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Prefácio da Edição portuguesa

Fazer um prefácio para qualquer livro do Helmut 
Maucher é uma responsabilidade maiúscula, e uma 
temeridade também. É com enorme reverência e res-
peito, muita humildade, mas também muito orgulho, 
que aceitei o desafio da Vida Económica para o fazer. 
Até porque, como discípulo venerando deste gestor 
absolutamente invulgar, cuja sabedoria me tem acom-
panhado desde os primórdios da segunda etapa da 
minha carreira, já lá vão 25 anos, demonstraria não ter 
aprendido nada dos ensinamentos dele se não tivesse 
a coragem de o fazer. Peço é já de antemão desculpa 
aos pacientes leitores que tiverem o valor de me ler 
nestas primeiras páginas do livro, porque nada do que 
eu possa aqui escrever poderá alguma vez enriquecer 
o conteúdo extraordinário desta obra de referência. 

Sou daqueles que, não tendo trabalhado na Nestlé, 
tiveram o enorme privilégio de ter conhecido pesso-
almente o Helmut Maucher, e ter tido uma lição de 
management individual com este homem invulgar. A 
Nestlé, por certo, é, para mim, sem nunca lá ter traba-
lhado, a melhor empresa do mundo, a que eu pesso-
almente mais admiro. Terá os seus defeitos, como to-
das os têm, as suas burocracias, os seus desperdícios, 
mas tem uma cultura única centrada no respeito ao 
ser humano, está extraordinariamente bem organiza-
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da e, sem chamar muito à atenção, é hoje o potentado 
mundial mais equilibrado e diversificado, e portanto 
inteligentemente imune a crises de todas as empresas 
que eu pessoalmente conheço.

Muitos ouviram falar do Jack Welsh, mas poucos 
do Helmut Maucher. Sem tirar um milímetro de valor 
ao Jack Welsh, para mim, o Helmut Maucher foi um 
gestor muito superior, até porque a sua presença ain-
da continua a fazer-se sentir na Nestlé, onde ainda é 
Presidente Honorário do Conselho de Administração. 
A única e grande diferença entre os dois é que um 
era um furacão a manifestar-se por onde passava, 
enquanto o outro geria o colosso Nestlé com uma 
discrição equiparável à do (entretanto combalido) 
segredo bancário suíço! O Helmut Maucher era e é 
um homem pouco dado a aparições públicas. Mas o 
seu legado é, para mim, superior ao legado do Welsh. 
Porque o Maucher deixou um legado sustentável (des-
de que ele deixou funções executivas, que me lembre, 
já por lá passaram três ou mais Presidentes do grupo), 
que perdurará na cultura da Nestlé mesmo no dia em 
que lamentavelmente nos deixe. Já o legado do Welsh, 
assente essencialmente na figura do próprio, começou 
a desagregar-se mal ele saiu da empresa.

Os meus primeiros contactos com a Nestlé estabe-
leceram-se mal eu comecei a trabalhar para a Zurich 
no Brasil, em 1988. Entre a Zurich e a Nestlé sempre 
houve, historicamente, uma relação comercial muito 
forte. À semelhança de outras multinacionais dos se-
guros, como o Gerling-Konzern, onde trabalhei entre 
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1978 e 1988, a Zurich expandiu-se internacionalmen-
te, na senda dos seus clientes industriais. Havia parti-
cipações cruzadas entre ambas as empresas. Não sei já 
se em termos acionistas, mas definitivamente em ter-
mos de participações cruzadas em órgãos de controlo. 

O Brasil era, pelo menos há 25 anos atrás (e talvez 
ainda seja), um dos principais mercados da Nestlé no 
mundo. Eu era amicíssimo de vários  executivos de 
topo da Nestlé, a começar pelo Presidente, que era 
visita regular lá em casa. Há histórias deliciosas sobre 
essas visitas, que aqui não vêm ao caso. Uma reunião 
de suiços, em que a maioria se conhece do serviço 
militar, é um desafio para qualquer dona de casa ! E 
a minha adorada mulher, que tinha uns 30 aninhos 
nessa época, portava-se à altura, e conseguia mantê-
-los em disciplina! 

