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PREPARANDO PEQUENAS EMPRESAS PARA O EMPOWERMENT 

Cristóvão Pereira 

Patrícia de Sá 

Que o mercado está cada vez mais concorrencial, todo mundo sabe. Fala-se muito 

em velocidade de mudanças, instabilidade das regras do jogo e de várias novas técnicas 

gerenciais que prometem senão a cura, pelo menos o alívio das tensões provocadas pela 

nova dinâmica da economia: Reengenharia, Downsizing, Gestão pela Qualidade Total, 

Benchmarking etc. 

Na esteira das mudanças ocorridas nos anos 90, surge o Empowerment (ou numa 

tradução livre, o empoderamento), que propõe um estilo gerencial baseado na confiança, 

uma postura mais madura na relação do indivíduo com o trabalho, onde ele tem 

compromisso com o resultado, liberdade de ação e possibilidade de ousar. Entretanto, para 

isso são necessárias algumas pré-condições, como o intenso compartilhamento de 

informações, a competência profissional, a motivação e o reconhecimento por parte das 

chefias e sobretudo a consciência de qual é o seu papel no todo da organização. 

AUTONOMIA DE DECISÃO 

Considerando que pequenas empresas carecem de recursos e necessitam mais do 

que as demais de agilidade para sua sobrevivência, pode parecer, à primeira vista, que o 

Empowerment acontece nessas empresas naturalmente. Nossa experiência de consultoria no 

caso de pequenas empresas mostra que isso não é verdade. 

Curiosamente, pequenas empresas às vezes são administradas com "mão de ferro" 

sem que seus empregados possam ter liberdade de tomar quaisquer decisões sem consultar 

o dono, que muitas vezes também é o principal administrador. A alegação é de que por ser 

pequena o empregado sempre tem acesso fácil - comparativamente à grande empresa - ao 
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principal administrador, ou à sua chefia imediata e, portanto, pode perfeitamente perguntar 

antes o que fazer ao invés de sair agindo sem o aval da chefia. 

Talvez um dos motivos para isso ocorrer seja o fato de que o empregado não tem a 

menor idéia, na maioria das vezes, do que claramente se espera dele e quais os objetivos 

que a empresa visa atingir. Outro motivo é o fato de que o próprio chefe faz as contratações 

e costuma moldá-las às suas características de personalidade. Se esta for autoritária e 

centralizadora, ele rapidamente se verá cercado de pessoas incapazes de arriscar a 

desagradá-lo por terem medo que isso venha a representar uma condenação ao desemprego. 

Antes de fundar o império em que se transformou a Starbucks Coffee Co., Howard 

Schultz abriu uma pequena loja em Seattle chamada Il Giomale, no dia 8 de abril de 1986, 

resultado da sua paixão pelo café expresso italiano e convencido de que os americanos 

iriam se apaixonar pela atmosfera de romance e sedução dos grãos perfumados. Nesse dia, 

até a hora de fechar, contabilizou 300 clientes, curiosos por entender o menu com nomes 

estranhos como cafft latte ou capuccino, que era entusiasticamente explicado pelos 

baristas. Naquela primeira loja, estava determinado a recríar um autêntico café italiano, e 

com isso cometeu o erro supremo de não ouvir o que os clientes queriam (e não eram fundo 

musical de ópera, nem saborear um café especial de pé num balcão, nem um cardápio com 

palavras não compreensíveis). "A chave para o sucesso, imaginamos, estava nas mãos das 

pessoas que contratávamos. Dave treinava-as no preparo de café; eu os ensinava técnicas 

de vendas e gerenciamento. E o mais importante, nós os insuflávamos com um desejo de 

atingir o Grande Sonho, o espírito de que juntos, conseguiríamos realizar grandes feitos". 

Em meados de 87, a n Giornale já tinha 3 lojas e um faturamento mensal de US$ 500 mil. 

Dez anos depois, a Starbucks tinha 1.300 lojas e 25.000 funcionários. uÉ preciso contratar 

pessoas excelentes, comemorar suas paixões e habilidades e lhes dar a liberdade de 

cumprir seu trabalho direito". (do livro ''Dedique-se de Coração - como a Starbucks se 

tomou uma grande empresa de xícara em xícara" que Howard Schultz escreveu em 99) 

COMPARTILHANDO UM CREDO 

Enquanto na empresa grande o Empowerment pertence à cultura da mesma - uma 

vez que tenha sido implantado - fazendo com que a área de Recursos Humanos tenha todas 

as suas ações voltadas para reforçá-lo, na empresa pequena tudo fica ao acaso da 
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personalidade da chefia. No entanto, são as pequenas empresas que mais necessitam para 

sua sobrevivência do Empowerment, principalmente em setores onde a concorrência é mais 

acirrada. Portanto, o que tentaremos estabelecer é como uma pequena empresa pode 

implantar o Empowerment considerando sua carência de recursos e seus problemas 

específicos. Para tanto precisamos compreender o comportamento do empregado que entra 

na empresa pequena. Ele está culturalmente habituado a se subordinar à figura do chefe. 

Figura que no Brasil veio sendo reforçada pela história escravagista e por governos 

totalitários até o nosso passado recente. 

Ora, e a figura do chefe está associada à figura daquele que pode punir. Portanto, a 

primeira mudança que deve ser levada a cabo na empresa pequena para a implementação do 

Empowerment baseia-se no estabelecimento claro e amplamente divulgado pelas 

instalações da visão de mundo, da missão e dos objetivos da empresa. No caso da pequena 

empresa, a constante presença do chefe e a tradição personalista das chefias exigem que 

algo seja feito para dar mais segurança ao empregado para que ele possa vir a ousar. Esse 

algo mais é um credo. Tão simples a ponto de qualquer pessoa da empresa poder lembrá-lo 

de cabeça, sem ter que consultar manuais ou "colas". Um credo que seja bastante específico 

e que diga claramente como a empresa encara a sua atividade e o que espera da sua relação 

com os clientes; que fale da questão ética; da forma como os empregados devem se 

relacionar entre si; e o que se espera em geral de todos os empregados e das chefias 

intermediárias, se estas existirem, para o atendimento dos objetivos da empresa. 

Ou seja, o empregado deve ser estimulado em primeiro lugar a entender que acima 

do seu chefe existe um chefe maior que é o credo da empresa. Numa empresa grande os 

empregados apreendem rapidamente a cultura da mesma e aprendem a usar esta cultura 

para entender como não se colocar em posições que possam resultar em punição. O 

problema da empresa pequena é que a cultura embora exista se modifica rapidamente com 

relativamente pequenas mudanças nos quadros de empregados além de ser mais dificil de 

ser percebida. O credo permite ao empregado ter um garantidor de que agindo daquela 

forma poderá evitar punições e muito provavelmente, assumindo que o credo seja seguido, 

obter premiações. 



TOLERÂNCIA A ERROS 

Esta outra condição necessária ao Empowerment, da mesma forma dependerá 

da personalidade centralizadora, ou não, da chefia. O tamanho da empresa faz com que 

cada empregado tenha um peso muito grande em tudo que a empresa faz. Um erro em 

uma situação destas pode condenar a empresa a um dissabor maior do que seria de se 

esperar em uma empresa grande onde as responsabilidades e funções são naturalmente 

mais diluídas. 

6 

A tolerância a erros, importantíssima no caso do Empowerment, também pode ser 

colocada no credo que procurará incentivar os empregados a arriscar mais procurando 

defender os objetivos da empresa. As poucas chefias precisarão então serem 

constantemente lembradas de que todo julgamento deve ser antes de tudo moldado pelo 

credo da empresa. Se o empregado não sabe qual a contribuição do seu trabalho para o todo 

nem o objetivo maior que se deseja atingir, como vai ter segurança para ousar além dos 

limites ou reagir de forma eficiente diante de imprevistos? É imprescindíveL também 

estabelecer um ambiente de confiança entre a chefia e os empregados. 

Ricardo Guimarães, dono da agência de propaganda paulistana Guimarães 

Comunicação & Marketing, escreveu e mandou pela intranet uma carta em agosto de 1997 

para todos os seus funcionários onde dizia: "Nosso único patrimônio é esse: CONFIANÇA. 

(...) Não é que você precisa posar de super, de infalível E não é questão de cargo. (...) É a 

confiança que acelera processos de aprovação, que atrai bons fornecedores, que faz o 

gerente se entusiasmar e se matar pelo projeto, que reduz orçamento, que reduz custos, que 

constrói uma carreira e uma empresa sólida e atraente. Fora isso é aventura. É para quem 

está de passagem. Eu espero que cada profissional da Guimarães esteja permanentemente 

comprometido com a conquista e a manutenção da confiança na sua pessoa e no seu 

trabalho. E que isso seja feito através de sua qualidade técnica, de relacionamento e 

intelectual. Eu, como principal acionista e presidente em exercício da Guimarães dou, 

neste ato e oficialmente, total e i"estrita liberdade para todos os profissionais fazerem seu 

trabalho muito bem feito. Porém, para fazer mal feito ou com defeito, é necessário pedir 

minha autorização. Conto com vocês." 
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Nessas empresas também costuma ser possível periodicamente realizar uma reunião 

de todos os empregados para discussão de fatos relevantes à luz do credo. É interessante 

também que o credo seja colocado em debate aceitando-se eventuais adições, subtrações e 

modificações, porque se ele é um conjunto de valores (éticos, sociais, morais), está em 

permanente evolução ao longo do tempo à medida que os valores da sociedade vão 

mudando. 

Na empresa grande embora um credo seja possível e em alguns casos desejável, ele 

pode ter características mais genéricas do que na pequena empresa. A vantagem desta 

última, enquanto permanecer pequena, é conseguir fazer o seu credo evoluir incorporando 

mais objetividade e especificidade sem se tomar excessivamente volumoso. Esse credo será 

o ponto de partida para a implementação de um programa de Empowerment. 

