importante ainda é o de 
voz, porém a área dos dados está crescendo a uma taxa muito maior e ainda há o 
fenômeno da internet. Futuramente esses três elementos vão ser oferecidos como um 
serviço integrado, uma coisa só (voz, dados e internet). 

Os profissionais dessa área têm desafios enormes, pois precisam acompanhar essas 
mudanças tecnológicas, precisam trazer para a empresa as informações do mercado 
para que a empresa ofereça os cursos adequados para a suas atualizações permitindo 
a interação com os clientes. 

Ainda existe um desafio muito grande em relação a sofisticação, pois muitas vezes os 
clientes não sabem o que querem e não conhecem todos os benefícios que a 
tecnologia moderna pode trazer para eles." 

19. Quais ils dificuldades em conciliar as altas responsabilidades geradas por 
forças externas como globa/ização, alta competitividade, rápida inovação 
tecnológica e acima de tudo , uma empresa controladora, com a vida pessoal? 

"Isto é um problema .. temos que gostar muito daquilo que fazemos." 

20. Quais são os principais conflitos de interesses de um líder e de uma empresa 
controladora? 
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"Hoje com a pulverização do capital pode haver conflitos na forma como o líder deseja 
conduzir a empresa e a forma como os acionistas querem que a empresa seja 
conduzida. 

Às vezes os objetivos do principal executivo na condução da empresa não são os 
mesmos dos acionistas. Quando isto acontece, desencadeia um processo de 
negociação muito forte e que tem que ser muito bem conduzido para que o executivo 
chefe possa defender suas opiniões e possa explicar suas estratégias para que ambas 
as partes cheguem a uma convergência." 

21. Até que ponto os executivos no comando podem abrir mão de seus valores 
em função dos valores da organização? 

"Acho muito difícil haver diferenças de valores entre os executivos e os acionistas. 
Quem cria os valores, quem conduz os valores é o mercado, se há uma alinhamento 
em relação ao mercado, não teve haver divergências. Podem ocorrer diferenças 
estratégicas, mas não de valores. " 

22. De acordo com o seu ponto de vista, o sucesso da empresa está diretamente 
relacionado com o sucesso pessoal do executivo que a gerencia.? 

"Sim, acho que sim. Um executivo de sucesso é uma pessoa que tem capacidade de 
liderança, sabe liderar processos, conduzir pessoas para os objetivos, então é 
fundamental que o líder de uma empresa seja de fato capaz de mobilizar a empresa 
para aquela direção." 

23. Na opm1ao do Sr. quais são os principais desafios dos lideres 
organizacionais nessa virada de milênio? 

"Diria que identificar as mudanças, perceber o que está acontecendo no mundo, 
entender a globalização, entender os mercados, valorizar a empresa para seus 
acionistas, procurar manter a empresa com produtos adequados e atraentes para os 
mercados, no processo de globalização, entender que os mercados são diferentes, 
portanto os países podem ter prioridades diferentes. 

O papel social da empresa se torna cada vez mais importante. Antigamente as 
organizações não estavam voltadas para a questão social, hoje elas precisam estar 
engajadas com o processo social do país e das suas responsabilidades com as 
populações diretamente relacionadas e é isto que pode fazer diferença no futuro." 
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Entrevista 3 

Entrevista com Marcos Bandeira Maia 

Executivo da área de Telecomunicações, Marcos Bandeira Maia, formou-se em 
Engenharia na EPUC-RIO no ano de 1967. Em 1972 concluiu o curso MBA no IAG
PUC Rio. Iniciou sua carreira no Consórcio lnduco x NEC em 1968, na montagem dos 
primeiros Sistemas de Micro Ondas para comunicação de Larga Distancia para a 
Embratel. Posteriormente teve a oportunidade de trabalhar na Comissão que fundou a 
TELESC, atuando como Diretor Técnico e de Operações. Exerceu cargos de Direção 
na Multinacional Philips. Depois de ter participado do projeto TROPICO junto ao CPqD 
da TELEBRÁS, foi um dos líderes da fundação da PROMON TECNOLOGIA, onde 
permaneceu até o ano 1985. 

Em 1986 iniciou o desenvolvimento do Projeto de uma Central de Comutação Digital 
de Circuitos de Pequeno Porte, que culminou na montagem de sua própria empresa 
em Maio de 1987, denominada Zetax Tecnologia. Empresa que cresceu 
vertiginosamente atingindo em dez anos um faturamento superior a US$1 00 milhões e 
empregando diretamente 700 pessoas. Em Junho de 1999 a Zetax, foi vendida para a 
Lucent Technologies. A principal atividade da empresa é desenvolver projetos, 
manufaturar e comercializar centrais telefônicas analógicas e digitais para o setor 
público e privado. 

1. Comente o processo de preparação da Zetax para a privatização do mercado 
de Telecomunicações e a entrada de grandes concorrentes? 

"A empresa Zetax nasceu a partir de uma sociedade de sete profissionais com 
experiências diversificadas. Logo no início tivemos um crescimento acelerado, depois 
a empresa entrou em uma fase de crescimento mais maduro. Posteriormente só 
ficaram na gestão três sócios executivos e os outros sócios passaram a fazer parte do 
conselho de administração juntamente com um outro profissional externo. 

Com a decisão do Governo de privatização do sistema de telecomunicações, a 
abertura do mercado e a exigência de novos padrões de qualidade, nós começamos a 
repensar a empresa e buscar uma nova estrutura organizacional que a tornasse mais 
competitiva. Acredito que a Zetax nasceu com os processos de qualidade, mas não 
vivíamos corretamente esses processos. Era preciso consolidar os procedimentos com 
o cuidado de não engessar uma empresa ágil e inovadora. Em 1993 a empresa 
obteve o certificado da 1809001. 