Não me surpreendeu, pois, saber um dia que o 
Helmut Maucher, ainda em funções executivas, viria 
de visita ao Brasil. O que sim me surpreendeu foi ele 
manifestar interesse em me visitar nos escritórios da 
Zurich. Para quem nunca foi a S. Paulo, os escritórios 
da Zurich estavam no centrão velho da cidade, no tri-
ângulo constituído pela Libero Badaró, Rua da Boa 
Vista, Viaduto do Chá (Anhangabaú), um lugar sujo 
e perigoso, de difícil acesso. Eu levava anos tratan-
do de convencer o meu chefe direto na Zurich (um 
dos melhores que tive até hoje, o Fritz Andres, ver-
dadeiro gentleman da velha guarda, poço de virtudes e 
de ética empresarial, somos amicíssimos) a sair dessa 
zona, e mudar a companhia para a Avenida Paulista 
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ou, melhor ainda, para o Sul da cidade, onde vivia. 
Demorava todos os dias entre 3 e 4 horas totalmente 
improdutivas, e perigosas, no trânsito infernal de S. 
Paulo. O Fritz Andres desarmava-me sempre quan-
do me perguntava: “quantas apólices mais consegues 
vender se mudarmos a localização da companhia para 
um sítio tão mais caro? O prestígio da localização não 
vende apólices!”, dizia-me ele, e estava totalmente 
errado nesse ponto, mas eu só mais tarde o percebi. 
Entretanto, o cortejo de carros blindados do Helmut 
Maucher e da nutrida equipa de segurança teve enor-
mes problemas para chegar até à sede da companhia, 
por ser um lugar de difícil acesso e restrito, e no qual é 
necessário atravessar moles e moles de gente a pé que 
circulam entre os carros. A saída do carro, diretamen-
te para a porta do edifício, também foi, segundo me 
disse depois o porteiro, todo um show. Mas finalmente 
o homem lá conseguiu entrar são e salvo, e proporcio-
nou-me as quase 2 horas mais fascinantes da minha 
vida profissional. 

Tive-o só para mim durante aquele tempo. O 
Helmut Maucher sabia tudo ao mais ínfimo detalhe, 
mostrou um conhecimento invulgar da operação, mas 
os temas que mais lhe interessaram foram os de or-
dem pessoal, a adaptação da família, as dificuldades 
de viver no Brasil, e também questões de gestão de 
pessoal, de recursos humanos. Na despedida, comi-
go embevecido e rendido a olhar para ele, certamen-
te antevendo a tragédia que seria a entrada no carro 
blindado novamente, o Maucher vira-se para mim 
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e diz-me: “eu sei que o Fritz Andres acha que não 
vendemos mais apólices se nos mudarmos de sítio, 
mas vou sugerir que o façamos mal regresse à Suiça”. 
Dito e feito. Lamentavelmente, não a tempo de eu 
ainda vir a usufruir das novas instalações (que foram 
para pertinho da minha casa…), porque entretanto a 
Zurich comprou uma companhia falida no México, e 
pediram-me para ir “fazer a limpeza”. O housecleaning 
de gestão sempre foi uma das minhas especialidades, 
muito graças à leitura de livros brilhantes do Maucher, 
na sua maioria em alemão, o que para mim nunca 
constituiu uma barreira graças à visão do meu pai!

Partilhei consigo, caro leitor, uma história da mi-
nha vida, que é o melhor tributo que posso fazer num 
prefácio de um livro escrito por este grande senhor da 
gestão internacional, o Helmut Maucher. E fi-lo por-
que fala de um par dos aspetos mais importantes num 
gestor de topo. A humildade, a acessibilidade, o inte-
resse genuíno e o respeito pelo ser humano. Por ele se 
ter sentido incómodo e inseguro na região da cidade 
onde a Zurich tinha os escritórios, mal voltou ao con-
forto e segurança dos escritórios da Nestlé em Vevey, 
não descansou enquanto não tratou de nós também, 
os que diariamente tinham que se deslocar para aquela 
parte perigosa de S. Paulo. Esta é a cultura Nestlé, o 
legado que Helmut Maucher (Deus permita que viva 
muitos anos) deixará nesta empresa fantástica.