COMUNICAÇÃO E APRENDIZADO 

Outra condição para o Empowerment em pequenas empresas à pnmelra vista 

pareceria não ser tão relevante. A questão da informação, por exemplo: ela costuma fluir 

com agilidade e rapidez dado o tamanho da empresa. Mesmo assim a forma de tratar e 

divulgar a informação são essenciais, especialmente em empresas que atuam no ramo de 

serviços - onde o "produto" é fabricado no ato da entrega ao cliente (como consultórios 

médicos, consultorias, contadores, salões de cabeleireiro e tantos outros pequenos 

negócios). Nestes casos, é muito intenso o contato com o consumidor/usuário/cliente e estes 

momentos riquíssimos de aprendizado sobre suas expectativas, fiustrações, 

comportamentos, opiniões e idéias não podem ser desperdiçados. 

Portanto, precisam estar incorporados na cultura da empresa a importância e o 

hábito de observar, perguntar, ouvir o cliente e depois passar adiante de alguma maneira 

para o dono da empresa e para todo o grupo esse rico material "coletado" informalmente. 

Isto vai gerar questionamentos sobre a qualidade do serviço, a possibilidade de melhorar o 

atendimento ou o produto, idéias novas que agradem a clientela, correções de rumo, enfim, 

a evolução do próprio negócio, por pequeno que seja. Comunicar-se com o cliente de 

maneira formal ou informal é essencial para qualquer tipo ou tamanho de atividade, até 

mesmo no ramo de produtos, onde um simples telefonema para medir a satisfação pós-
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venda poderá trazer tão bons resultados quanto o corpo-a-corpo intensivo proporcionado 

pela prestação de serviços 

Competência e experiência costumam ser formadas muito rapidamente na pequena 

empresa, que utiliza o que os ingleses e americanos costumam chamar de "011 the job 

training". Porém, aprender não é apenas criar e aproveitar momentos de interação positivos 

com o cliente. É também usar a riqueza dos erros cometidos para trazer ensinamentos de 

como progredir e melhorar. É ver o erro como algo não apenas tolerado, mas como uma 

ferramenta para atingir a qualidade. 

RECOMPENSA 

Por fim, o Empowerment requer o reconhecimento do esforço do funcionário em se 

arriscar, perseguir metas, dar mais do que lhe é pedido, se responsabilizar por suas ações. 

Esse reconhecimento é plenamente factível para uma pequena empresa porque não 

necessariamente passa pela recompensa financeira - estamos falando aqui de coisas muito 

simples e humanas como receber um elogio e um tratamento justo, ter desafios que 

proporcionem enriquecimento intelectual, o sentimento de auto-realização por construir 

algo concreto, a segurança do emprego e o orgulho de integrar uma equipe unida ou uma 

empresa com boas perspectivas de futuro. 
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Cristovão Pereira 
Luis César G. de Araujo 

A evolução da teoria das organizações nos mostra uma verdadeira diversificação 

nos procedimentos de análise das empresas. No início, a escola, denominada Escola 

Clássica, nos passou a preocupação com a produtividade, com a linha de produção. 

Frederick W. Taylor é o grande nome desse estágio de fundamentação do movimento por 

gerência mais competente dos supervisores e ação estruturada dos operários. Na Europa, 

Henri Fayol deu a sua contribuição promovendo estudos mais abrangentes. i.e. que 

envolviam as conhecidas administração-meio e administração-fim. Portanto, cada um em 

seu campo de maior interesse. Ambos não se conheceram mas, ambos contribuíram 

efetivamente para a construção da chamada Escola Clássica. 

Mais, à frente, um movimento de relação humanas reformulou significativamente a 

maneira de se olhar, entender a organização. Os operários passaram a ser vistos como 

pessoas e como tal deveriam ser tratadas. Estudos de dinâmica de grupo, a conhecida 

organização informal, os grupos, os conflitos, as diferentes formas de liderança surgem e 

provocam profundas alterações nos meios e modos de se obter uma organização melhor, 

mais efetiva, mais ... produtiva. 

Amitai Etzioni deu a sua contribuição ao chamar de Estruturalismo a somatória das 

coisas boas da Escola Clássica e as coisas boas da Escola de Relações Humanas e mais: 

estendeu os estudos a todo e qualquer tipo de organização. Assim, escolas, presídios, 

hospitais passaram a fazer parte das inquietações dos estudiosos de então (fim dos anos 40 

e início dos anos 50). O surgimento de novas estruturas organizacionais, da própria 

informática, outros estudos de liderança e comportamento alteram, também, 

significativamente o cotidiano das organizações. 

E é, justamente, nessa época que o Brasil recebe os pnmerros estudiosos -

basicamente, dos Estados Unidos - em administração. Foi a administração pública que 

recebeu a primeira carga técnica e científica. Mas, durante algum tempo, a disseminação de 
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conhecimento ficou circunscrita à Escola Clássica. Assim, elaborar organogramas, 

manuais, estudar formulários, propor novos lay-outs, aprontar os mais diversos receituários 

para o sucesso, caracterizavam uma ênfase no operacional. Era o aprende a fazer e não 

necessariamente entender e aprender a fazer. 

O tempo passou, e o país conheceu as suas primeiras centenas de estudiosos 

brasileiros. A literatura já oferecia ao leitor muitos títulos gerados aqui mesmo, embora 

com base em literatura de outras sociedades, o que é salutar, sem dúvida. E em 1967, os 

conhecidos MBAs (os verdadeiros, os que dão o título de mestre) ministrados pelas 

universidades americanas e canadenses, passaram a contar em suas várias disciplinas com o 

livro escrito por Robert L. Kahn e Daniel Katz, Psicologia Social das Organizações. 

Chegamos, então, ao propósito maior desse artigo: a abordagem de sistemas abertos no 

Brasil. 

Ambos os autores dedicaram uma boa parte do livro ao que rotularam de abordagem 

de sistemas abertos. Tal abordagem já havia sido tratada em outros livros, ainda que de 

maneira não tão clara, objetiva, fácil de ser apreendida. Talcott Parsons, por exemplo, 

falava de um sistema institucional, que seria formado pelas unidades da organização que 

cuidariam da relação com o ambiente. Mas, na realidade, a grande maioria das obras que 

cuidava da administração emprestava pouco ou nenhuma importância ao ambiente. Até 

mesmo obras que tinham em seu título a palavra sistemas não privilegiavam o ambiente. 

Sistemas e sistemas abertos não eram e não são nomenclaturas sinônimas. 

Em nossa opinião, a grande vantagem da abordagem seria a de funcionar como uma 

ferramenta facilitadora do entendimento de sistemas complexos, auxiliando qualquer outro 

tipo de trabalho que viria a ser desenvolvido com estes sistemas. No caso brasileiro, a 

abordagem de sistemas abertos veio facilitar o melhor entendimento possível do que seria a 

empresa e o seu mundo (maior) de negócios. A dificuldade em compreender os eventos 

externos, os eventos sobre os quais não havia possibilidade de controles, fazia com que o 

gestor apenas se preocupasse em atuar no sistema fechado, achando que, assim fazendo, 

estaria dando respostas às demandas ambientais, mas que ele, gestor, não entendia como 

sendo ação-resposta ao ambiente. Melhor, a abordagem de sistemas abertos sempre existiu, 

só que os gestores não sabiam que atuavam num sistema aberto. 

O nome de Teoria Geral dos Sistemas costuma iludir dando a falsa impressão, 
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motivada pela palavra sistemas, de que é uma técnica a ser aplicada, quando na verdade é 

uma técnica para nos auxiliar na compreensão de interligações entre partes que, de outra 

forma, ficariam extremamente dificeis de serem corretamente entendidas. Na verdade os 

autores, em momento algum procuram passar a idéia de que é bom aplicar a ''técnica'' de 

sistemas abertos. A abordagem não se configura como sendo algo de natureza prática 

como, em tempos passados, foram as técnicas de O&M (Organização e Métodos) ou gestão 

pela qualidade total nos dias de hoje. Longe disso, como dissemos acima, Katz e Kahn nos 

ofereceram uma metodologia para nos auxiliar a compreender as partes, sua integração, sua 

interligação. Antes da abordagem em tela, nos preocupávamos em analisar cada unidade, 

cada parte, cada pedaço da organização e, assim fazendo, estaríamos entendendo o todo 

organizacional. Talvez sim, mas num passado distante, onde a dinâmica organizacional era 

desenvolvida num ritmo incrivelmente menor que o de hoje ou de uma ou duas décadas 

passadas. 

Acreditamos que esta abordagem tem permitido grandes resultados na condução de 

nossas jornadas nas empresas. A partir do momento que começamos a entender nossas 

ações como um sistema complexo, notamos que, mesmo, ocasionalmente, certos 

subsistemas não funcionando como esperado, seria possível ter o todo, o sistema maior, 

funcionando de forma satisfatória. Esse efeito de interligação faz com que não seja possível 

se entender o todo pelo simples isolamento das partes, como era entendido e ensinado. 

No Brasil, a abordagem tem suas dificuldades no que concerne a sua aplicação, qual 

seja., a de servir como forte instrumento de análise da nossa realidade. Tem dificuldades 

porque o Brasil ainda é um país de movimentos econômicos bruscos, rápidos que, com 

freqüência, causam incriveis turbulências e muitos desastres terríveis em muitas empresas. 

Na Suiça, Suécia e outros países europeus ou mesmo mondo afora é, relativamente 

simples, lidar com as alternâncias causadas pelo ambiente. Detectar, perceber, compulsar, 

concluir não são tarefas dificeis ou quase impossíveis. Ao contrário, o ambiente embora, 

eventualmente, turbulento é, muitas vezes, previsível, tornando o ato de gerir uma 

organização muito mais simples do que em sociedades como a nossa. 

No Brasil, como dissemos acima, entender o ambiente é tarefa que exige 

enorme esforço. Por vezes, sai uma manchete expressiva economicamente, levando as 
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empresas a seguir numa dada direção. Na manhã seguinte fica o dito pelo não dito, para 

ficarmos no popular. 