Após consolidarmos a idéia de internacionalizar a empresa com a abertura do seu 
capital da Nasdaq, em 1997 contratamos uma consultoria e adotamos uma 
metodologia muito interessante que visualízava uma empresa sem uma estrutura de 
cargos. No primeiro momento só existiram os cargos dos CEO, CFO, COO, e CTO. A 
metodologia consistia no desenvolvimento de uma matriz para cada uma das funções e 
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a formação de um plebiscito interno com uma estrutura de votação, onde cada 
funcionário votaria na pessoa mais indicada para a posição. O resultado revelou um 
consenso nas escolhas e não houveram muitas disputas pelos postos. As aptidões de 
cada indivíduo foram validadas com as habilidades necessárias para o novo cargo e a 
partir de algumas adaptações, nascia uma nova estrutura mais flexível, mais ágil e 
mais democrática". 

2. A cultura da empresa propiciava esta mudança? 

"Sim, e um dos fatores que colaboraram para isto foi o modelo de gestão participativa. 
As pessoas estavam envolvidas nas decisões e acreditavam nas mudanças. 

Em uma organização, mesmo divulgando constantemente que todos vão ser 
recompensados, que todos vão ganhar, as pessoas não acreditam. É preciso bater 
todos os dias na mesma tecla, é preciso uma comunicação intensa e permanente. E 
mais do que isto, é exigido dos dirigentes uma atitude de coerência que não é humana, 
porque os homens por natureza são incoerentes. É necessário mostrar um grau de 
coerência em todas as atitudes internas para que todos passem a acreditar nos valores 
da empresa. Quando isto acontece os novos integrantes aderem rapidamente ao 
sistema. 

Acredito que a principal missão de um CEO é garantir o crescente valor da sua 
empresa para os acionistas, e a partir daí ele vai pensar como atingir esse objetivo 
gerando uma motivação interna gerando um ambiente para que todos se engajem no 
mesmo objetivo." 

3. Quando a Lucent mostrou interesse em adquirir a sua empresa, a Zetax estava 
pronta para enfrentar esse mercado altamente competitivo de 
telecomunicações? Quais eram as características mais atraentes para a Lucent? 

"O que a nossa empresa tinha de mais atraente era a sua cultura. A Lucent Mundial 
não permitiu que a Zetax fizesse parte da Lucent Brasil. Hoje ela é um centro 
independe que se reporta diretamente a Chicago, pois os dirigentes da Lucent 
acreditam que a cultura da Zetax deva ser preservada dentro da corporação mundial. A 
capacidade de fazer acontecer e resolver os problemas em grupo, o "team work" são 
vantagens que a Lucent percebeu logo no início". 

4. Na sua posição de líder, como você conduz a organização para se adaptar as 
rápidas mudanças? Como é o processo de comunicação, de alinhamento das 
pessoas. 

"Na Zetax, o processo de comunicação era feito através de reuniões de integração a 
cada quarenta dias com todos os funcionários. Nessas reuniões eram expostos todos 
os planos e projetos da companhia, as metas, os resultados, as críticas e as 
sugestões. Existiam também as reuniões entre os officers e seus grupos para assuntos 
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específicos. Contratamos ainda, um ombudsman e o trabalho dele foi muito importante, 
pois aos poucos as pessoas foram adquirindo confiança na gestão uma vez que suas 
solicitações eram atendidas através desse profissional. 

Além disso, criamos novos canais de comunicação. Através da Intranet, as pessoas 
passaram a se comunicar rapidamente, escreviam e-mails para seus chefes, para o 
presidente. Eu tinha o cuidado de responder todos rapidamente, mesmo quando eu 
ainda não tinha a resposta definitiva procurava sempre dar uma satisfação para o 
funcionário perceber que estava sendo ouvido". 

5. A principio as pessoas tendem a resistir fortemente as mudanças. Quais os 
mecanismos que você utiliza para reduzir esta resistência durante esta 
adaptação? 

"Para reduzir a resistência é necessário convocar as pessoas para participar das 
decisões. Esse é o passo fundamental, nunca acreditei que nada que você peça ou 
mande executar vai ser realizado. A comunicação em uma organização precisa ser 
clara, transparente, franca , honesta, direta. Abrir as cartas de sugestões, durante as 
reuniões e ier publicamente todas as questões é uma atitude de coragem, e isto só é 
possível em uma gestão transparente." 

6. Levando em consideração que o ritmo da mudança se acelerará ainda mais, 
supõe-se que nenhuma empresa conseguirá fazer frente a um cenário de 
altíssima competitividade sem o comprometimento e a capacidade inovadora de 
seu pessoal. Você concorda com esse argumento ? Se sim, como você procura 
disseminar a cultura de inovação na empresa? 

"Concordo totalmente. Procurávamos disseminar esta cultura de vanas formas. A 
empresa trazia permanentemente pessoas de fora que não estivessem vivendo o dia a 
dia da corporação para palestrar sobre diversos assuntos, com o objetivo de introduzir 
novas idéias e procedimentos. Acredito também nos programas massivos de 
treinamento de 80 a 100 horas/ano. Na empresa tínhamos programas de intercâmbios 
com outras organizações, assim o profissional passava algum tempo em treinamento 
com novas tecnologias, novas culturas, novos métodos de trabalho. A participação em 
congressos e seminários mundiais é fundamental para o contato com as novas 
tendências." 

7. Oferecer treinamentos já não é mais uma vantagem competitiva, o importante 
é a disseminação do conhecimento. Como a empresa procura incentivar isto? 

