ALTA GERÊNCIA

Você estuda
história?
Em entrevista, o renomado historiador de Harvard e
Oxford, Niall Ferguson, afirma que pensar historicamente
é uma habilidade de negócios indispensável. Até analisar
o desempenho de uma empresa no ano que passou
é um exercício histórico. Não importa se você está
olhando para a Roma antiga ou para sua empresa e
seus concorrentes; os desafios são os mesmos

O

que os presidentes de empresas lêem quando não estão analisando a mídia
especializada em gestão e finanças, os números trimestrais de seus negócios
ou os cadernos de esportes? Muitos afirmam ler biografias históricas, de lorde
Nelson a Nelson Mandela [ou de Barão de Mauá a Roberto Marinho, no caso
do Brasil, onde o fenômeno se repete]. Por que será que os líderes de negócios têm um
apetite tão grande por história?
Talvez porque a história –mesmo a história das empresas– seja um assunto negligenciado em muitas escolas de administração. Quando a ensinam, normalmente é por acaso,
como, por exemplo, quando os professores esquecem de atualizar suas aulas. Um homem
que está fazendo sua parte para corrigir isso é o britânico Niall Ferguson, um dos mais
brilhantes historiadores de sua geração.
Ferguson divide seu tempo entre as universidades Harvard e Oxford, além de escrever
best-sellers, como A Lógica do Dinheiro, lançado em 2007 no Brasil, que servem de base a séries
de televisão. O jeito descontraído e o toque pop do historiador –acentuados por um intelecto
aguçado como bisturi e um gosto pela controvérsia– tornaram-no uma celebridade acadêmica.
Em 2004, a revista Time o classificou como uma das cem pessoas mais influentes do mundo.
Nesta entrevista, Niall Ferguson fala sobre o que a história ensina aos líderes de negócios.
Muitos dos CEOs com quem os jornalistas conversam de modo geral parecem ter intenso interesse
por história e biografias históricas. Por quê?
Eu acho que história tem a ver com fazer perguntas difíceis relativas ao passado, seja
uma centena de anos ou uma centena de dias atrás, e conhecer as armadilhas desses
tipos de pergunta. Então, não me surpreendo em saber que os presidentes de empresas
de sucesso começam a pensar historicamente. Muitos deles, contudo, voltam-se para a
história tarde demais na vida.
O que exatamente homens e mulheres de negócios podem aprender com a história?
Não é por acaso que nós costumamos usar linguagem histórica ou política para descrever os negócios: nós falamos sobre os impérios de negócios, por exemplo. Grande parte
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da linguagem de negócios inclui analogias históricas, ainda que tais analogias contenham
exageros muitas vezes.
Descobrir o que deu errado com a Enron é um desafio tanto histórico como jurídico e
financeiro, e as questões levantadas nesse caso têm tudo a ver com o estudo e a disciplina
de história. Eu não acho que realmente importa se você está olhando para a Roma antiga
ou para a Enron; os desafios são quase os mesmos. Você tem de lidar com versões conflitantes de fatos e evidências documentais extremamente irregulares, algumas vezes até
não confiáveis. Então, você precisa tentar extrair dos números disponíveis algum sentido
de como o negócio ou governo funcionava.
Acredito que a história é uma habilidade de negócios indispensável, até porque a
economia, disciplina cada vez mais quantitativa, não consegue fornecer essa habilidade
de pensar historicamente. Temos de passar a ver a habilidade de pensar historicamente
como parte da boa formação em negócios. Até olhar retrospectivamente para o último
ano e dizer “O que nós fizemos certo e o que fizemos errado?” é um exercício histórico. Você está se perguntando sobre sua própria história e a de sua empresa, e, quanto
mais você retroceder, descobrir o que você fez certo (e errado) se torna historicamente
desafiador.
Não é comum uma mesma pessoa dar aulas de gestão e de história, como o sr. faz. Como isso
funciona?
Eu acho que nunca ninguém fez isso antes. Tenho esse trabalho incomum, que me
possibilita ensinar no departamento de história um ano e na escola de gestão no ano
seguinte. Eu alterno: um ano de um lado do rio Charles [em Boston, onde fica a faculdade de história de Harvard] e no outro ano do outro lado [em Cambridge, onde fica a
Harvard Business School].