Em abril/maio de 2001, o governo anunCIOU incríveis restrições energéticas. 

Durante dias, semanas, a população defrontou-se com a multa (sic) por consumo superior 

ao do mesmo período no ano ou em anos anteriores. Aproximava-se o momento das entrada 

em vigor das restrições e as pessoas começavam a imaginar como seria o novo imposto, 

camuflado de multa. As empresas se armavam ou com argumentos contra a multa ou tal ou 

qual restrição. Ou, então, se preparavam para a multa que, aparentemente, não atingiria, 

poderia causar algum estrago na produção e, por via de conseqüência, o aumento do 

desemprego e assim por diante. Pois bem, o Presidente vem e anuncia: as restrições virão 

em poucos dias, mas não haverá multa. Pois é, acabou !!! Não vai haver multa. ótimo, sem 

dúvida, mas e o tempo perdido, as preocupações de toda sorte, os medos, as ansiedades, 

era o que todos pensávamos. Aí, ainda em meio as discussões, o governo retoma a multa, 

mas numa outra direção. E nós e as empresas temos de lidar com esse e outros aspectos 

conjunturais. 

Esse exemplo, singelo até, mostra claramente, as nossas dificuldades em 

compreender e agir conforme o ambiente. Mas, é assim que tem de ser. Os executivos

gestores sabem que importa e muito a correta compreensão das nuances do ambiente. 

Pouco será alcançado se não houver a correta identificação das incertezas ambientais. 

Identificar e saber lidar, contornar e agir são exigências nos dias de hoje. Governo, 

associações comunitárias, ONGs, sindicatos, a universidade, consumidores, consumidores 

potenciais, os não consumidores, a concorrência, os movimentos populares, a política (p 

maiúsculo e p pequeno) influenciam o ato de gerir qualquer organização. E, no Brasil, mais 

do que em qualquer outra sociedade estável, a complexidade ambiental é fator de crescente 

(e inesquecível) preocupação. 
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SISTEMA DE TRABALHO DE ALTO DESEMPENHO - STAD 

Darci Basta dos Santos Silva 

Segundo Nadler e Gerstein (1993), o sistema de trabalho de alto desempenho é a 

arquitetura organizacional na qual estão reunidos: pessoas, trabalho, tecnologia e 

informação com o intuito de otimizar a adequação e sinergia entre esses elementos, na 

busca de alto desempenho para responder às exigências dos clientes e outras demandas e 

oportunidades ambientais. 

Essa abordagem muda o foco de visão sobre as pessoas no âmbito organizacional, 

isto é, deixa de relacionar as pessoas apenas à eficiência interna da organização e passa a 

abrir o foco de forma, a abranger as exigências ambientais e suas constantes mudanças, 

resguardando a eficiência interna. 

Dentre os princípios que norteiam o sistema de trabalho de alto desempenho e que 

refletem os valores sobre pessoas e trabalho, alguns são relevantes para o presente artigo, 

quais sejam: 

a) unidades de trabalho autônomas e com poder de decisão: procurando maximizar a 

interdependência dentro da unidade de trabalho e minimizá-la entre as diferentes 

unidades de trabalho. O objetivo é criar unidades flexíveis e ajustadas, capacitadas a 

ajustar suas relações mútuas; 

b) direção e metas claras: para garantir que haja uma convergência à missão e que os 

objetivos organizacionais sejam atingidos; 

c) integração sociotécnica: ao invés de selecionar as pessoas em função de parâmetros 

técnicos, fazê-lo conjuntamente com a capacidade que as pessoas tenham em 

responder às exigências dos clientes e do ambiente; 

d) fluxo de informações: para permitir que os membros da unidade de trabalho possam 

criar, receber e transmitir as informações que se fizerem necessárias; 

e) funções compartilhadas e intercambiadas: propõe a diversificação de habilidades, 

através de treinamento, buscando aumentar o conhecimento e a motivação interna 



14 

das pessoas. Ao entender a natureza e a razão do trabalho dos outros melhora a ação 

participativa com ganhos no processo como um todo; e 

f) Estrutura, processo e cultura administrativas que delegam poder: para obter 

consistência com a idéia de unidades autônomas, com liberdade de ação toma-se 

necessária a delegação de poder. 

Segundo autores, o modelo ST AD vem sendo aplicado especialmente em ambientes 

industriais, mas encerra uma grande promessa se transferido para os escritórios e ambientes 

de trabalho com conhecimento. 

Nesse breve relato sobre a visão dos autores em relação ao ST AD fica claro que o 

ponto central da questão são as pessoas 

Pessoas não são máquinas, equipamentos, hardwares, ou outros elementos apenas 

materiais que uma vez criados, desenvolvidos, determinadas suas funções e, se as 

engrenagens estiverem ajustadas, seguem sistemática e continuamente produzindo o pré

determinado. Pessoas, além do elemento material, físico, têm outras dimensões: 

personalidade única e particular, emoções e razão. E conforme sejam os ambientes cultural, 

social e psicológico no qual se desenvolveram e cumpriram sua trajetória de vida, 

apresentarão comportamentos que podem ser diferentes, mesmo com proximidade de traços 

de perfil. Além do mais, pelos diferentes, e no geral simultâneos, papéis que desempenha, 

uma pessoa tende a comportar-se diferentemente nos palcos de sua vida, ao atuar como 

funcionário de uma empresa, ou no âmbito familiar, ou ainda na comunidade onde vive. 

Da caverna neolítica às conquistas no espaço sideral, a humanidade vem realizando um 

extraordinário processo de evolução externa. Da comunicação pelos tambores à 

intercomunicação via satélite, da pesquisa atômica à biogenética, abriram-se as portas de 

todas as áreas do conhecimento. Mas com tudo isso, como se explica que o homem ainda 

conviva em estado belicoso, de dificil relacionamento, com desníveis sociais que levam um 

grande contingente a viver sem a mínima dignidade? Com esse cenário, não parece 

plausível a hipótese que nos próximos dez ou mesmo vinte anos, o ser humano, em seu 

âmago, altere, melhorando seu comportamento relacional, o que não conseguiu ao longo 

dos últimos séculos. 
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o crescente e vertiginoso desenvolvimento material do mundo atual se de um lado 

brindou os homens com avanços estimulantes, por outro lado os amedronta com as 

dificuldades e problemas novos e mesmo inusitados, como, para citar apenas um, a falta de 

tempo. Falta de tempo para o trabalho? para a família?, enfim para viver? Terão mesmo 

essas pessoas tempo, e com que qualidade para um verdadeiro interesse em responder às 

exigências dos clientes e do ambiente? 

Alvin Toffer, em entrevista à revista Business 2.0, fala sobre o fim da verdade de as 

pessoas serem obrigadas a tomarem decisões cada vez mais rapidamente, enfatizando o 

perigo da incompatibilidade entre a quantidade e rapidez das tomadas de decisão, as 

informações disponíveis e a velocidade exigida para a resposta. 

Por mais coesa e harmônica que seja uma equipe, alguém dentre seus membros deve 

ser o responsável pela decisão. 

Como, hierarquicamente, os principais administradores da organização podem 

encorajar os membros e equipes dessa organização a concentrarem seus esforços nas 

decisões convergentes à estratégia? Como também compete a eles articular missão e 

objetivos, devem inspirar, motivar e apoiar seus colaboradores. Isso se dá através da 

liderança, do poder e da cultura organizacional. 

O respaldo para tanto pode estar no processo de aprendizagem. Segundo Peter 

Senge (1990) "a aprendizagem organizacional ocorre nas organizações onde as pessoas 

continuamente expandem sua capacidade de criar resultados que verdadeiramente 

desejam." 

Essa expansão contínua da capacidade de criar resultados que desejam pode 

introduzir na equipe direções diferentes a serem perseguidas pelos seus membros, pela 

própria liberdade de suas ações, gerando instabilidades no conjunto. E não se pode esquecer 

que a aprendizagem diz respeito a construção e ampliação do conhecimento envolvendo 

elementos de caráter psico-sócio-cultural atuando nos aspectos racionais e emocionais do 

indivíduo. O treinamento, mesmo fazendo parte do aprendizado, lida mais diretamente com 

o desenvolvimento e diversificação de habilidades. 

Aqui vale a pena lembrar que o líder da organização deve ser o primeiro a aprender, 

já que com ele está o poder, a última palavra e portanto não fica descartada a possibilidade 

de uma direção dominadora, impositiva, comprometendo a delegação. 



16 

Por outro lado, a organização é um sistema que para vivenciar sua missão e atingir 

seus objetivos, congrega em seu bojo funcionários e equipes que hora atuam como 

fornecedores, hora como clientes, uns dos outros, internamente. Sendo aSSIm, como 

minimizar a interdependência entre as diferentes unidades de trabalho? 

Como se observa, muitos são os fatores intra e extra organizacionais especialmente 

os não controláveis, que podem interferir na formação, organização, administração e 

controle das STADs e comprometer seu desempenho. 

Entendo que uma equipe só terá um alto desempenho quando seus componentes, 

seres humanos, forem sinérgicos, com alto padrão relacional, estiverem integrados e 

tiverem objetivos pessoais compatíveis e não conflitantes. Formar e ajustar uma equipe 

com tal configuração leva tempo; em contrapartida, a longevidade da equipe formada 

também é temporal. Parece uma situação dificil de ser alcançada. 

BmLIOGRAFIA 

NADLER, David A. e GERSTEIN, Marc S .. Arquitetura Organizacional- A Chave para a 

Mudança Empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

TOFFER, Alvin. O Fim da Verdade. Rio de Janeiro: Lifestyle by Vila Romana, dezembro 

2000. 

SENGE, Peter. A Quinta Disciplina. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 



17 

EMPOWERMENT, DA TEORIA À PRÁTICA 

Geraldo Ferreira 

Em pesquisa realizada pela Korn/F erry International, assessorada pela Universidade 

de Columbia, no final da década de 1980, procurou-se determinar quais seriam as 

qualificações/ habilidades necessárias ao administradorllíder para um desempenho eficaz 

no novo século que se aproximava. 