"Na Zetax para o funcionário receber cem por cento do custo do curso, ou dos 
programas de treinamentos, ele precisava passar esse conhecimento para um grupo 
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m1n1mo de pessoas, através de apresentações, aulas, reumoes. Ele recebia esse 
reembolso após uma breve avaliação de seu chefe em relação a satisfação do grupo". 

8. Uma das grandes missões dos líderes é desenvolver pessoas para assumir 
altas posições futuramente. Como o Sr. pessoalmente procura desenvolver 
esses profissionais? 

"O desenvolvimento de cada indivíduo ·está associado diretamente ao desenvolvimento 
da companhia. A empresa só vai crescer, conquistar Marketing share, aumentar o valor 
agregado de mercado se conseguir permanentemente elevar o nível de seu pessoal. 
Tínhamos o programa chamado "Ghost", onde alguns executivos ficavam vários dias 
ao meu lado, observado todas as decisões, atitudes, participavam de reuniões e 
negociações com órgãos do Governo. Tínhamos também o programa café da manhã 
com os principais executivos, onde compartilhávamos nossas experiências. Na minha 
opinião uma das coisas mais importantes para um profissional é sua capacidade de 
observação, perceber os comportamentos, os passos dos parceiros e da concorrência. 

Existem duas características fundamentais que diferenciam um gestor de outro; é o 
drive e a capacidade de tomar decisões. O drive é o ritmo que o executivo impõe a 
companhia, e a outra é a metodologia e processo de tomada de decisão, como ele 
deve tomar estas decisões e o tempo necessário para isto. Estas duas características 
precisam estar alinhados ao ambiente empresarial". 

9. E com relação ao gerenciamento das pessoas? Como passa a ser o 
gerenciamento de um time cuja relação com a empresa é muito menos baseada 
no emprego tradicional e muito mais fundamentada em projetos e ações 
temporárias? A velha fórmula do empowerment, aos moldes do que você já 
empregou em outras companhias, será suficiente para motivar esses novos 
profissionais? 

"Além da participação nas decisões, acredito que a maior motivação do homem é o 
bolso. Através das pesquisas de clima organizacionais percebemos que o salário não 
é tão importante, o que passa a ser mais valorizado são os bõnus. Cada vez mais os 
funcionários querem ter a opção de ganhar mais dinheiro. O conceito de stock option é 
interessante para um certo nível hierárquico mas para o nível intermediário ou baixo já 
não é importante. Quanto mais baixo o nível de salário, menor a visão de futuro. Essas 
pessoas precisam ser estimuladas a curto prazo e não ter a perspectiva de ganhos 
futuro. 

A medida que as pessoas percebem que participaram das decisões , que contribuíram 
para os resultados finais e que ganharam uma recompensa devido a isto, o nível de 
interesse e motivação pela empresa aumenta". 
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10. Quando a Zetax se tornou uma empresa de capital aberto como era o seu 
relacionamento com o conselho de administração? Quais eram os temas 
abordados durante as reuniões com o conselho. 

"Na Zetax o board era composto por alguns dos ex-sócios, por alguns diretores da 
empresa e somente por um diretor externo. O conselho era estimulado para atuar 
como um aconselhador e balizador das decisões que eu, como CEO apresentava, 
para dividir a responsabilidade comigo. O conselho foi uma peça fundamental pois era 
uma referência para o CEO comunicar as decisões, ele também era usado como um 
suporte, uma âncora, um respaldo para fortalecer a posição. Quando você comunica 
que "o conselho decidiu", não dâ para questionar muito". 

11. Com as rápidas mudanças, que habilidades serão necessárias para que os 
profissionais das mais diferentes atividades possam gerenciar pessoas e 
projetos e ter sucesso? 

"Diante a uma quantidade enorme de informações disponíveis, os profissionais 
precisam ter a habilidade de captar, escolher o que realmente é essencial para o seu 
negócio. Eles devem gastar diariamente algumas horas na Internet, acessando 
informações novas e relevantes. Outra prática necessária são os "estudos de casos". 
Os executivos precisam ter a habilidade de exercitar em cima de casos reais e 
conhecer as diferentes estratégias desenvolvidas e seus resultados. 

Deve haver também uma preocupação em relação a atividade física que por 
conseqüência ajuda a desenvolver outras habilidades ampliando a capacidade de 
visão do profissional. 

Em relação ao gerenciamento de pessoas, acredito que os jovens executivos precisam 
ser mais humildes, muitos acham que sabem tudo. Creio que é impossível eliminar da 
vida o que chamamos de escala de experiência. Os jovens executivos não estão 
abertos a ouvir outras experiências a observar as atitudes. Eles precisam vivenciar as 
mudanças no ritmo deles. Alguns estão muito locados em si próprios, promovem a 
individualidade e isto mata a companhia. Esta postura deve ser modificada. Eles 
devem continuar acreditando nos princípios que vieram na escola, dos MBAs mas 
precisam observar as razões das atitudes". 

12. De acordo com o seu ponto de vista, o sucesso da empresa está diretamente 
relacionado com o sucesso pessoal do executivo que a gerencia? 

·'Eu acredito nisto. O sucesso é extremamente dependente das pessoas. Se você 
colocar uma pessoa com pouca capacidade para dirigir uma empresa, o sucesso não 
dura muito tempo. A empresa não se toca sozinha, e preciso um coa c h, um treinador". 

13. Quais são os principais desafios dos líderes organizacionais nesta virada de 
milênio? 
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"O grande desafio é conseguir se manter atualizado e antecipar as tendências. Se as 
pessoas não tiverem a visão antecipada, elas sempre estarão em segundo ou terceiro 
lugar". 