José António de Sousa
Presidente e CEO da Liberty Portugal





Prefácio

Nunca antes houve tantos livros sobre gestão, lide-
rança corporativa, “estradas para o sucesso”, ou aspe-
tos individuais de liderança corporativa. Académicos, 
consultores e profissionais escreveram sobre isso; uni-
versidades, institutos, inúmeros seminários e centros 
corporativos de formação têm-se dedicado a ela. Por 
estes dias, se uma empresa ou a sua gestão não são 
bem-sucedidos certamente não tem nada a ver com 
a falta de literatura  relacionada, cursos de formação 
ou eventos. Pelo contrário: tornou-se bastante difícil 
hoje em dia – no meio de todo o conhecimento dispo-
nível – encontrar a essência, os fatores que realmente 
importam.

É por isso que, apesar dos numerosos pedidos, 
não achei útil adicionar outro trabalho extensivo à li-
teratura já no mercado –  quase como a dizer: tudo já 
foi dito e escrito, mas não por mim.

Em vez disso, a certo ponto veio-me a ideia de 
escrever um compêndio para os gestores. Curto, 
acessível e estruturado em torno dos aspetos-chave 
da gestão, que pode ser usado para ambos: encon-
trar informação rapidamente sobre um determina-
do assunto (como faria num trabalho de referência) 
ou ler sobre toda a área do tema num período de 
tempo relativamente curto. Como tal, o livro será de 
interesse não apenas para gestores em posições de 
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responsabilidade, mas principalmente para os jovens 
que ainda estão na faculdade ou no início da sua car-
reira. Ou até mesmo para os leitores simplesmente 
interessados em encontrar de uma vez por todas o 
que a gestão realmente é.

É claro que um livro como este não pode preten-
der ser exaustivo. No entanto, traz pensamentos e co-
nhecimento sobre o que eu sinto ser particularmente 
importante, e discute questões até agora negligencia-
das ou mal tratadas em fontes relevantes (como co-
mentários complementares sobre muitos aspetos da 
gestão baseada na criação de valor ou administração 
corporativa).

O Apêndice contém uma compilação de 10 qua-
lidades que eu considero pré-requisitos-chave de 
sucesso de gestão. Foram apresentadas no Fórum 
Económico Mundial, em Davos, há muitos anos atrás, 
e ainda são válidas hoje. Além disso, o apêndice ofe-
rece um conjunto de “Princípios Básicos de Gestão 
e Liderança da Nestlé”, que elaborei pessoalmente e 
que podem ser de interesse geral.

Tudo somado, este compêndio não é baseado em 
leituras adicionais, mas unicamente na experiência e 
conhecimento que reuni durante toda a minha carrei-
ra profissional.

Claro que me baseei em ensaios, palestras e entre-
vistas de minha autoria, bem como em apresentações 
internas da minha empresa. No entanto, para além da 
recolha de dados e informações gerais, eu era quem 
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tratava de toda a escrita, logo todo este livro é “na 
minha língua”.

Neste ponto, gostaria de expressar os meus since-
ros agradecimentos ao Sr. Hartmut Gahmann, Chefe 
da Divisão de Comunicação da Nestlé Deutschland 
AG, pela sua revisão crítica do livro e os seus comen-
tários construtivos e sugestões.

Estou bem ciente de que o meu pensamento não 
está sempre em linha com a atual mainstream (“cor-
rente dominante”); em vez disso, tendo a iluminar e 
por vezes criticar as propensões contemporâneas e 
modismos do dia. Provavelmente nem todo o leitor 
vai concordar com o que tenho a dizer. Espero, no 
entanto, que isso não diminua o seu prazer ou interes-
se no compêndio, mas antes o inspire a pensar sobre 
um ou outro assunto discutido. Se este for o caso, o 
meu Breviário de Gestão terá conseguido um grande 
resultado.

O termo “gestão” no título do livro é usado no 
sentido mais amplo da palavra: refere-se a empresá-
rios, gestores de topo e executivos. As diferenças que 
vejo, por exemplo, entre um gestor e um empreen-
dedor serão discutidas no primeiro capítulo seguinte.