Quatro grupos principais de qualificações foram então apontados e, entre eles, o de 

"preocupar-se com a gerência de pessoas", entendida como o elemento primordial para a 

multiplicação do conhecimento e a introdução de saltos incrementais na competitividade. 

A importância do talento humano como o elemento chave do processo produtivo já 

havia sido assinalada desde a década de 1930 com as conclusões da experiência de 

Hawthorne. 

Os papers e os trabalhos desenvolvidos sobre os resultados da experiência levaram 

à criação de uma nova escola no pensamento administrativo: a Escola das Relações 

Humanas cujos princípios básicos partem do pressuposto de que o ser humano nas relações 

de trabalho possui necessidades psicológicas, sociais e econômicas que não podem ser 

ignoradas pelas organizações e que se adequadamente satisfeitas trazem como 

conseqüência um empregado maIS satisfeito, maIS envolvido e motivado e, 

conseqüentemente mais produtivo. 

Por outro lado, em 1955 Robert Katz desenvolveu um modelo segundo o qual a 

estrutura das empresas era representada em compartimentos horizontais de três níveis 

(figura 1). Haveria a cúpula, responsável pelas definições estratégicas; os quadros 

intermediários (o nível tático), ou seja, aqueles que garantiriam que a frente de operações 

trabalharia segundo as decisões da cúpula; e o nível operacional, tocando a execução 

cotidiana do negócio. 

Enquanto a maior parte das habilidades conceituais (capacidade de perceber a 

totalidade e as relações de interdependência do sistema organizacional) estava reservada ao 

nível estratégico da organização, e o nível operacional praticamente limitado a aplicar suas 

habilidades técnicas, o nível tático fazia uma ponte entre eles, mas em verdade, na maioria 
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das vezes funcionava como barreira aos processos de comunicação. 

Ao nível estratégico caberia a maior parte da percepção conceitual, e uma pequena 

parte de competência técnica, mas também a exigência de desenvolver uma faixa de 

habilidades interpessoais - o plano interativo entre a cúpula, o mercado e demais elementos 

- que, no modelo compartimentalizado absoluto, era uma atribuição do nivel tático. Já para 

os indivíduos operacionais, a relação se invertia: deles era requerido prioritariamente o 

conhecimento técnico. Entretanto, o próprio Katz previu a necessidade de interação desses 

níveis, como um desafio. 

Katz já visualizava a importância do plano interpessoal, atravessando os três níveis. 

Hoje, podemos dizer que o contexto social sofreu mudanças de tal ordem que a 

especialização num determinado nível hierárquico perdeu peso na estrutura das 

organizações preparadas para enfrentar os desafios contemporâneos. 

Nlvel Esrralégico I 
" 1'\ 

Figura N í\"cl Tático 

Fonlc ~7_ 1995 

o modelo de Katz vigorou por muito tempo, para identificar perfis e habilidades 

requeridas conforme o nível hierárquico do profissional. Isso até o mundo empresarial 

passar pelo fenômeno chamado flattering, ou seja achatamento (figura 2). Para reduzir 

custos, dar mais agilidade às decisões e respostas aos clientes, eliminaram-se escalões 

gerenciais intermediários entre a cúpula e o nível operacional. Ao mesmo tempo, o 

achatamento minimizava problemas de comunicação, intensificando o contato entre os 

objetivos estratégicos da empresa e sua execução. 

Como decorrência, uma parcela significativa do poder decisório teve de ser 

redistribuída. A esse fenômeno de importância pontual chamou-se empowerment - ou 

delegação de poderes. Indivíduos de nível técnico ganhavam mais autonomia, maIS 

responsabilidades e maior interação com as decisões da cúpula, numa via de mão dupla: 

assim como tinham acesso a essas decisões diretamente, eram consultados no decorrer de 
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suas formulações. 

A delegação de poderes desequilibrou mais acentuadamente o modelo tradicional de 

Katz. Os indivíduos do nível técnico, mais próximos dos clientes e do restante do mercado, 

trouxeram para as organizações referências inéditas que logo começaram a ser valorizadas. 

O alheamento da cúpula em relação ao cotidiano das operações passou a ser cada vez mais 

questionado. O profissional de nível operacional, de um momento para o outro, viu-se 

carente de habilidades para atender às demandas do cliente e às pressões da hierarquia em 

transformação. 

Nivel Tárico 

Ni,"el Operacional 

Figura 2 

Em contrapartida, tomaram-se evidentes ( e urgentes) as necessidades de 

capacitação de todos os níveis da empresa, reconhecidos como vasos comunícantes com o 

mercado, para fazer o uso adequado do empowerment, tanto delegado quanto adquirido. A 

dinâmica do mercado acrescentou um golpe poderoso à estrutura convencional das 

empresas e ao modelo de Katz, ampliando enormemente as demandas por capacitação, 

tanto no nivel operacional (a faixa interativa - a de habilidades interpessoais) quanto no 

conceitual (visão do todo e interdependência), quando a empresa contemporânea passou a 

ser estruturada e dirigida para dar satisfação ao cliente. 

Ora, se o contato com os clientes ocorre pelo nível operacional, os indivíduos 

precisam estar capacitados a customizar a face da corporação, aquela que se revela para o 

cliente como a empresa em si. 

O nível operacional representa hoje o todo da empresa (a ponto de precisarmos 

brevemente fixar um novo termo para designá-lo); a ele cabe identificar as necessidades e 

expectativas do cliente, adequando serviços e produtos a esses referenciais. Esta nova 
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realidade provocou o que comumente se chama de "inversão da pirâmide hierárquica" 

(figura 3). Não há empowerment sem uma adequada capacitação - a habilidade de cada 

indivíduo poder dar o seu "vôo solo", tomando decisões diante de um cliente que espera 

agilidade e serviço diferenciado. O indivíduo que recebe uma delegação que envolve riscos 

precisa fazer juízos de valor para melhor decidir e, para tanto, tem que estar apto, maduro e 

capaz. 

Figura 3 
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Dentro deste enfoque que prioriza o cliente é fundamental conhecer o horizonte de 

tempo e o tipo de interdependência que aproxima clientes e fornecedores. Daí a importância 

de mudar de uma postura polarizada fornecedor-cliente para uma que enfatize o 

relacionamento e a integração entre as partes adequando essa postura à intensidade e ao 

tempo desejado. O desejável é construir relações mais duradouras. Em suma, em vez de 

priorizar um ou outro - o cliente ou o fornecedor - priorizar o relacionamento entre 

fornecedores, organização e clientes. 

As categorias de Katz, que previam que os níveis estratégicos, tático e operacional 

senam compartimentos estanques, agora integram-se num único movimento 

interdependente, que prioriza as habilidades de relacionamento interpessoal e toma 

adaptável e flexível o uso do conhecimento técnico (figura 4). 
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Outro ponto interessante refere-se ao perfil da empresa contemporânea. Nas 

economias desenvolvidas, estima-se que 70% da mão-de-obra ativa estão alocados 

diretamente no setor de serviços. A tendência é que esse índice alcance a marca dos 90% 

nos primeiros anos do novo século. 

Ao contrário do cenário anterior, que privilegiava a consolidação das grandes 

organizações industriais, assistimos ao surgimento de empresas de prestação de serviços, 

pequenas, adaptáveis, flexíveis e ágeis altamente especializadas. A forma de organização 

que mais cresce em todo o mundo. Estes organismos vivos estão aproveitando aquele 

conhecimento que integra as partes somado à democratização propiciada pelo 

barateamento da tecnologia para adquirir equipamentos que lhes possibilitam atuar de 

forma mais dinâmica que as corporações maiores, em nichos específicos de mercado. 

A terceirização e a quarteirização pressupõem aprender a lidar com essas pequenas e 

médias organizações um relacionamento interorganizacional, extensão do 

desenvolvimento das habilidades interpessoais. Interessa a todas relações de longo prazo, 

sólidas e confiáveis substituindo o objetivo anterior, de relacionamentos passageiros. Em 

suma, a empresa precisa atuar num esquema onde o que mais importa não é uma vantagem 

imediata, o ganhar uma partida, um jogo, mas mantê-lo em andamento, para permanecer no 

jogo. Tal concepção revoluciona os parâmetros do marketing tradicional. Passa a ser 

prioritário fortalecer um marketing de relacionamentos, capaz de articular uma rede de 

parcerias no mercado, por um lado, e de desenvolver, por outro a fidelidade do cliente e ao 

cliente. 

Ao novo caráter e arquitetura organizacionais corresponde um novo perfil de 

profissional. Já em 19de outubro de 1994, numa ampla abordagem comparativa, a revista 

Veja esboçava topicamente esse perfil, confrontando sempre o profissional típico dos anos 

70 e o dos anos 90. O profissional dos anos 70 possuía como atributo a experiência, os 

muitos anos de maturação de conhecimento (familiaridade) de determinado modus 

operandi, dentro de um padrão de procedimentos estabelecido. Tinha uma formação 

técnica, o que limitava sua ação organizacional. 

Esse profissional privilegiava a eficiência, a competição e a disputa pelos postos como 

meios de agilizar a empresa internamente e alavancar sua carreira. Desenvolvia em 

conseqüência uma forte resistência a mudanças, até porque tinha seu salário e seus status 
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definidos a partir de certos fatores - como, por exemplo, o número de subordinados, 

autonomia para decisão e orçamento sob seu controle - que refletiam a importância do seu 

cargo. Qualquer mudança poderia representar grandes perdas. 

O profissional do final do século XX privilegia, pragmaticamente, as realizações. Não 

se restringe a fazer a coisa certa, testada e aprovada, mas ousa arriscar uma solução 

diferente para buscar a coisa que dá certo, variando de acordo com o caso. É portanto um 

estudioso, possui uma visão global, adapta seu negócio ao contexto requerido. Procura estar 

sempre na posição do atacante, é um empreendedor, assume riscos. É um líder; estimula 

mudanças. ° valor do seu salário e o seu peso na organização refletem os resultados 

obtidos por ele e, principalmente, por sua equipe. 