14. A rotina de um executivo principal deve abranger diversas atividades. Como 
deve ser distribuído o tempo de um executivo principal e quais as atividades? 

"A pressão em cima de um CEO é enorme, e ele deve se disciplinar para não ficar 
escravo de sua agenda. Principalmente as conferences-calls, devido as diferenças de 
fuso horários, escravizam esses profissionais. 

Na minha opinião o CEO deveria chegar na empresa depois das dez horas da manhã, 
reservando estas duas horas anteriores para atividades esportivas com pessoas do 
mesmo nível profissional. Jogar tênis, ou fazer uma academia de ginastica pode ser 
algo que o divirta e ao mesmo tempo proporcione oportunidades para se discutir sobre 
negócios, para se perceber as futuras tendências. 

Outro fator importante é a preservação da família. Nesta fase o executivo se encontra 
na faixa dos cinqüenta, sessenta anos e os filhos e a mulher precisam muito da 
atenção dele. É preciso dedicar parte de seu tempo a vida pessoal com a família. Se o 
profissional perde esta base, esse apoio, há grandes chances dessa perda destruir sua 
vida profissional, destruir a estabilidade emocional que é necessária para esta 
posição". 
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Entrevista 4 

ENTREVISTA COM O SR. LUIS NORBERTO PASCHOAL 

Luis Norberto Paschoal comanda a empresa Dpaschoal, rede de lojas de pneus e 
autopeças, sediada em Campinas, interior de São Paulo. Iniciou sua carreira na 
empresa aos quinze anos, quando foi trabalhar com o pai. Executivo Principal, Luis 
Norberto é também presidente do conselho. A empresa possui aproximadamente 2000 
funcionário e fatura R$ 355,7 milhões por ano. Voltada para a responsabilidade social, 
a Dpaschol mantem a Fundação Educar onde seus funcionários atuam como 
voluntários. Durante anos Luis Norberto procurou implantar valores diferenciados para 
seu pessoal e hoje a responsabilidade social é um compromisso que vai do presidente 
até o mais simples vendedor da loja. 

1. Hoje você está a frente de uma das mais competitivas empresas brasileiras. 
Quais são as principais forças motivadoras que levam um profissional a buscar 
novos desafios? 

"Normalmente quando uma pessoa chega a um cargo alto, como um Chair ou um 
CEO, ela já trilhou uma carreira e mostrou um desejo de conquistar, o "desejo da 
conquista". Mesmo sabendo que a conquista demanda esforços, deveres e tudo mais 
é a única coisa que faz você correr riscos, é o sentido de superar barreiras. Assim 
como no esporte você se dedica para ganhar, não é o ganhar do dinheiro mas é ser o 
vencedor. No caso da empresa é muito mais a questão de resolver um problema, 
apresentar uma solução , realizar. É a conquista" 

2. A Revista Exame publicou recentemente que a Dpaschoal foi classificada 
como uma das dez melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Como esta 
avaliação é baseada em informações fornecidas pelos funcionários, aos quais 
fatores você atribui a esta satisfação? 

"Os elementos que deram a empresa esta posição foram repetitivos nos três anos 
anteriores e podem ser definidos como : 

Transparência na gestão, o que dá aos funcionários confiança na gestão. É uma 
gestão transparente, honesta, ela não esconde, ela fala o aparente. Se as mensagens 
para os clientes, para os fornecedores para a sociedade através de uma fundação 
"Educar" forem para ajudar de fato, o funcionário percebe que isto é honesto, e que 
não existe uma agenda oculta. A agenda falada é a agenda verdadeira. O segundo 
tema é a postura humana. Não é só dar bons salários, e sim estar atento a equipe e 
respeitar, exigir do funcionário também é respeitar. O terceiro fator é a não 
hierarquização formal, dura, pesada. Há empresas que possuem um processo 
hierárquico muito rígido com vaga na garagem para diretores, restaurante para a 

130 



diretoria, há uma postura de elitização do comando. No caso da Dpaschoal a família 
inteira está envolvida com as pessoas, os trabalhos voluntários são feitos em conjunto, 
não temos banheiros privativos, não temos restaurantes separados, não temos 
divisórias nos escritórios, Procuramos o conceito de harmonização do ambiente de 
trabalho. O quarto elemento, são as políticas de compensações pelos resultados dos 
funcionários. Eles ganham um percentual que pode chegar até 30% do resultado de 
uma operação. 

São esses quatro elementos que dão aos funcionários uma sensação de confiança". 

3. Como é o processo de comunicação dos valores da empresa? 

"Não temos um processo de comunicação muito formal pois se for formal demais, a 
empresa começa a vender um peixe que ela não entrega. Os valores você não 
comunica por palavras, comunica por fatos, pelas atitudes, toda a comunicação interna 
não pode vender idéias, e sim fatos e exemplos. A comunicação só é valida quando ela 
é factual não se pode comunicar aquilo que não tem consistência com a atitude". 

4. Nesse mundo movido por necessidades e preferências do consumidor que 
mudam rapidamente, a cultura da Dpaschoal propiciava mudanças? 

"No meu ponto de vista há três dimensões nas mudanças. 

A mudança lateral é resultado da adaptação circunstancial, ocorre se existir 
flexibilidade nos procedimentos. Os instrumentos de gestão têm que permitir isto 
através do que chamamos de empowerment. Estas mudanças são horizontais ou 
laterais e precisam estar presentes em todos os procedimentos . Mas para dar poderes 
aos funcionários, a empresa precisa ter sistemas de controles, se não existir 
transparência não se pode dar poderes. Com controles as pessoas sabem que os 
trabalhos serão analisados e medidos. 