Capítulo I

Empresário ou Gestor?

Dois Diferentes Conjuntos de Capacidades de 
Liderança

O mundo empresarial de hoje muitas vezes distingue 
entre empresários e gestores. Ao mesmo tempo, a 
palavra inglesa management (“gestão”) é o termo mais 
utilizado para a liderança de uma empresa. E embora 
as palavras inglesas sejam geralmente muito precisas, 
claras e simples, neste caso, acredito que a palavra 
alemã Führungskunst (literalmente: “a arte de liderar”) 
descreve mais precisamente o que quero dizer com 
gestão. Até mesmo a palavra inglesa leadership (“lide-
rança”) não capta completamente o seu significado: 
Mais e mais há um entendimento comum de que ape-
nas as técnicas de liderança não são suficientes para 
o sucesso. Outro fator essencial, por exemplo, é a 
“inteligência emocional” – a capacidade de controlar 
as próprias emoções e de tratar as próprias emoções 
e as de outras pessoas de forma prudente. Há muita 
conversa sobre “inteligência emocional” hoje em dia.

Quais são as diferenças entre um gestor clássico e 
um empresário clássico? Tentei listá-las na tabela se-
guinte.
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O Gestor

… concentra-se principalmente nas suas tarefas na 
empresa

… gere e otimiza a empresa

… tem experiência profissional

… compila previsões e planos (sendo o horizonte 
de planeamento mais a curto prazo)

… assegura os riscos, utilizando, por exemplo, lis-
tas de verificação e pontos-chave

… trabalha com análises, metas e medidas

… toma decisões com base no peso racional dos 
prós e contras

… tem qualidades específicas de gestão
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O Empresário

… concentra-se, acima de tudo, em oportunidades 
empresariais

… é mais um player estratégico e um construtor de 
empresas

… tem carisma e entusiasmo

… tem ideias, visões do futuro da empresa, pensa 
a longo prazo

… assume riscos, tem coragem

… trabalha com conceitos simples e ideias básicas, 
que persegue tenazmente

… confia no(a) no seu /sua intuição sempre que 
as decisões sobre questões difíceis não podem ser 
baseadas em argumentos racionais apenas

… é um verdadeiro líder
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Peter Drucker, sem dúvida o maior pensador de 
gestão do século 20, resumiu-o a um ponto: “Os líde-
res fazem as coisas certas – os gestores fazem certo 
as coisas”. E o especialista em comportamento orga-
nizacional Harold J. Leavitt define a diferença entre 
empresários e gestores da seguinte forma: “Os líderes 
são desbravadores – os gestores são solucionadores 
de problemas”. Eu acredito que, a fim de hoje liderar 
uma empresa com sucesso, precisa de ambas, qualida-
des empreendedoras e de gestão.

Muitas vezes me perguntam como costumo tomar 
as minhas decisões: baseado em ferramentas de ges-
tão científica de negócios ou com base na intuição e 
instinto? A minha resposta é: isso varia de caso para 
caso. Mesmo a experiência desempenha um papel e, 
a propósito, a intuição é em grande parte baseada na 
aplicação criativa de informações.

Quando as coisas ficam muito difíceis e diferentes 
opções são igualmente viáveis, no final, eu confio na 
minha “bússola interna”.

Veja, por exemplo, a aquisição da britânica empre-
sa Rowntree (conhecida pelas Kitkat, Smarties, etc.) 
há cerca de 15 anos atrás: naquela época era muito 
difícil definir o preço certo para a nossa oferta final 
à gestão Rowntree. Primeiro, nós tínhamos a certeza 
de como reagiria o Conselho a um determinado pre-
ço, e em segundo lugar, havia outro grande licitador 
cujo preço oferecido não conhecíamos. Na véspera 
do grande dia tivemos discussões intensas com todos 
os peritos na matéria, mas não conseguimos chegar a 
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uma decisão final. Finalmente, eu disse: “Eu vou para 
a cama agora.” E foi o que eu fiz (E dormi muito bem, 
já agora). Na manhã seguinte, às oito horas peguei no 
telefone e informei a gestão Rowntree sobre o meu 
preço de oferta – o preço que naquela altura me pa-
receu apropriado. Felizmente estava certo. Em casos 
como este, a minha decisão é baseada em cada pedaço 
de conhecimento disponível da experiência, informa-
ção, análise e intuição. Essas coisas são difíceis de ex-
plicar com mais pormenor. Como Goethe escreveu, 
“A menos que sinta, nunca irá ganhar nada”.