Saiba mais sobre Ferguson

O

historiador Niall Ferguson é um
comentarista prolífico de política
e economia contemporâneas; escreve
e analisa resenhas regularmente para
vários órgãos de comunicação dos
Estados Unidos e do Reino Unido. Sua
rotina é cruzar o oceano Atlântico para
dar aulas na Harvard University, nos EUA,
e fazer pesquisas na Oxford University,
na Inglaterra, onde mora sua família.
Em Boston, ele é professor de história
da Harvard University e de gestão da
Harvard Business School. Em Oxford,
é pesquisador sênior do Jesus College.
Além disso, é membro sênior da Hoover
Institution, da Stanford University, na
Califórnia, EUA.
Entre seus livros, foi publicado no
Brasil, pela editora Record, A Lógica
do Dinheiro, versão de 2007 de The
Cash Nexus: Money and Power in the
Modern World, 1700-2000 (ed. Penguin), lançado depois de o historiador
passar um ano como pesquisador no
Bank of England, o banco central inglês.

Em 1998, ele publicara, com total aclamação internacional, The Pity of War:
Explaining World War One (ed. Penguin)
e The World’s Banker: The History of
the House of Rothschild (ed. Weidenfeld
& Nicolson). Este ganhou o prêmio Wadsworth de história dos negócios.
Ferguson é colaborador regular da
televisão e do rádio nos EUA e no Reino
Unido. Em 2003 ele escreveu e apresentou uma história em seis partes do Império Britânico. O livro correlato, Empire:
How Britain Made the Modern World
(ed. Penguin), foi um best-seller. Sua
continuação, Colossus: The Rise and Fall
of the American Empire, foi publicado
em 2004 pela Penguin, acompanhado
por um documentário de duas horas,
American Colossus. Seu mais recente
livro é The War of the World: History’s
Age of Hatred (ed. Penguin), que pode
ser lido em potuguês de Portugal em
A Guerra do Mundo (ed. Civilização).
Uma série de televisão de seis capítulos
baseada no livro foi ao ar em 2006.
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O que o sr. ensina aos alunos de gestão?
Eu dou uma matéria chamada “Negócios e Governos na Economia Internacional”. É um tipo de curso intensivo
em macroeconomia, composto de uma
série de estudos de casos sobre política
econômica internacional e também sobre
política econômica nacional. Tem uma
abrangência bastante internacional.
Como a Harvard Business School usa
o método de estudo de casos, ela deveria
ser realmente chamada de Harvard Business History School, pois todo caso é, de
alguma maneira, uma pequena história
de uma empresa ou questão política
particular. Então, é bem conveniente,
do meu ponto de vista, dar essa matéria.
No futuro, eu provavelmente criarei uma
matéria de história financeira para o
segundo ano, mas, no momento, eu dou
essa matéria convencional no primeiro
ano. É uma grande oportunidade de dar
base aos MBAs, não apenas em teoria
econômica, mas também em história
econômica moderna, para que no fim da
matéria eles tenham um senso de perspectiva com o qual nenhum de nós nasceu e
com o qual a maioria dos MBAs não vem
preparada.


“Churchill
também era um
historiador,
o que o ajudava
muito [a aceitar
ou desejar
uma restrição].
Entender a
falibilidade dos
grandes homens
é importante”