São muitas as dificuldades para se levar a cabo mudanças de mentalidade e de estrutura 

como as anteriormente relacionadas. A mudança é não só uma questão de tempo, mas 

também de intervenção no tempo adequado. Ela advém de um processo que, a partir do 

contato com novas idéias, forma um corpo de conhecimentos e gera atitudes, consolidados 

depois em comportamentos individuais localizados, que vão se espalhando até fertilizar 

grupos próximos e, a seguir, a própria organização. 

Nesse momento, está em construção urna cultura organizacional positiva, em favor de 

uma nova mentalidade e de um novo profissional dotado de empowerment, mais autônomo 

e menos inseguro. No âmago do processo está a habilidade interpessoal, a interação, a 

construção simultânea de lideranças e de equipes de alto desempenho. Há um sentimento de 

propriedade (ownership) das idéias, de companheirismo, de orgulho em representar urna 

nova visão que precisa ser disseminada dentro da empresa. 

Cada indivíduo se apropria dessa visão porque percebe que não se trata do resumo de 

um discurso manipulativo. Assim, todos contribuem para sua otimização, e a colocam em 

prática melhorada, utilizando-se dos atributos que conquistaram e desenvolveram durante a 

elaboração conjunta dos novos conceitos. Esse estágio, que combina empowerment e 

integração - num nível mais intenso de envolvimento, não meramente hierárquico (o dever 

de cumprir ordens) - é o modelo ideal para a empresa contemporânea. 
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SISTEMAS ABERTOS E O MACROAMBIENTE - UM CASO REAL 

Hélio Kestelman 

" Ao mesmo tempo que temos consciência dum estado de alma, temos diante de 

nós, impressionando-nos, os sentidos que estão virados para o exterior. . . A arte que 

queira representar bem a realidade terá de a dar através duma representação simultânea 

da paisagem interior e da paisagem exterior. 

Fernando Pessoa em Princípios. no 

Cancioneiro 

o conceito de Sistema Aberto, aplicados às organizações no campo da 

administração, tem evoluído ao longo do tempo e as diferentes Teorias Organizacionais, 

buscaram reunir subsídios capazes de relacioná-las com o meio ambiente onde elas se 

inserem. Essa dependência do ambiente externo, associada ao momento de grandes 

mudanças que a sociedade contemporânea vem experimentado, nos sugere a apresentação 

de um caso real. 

Lacunas deixadas no planejamento, ao não se importar do ambiente externo 

determinadas informações consideradas relevantes, podem colocar tudo a perder. 

Era visível a preocupação daquele empresário logo no seu primeiro encontro com a 

equipe de consultores que ele estava contratando. 

"Senhores, a nossa organização apesar de pautar sua gestão respeitando os 

preceitos fundamentais da administração moderna, vem apresentado sintomas típicos de 

debilidade crescente, de incertezas, sinalizados pela degradação de alguns de seus 

principais indicadores. 

Estamos temerosos quanto ao futuro, particularmente quando verificamos que 

alguns de nossos principais concorrentes encerraram, de forma lamentável, suas 

atividades após penarem na busca de soluções que não conseguiram equacionar os 

destinos de suas empresas. 
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A derrocada dos competidores, que poderia ser encarada como um fato positivo 

para nossa empresa, só se constituiu em motivo de apreensão e angústia. 

Temos consciência do que somos e do que fazemos. Conhecemos os meandros de 

nossa organização, as nossas qualidades e fraquezas. Seguimos um Plano Estratégico onde 

as ações estabelecidas vêm sendo seriamente executadas. Controlamos permanentemente 

a sua execução. 

O Plano, revisto e atualizado ano a ano, resulta de uma detalhada avaliação 

ambiental, da escolha consciente de objetivos compativeis com os recursos disponiveis e 

as linhas de ação são definidas a partir de decisões que levam em consideração a sua 

exeqüibilidade e eficácia. 

Não sabemos o que nos vem afastando dos objetivos estabelecidos. Onde estamos 

errando? Onde ocorrem falhas que não conseguimos identificar? O que fazer para reverter 

este processo? Que aspectos, por ingenuidade ou desconhecimento, deixamos de 

considerar ? 

Estas dúvidas nos afligem, e é por esta razão que decidimos buscar ajuda e ouvir 

especialistas, não comprometidos diretamente com nosso sistema, que possam nos ajudar a 

identificar lacunas deixadas em aberto e variáveis não consideradas em nosso 

planejamento. " 

E assim, neste clima de pedido de ajuda, decorreu o contato inicial. 

Contrato firmado, iniciados os trabalhos, analisados resultados de exercícios 

anteriores, de imediato constatou-se que, mesmo com todo o cuidado aplicado na confecção 

do Plano, realmente, aspectos relevantes foram esquecidos, detalhes que durante a execução 

das ações, transpareciam. 

Estava certo o dirigente ao afirmar que, de uma maneira geral, o ambiente interno 

de sua empresa nos seus aspectos estruturais e organizacionais (pessoal, marketing, 

produção e finanças, entre outros) vinha sendo corretamente avaliado e direcionado através 

de um eficiente processo de controle. Produtos, estoques, logística, preços e distribuição, 

estavam sob controle. Produtividade, a tecnologia e os processos aquisitivos de insumos 

também estavam equacionados e os seus reflexos nas finanças, por enquanto, não se 
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constituíam em graves problemas. Flexibilidade e comunicação, individual e coletiva, só 

contribuíam positivamente para o desempenho da organização. 

Enfim, ficou claro que internamente as coisas iam razoavelmente bem e não se 

constituíam na causa direta do insucesso reclamado. O ambiente interno estava bem 

analisado. 

Mas a empresa, como todo sistema aberto, dependeria também do ambiente externo 

e, a partir dessa premissa, partiu-se para a análise do que estaria acontecendo na relação 

entre ela e o mundo lá fora, no espaço das relações além fronteiras e, mais que tudo, de 

onde ela retira a quase totalidade dos insumos fundamentais e para onde encaminha os 

resultados de sua operação. 

A consultoria respalda a importância da afirmativa aCIma citada, a partir das 

seguintes considerações teóricas, (Chiavenato, 1999, Katz e Kahn, 1976): 

Entropia: processo pelo qual todas as formas organizadas tendem à exaustão, a 

desorganização, à desintegração e, no fim, à morte. Perda gradual de energia. 

Entropia Negativa ou Negentropia: Para sobreviver, os sistemas abertos, as 

organizações, precisam, de alguma forma, deter o processo entrópico e se reabastecerem de 

energia mantendo indefinidamente a sua estrutura organizacional. 

Adaptabilidade: tendência à mudança na organização do sistema, na sua interação 

ou nos padrões requeridos para conseguir um novo e diferente estado de equilíbrio com o 

ambiente externo, mas alternando o seu status quo interno. 

Morfogênese: capacidade dos sistemas organizacionais de modificarem a SI 

próprios. 

Estado firme e homeostase dinâmica: Sistemas abertos se caracterizam por um 

"estado firme" onde existe um influxo contínuo de energia do ambiente externo e uma 

exportação contínua dos seus produtos. O quociente de intercâmbios de energia e as 

relações entre as partes continuam os mesmos. Seu princípio é a preservação do caráter do 

sistema; o seu equilíbrio quase estacionário. 

Numa segunda investida verificou-se que, mais uma vez, estavam corretas a análise 

e o controle das principais variáveis e atores que a empresa administrava na sua relação 

com o seu setor de atuação, com a sua área de negócios. 
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Desempenho e atuação dos concorrentes, características e parâmetros relevantes dos 

produtos, perfil dos fornecedores, tudo vinha sendo objeto de permanente monitoração 

capaz de orientar as vendas, negociações e melhorias tecnológicas, sempre em busca das 

melhores vantagens comerciais. Negociava-se eficientemente, comprava-se bem e em 

condições bastante favoráveis. 

Conhecia-se, com bastante detalhe, o perfil dos clientes, a relação deles com a 

empresa e com os concorrentes bem como os parâmetros relacionados à sua maior ou 

menor fidelidade. 

O ambiente setorial, o dos negócios, da mesma forma que o ambiente interno, neste 

contexto, estava bem avaliado e controlado. Também não era aí que o problema residia. 

Mas aonde então? O que faltava ser verificado? O que havia sido deixado de lado? 

No contexto de uma análise sistêmica, ficava faltando, tão somente, aprofundar e 

buscar explicações no único espaço aínda não abordado. O ambiente externo mais 

distante, que alguns classificam, como o macroambiente. Esta era a peça que faltava no 

quebra-cabeça apresentado. 

Mas será que este espaço tão distante, aparentemente desassociado do dia-a-dia da 

organização teria uma influência capaz de afetar a gestão e gerar resultados desfavoráveis? 

Distante sim, irrelevante não. Aqui também atuam atores significativos, aqui 

acontecem rupturas capazes de ameaçar ou proporcionar oportunidades ao desempenho da 

organização. 

Enquanto o ambiente de negócios provoca na empresa implicações específicas, 

diretas e imediatas taís como combater concorrentes, competir, cativar e fidelizar clientes, 

guerrear com fornecedores, ocupar espaços e fatias de mercado, o macroambiente, por seu 

turno, se responsabiliza pela relação, mais ampla, da organização com a sociedade. 

Sobreviver no espaço político, buscar recursos financeiros, prever e se adequar às 

decisões e regras de governo, pesquisar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico, se 

adequar às leis e se comprometer com as responsabilidades sociaís, são aspectos mais 

gerais, amplos porém de extrema importância quando se busca posicionar uma empresa e 

desenhar o seu desenvolvimento. 

Surpreendemo-nos com a displicência e com o descaso da empresa na busca de 

informações do macroambiente. Ela vinha atuando desconsiderando notícias, dados e 
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análises que diferentes mídias oferecem nos terreno político, social, econômico, legal e 

tecnológico e que poderiam contribuir, direta ou indiretamente, na identificação de 

oportunidades e na proteção contra ameaças. 

