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5 perguntas a

Francis Ford Coppola
Um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, vencedor de cinco Oscars, e produtor de vinho no
Napa Valley, além de editor, hoteleiro e restaurateur. Não há dúvida de que Francis Ford Coppola, o responsável por filmes como a trilogia O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, é tão artista quanto empreendedor.
Ele, que já disse à revista Business Week que “o talento e a criatividade são o petróleo do futuro” e que já
cuidou da continuidade de seu negócio cinematográfico com a filha e o sobrinho, respectivamente a diretora
Sofia Coppola e o ator Nicholas Cage, fala sobre isso a HSM Management.
Em que um cineasta e um gestor são
parecidos?
Tanto o diretor de cinema como
o executivo conectam arte e lógica.
Muito além do glamour da sétima
arte, rodar um filme implica determinar prioridades, organizar recur-

sos físicos, dirigir atores e técnicos,
selecionar, motivar e reter os melhores, gerenciar crises, orçamentos,
custos e despesas. Igualzinho ao
que se faz em uma empresa.
Apelei muito para minhas habilidades de negociador, por exemplo,
para conseguir que Marlon Brando
fosse Don Corleone [risos]. Desde o início eu o quis no papel de
chefão da família Corleone, mas
as autoridades da Paramount o
rejeitavam. Para aceitá-lo, impuseram três condições, que eu
o fiz aceitar: que trabalhasse de
graça, que se comprometesse a
fazer um teste de câmera e que
oferecesse uma caução
ou garantia

de US$ 1 milhão. O mais difícil foi
ele se submeter ao teste de câmera.
Gestão de talentos... ou de crises
[risos]... Como você conseguiu que
Brando se sujeitasse a isso?
Nunca vou esquecer; aprendi
muito sobre motivação e criatividade
nesse esforço com Brando. Fui, com
minha equipe técnica, até a casa dele,
com uma excelente tábua de frios e
um vinho tinto de altíssima qualidade. Quando Brando apareceu com
sua bata japonesa e viu a mesa que
havíamos preparado silenciosamente,
pois sabíamos que odiava barulho,
simplesmente se sentou e começou
a “brincar” com a composição do
personagem. E nós o filmamos. Ele
falou ao telefone ao estilo Corleone,
encheu sua boca de papel para acentuar as características, experimentou
sotaques. O sutil “convite” deu resultado. Acredito que o mesmo acontece
nos negócios. Não temos de exigir,
mas convidar. E assumir o risco de
experimentar. Só que sempre sendo
sinceros com nós mesmos.
O segredo do sucesso na arte, nos
negócios e na vida é o mesmo?
Acho que o sucesso sempre
passa por ter atributos “de
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autor” em tudo que se faz: é preciso
ser experimental, pessoal, apaixonado, franco, entusiasmado e diferente. Quando permitimos que as
coisas que fazemos respondam candidamente a nossa própria natureza,
mostramos nossa originalidade latente, algo que sempre temos quando jovens e iniciantes na profissão e
que nunca deveríamos perder. E eu
garanto: a intuição é a melhor amiga
do criador, incluindo aí o homem
ou a mulher de negócios.
Você tem, além dos atributos de autor,
atributos de empreendedor?
O que você acha? O que eu havia imaginado como refúgio para
o final de semana familiar na Califórnia acabou se transformando no
ambicioso projeto de recuperar uma
produtora de vinho emblemática do
Napa Valley, a adega Niebaum-Cop
pola. Tenho duas adegas e, além
disso, três resorts no Caribe e uma
revista literária. Acho que o autor e
o empreendedor são a mesma coisa, e eu sou assim: um apaixonado
que persegue seus sonhos, sem me
importar com custos ou riscos. Fiz
o resort por conta do fascínio misterioso que exerceu sobre mim a
selva filipina onde filmei Apocalipse