Capítulo 2
O Projeto Básico da Empresa

De tempos a tempos vale a pena revisitar e, possi-
velmente rever o projeto básico de uma empresa, in-
cluindo as suas políticas. Isto fornece uma base cla-
ra e define um quadro de referência do trabalho do 
Conselho de Administração e de Gestão. Em particu-
lar, os proprietários (isto é, os acionistas ou membros 
da família) e Conselho são obrigados a participar nes-
tas discussões fundamentais.

Na minha opinião, as seguintes questões precisam 
de ser discutidas e acordadas: a estrutura da proprie-
dade da empresa, o grau de diversificação versus con-
centração no core business, o âmbito da atividade dos 
negócios da empresa e políticas de expansão, políticas 
de risco e os princípios corporativos subjacentes.

Estrutura Acionista

Assuntos a serem discutidos aqui são os da estrutura 
da propriedade e a estrutura financeira da empresa, 
com a panóplia de possibilidades, que vão desde em-
presas detidas por um ou vários proprietários corpo-
rativos a empresas familiares, a empresas públicas ou 
formas híbridas. Esta categoria também inclui a per-
gunta se uma empresa deve permanecer propriedade 
do Estado ou ser privatizada.
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Família ou Bolsa?

Veja, por exemplo, a Henkel Corporation – uma em-
presa familiar conhecida pelo seu sucesso impres-
sionante. Existem três grupos familiares que têm até 
agora insistido em manter a participação maioritária, 
tirando um aproveitamento limitado do mercado fi-
nanceiro.

Até agora, a empresa tem estado bem com esta 
estratégia e tem sido capaz de lidar com a expansão 
necessária.

Bertelsmann, por outro lado, decidiu retratar-se da 
exposição parcial ao mercado de capitais e deixar a 
empresa inteiramente nas mãos da família. Com esta 
ação a empresa agiu em oposição a uma tendência 
popular, poupando-se a um número de complicações 
que surgem tipicamente no contexto das relações do 
mercado de capitais: muitas empresas que são dirigi-
das por indivíduos ou famílias estão atualmente em 
processo de abertura de capital de parte dos seus bens 
– por um lado, para reduzir a dependência da empresa 
da família; por outro lado, para a utilização de fundos 
do mercado de capitais para financiamento da sua ex-
pansão.

Privatização

No caso de empresas públicas, tem havido recente-
mente uma tendência para a privatização total ou par-
cial. Os exemplos incluem empresas de energia elétrica, 
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serviços de facilidades comunitárias tais como a reco-
lha do lixo, Deutsche Bahn, Deutsche Post, e empresas 
de telecomunicações. Isto faz bastante sentido a partir 
de uma perspetiva económica e sociopolítica, e é difícil 
entender por que há ainda tanta resistência à privatiza-
ção completa.

Outra questão é saber se as muitas instituições cul-
turais realmente precisam de permanecer nas mãos do 
Governo. A privatização ajudaria certamente a tornar 
as coisas mais eficientes e a correta política de preços 
(o que significa preços mais altos) iria revelar como 
muitas pessoas estão genuinamente interessadas na 
cultura.

O contra-argumento habitual de uma perspetiva 
socio-ética (que fala de “cultura reservada aos ricos”) 
poderia ser resolvido com a introdução de algum tipo 
de subsídio para estudantes e cidadãos com baixos 
rendimentos. Embora também pudesse ser financiado 
pelo Governo, provavelmente seria mais económico 
do que os subsídios pagos atualmente pelas autorida-
des, federal e local.

Um argumento adicional para a privatização de ins-
tituições culturais é o facto de serem frequentemente 
usadas por apenas uma fração de cidadãos, enquanto 
todos os contribuintes pagam a conta dos seus défices.