Um dos sintomas identificados pela consultoria foi a displicência na busca e o 

descrédito nas macroinformações, justificavam: "Somos fortes, competentes, 

suficientemente capazes para reagir a qualquer turbulência ambiental ". Agilidade para 

reagir é uma arte, ainda mais em estruturas complexas, quando o tempo requerido para 

manobras é maior e, mais grave ainda, quando faltam informações ou quando elas não são 

operadas a tempo. Aí é fatal, vai-se de encontro aos rochedos. 

Macroinformações como crescimento demográfico, mudanças políticas, nova 

legislação, reflexos econômicos de medidas governamentais, avanços tecnológicos e 

descobertas científicas, não vinham sendo estudadas e avaliadas. E mesmo quando algum 

tipo de estudo ocorria, a reação era tênue e os esforços para alocação de recursos para 

enfrentar crises e rupturas, muito modestos. 

No seu processo analítico, a empresa atuava apenas superficialmente e os dados 

obtidos, poucos, e inconsistentes não supriam os decisores com informações úteis capazes 

de contribuir para a tomada de decisões gerenciais efetivas 

Tal negligência poderia ser sido fatal. Ficou claro então, que era aqui, justamente 

nas lacunas do macroambiente, que se concentram todas as preocupações apresentadas aos 

consultores. 

Os estudos sinalizavam que a concentração excessiva e quase que exclusiva no 

microambiente - nos produtos, no mercado e nos concorrentes - traziam um beneficio 

apenas parcial ao desempenho da organização. Não deixavam fluir e identificar uma grande 

quantidade de outras informações básicas, capazes de repercutir no desperdício de esforços 

empreendidos, perdendo-se, com isto, a vantagem competitiva e pagando-se um sério ônus, 

com reflexos diretos nos resultados. 

Finalmente, identificou-se que não havia, por comodismo, desconhecimento ou 

negligência, no nível dirigente e gerencial, motivação para abordar este tema nem a 

compreensão de que o macroambiente é por demais significativo e que os subsídios ali 

colhidos serviriam para muníciar a empresa de dados e informações necessários, ou mesmo 

indispensáveis, a uma atuação mais eficaz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso apresentado, podemos identificar três momentos significativos. 

O primeiro, quando a consultoria foi chamada para diagnosticar o que estava 

acontecendo com a organização através da avaliação da derivada negativa identificada. 

Um segundo momento, como decorrência de recomendações contidas no relatório 

da consultoria, no qual se propunha uma série de providências a serem tomadas, ações a 

serem empreendidas, e o foram, buscando preencher lacunas e corrigir desencontros 

sinalizados. 

A implementação das ações foi aprovada. 

Finalmente, o terceiro momento, após decorridos dois períodos de planejamento e 

execução, em que teve início um processo de avaliação dos primeiros resultados 

decorrentes das medidas tomadas e as devidas correção de rumo, caso se fizessem 

necessário. 

Resumidamente o trabalho proposto pela consultoria sugena que a empresa, 

basicamente, mudasse sua forma de pensar e atuar, assumindo novas tarefas e que, através 

das ações sugeridas, não se abatessem, mas sim, tirassem proveito dos efeitos das mudanças 

externas. Uma das ações propostas era de que a empresa investisse e concentrasse esforços 

na coleta permanente de dados macro ambientais e na sua análise. Que criasse um banco de 

dados com atualização permanente e buscasse elementos que não a surpreendesse quando 

rupturas, acontecendo, pudessem pressionar o seu plano de desenvolvimento. 

Esta decisão de caráter estratégico, foi de imediato assumida quando se constatou 

que uma série de turbulências ambientais, na política, na economia e na tecnologia estavam 

para acontecer e que as implicações decorrentes, se não tratadas a tempo, iriam certamente 

agravar a crise que aqueles primeiros indícios haviam sinalizado. 

O relatório também sugeria temas considerados fundamentais para serem debatidos 

e que alguns pontos criticos dos ambientes interno e setorial, nas suas relações com o 

macroambiente, teriam, agora, nesta nova fase, que ganhar e assumir caráter prioritário. 

Optou-se por envolver neste esforço o máximo de recursos humanos internos da 

organização e, caso estes se mostrassem insuficientes ou despreparados, contratar 
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consultorias especializadas para conduzir os estudos nos campos social, político, 

tecnológico e econômico. 

As matérias selecionadas e que passariam, a partir daí, a ser tratadas envolviam, na 

ementa social, entre outras: o desenvolvimento demográfico, o estilo de vida da população, 

a identificação das principais demandas, mobilidade vertical e horizontal e o perfil 

estrutural das famílias. 

Na ementa política, entre outras, diretrizes municipal, estadual e federal, 

direcionamento do desenvolvimento regional, atuação de instituições reguladoras e 

fiscalizadoras. 

Particularmente nas ementas econômicas e tecnológicas foi onde se resolveu 

investir mais pesadamente na coleta de informações. Foi onde se decidiu mobilizar um 

grande contingente de técnicos e, através da realização de workshops, conduzidos por 

consultorias especializadas, estudar e debater temas relacionados à conjuntura, suas 

avaliações prospectivas, cenários prováveis, tanto do próprio setor como também de outros 

onde ocorrem transações de bens e serviços. 

As ementas nestes casos estavam direcionadas para o país e para o mundo, para as 

conseqüências da atividade econômica na oferta e na demanda de diferentes setores, para o 

direcionamento do desenvolvimento tecnológico, particularmente da eletrônica, das 

telecomunicações e da informática, e seus reflexos em diferentes segmentos industriais, nas 

suas demandas, para o surgimento de novos produtos e para o desenvolvimento científico 

decorrente. 

Importante frisar que como resultado desses encontros foram identificadas e 

analisadas importantes rupturas conjunturais, com repercussão direta no planejamento e na 

gestão, tais como: no campo social, nacional e internacional, o salário mínimo nacional, o 

desemprego, a falta de habitação, o novo comportamento do cidadão e o exercício de 

cidadania na defesa dos seus interesses, no campo político, os efeitos das eleições 

municipais no país e presidencial nos Estados Unidos, as CPIs e seus desdobramentos, o 

agravamento da crise no Oriente Médio, no terreno da economia, o aumento do preço do 

barril de petróleo, supostos atritos no Mercosul, as diferentes revisões na tributação, as 

reformas Fiscal e Previdenciária, a aparente estabilidade da economia nacional, a 

insegurança no mercado e nas bolsa Nasdaq, a dificuldade na obtenção de determinadas 
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matéria pnmas, a telefonia celular, a INTERNET, entre outros, todos elementos 

considerados relevantes e que, embora não diretamente relacionados às atividades da 

empresa, foram profundamente estudados tendo em vista os seus reflexos indiretos no 

planejamento e na gestão. 

Como resultado desse conjunto de medidas, ações vêm sendo implementadas em 

várias etapas do processo de planejamento. Contudo, não se pode medir, ainda, a totalidade 

dos efeitos decorrentes desta nova abordagem. Os primeiros dados colhidos pela 

controladoria sinalizam para uma reversão significativa nas tendências tendo-se como 

muito provável que esta reversão já estaria proporcionando melhores resultados na gestão, 

bem diversos daqueles que no início preocupavam. 

Sente-se que a angústia e a insegurança que reinava nos contatos iniciais, embora 

ainda não superadas, diminuíram, e muito, e hoje são vivenciadas e administradas com mais 

cautela e profundidade tendo em vista a disponibilidade de um elenco mais significativo de 

informações fazendo com que as decisões e ações correlatas sejam assumidas ainda com 

risco, porém com uma dose muito menor de incerteza. 
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SEU CLIENTE: SEU CONSULTOR 

José Antonio F. de Oliveira 

Nunca a competição e a concorrência foi tão agressiva quanto em nossos dias. Não é 

que o ambiente empresarial esteja mudando; o ambiente empresarial já mudou. Não é que 

todas as empresas estejam passando por mudanças; foram as mudanças que as alcançaram e 

as "pegaram". Criar e administrar as mudanças devem estar na agenda de todas as empresas 

que querem sobreviver no mercado. Muitas não percebem o valor da transformação e, 

muitas vezes, isso só acontece diante de uma grande ameaça. A maioria das empresas só 

percebe que precisa mudar quando à beira de uma crise quase insolúvel. São como as 

pessoas que não mudam seus hábitos de vida até sofrerem de um grave problema de saúde. 

Podemos ilustrar isso também com a já conhecida experiência da rã. Quando jogada 

em um recipiente com água fervendo, o choque térmico a fará pular para fora 

imediatamente. Se, no entanto, estiver em um recipiente com água fria cuja temperatura 

sobe aos poucos, não perceberá as novas condições e acabará morrendo quando a água 

entrar em ebulição. Fenômeno parecido acontece com as empresas. Suas condições vão 

piorando dia após dia - seja com a entrada de novos concorrentes em seu mercado ou com 

uma clientela mais exigente - e a maior parte delas não se dá conta do perigo que se 

aproxima. Quando, depois de anos de desempenho regular, começam a sentir a "fervura", é 

tarde demais. 

Faça você mesmo um teste agora. Liste os problemas de sua empresa em uma folha 

de papel e se pergunte a quanto tempo ocorre essa situação. Há muito tempo? Quando as 

pessoas são colocadas diante dessa realidade percebem que, se não fizerem nada, tudo 

continuará como está e o preço será alto demais. E não basta adaptar-se às mudanças. Para 

realmente obter sucesso, é preciso bem mais, como ter a capacidade de prever as 

transformações e agir velozmente. Como na selva, não importa se você é um antílope ou 

um leão, você tem que perceber o que se passa em sua volta e correr mais se quiser viver. 

Hoje, para onde se olhe, existem forças no mercado tornando os produtos mais 

homogêneos a preços cada vez mais competitivos. E quando os produtos parecem iguais e 
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proliferam até o ponto em que os consumidores não mais os distingue - nem mesmo no 

preço, torna-se uma questão de vida ou morte achar um diferencial para o que se produz. 