Quais tipos de fatos históricos o sr. abrange?
Nós estamos contando a eles tudo, desde a economia da Constituição dos Estados Unidos, a Grande Depressão, a crise asiática em 1997 até o que está acontecendo na China
–criando a todo tempo cursos históricos de curta duração.
O que a história nos ensina sobre liderança? As lições se traduzem para os negócios?
Meu trabalho recente tem se concentrado tanto na liderança militar e política como
na liderança de negócios. Eu não acho que são idênticas. A liderança na esfera política
(e mais ainda na esfera militar) é liderança de entidades monopolistas, não competitivas.
Obviamente, a guerra não é como a competição no mercado. É por isso que, quando
usamos analogias do âmbito militar, podemos freqüentemente nos confundir.
Mas existem paralelos?
Um ponto crítico é que a liderança absoluta e ilimitada tende a ser disfuncional em
certo ponto, pois nós somos todos falíveis. Quando você olha para a história do século
20, um problema que fica claro é que as personalidades extraordinariamente poderosas
no comando da grande estratégia da União Soviética e da Alemanha deixavam que seus
erros passassem despercebidos com conseqüências catastróficas.
Também Churchill, se tivesse sido um governante absolutamente poderoso, teria
cometido erros catastróficos. A diferença é que ele era constantemente refreado pelo
arcabouço institucional da Inglaterra. O chefe do Estado-Maior imperial, Alan Brooke,
homem brilhante, podia conter Churchill se este propusesse algo que ele, Brooke, considerasse errado estrategicamente.
Os EUA e o Reino Unido também tinham uma forma extremamente elaborada de
colaboração por meio de reuniões dos chefes do Estado-Maior de ambos os lados. Isso não
era replicado do lado do Eixo; eles simplesmente não coordenavam a estratégia. Portanto,
eu acho que podemos aprender alguns fundamentos sobre liderança ao analisar essas
grandes e titânicas competições, as guerras mundiais.
O que isso nos diz sobre liderança?
Por mais tentador que seja idolatrar Churchill, o importante sobre ele não é que era
um líder infalível, mas um líder contido, sem poder ilimitado. É quase a mesma coisa.
Em meu último livro, The War of the World, procuro mostrar todos os erros que Churchill
tentou cometer, mas foi impedido de cometê-los.
Então, os controles e restrições a Churchill na verdade o tornaram mais eficiente?
As restrições sobre ele contiveram seus piores impulsos. O outro trabalho que estou
desenvolvendo diz respeito a liderança financeira. No livro que escrevi sobre os Rothschilds, abordei o fenômeno muito incomum de um negócio familiar tremendamente
bem-sucedido que não era administrado de maneira convencional. Era uma parceria;
havia um parceiro destacado em cada geração, que não era necessariamente o mais
velho, mas que tendia a ser o mais inteligente. O parceiro era refreado pela tradição,
por um relacionamento contratual com os outros parceiros, que era regularmente
reavaliado.
Então, de diversas maneiras, para o século 19, os Rothschilds tinham uma forma fantástica de liderança coletiva, que nenhum parceiro individual podia desfazer. Mas um deles
claramente sempre seria o parceiro líder, o dominante. Eu também estou trabalhando no
momento em um tipo bem diferente de liderança financeira, do tipo que Siegmund Warburg aperfeiçoou depois da Segunda Guerra Mundial quando ele surgiu do nada –e acabou
se tornando um dos personagens dominantes na City de Londres dos anos 1980.
Que tipo de líder era Warburg?
O que é fascinante é que Warburg pensou muito sobre liderança. Ele era um dos homens
de negócios mais articulados da segunda metade do século 20 e tentou constantemente
teorizar e colocar em prática as idéias que criara sobre liderança. Isso volta ao ponto sobre
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o refreamento do líder carismático. Warburg era uma figura carismática, que co seguia
persuadir, cativar, provocar. Ele era um mestre psicólogo. Um de seus associados mais
próximos uma vez o descreveu para mim como um ator-gestor. Ele atuava. E boa liderança
é, de certa maneira, uma atuação.
Mas, nos bastidores, esse líder carismático era refreado por um sistema que ele mesmo criara, em que todas as correspondências, de entrada ou saída, circulavam entre seus
executivos seniores, que agiam como uma espécie de comitê permanente a reunir-se toda
manhã para tomar as decisões operacionais coletivamente e uma vez por semana para
tomar as decisões estratégicas.
Havia transparência. Warburg era um pioneiro no layout de escritório aberto, algo
bem novo na City naqueles dias, com livre acesso e portas sempre abertas. Ele acreditava
firmemente que os mais novos deveriam ter mais poder, ser treinados cuidadosamente
para que pudessem articular sua capacidade crítica. Fazendo esse livro, uma biografia
de Warburg a ser publicada agora em 2008, descobri que Warburg significa não apenas
liderança, mas também a criação de instituições dentro de seu próprio negócio que otimizem sua liderança.
Então, estamos falando sobre a importância de refrear o líder e também de criar um sistema de
liderança institucional, em vez de depender de um indivíduo carismático. Mesmo assim, no entanto,
nós ainda reverenciamos tais tipos carismáticos...
Exato. O que é importante sobre liderança na corporação moderna são exatamente
os freios que existem sobre ela, sejam freios impostos por reguladores, por acionistas,
por outros executivos ou pela legislação. Somos tentados a ter fetiche pelo indivíduo, a
aceitar a idéia de características quase imperiais. Ao agirmos assim, subestimamos as regras