Now; em Belize, encontrei o entorno
perfeito para reproduzir isso.
O espírito empreendedor me
toca profundamente. As pessoas
falam muito da cena dos helicópteros avançando ao som da Cavalgada das Valquírias em Apocalipse Now
ou dos Corleone de modo geral, e
pouco do filme Tucker, mas eu gosto
muito deste. Quis celebrar mesmo a
energia e o espírito empreendedor
desse empresário norte-americano,
evidente, por exemplo, na cena em
que Tucker, enquanto olha sua meia
centena de carros em caravana pelas ruas da cidade, sabendo que não
fabricará mais nenhum, diz para
seu desconsolado amigo que está a
seu lado: “Não são os carros… É a
idéia. Sempre foi. A idéia é a única
coisa que importa”.
Você acha que negócios também
devem contar histórias?
Sim! Todos meus projetos apresentam para as pessoas uma idéia,
um show, uma história para que
elas desfrutem. Em todos combino
múltiplos elementos em prol de um
resultado final, até mesmo no vinho
ou nos hotéis.
Quer uma boa história de vinho?
Um dia fui passear pela adega de
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Gustave Niebaum no Napa Valley,
abrimos uma garrafa com mais de
85 anos e um aroma maravilhoso
inundou o lugar. Nunca havia experimentado vinhos do vale guardados
durante tantos anos. Foi naquele
momento que percebi que os vinhos
da Califórnia podiam ser excelentes!
Niebaum havia comprado as terras
em 1879 para produzir vinhos que
competissem com os franceses; fora
para a França comprar as vinhas e
aprender as técnicas.
Agora, eis uma boa história de
hotel. Tenho no Caribe o Blancaneaux Lodge, o Turtle Inn –ambos em Belize– e o La Lancha –na
Guatemala. Um tornado destruiu
totalmente um deles. Foi terrível,
mas não me importei realmente.
Sabe por quê? Isso me permitiu reconstruir em torno de uma causa
e assim conseguir que meus hóspedes percebessem em que lugar do
mundo estavam, diferente do dos
resorts comoditizados que poderiam
estar tanto no Marrocos como em
Minnesota, tanto faz.

HSM Especial com Francis Ford Coppola,
dia 31/1, às 22 horas, canal 93 da Sky.
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[Checklist]

Nove buracos

D

e acordo com o que escreve
Bob Herbold em seu livro
Seduced by Success: How the
Best Companies Survive the 9 Traps of
Winning, quando as empresas alcançam o sucesso, perdem o sentido
da urgência em nove “armadilhas”
que lhes “roubam” a capacidade de
mudar, melhorar e inovar constantemente.
Depois de estudar 44 empresas
de todo o mundo, Herbold identificou e enumerou as razões pelas
quais as bem-sucedidas acabam
envolvidas –e congeladas– nos “segredos de seu sucesso”.
“Estamos orgulhosos do que conseguimos. Até agora funcionou, por
que haveríamos de mudá-lo?” parece
ser o argumento para insistir em
respeitar o legado. Errado. Por pen-

sar assim, a Kodak perdeu o bonde
da revolução das câmeras digitais e
a Dell subestimou os concorrentes
que seu próprio sucesso havia revitalizado. Entretanto, diz Herbold,
a “paranóia” perpétua dos líderes
da Toyota quanto ao futuro levou a
empresa a superar a General Motors
no primeiro trimestre de 2007 e a
se converter, assim, no maior fabricante de veículos do mundo.

Sempre os mesmos erros
Inércia: insistir no modelo de negócio de ontem.
Orgulho: permitir que os produtos
e/ou serviços “envelheçam”.
Cansaço: agarrar-se ao posicionamento da marca outrora bem-sucedido, inclusive quando já o considera “velho” e sem graça.

Divulgação

Conheça as armadilhas em que (quase) sempre caem
as empresas bem-sucedidas, segundo Bob Herbold,
ex-diretor de operações da Microsoft
Complexidade: não prestar atenção aos processos, ainda mais
quando se tornam complicados
e incômodos.
Arrogância: justificar a perda de
velocidade ou agilidade.
Mediocridade: justificar o rendimento deficiente e deixar que o
ímpeto, a energia e o entusiasmo
dos empregados decaiam.
Letargia: adormecer embalado pela
cultura do conforto, da informalidade e da confiança.
Indecisão: não enfrentar os opositores habituais, a cultura de silos ou
feudos, as “guerras territoriais”.
Confusão: comunicar-se de modo
involuntariamente esquizofrênico.
[Bob Herbold estará no Brasil em
março de 2008, em palestra do Fórum Mundial da Lucratividade.]

[Debate]

O Google está certo ou errado?
Para Gary Hamel, a empresa tem um estilo de gestão inovador que lhe garante o sucesso;
para Thomas Eisenmann, o descompasso entre estratégia e gestão revela vulnerabilidade

G

estão ou estratégia, eis a
questão e o cerne do debate que dois estudos recentes sobre o Google parecem
apresentar na hora de determinar
do que depende seu sucesso.
Em seu livro O Futuro da Administração (ed. Campus/Elsevier), Gary
Hamel, especialista em inovação em
gestão da London Business School,
afirma que a vantagem competitiva
do Google se baseia em seu estilo de
gestão inovador: descentralização a
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todo vapor, equipes autodirigidas,
paixão pelo protótipo ou versões
“beta”, liberdade para que seu pessoal criativo –e outros que não o
são tanto– encare os projetos não
convencionais. Segundo Hamel, isso
é o que habilita a empresa a inovar
quase naturalmente, a mover-se com
rapidez, flexibilidade e potência. E,
mesmo que ele não garanta que o
Google possa manter esse nível de
adaptabilidade com o tempo, crê que
ele está no caminho certo.
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Thomas Eisenmann, da Harvard
Business School, observa defasagem
entre estratégia e gestão. Para ele,
as oportunidades estratégicas do
Google estão no mercado do chamado middleware [software que integra
aplicações e sistemas operacionais],
que requer liderança tradicional,
hierarquia, disciplina e tarefas –o
que vai contra a cultura de gestão
da empresa.
E o que o Google tem a dizer
sobre tudo isso? Nada.
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[Brainstorming]