Nesse momento as empresas se voltam à procura de soluções. Procuram, então, 

respostas às suas aflições - como acompanhar as mudanças, como antever o movimento do 

mercado, onde focar e direcionar seus esforços e recursos, o que fazer para modernizarem-

se. 

Diante da necessidade de respostas à essas questões, recorrem a todas as fontes 

disponíveis de soluções, procurando se atualizar e se preparar para gerenciar a organização 

diante de tantos desafios e ameaças. 

E nesse contexto de competição surgem os modismos a confundirem-se com a 

modernidade. Temos a reengenharia, o downsizing, a leaming organization, gurus 

"ensinando" a sabedoria dos lobos, a voar como búfalos ou a administrar como Jesus, o 

CEO e ... consultores ávidos em aplicá-los nas empresas. 

Toda essa "salada" de teorias sobre gerenciamento produzida nos últimos 20 anos, 

não acrescentou muito à solução dos problemas que afligem as empresas. Pelo contrário. 

Três anos depois de escrever com James Champy uma obra transformada em cartilha de 

empresas sedentas de eficiência - "Reengenharia: Revolucionando a Empresa" da Editora 

Campus - e cunhar uma nova expressão no léxico dos negócios - a reengenharia, o 

amencano Michael Hammer voltou com um novo livro: "Além da Reengenharia" da 

Editora Campus, onde faz uma autocritica do caráter radical conferido à expressão por ele 

criada. "Hoje percebo que estava errado", afirma. Se a matéria de que trata Hammer fosse 

ficção, sua mea culpa talvez merecesse uma inofensiva nota de rodapé. Como se trata de 

um consultor que ganha dinheiro com suas idéias, é lícito indagar que prejuízos seu erro de 

avaliação terá causado às empresas que se apressaram em executá-las. 

O professor de estratégia empresarial e negócios internacionais da Universidade de 

Michigan, C. K. Prahalad, ganhador do prêmio McKinsey e autor, em parceria com Gary 

Hamel, do livro "Competindo Pelo Futuro" da Editora Campus, fez criticas a esses 

modismos, como o downsizing, e responsabilizou essa nova técnica de gestão pelo o que 

chamou de "anorexia organizacional". Segundo Gary, a empresa unifica ou simplesmente 

elimina departamentos, demite funcionários, corta tanto seus custos, torna-se tão enxuta, 

tão magra, que não tem mais forças para reagir às mudanças do mercado. 
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Em um passado recente, muitos acreditavam que as organizações deveriam, 

principalmente, diminuir de tamanho para ganhar excelência. Havia tantas empresas com 

custos excessivos que qualquer consultor poderia ter uma carreira de consultoria bem 

sucedida caso se dedicasse simplesmente a cortar as "gorduras" da empresa em que 

prestava serviços. 

Com o tempo verificou-se que, mesmo eliminados os custos exceSSIVOS, outros 

desafios se apresentavam. Isso, porque todas as medidas que se destinavam a reduzir os 

custos poderiam ser copiadas pela concorrência. A redução dos custos não era, por si SÓ, 

capaz de produzir crescimento sustentável. O problema estava no foco. 

Os leões quando caçam obtêm sucesso a cada cinco tentativas, ao contrário de 

outros felinos que, estatisticamente, segundo os zoólogos, precisam tentar o dobro de vezes, 

isso, quando não vão dormir com fome. Primeiro, ao contrário de seus primos felinos, os 

leões caçam em grupo, somam forças e experiências. E, depois de algum tempo de 

observação, escolhem sua presa. Durante a perseguição, não desviam o foco, não 

importando que animal passe correndo por perto, por mais suculento que seja. Talvez aí 

esteja o segredo de seu sucesso: focalizar a presa e não desviar sua atenção dela. A maioria 

dos consultores trabalha com foco total nos processos internos das empresas a que prestam 

serviços. Assim, utilizando técnicas de gestão padronizadas e focando métricas internas de 

eficiência e qualidade realizam seu trabalho. 

Entretanto, desconsideram que o mundo mudou, o ambiente empresarial, 

consequentemente, também, mas o ser humano não. Seus desejos são os mesmos, apenas a 

forma de satisfazê-los foi alterada. Consumimos produtos e serviços para satisfazer 

necessidades que eram as mesmas de nossos avós, só que satisfeitas com outros produtos e 

serviços de sua época. As empresas que, no passado, atendiam satisfatoriamente seus 

clientes, eram modernas e tinham sucesso. Assim como as empresas do século 21, que 

agradarem e atenderem seus clientes, também o serão. Moderna é a empresa que atende e 

satisfaz seus clientes, independente de tempo ou localização. 

Essa é a primeira coisa que o consultor deve ter na mente: o foco no cliente do seu 

cliente. Para descobrir como fazer o negócio de seu cliente sobreviver e crescer, devem 

passar mais tempo observando e estudando o seu mercado . A melhor forma de crescer com 

sucesso começa pelos clientes. A maioria das empresas conta com oportunidades 
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significativas de fazer mais negócios com seus clientes atuais, mas, infelizmente, poucas 

sabem com exatidão o que eles querem. Freqüentemente é possível obter a primeira 

explosão de crescimento quando se descobre como aumentar os negócios com os clientes 

atuais. 

Em artigo publicado na revista Forbes(1998), Peter Drucker, argumentando que boa 

parte do que se ensina e se acredita em relação à teoria da administração está errada ou 

seriamente desatualizada, defende que a base de uma política correta de administração está 

nos valores dos consumidores: "Tomemos por exemplo o marketing. O marketing é 

utilizado hoje como uma ferramenta de apoio às vendas. Ele não começa perguntando 

"Quem é o cliente?': mas sim "0 que queremos vender?". É direcionado a conseguir que 

as pessoas comprem as coisas que a empresa quer produzir. Isso significa virar as coisas 

pelo avesso". Isso vem ao encontro do pensamento de Roberto Goizueta, chairman da 

Coca-Cola, falecido em 1997: "Para ter sucesso, devemos fabricar o que se vende, e não 

vender o que fabricamos". Mais uma vez, isso significa ter o foco no cliente. 

Muitas empresas investem elevadas somas na melhoria da qualidade em seu 

processo produtivo. É óbvio que isso reduz o risco de rejeição de seus produtos. Entretanto 

esse esforço tem-se concentrado, na maioria das vezes, na perfeição técnica, não nos 

clientes, em suas exigências e necessidades. Normalmente, o movimento pró-qualidade 

ataca apenas problemas julgados importantes por alguém dentro da empresa, estejam, ou 

não, afetando os clientes. Entretanto, qualidade é qualquer coisa que os clientes afirmam 

ser, é qualquer coisa que o cliente perceba como tal. Normalmente os clientes a percebem 

como um conceito muito mais amplo e é necessário que, na empresa, definamos qualidade 

da mesma forma que eles. 

Posicionar o cliente como o foco central de qualquer negócio tem sido tão decisivo, 

que o comitê internacional responsável pela revisão das normas para obtenção dos 

certificados da série ISO 9000 parece estar perto de uma decisão: chegam ao fim as séries 

9002 e 9003 - que avaliavam a qualidade da cadeia de produção - e a série 9001 terá agora 

como base os índices de satisfação dos clientes. "O empresário terá de atender as 

especificações previstas no contrato e também verificar se seus procedimentos obedeceram 

à qualidade exigida pela norma. A diferença é que, quem responderá às questões serão os 

consumidores (grifo nosso) ou fornecedores", explicou o diretor-executivo do Centro de 
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Qualidade, Segurança e Produtividade (QSP), Francesco De Cicco (Gazeta Mercantil, 

1999). 

Consideramos que as novas tecnologias de gestão, tão difundidas e aplicadas nas 

corporações sob o pretexto de adaptá-las aos novos tempos, são movimentos importantes, 

mas devem ser considerados com espírito critico. Muitos consultores abraçaram, ou 

abraçam, as novas filosofias administrativas de forma miope, visando apenas a redução de 

custos e a obtenção de resultados financeiros a curto prazo. O resultado é o 

desenvolvimento de um reflexo involuntário no sentido de eliminar qualquer atividade cujo 

impacto nos lucros não seja imediatamente óbvio. E a vítima, na maioria das vezes, tem 

sido o cliente. Esse mesmo risco pode estar presente também quando da adoção de novas 

tecnologias, cujo avanço está acessível a todos pela globalização da economia, permitindo a 

produção de melhores produtos a custos mais baixos. 

O problema, obviamente, não está na tecnologia em si - assim como não está nas 

novas tecnologias, mas em sua aplicação desfocada do cliente. John Naisbitt, no seu livro 

"Megatendências"(l982), observou que "quanto mais a tecnologia é aplicada, mais as 

pessoas desejam o contato humano". Isso, porque a tecnologia tem uniformizado os 

produtos e alimentado a demanda por serviços. W arren Buffet, em entrevista à revista 

Fortune (p. 9,02/02/1999), disse: "O que diria, então, é que muitos aspectos do mundo 

empresarial, inclusive a tecnologia, têm o mesmo efeito de quando se está olhando um 

desfile e se fica na ponta dos pés para se ver melhor: em poucos segundos todos fazem a 

mesma coisa e, outra vez, já não se pode ver bem. Tentamos fazer sempre um esforço para 

oferecer o melhor. Mas, é dificil ficar na ponta dos pés sem que ninguém repare". Qualquer 

investimento feito em tecnologia pode ser copiado pelos concorrentes. 