e instituições que possibilitam que a liderança seja bem-sucedida, porque elas parecem
monótonas.
O líder carismático incontido, não refreado por críticas ou regras, não limitado por
nenhum tipo de formalidade institucional, produz a Alemanha de 1945, quando Hitler
comete suicídio no bunker com todo o seu país arrasado. E eu acho que nos enganamos se
pensarmos que qualquer gestor de negócios hoje, ao dirigir qualquer grande corporação,
tenha qualquer coisa remotamente parecida com o poder ditatorial. Quero dizer, existem
alguns ditadores de negócios, mas não acho que eles sejam os bem-sucedidos.
Em resumo, uma das características de um grande líder é uma aceitação, ou até mesmo um desejo,
de restrição? E Churchill exemplifica isso, certo?
Sim. Mas Churchill também era um historiador, o que o ajudava muito. Entender a
falibilidade dos grandes homens é importante. Isso faz parte do apelo da biografia como
um gênero para os CEOs –eles querem ver como são as coisas para os outros no topo de
outras instituições. Qualquer biografia decente de, digamos, Churchill, ou até de Henry
Ford, fará com que você veja os erros que eles cometeram e, freqüentemente, a sorte que
os salvou das conseqüências desses erros.
O sr. mencionou sorte. Isso é perigoso, não é? Nós queremos líderes de sorte, seja o treinador
da seleção nacional de futebol ou o líder político. Napoleão disse a famosa frase de que queria
generais com sorte...
Bem, “sorte” é um termo coloquial para uma idéia muito mais complexa, que é a
extraordinária complexidade do mercado ou do sistema político mundial. A teoria do
caos trata bem desse assunto; ela se caracteriza pelo comportamento estocástico em um
sistema determinista. Traduzindo: existem tantas coisas diferentes acontecendo que nenhum de nós pode dizer ao certo se nevará amanhã de manhã ou não. Nós certamente
não podemos dizer ao certo se nevará semana que vem, não mais do que podemos dizer
que o dólar cairá amanhã ou se estabilizará.
A sorte é importante porque há muita aleatoriedade por aí. Muitas coisas no trabalho
não admitem previsão, embora nos iludamos de podermos prevê-las. Nós temos previsões –e todos os tipos de equipamentos sofisticados para fazê-las– em áreas como a da
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evolução das taxas de câmbio ou de quem será o próximo presidente, mas a verdade é
que não sabemos.
Há uma enorme incerteza envolvida, principalmente na vida econômica, apesar de
ser verdadeira em todas as esferas da vida. Então, sorte quer dizer não ser derrubado por
um fato de alto impacto e baixa probabilidade.
Alguns líderes parecem particularmente bons nisso. Eles são sortudos?
Não. Os líderes que entendem que o mundo é assim, aleatório, são os melhores líderes.
Os líderes que se consideram sortudos, com o destino a seu lado, são os derrubados por
um surto repentino de volatilidade do mercado. Estes são os líderes ruins.
Os bons líderes são os que percebem que (a) “Eu sou falível” e (b) “O mundo é caótico”.
E, se você tem esses dois discernimentos, então você diz: (c) “Eu preciso ser refreado” e
(d) “Eu preciso ter algum seguro contra o evento desastroso de baixa probabilidade que
poderia destruir meu negócio. Sou tão vulnerável à falência quanto qualquer pessoa que
já criou uma empresa e fracassou, e ninguém é grande demais para fracassar”.
Eu acho que ser inseguro é, portanto, uma parte muito importante de ser um bom líder.
Você tem de estar atento a sua vulnerabilidade e ciente de que, se não se esforçar muito e
concentrar-se em todos os possíveis cenários, incluindo o pior, você pode despencar.
Como Andy Grove, ex-presidente da Intel, disse em seu livro, que só os paranóicos sobrevivem?
Com certeza. Eu acho que você não precisa ser necessariamente paranóico, mas ciente
dos riscos significativos que você corre de estar errado.
Há outros fatores que contribuem para alguém ser um líder bem-sucedido, possivelmente até
grandioso? Será que uma dose de carisma natural ajuda?
A crença em si mesmo parece ter um papel em todas essas histórias de liderança
bem-sucedida. Em algum momento você precisa tomar uma decisão. Quero dizer, três
possibilidades lhe são dadas e não importa quanto você reclame delas, não existe uma
maneira empírica de dizer qual será a correta. E, nessa altura, você precisa ter algum tipo
de senso intuitivo de qual escolher; porém, mais importante, você precisa realmente ter a
convicção de que é a escolha certa, pois a autodúvida explícita pode ser fatal. Pense assim:
uma vez que você tenha tomado uma decisão, é extremamente importante segui-la. Se
tiver dúvidas, então é melhor mantê-las para si.
Quem você diria que é o maior líder do século 20?
Churchill merece um lugar de honra, porque seu feito foi arrancar a vitória das mandíbulas da derrota; é difícil imaginar situação pior que 1940. A França tinha caído, a GrãBretanha estava isolada, havia a perspectiva de intervenção japonesa na Ásia. Esquecemos
como a Grã-Bretanha parecia completamente atolada e quantas pessoas estavam prontas
para jogar a toalha. E, se Churchill não tivesse sido primeiro-ministro –se Halifax tivesse
sucedido Chamberlain–, poderíamos muito bem ter iniciado negociações de paz com os
alemães nessa altura, e as conseqüências teriam sido calamitosas.
Apesar de ser clichê, eu provavelmente diria que Churchill merece o título de “o salvador da pátria”. Foi um líder brilhante e bem-sucedido, principalmente por ser historiador
e enxergar os desafios de longoprazo –razão pela qual ele não desistiu quando outros
estavam prestes a fazê-lo.
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