A outra dimensão da mudança é um processo que nasce da visão do comando e da 
necessidade do dia a dia para adaptar a empresa a modernidade ou as novas 
exigências dos clientes. É uma mudança evolutiva. É preciso diagnosticar os 
problemas através das reclamações dos clientes, sugestões, banco de idéias e colocar 
soluções. É muito mais uma questão de interação dos comandos. A dimensão mais 
complexa da pergunta é a mudança dos tempos, que nem os funcionários e nem os 
clientes percebem ou solicitam e é o comando da empresa que precisa estar fazendo 
benchmarking, lendo, estudando, incentivando os funcionários a se capacitarem para 
se anteciparem aos fatos. É basicamente a visão externa ". 

5. Na sua posição de líder, como você conduz a organização para se adaptar as 
rápidas mudanças? Como é o processo de comunicação, de alinhamento das 
pessoas. 
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"Toda organização deveria ser um organismo, mas as estruturas se corporatizam e 
acabam bloqueando a comunicação, a troca de células. São os indivíduos que se 
corporatizam, pois eles têm medos e receios. Para romper as barreiras é preciso fazer 
o exercício do chamado "caos programado". 

Constantemente o CEO precisam desconstruir a empresa , imaginar que as bases do 
seu negócios sejam eliminadas, imaginar como a empresa sobreviveria a esse caos. 
Ao criar soluções para sobreviver, para dar continuidade a organização sem estas 
bases, você esta inovando em uma nova dimensão. 

A segunda hipótese nesse caos programado é imaginar a perda da proteção que o 
governo concedeu para alguns segmentos como telefonia, linhas de transportes. O 
Brasil viveu 33 anos protegido e a maioria dos líderes brasileiros não imaginou o caos 
de viver sem esse privilégio e agora estão morrendo. 

Um exercício que os CEOs precisam fazer é criar reuniões com os grupos com o 
objetivo de desenvolver hipóteses, situações, rever como a empresa se comportaria 
sem as suas vantagens. Após uma reunião de três horas onde são discutidas esses 
caos, as pessoas saem com outra perspectiva, elas passam a viver mentalmente 
novos cena rios, universos e a aí desenvolve-se a inovação". 

6. A princípio as pessoas tendem a resistir fortemente as mudanças. Quais os 
mecanismos que você utiliza para reduzir esta resistência durante esta 
adaptação? 

"Existe a estabilidade dinâmica, é preciso colocar dentro da empresa, processos, 
reuniões, comunicados que coloquem a empresa em permanente estado de 
intranqüilidade. É através de hipóteses negativas que as pessoas começam a se 
modificar. Estas modificações somente sairão dos líderes proativos 

A empresa como um todo não se modifica nunca. Os lideres vão iniciar esse processo 
de mudança e influenciar os outros indivíduos. São eles, os poucos líderes que 
enxergam no imaginário, esse caos e normalmente são estas pessoas que crescem. 

Ha duas razões para se mudar na vida, a falta de medo e o excesso de medo. 

Os grandes CEOs estão na dimensão de "não ter medo", eles arriscam. Para ele o 
medo vem da possibilidade de não atingir o sucesso, mas a maioria dos presidentes, 
C E Os só resolvem mudar quando o medo bate na porta". 

7. E com relação ao gerenciamento das pessoas? Como passa a ser o 
gerenciamento de um time cuja relação com a empresa é muito menos baseada 
no emprego tradicional e muito mais fundamentada em projetos e ações 
temporárias? A velha fórmula do empowerment, será suficiente para motivar 
esses novos profissionais? 

132 



"O processo hierárquico piramidal é valido para o processo não pensante. O novo 
sistema empregador deve ser matricial e deve manter a hierarquia de respeito e não de 
poder. A relação só pode vingar se for respeitosa e não autoritária. 

O funcionário vai sentir respeitado se sentir como uma peça dentro da estrutura, se a 
empresa oferecer oportunidades para o seu crescimento. 

O respeito vem da exigência e não da imposição, exigir do funcionário é um ato de 
respeito pela competência dele". 

8. Hoje, uma das grandes missões dos lideres é desenvolver pessoas para 
assumir altas posições futuramente. Como a empresa procura desenvolver esses 
profissionais? 

"A Dpsachoal não tem plano de carreira, pois esse pode funciona como uma 
armadilha. Ele obriga que todo mundo cresça para ser bom. Na vida você não precisa 
crescer para ser bom, se você faz bem uma atividade e está satisfeito e se crescer vai 
se tornar insatisfeito, você não deve crescer. Temos .funcionários que há quarenta anos 
fazem as mesma atividade e é uma pessoa nota dez e talvez se for promovido não vai 
ser bem sucedido. 

A empresa precisa ter um plano para cada um e respeitar os desejos e as 
competências de cada um . E um processo individual, cada pessoa tem que ser um 
gerente de recursos humanos". 

9. Como é disseminado o conhecimento dentro da Dpaschoal? 

"Na empresa cada um treinado, deve treinar o outro. Esta é a nossa metodologia. 
Dentro da empresa, cada chefe e funcionário tem obrigação de passar esse 
conhecimento para outros". 

10. Como é o relacionamento do executivo principal e o conselho de 
administração? É um conselho atuante que tem poderes para influenciar as 
estratégias da empresa? 

"O conselho da Dpaschoal é formado por diretores internos e externos. No nosso caso 
por ser uma empresa familiar, esse conselho é mesclado com pessoas da família que 
trabalham e outras que não trabalham na companhia, diretores que trabalham dentro e 
fora. A função do CEO é estar ouvindo e arrumando conexões para trazer para 
empresas as melhores idéias. 