Por outro lado, pode haver também instalações e 
instituições não adequadas à privatização, por envol-
verem um bem público que beneficia todos os cida-
dãos e, como tal, não podem ser organizadas como 
uma empresa privada orientada para o lucro.
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Fundações

Por várias razões, as empresas são cada vez mais con-
vertidas ou integradas em Fundações – uma ação que 
pode mudar a própria natureza e objetivos prioritários. 
Por exemplo, o objetivo de uma Fundação pode ser 
(além de gerar lucros) cumprir uma determinada missão 
ética ou social que, por sua vez, pode afetar a sua orien-
tação para o lucro. Um exemplo é a Fundação Alemã 
para a Pesquisa da Opinião Pública, Allensbach: que 
a sua antiga proprietária, Elisabeth Noelle-Neumann, 
converteu numa Fundação: a sua justificação era que, 
juntamente com o gerar lucros, o instituto seria capaz 
de continuar trabalhos de pesquisa de interesse geral, 
promovendo assim o avanço da pesquisa de opinião e 
podendo agora realizar pesquisas sobre questões para 
as quais não existiria nenhum cliente comercial.

Diversificar ou concentrar-se no core business?

Outra questão refere-se ao projeto básico de um por-
tefólio de produtos e/ou serviços de uma empresa: a 
empresa deve diversificar mais ou concentrar-se mais 
no seu core business? A esta questão é dado geralmente 
demasiado peso. Há vários anos atrás, uma empresa 
de consultoria conduziu análises pormenorizadas so-
bre o assunto e chegou a uma conclusão que a muitos 
surpreendeu: o sucesso corporativo, assim dizia, de-
pende muito menos da questão da diversificação versus 
foco do que da qualidade da gestão. Quem haveria 
pensado!
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É claro, o foco limitado no core business da empresa 
geralmente envolve maior risco sempre que o mundo 
dos negócios passa por uma grande mudança. Por ou-
tro lado, demasiada diferenciação afeta frequentemen-
te a rentabilidade global da empresa porque não pode 
executar igualmente bem todas as áreas de negócio.

Como regra geral, um foco forte no core business 
tende a ser bastante eficaz a curto prazo, enquanto 
uma certa quantidade de diversificação conduz fre-
quentemente a um maior sucesso a longo prazo, uma 
vez que ajuda a cobrir riscos e tem mais em conta fu-
turas tendências. Como em tantos outros casos, a ver-
dade – ou a melhor estratégia – está algures no meio. 
Para a Nestlé, eu costumava dizer: “Nós queremos ser 
uma empresa do mundo, não uma empresa para todo 
o mundo”. Com este objetivo em mente, expandimos 
mais negócios de crescimento rápido e geradores de 
valor nos setores da comida, particularmente em áre-
as em que podia esperar-se um forte crescimento fu-
turo – como água mineral, comida para animais de 
estimação, cereais matinais, doces da moda (barras 
de chocolate, misturas chocolate-cereais), gelados e 
ultimamente também um foco mais forte nos aspe-
tos nutricionais, para citar apenas alguns exemplos. 
Em contraste, nós ficamos fora de setores que já não 
alcançavam qualquer crescimento ou foram domina-
dos por concorrentes fortes; tais como a margarina 
(Unilever) ou refrigerantes (Coca-Cola).

Uma certa pressão para mudar o portefólio através 
da diversificação resultará especialmente quando o core 



Como funciona a gestão de excelência?
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corajosas e sagazes de gestão. A empresa emergiu 
como uma verdadeira corporação global sob a sua li-
derança. Agora, ele fornece insights sobre a realização 
prática e demonstra, com base nas suas próprias expe-
riências, como a gestão de excelência funciona.
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E isso explica o apelo deste livro de muito fácil leitura.»
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«Helmut Maucher é uma das personalidades da gestão 
mais conceituadas do nosso tempo. Do fundo do meu 
coração, eu subscrevo a sua invocação de levar a peito o 
mostrar a coragem da inovação, que ele expressa clara-
mente neste livro. As inovações decidem o nosso futuro. 
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inovação com todo o nosso coração e toda a nossa razão.»

Jürgen Hambrecht, Presidente da BASF AG
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