Micro × macro
Mulheres solteiras por opção e inimigos do sol, dois dos
grupos que encarnam microtendências apontadas por Mark
Penn, da Burson Marsteller, em novo livro. Estas subvertem
não só um paradigma, mas o mundo dos paradigmas

C

onta a lenda que o capitão
cancelou o exercício prático
com passageiros e tripulação. E, sem o treinamento de segurança para naufrágio, os passageiros
não souberam o que fazer na hora
H e a tripulação teve dificuldade em
baixar os botes salva-vidas. Mas foi a
soberba dos armadores que tornou
dramática a catástrofe do Titanic.
Convencidos da invulnerabilidade
do navio, de acordo com o mito difundido pela imprensa, ninguém no
Titanic sentiu urgência. Quiseram
apenas garantir aos passageiros a
comodidade e o luxo correspondentes a sua passagem. Isso se chama
“cegueira do paradigma”.

Olhos novos
Na hora de resolver um problema novo, instintivamente recorremos ao paradigma –conceito usado
por Thomas Kuhn no início dos
anos 1960 para explicar, a partir
de cada mudança, as revoluções
científicas. Na ciência e na vida,
avança-se cada vez que se desafia
um paradigma, essa visão compartilhada e consagrada da realidade, em função da qual se explica
o mundo. Hoje, quando a ciência,
a tecnologia, o trabalho e o estilo
de vida mudam vertiginosamente
sem dar tempo suficiente para que
12

www.hsmmanagement.com.br

novos paradigmas se instalem, todos
somos revolucionários. E os olhos
novos que o escritor Marcel Proust
pedia são os que aprendemos a usar
diariamente, não apenas para observar, mas para viver em um cenário
globalizado, hiperconectado e em
contínua transformação.

Rapidez e fúria
Gênios, intuitivos ou seres comuns e habituais, todos os que rompem os paradigmas avançam sobre
as fronteiras. E têm de ser desrespeitosos para poder afastar-se do
passado e se atrever a desenhar um
futuro que, mesmo que vislumbrado, como a maior parte do iceberg,
fica debaixo da água. Daí o boom de
caçadores de tendências que temos
visto. Como reconhecê-las? Porque
persistem além da inércia que lhes
imprime o ímpeto revolucionário
inicial. Porque afetam muitos grupos sociais, crescem lentamente e
parecem ter uma base firme e profunda: ao contrário das modas, que
não sobrevivem no curto prazo, ficam limitadas a determinados grupos ou “tribos”, se espalham como
um rastilho de pólvora e rapidamente se evaporam.

Os furiosos
De precursores como John
McHale e seu livro The Future of the
Future até experts ultramidiáticos
como Alvin Toffler com o choque
do futuro e suas “ondas”, John Naisbitt e suas megatendências, Faith
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Focus Stock Fotográfico

“Se eu tivesse perguntado a um
consumidor do que ele precisava,
ele me teria pedido um cavalo mais
veloz” – Henry Ford

Popcorn e seus relatórios sobre tendências, todos concordaram em reconhecer, como escreve Mark Penn,
presidente mundial da empresa de
relações públicas Burson Marsteller,
no novo livro (Microtendências), que
há muita informação no “mundo
mutante do comportamento humano”. E ele, que também é consultor
pessoal de Bill e Hillary Clinton,
ex-presidente e presidenciável dos
Estados Unidos, Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, e Bill Gates, da Microsoft, acrescenta: “Já não
podemos entender o mundo só pelas
experiências universais. Nesta sociedade desagregada, para ter sucesso
é preciso ocupar-se dos pequenos
grupos que crescem e se movem,
rápida e furiosamente, em direções
cruzadas. Essas são as microtendências”. São as pequenas forças por trás
de grandes mudanças.
Exemplos? As mulheres solteiras
por opção, os inimigos do sol, os
fãs de música clássica. Penn avisa
que “nunca foi tão difícil entender
e analisar os padrões de escolhas. É
preciso microssegmentar. O mundo
de tamanho único está morto”.