Porém a maioria dos conselhos que a gente conhece, não funciona se tiver a liberdade 
de estar atuando além de seus limites. 

O conselho tem que ser um órgão que coleta, gera e harmoniza idéias. Para isso tem 
que ter pessoas de dentro que olhem para fora, de fora que olhem para dentro. E 
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acima de tudo, ter alguém que exerça o papel de estimulador para que as forças 
antagônicas do sistema trabalhem em favor de um tópico. Os membros do conselho 
não podem pensar exatamente da mesma maneira, pois é através do conflito que se 
tira a energia necessária para alimentar a empresa". 

11. Com as rápidas mudanças, que habilidades serão necessárias para que os 
profissionais das mais diferentes atividades possam gerenciar pessoas e 
projetos e ter sucesso? 

"O dilema histórico da administração é a questão humana, no passado você impunha, 
agora tem que conquistar, a melhor maneira para compreender é pensar na seguinte 
pergunta. Como se conquista um homem, como se conquista uma mulher? 

Quando conquistado é preciso manter e é preciso habitar, que é, viver esta conquista, 
reconquistar todos os dias. 

O funcionário também tem que conquistar a empresa. No momento que o funcionário 
achar que é patrimônio da empresa ou vice-versa, acaba a relação de respeito e acãba 
a conquista. Casamentos , amizades são as mesmas coisas. Quando alguém percebe 
que a outra pessoa é patrimônio, ela não mais conquistará , mas sim a usará. A 
empresa não pode usar o empregado. Essa é a maior habilidade, as outras acontecem 
depois". 

12. Quais as dificuldades em conciliar as altas responsabilidades geradas por 
forças externas como globalização, alta competitividade com a vida pessoal? 

"A grande dificuldade do CEO é a solidão, a medida que você vai subindo na pirâmide, 
há coisas que não se pode dividir com seus pares, pois eles não conhecem tudo o que 
você conhece, chega num momento que entra aquela visão, que você só consegue 
estar ao lado de uma outra pessoa que esteja vivendo o mesmo drama em uma outra 
empresa. 

A solidão dos cargos altos hoje em dia e o maior dilema, e a dificuldade de trabalhar 
com alguém que tenha esse conhecimento. Ai que entram as consultorias, as 
Mckinsey, Andersen, você traz alguém que pode conversar de igual para igual mas não 
esta dentro da estrutura. Os conselhos de administração, deveriam ter esta dimensão, 
e se ele não tiver esta capacidade, ele não ajuda o conselho". 

13. De acordo com o seu ponto de vista, o sucesso da empresa está diretamente 
relacionado com o sucesso pessoal do executivo que a gerencia? 

"O maior problema do CEO, pois sempre precisa existir um líder, alguém tem que 
assumir a responsabilidade, veja bem o sistema piramidal lhe da poder de comando, o 
sistema matricial lhe da responsabilidade". 
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14. Quais são os principais desafios dos líderes organizacionais nesta virada de 
milênio? 

"Na minha dpinião, o maior desafio representa um tripé. Em uma empresa normal, 
sem muitas dificuldades, o primeiro desafio fundamental é trabalhar com incertezas, 
cenários incertos, pois esta é a grande certeza do mundo moderno. Você precisa ter 
competência para decidir sem saber o que vai acontecer, imaginar o iceberg porque o 
mar está muito calmo. Antes a certeza existia durante um tempo e depois chegava a 
incerteza, agora a incerteza passou a estar muito perto de você. 

O segunda desafio é procurar antecipar esta incerteza antes dos outros, criar os caos 
antecipar as tendências. 

E o terceiro desafio é a maneira como você recruta, gerencia, motiva pessoas e 
talentos, porque a habilidade necessária para os resultados é muito importante agora 
em tempos incertos. 

' 

Existem outros desafios como as responsabilidades sociais praticadas, para ser o 
próprio exemplo para a empresa". 

15. A rotina de um executivo principal deve abranger, diversas atividades. Como 
é distribuído o tempo de um executivo principal e quais as atividades principais? 

"Não existe modelo pronto para nada, ele tem que ser um alfaiate empresarial para 
desenhar a roupa para o momento e para a situação apropriada para as dimensões 
ambientais. A teoria do workaholic não e verdadeira, um CEO pode trabalhar muitas 
horas e não' ser eficiente. 

O CEO precisa desempenhar três papéis diferentes; o papel de família, de amigo, de 
ser humano, o papel de responder para os acionistas ou pensar para entregar a lógica 
e o papel de acionista. Ele tem esses três momentos diferentes na sua vida. O tempo 
todo ele tem que organizar esses momentos de forma clara. Quando esta com o boné 
de acionista ele tem que demitir o executivo dentro dele. Quando está com o papel de 
executivo tem que esclarecer os resultados para os acionistas e assim por diante. 

Ele precisa alternar os três bonés o tempo todo entre capital, trabalho, e irmandade 
familiar. Esse equilibro depende da demanda da empresa naquele momento. Se a 
organização estiver passando por uma crise, ele vai ser mais workaholic , se estiver na 
fase de planejamento estratégico vai ser mais acionista, se ele está fragilizado com a 
saúde, deve pensar mais nele ou na família, ou relaxar com a sua pescaria, seu golfe. 
É fundamental uma atividade física 

O CEO precisa ter atividades fora da empresa, precisa estar ligado a quatro áreas; 
área educacional, nas instituições do setor industrial - Fiesp, Ciesp, nas comunidades 
onde está inserido, e no ambiente de poder onde tenha competência influenciai. Esses 
ambientes permitem que ele enxergue a realidade fora da empresa. 
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É uma das ?brigações do CEO, a responsabilidade social, pois nesses ambientes ele 
encontra pessoas com a dimensão da estratégia social, não filantropia. São geralmente 
empresários que fizeram esta opção. A partir desses encontram nasce uma amizade 
com base fora da empresarial e muito mais confiável. 

A convivência com médicos, advogados, publicitários enriquece o ambiente, pois existe 
a diversidade. A riqueza da empresa está na diversidade, por isto que precisa dos 
conflitos, desde que controlados. É A diversidade é que constrói". 
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Entrevista 5 

Entrevista com Irmo Morelli 

Irmo Humberto Morelli é médico ortopedista cirurgião do Hospital Vera Cruz há 43 
anos. Iniciou sua carreira médica no próprio HVC, após concluir o curso de residência 
no Hospital das Clinicas de São Paulo. Em 1967 iniciou na área acadêmica como 
Professor assistente na Universidade de Campinas (UNICAMP) onde lecionou 
ortopedia por dez anos. Logo em seguida foi convidado a chefiar o departamento de 
ortopedia e traumatologia do Hospital Municipal de Campinas, Dr. Mário Gatti. 
Atualmente exerce o cargo de CFO no Hospitai, mas é ao mesmo tempo o principal 
executivo . É também membro do recém formado conselho de administração. 

1.Quais as forças motivadoras que levam gestores como o Sr. a buscar novos 
desafios. 

"Um espírito empreendedor, existe sempre uma necessidade de buscar uma melhoria 
constante, de realizar projetos. Não desejamos parar''. 

2. Qual é a estrutura de poder do Hospital Vera Cruz? 

"O Hospital Vera Cruz é uma sociedade anônima de capital fechado. Ele pertence a 
empresa Sociedade Civil operadora de saúde que possui 90% das ações. Os outros 
1 O% estão nas mão de médicos antigos. Podemos dizer que um hospital é dividido em 
uma área administrativa que contempla os departamentos comuns a uma empresa 
(contabilidade, contas a pagar, lavanderia) e um departamento médico. Na área 
administrativa, o responsável pela gestão é o administrador hospital. Existe uma 
diretoria executiva responsável por todas as decisões do hospital e existe também um 
corpo clinico formado por vários médicos. Com base nas normas do Conselho Federal 
de Medicina, todo hospital precisa ter um diretor clínico, eleito pelo corpo clínico. Esse 
profissional é o elo de ligação entre a administração e o corpo clínico. 
Em um hospital existe também um diretor técnico cuja função é responder por todos os 
assuntos médicos, tais como conduta médica, novos procedimentos para os 
profissionais, reclamações etc. 
No momento o Hospital Vera Cruz está criando um conselho de administração. 
composto somente por médicos e membros internos. Temos um slogan muito forte 
aqui. "De médico para médico". O principal objetivo do conselho será o monitoramento 
das decisões da diretoria executiva" . 

3.Quais são os mecanismos de governança em um hospital? 

"Existem várias categorias de médicos em um hospital. Por lei precisamos ter médicos 
assalariados, existem os médicos eventuais que utilizam o hospital para atenderem 
seus pacientes e os médicos efetivos que representam a maioria. Esses médicos 
efetivos se unem e formar suas próprias empresas e atuam dentro do hospital. 
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Geralmente cada especialidade médica é representada por uma empresa com vários 
médicos. Ex: a equipe de ortopedia do hospital, a equipe de cardiologia etc. Eles não 
possuem vínculos empregadícios. Todas as categorias dessa classe são gerenciadas 
por um Regimento Interno do corpo clínico baseado nos critérios do Conselho Nacional 
de Medicina. Esse regimento regula os deveres e direitos dos profissionais filiados ao 
hospital. Além dessa norma, como o hospital possui um sistema semi-aberto, todos os 
departamentos possuem um chefe responsável que supervisiona as atitudes e 
procedimentos de cada médico da seção. Quando um médico não se comporta dentro 
desses padrões ele é convidado a se retirar" 

4.Qual foi a grande mudança que despertou a necessidade de mudar e se tornar 
mais competitivo? 

"Antigamente existe uma distância muito grande entre os custos de uma medicina 
pública e privada. Existia um gap grande entre o pobre e o rico. Com o surgimento dos 
planos de saúde particular, nasceu um novo mercado para a saúde, onde as pessoas 
passariam a ter mais condições de receber um melhor tratamento a um custo mais 
acessível. As empresas estavam cansadas de terem seus funcionários faltando !()da a 
hora devido aos problemas de saúde, e logo se interessaram em oferecer um melhor 
atendimento a eles. As pessoas foram se adequando aos diversos planos e os 
hospitais começaram a ser mais solicitados. Percebemos aí a necessidade de mudar, 
de crescer de acompanhar as tecnologias. Precisávamos controlar os nossos custos e 
aumentar a produtividade para competir melhor" 

5. Como nasceu a visão de se tornar uma instituição mais competitiva? 

"A visão nasceu na diretoria executiva, que como já mencionei é formada por vários 
médicos. Já havia um plano antigo de ampliar o Hospital e aproveitamos essa idéias 
para impulsionar a melhoria dos serviços, dos atendimentos". 

6. Como foi a transição de passar de uma organização com caracteristicas 
burocráticas, tradicionais para uma organização moderna, mais ágil e flexivel? 

"Contratamos uma empresa de consultoria e fizemos um programa de Qualidade Total. 
Foram dois anos de cursos e treinamentos e nesse período nós nos organizamos. 
Houve uma motivação para a mudança. 
Após esses dois anos, percebemos e constamos as melhorias do atendimento ao 
paciente. Ocorrem melhorias para os clientes internos e uma maior integração entre 
os departamentos". 

7. A cultura do hospital propiciava esta mudança? 

"A cultura do hospital propiciava, pois as pessoas queriam crescer. Sentíamos esse 
interesse da parte delas. Parte dessa cultura é devido a união entre as pessoas. É um 
Hospital muito amigo. Essa união não é só entre os médicos mas também entre os 
médicos e os funcionários. A diretoria não está distante dos funcionários, não temos 
uma gestão autoritária. Esse fato colaborou muito para as mudanças". 
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8. A principio as pessoas tendem a resistir fortemente as mudanças. Quais os 
mecanismos que você utiliza para reduzir esta resistência durante esta 
adaptação? 

"Através desse programa de Qualidade, as pessoas foram se conhecendo, 
conhecendo as estratégias, as metas. Como elas participaram dessa mudança, elas 
adquiriram confiança. Alguns funcionários tinham receios de se aproximarem dos 
médicos, e através desse processo as barreiras foram sendo eliminadas. O programa 
determinou até a criação de fóruns para os médicos discutirem qualquer assunto que 
achem importante. Isso é um processo continuo onde o objetivo é melhor a cada dia. 
Não podemos dizer que agora estamos prontos." 

9. Levando em consideração que o ritmo da mudança se acelerará ainda mais, 
supõe-se que nenhuma empresa conseguirá fazer frente a um cenário de 
altíssima competitividade sem o comprometimento e a capacidade inovadora de 
seu pessoal. Você concorda com esse argumento ? Se sim, como você procura 
disseminar a cultura de inovação na empresa? 

"Concordo com o argumento. Acredito que inovar significa ouvir novas idéias, novas 
técnicas médicos. adquirir tecnologia de ponta, tudo para aumentar a competitividade 
do hospital. O grande incentivo é o aprendizado continuo, o aprimoramento de nosso 
capital intelectual, e o Hospital procura incentivar isso". 

1 O. Quais as formas de motivação mais eficientes para profissionais liberais ? 

"Primeiro temos que propiciar para os médicos um hospital renovado, tanto na área 
física, com em relação aos equipamentos e conhecimento cientifico. Estamos sempre 
investindo em equipamentos novos e modernos. Temos dentro do hospital a fundação 
Roberto Rocha Brito que incentiva o aprimoramento médico. Ela oferece cursos, 
palestras. Outro fator motivador é o honorário que os médicos recebem ao atender 
seus pacientes. É preciso se associar aos convênios que remuneram bem esses 
profissionais. No momento no Hospital Vera Cruz não podemos aplicar o critério de 
distribuição dos lucros pois esse capital é reinvestido no próprio hospital, porém 
futuramente iremos adotar esse critério. O envolvimento das pessoas nas decisões 
pode trazer a motivação". 

11. Hoje, uma das grandes missões dos lideres é desenvolver pessoas para 
assumir altas posições futuramente. Como o Sr. pessoalmente procura 
desenvolver esses profissionais? 

"A instituição incentiva muito o aprendizado. Criamos o PEC, o programa de Educação 
Continuada para os médicos, ele envolve a parte científica. Oferecemos cursos e 
bolsas para o exterior. Temos um jornal com assuntos da medicina. 
Na área administrativa, as pessoas recebem os treinamentos tradicionais e os 
multiplicadores têm a função de disseminar esse conhecimento. Existe um 
departamento de qualidade de gerencia essa mecânica". 
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12. A área de saúde é considerada uma das áreas mais importantes dentro dos 
conceitos das pessoas Hoje o Vera Cruz , está preparada para responder 
rapidamente as exigências dos clientes ? 

"Posso dizer que hoje o Hospital V era Cruz, está muito mais competitivo que há cinco 
anos atrás. A qualidade do serviço prestado aumentou, os empregados estão mais 
motivados. Em relação aos médicos, estamos conseguido reter pessoas talentosas, 
porque o hospital continua investindo em todas as áreas e proporcionando um 
ambiente de trabalho eficiente, conhecido por sua organização e sua capacidade 
tecnologia. Acredito que estamos preparados para atender de maneira rápida e prestar 
um bom atendimento". 

13. Com as rápidas mudanças, quehabi/idades serão necessárias para que os 
profissionais das mais diferentes atividades possam gerenciar pessoas e 
projetos e ter sucesso? 

"Os profissionais precisam saber se relacionar bem com suas equipes, ser ótimos 
comunicadore?, ouvirem as idéias e sugestões de seus subordinados. Deve sempre 
evitar desgaste interno e procurar despertar em cada indivíduo aquilo que ele tem para 
oferecer e para melhorar." 

14. Quais são os principais desafios dos líderes organizacionais nesta virada de 
milênio ? 

"É o crescimento. Encontrar mecanismos para crescer diante as transformações. Os 
lideres precisam estar ciente da realidade da organização e precisam definir os 
caminhos para ela continuar crescendo e ser mais competitivo a cada dia". 

15. A rotina de um executivo principal deve abranger, diversas atividades. Como 
é distribuído o tempo de um executivo principal e quais as atividades principais? 

"Um médico que também é um líder de um hospital deve reservar uma parte não muito 
grande de seu tempo para as atividades da medicina. Porém deve passar a maioria do 
tempo, circulando e se comunicando com os funcionários, pacientes e clientes. deve 
negociar com os agentes dos convênios médicos. Ele precisa conhecer o clima do 
hospital, o ambiente interno. Em relação ao ambiente externo, esse líder deve 
participar de reuniões de associações de classes. Deve ter um convívio social com 
outros profissionais para discutir outros assuntos". 
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