Mais uma vez, a saída está em focar o cliente. Desviar o foco do alvo - o cliente -

para dar atenção à arma - tecnologias em geral, ou até mesmo à concorrência, pode levar a 

perda de oportunidades. A ação positiva não está em que serviços criar apoiado na 

tecnologia que se tem, ou como disciplinar os clientes segundo as normas de gestão 

adotadas pela empresa, ou ainda, o que a concorrência está fazendo que se possa copiar e 

aperfeiçoar. O enfoque correto é: o que posso oferecer que atenda, e até supere, as 

expectativas de meus clientes? Como organizar, ou ajustar, a empresa aos clientes? E ainda: 

como tomar os meus clientes mais satisfeitos que os da concorrência? 
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Mesmo com a intensidade das mudanças até agora registradas no pensamento 

gerencial, as transformações futuras serão ainda maiores, à medida que as forças da 

tecnologia e da globalização se aceleram. A estratégia vencedora do ano passado pode se 

tomar a estratégia perdedora de hoje. Hoje, há dois tipos de empresa: as que mudam e as 

que desaparecem. O ritmo das mudanças é tão rápido que a capacidade de mudar agora se 

tomou uma vantagem competitiva para as companhias que não podem mais depender de 

suas antigas práticas comerciais para sustentar a prosperidade. Permitam a repetição: ... a 

capacidade de mudar ( rapidamente) agora se tomou uma vantagem competitiva. 

Não é à toa que muitos reclamam da inoperância dos consultores e que suas 

empresas gastam cada vez mais e conseguem cada menos com as consultorias. Isso não nos 

deve surpreender, pois a consultoria inteligente é fundamentada no conhecimento do 

mercado de seus clientes. Os consultores bem sucedidos - e valiosos - serão aqueles que ao 

invés de adotarem fórmulas prontas, ferramentas de gestão apenas adaptadas ou basearem

se em métricas internas de qualidade e eficiência de processos, focarem os clientes de seus 

clientes que, na verdade, são os mais eficazes e baratos consultores que uma empresa pode 

ter. 
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ARQUITETURA ORGANIZACIONAL - REALIDADE OU MITO? 

José de Oliveira Guimarães 

Ao longo dos anos, a evolução das teorias organizacionais vem gerando um 

processo crescente de questionamento a respeito da validade dos modelos de arquitetura 

organizacional até então desenvolvidos. A questão central relaciona-se a freqüentes e 

drásticas mudanças nos modelos arquitetônicos implantados nas organizações, na medida 

em que os princípios de gestão empresarial vêm apresentando significativas transformações 

ao longo do tempo. Com base nessa observação, cabe a seguinte indagação: até que ponto 

uma estrutura organizacional retrata de forma transparente os objetivos a serem alcançados 

por uma determinada organização? 

Historicamente a formação empresarial brasileira foi marcada por processos de 

gestão familiar que, de certa forma, permaneceram imperando até meados dos anos 60. A 

partir dos anos 70, mais precisamente na década de 80, novos conceitos de gestão 

empresarial foram desenvolvidos, cuja a questão central era o foco nos processos. 

Em função dessa mudança conceitual, novos modelos de estrutura organizacional 

têm sido testados, visando atender de forma mais efetiva a um processo ágil e focado em 

resultados. Entretanto, diante dessa constatação, observa-se uma facilidade até certo ponto 

inquietante, com relação a freqüência com que se altera o desenho organizacional de uma 

empresa. 

Com base num conceito clássico Nadler (1995): "Arquitetura pode ser definida 

como a arte de modelar o espaço, segundo as necessidades e aspirações humanas". 

A partir dessa conceituação, as seguintes afirmativas decorrentes podem ser feitas: 

a) A arquitetura considerada como uma "arte prática"; 

b) A arquitetura oferece uma moldura para a realização da vida, dirigindo e oferecendo um 

contexto; 

c) Quando concebidos, projetos (estruturas organizacionais) devem estar a frente de sua 

época, para que durem e prevaleçam; e 
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d) Ao contrário da pintura, que é produzida por um único artista, a arquitetura é produzida 

por várias pessoas que trabalham de forma conjunta e integrada. Por definição, é mais 

uma atividade social do que solitária. 

Uma outra questão importante diz respeito a relação do desenho organizacional com as 

estratégias a serem alcançadas, procurando ainda compatibilizar com os objetivos 

individuais e coletivos dos membros da organização. Por observações efetuadas em 

empresas de vários setores de atividade, podemos concluir que, mesmo com a evolução da 

valorização do papel humano nos processos de gestão, a visão pragmática e instrumental 

em relação aos resultados a serem alcançados ainda prevalece sobre os modelos gerenciais. 

Fica a idéia nítida de que a importância das aspirações humanas no contexto de uma 

organização é volátil e efêmera, na medida em que a visão pragmática da criação de valor 

para o acionista é intocável. Desse modo, até que ponto esses objetivos são compatíveis? 

A obra de Nadler, Gerstein e Shaw procura discutir a organização com base em dois 

enfoques: 

1 - a chamada visão limitada, onde a organização é vista como sendo uma estrutura formal, 

representada por um organograma clássico, e considerando as relações formais entre as 

tarefas e unidades de trabalho como o fator mais importante; 

2 - a organização vista e entendida como um sistema integrado, ou seja fazendo parte dos 

sistemas abertos, percebendo-se assim uma ampla interação como o ambiente em que está 

inserida. 

Com base no segundo enfoque, algumas características podem ser destacadas: 

a) interdependência interna, onde mudanças num componente da organização repercutem 

sobre outros componentes, na medida em que as partes são interligadas; 

b) capacidade de feedback, quando informações sobre o produto/negócio podem ser 

usadas para controlar e realimentar o sistema, bem como organizações em geral tem o 

poder de usar o feedback a sua disposição, mas nem sempre o fazem; 

c) a questão do equilíbrio organizacional, quando um evento perturba o equilíbrio do 

sistema, há uma reação imediata para que o equilíbrio possa ser retomado, ou seja, o 

sistema tem a capacidade de desenvolver uma energia interna; 

d) o conceito de eqüifinalidade, onde diferentes configurações de sistemas 

organizacionais podem levar a um mesmo objetivo, ou seja, não há uma maneira 
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universal de se organizar; e 

e) a capacidade de adaptação, quando qualquer sistema organizacional deve adaptar-se às 

mudanças ambientais, procurando assim estar aberto para atender à demanda de novos 

ambientes; 

U ma abordagem inovadora observada para o entendimento das estruturas organizacionais, 

diz respeito ao entendimento e aplicação do Sistema de Trabalho de Alto Desempenho 

(STAD), cuja questão central é pensar a organização de uma forma integrada e 

interdependente junto ao seu ambiente de influência. Dessa forma, alguns princípios podem 

ser destacados: 

1) projeto/produto centrado no ambiente e, principalmente, no sucesso do cliente; 

2) unidades operacionais com liberdade de ação e autônomas; 

3) direção e metas claras e discutidas; 

4) integração sociotécnica, ou seja, a relevância do elemento humano no contexto 

organizacional; 

5) fluxo acessível e direto das informações; 

6) funções compartilhadas e enriquecidas pelo processo continuo de intercâmbio; e 

7) práticas de recursos humanos com liberdade de ação e decisão. 

Observa-se em muitas estruturas organizacionais uma tendência no sentido de 

enfatizar os princípios defendidos pelo Sistema de Trabalho de Alto Desempenho, como 

forma de produzir valor para a organização. Não se discute a validade dos princípios 

defendidos pelo STAD. 

Entretanto, é curioso perceber que em momentos de crise, principalmente de 

natureza financeira, quando o retorno sobre o investimento do acionista torna-se ameaçado, 

substitui-se um modelo organizacional muitas vezes construído sobre valores e crenças 

considerados como verdadeiros, por um modelo centralizado e autoritário, onde a 

necessidade de salvação a qualquer custo é a prioridade absoluta. 

Dessa forma, fica a seguinte dúvida: até que ponto é possível e verdadeiro 

compatibilizar os objetivos estratégicos de uma organização com os objetivos pessoais e 

coletivos dos grupos a ela pertencentes? Não parece existir uma resposta única para essa 

questão. No entanto, a percepção que prevalece de forma mais evidente, diz respeito a uma 
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clara fragilidade quando da implantação de determinada arquitetura organizacional. A 

criação de valor para uma empresa é o ponto central a ser alcançado, independente do 

processo adotado. 
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Marie Haim 

As pressões internas e externas pelas quais as organizações estão sendo submetidas, 

influenciadas pelas constantes mudanças de ambientes, tem levado a um reposicionamento 

cada vez mais rápido dos seus planejamentos e modelos de atuação organizacional. 

. Se não bastassem as mudanças estruturais promovidas por questões sociais e 

políticas, a própria mudança tecnológica impõe uma adaptação permanente não só do 

aprendizado mas também a uma redefinição do papel de quem participa destas 

modificações: o homem. 

Num passado recente viveu-se a formação das holdings onde uma empresa investia 

na compra de outras, normalmente fora de sua vocação original. Via-se por exemplo uma 

empresa do segmento de bancos investir em empresas de produtos commodities; ou de 

tecnologia de ponta; de informática; etc. 

Como conseqüência verificava-se uma dificuldade enorme de adaptação das 

empresas adquiridas em absorver as mudanças organizacionais e culturais necessárias. Por 

vezes o que acontecia era a empresa comprada ser mais forte do que a adquirente, e o 

choque cultural era ainda maior. 

Esta foi uma fase muito produtiva para as empresas de Consultoria, pOIS eram 

contratadas tanto para abrandar os conflitos causados pelas mudanças exigidas, como para 

apresentar soluções para problemas operacionais e financeiros na nova empresa. Tudo 

porque a hold.ing tinha dificuldade em gerir esta nova organização. 

F oi uma época na qual os Consultores eram considerados os verdadeiros salvadores 

da pátria, já que o caráter emergencial requerido e os resultados de curto prazo podiam ser 

notados rapidamente. 
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Algumas empresas anteviram os problemas potenciais das modificações que elas 

estavam sujeitas e, preventivamente, anteciparam as mudanças organizacionais e a 

introdução de novos modelos com a ajuda de Consultores, tomando-se mais fortes e 

melhor administradas. 

No entanto isto não aconteceu com a maioria das empresas. O que poderia ter sido 

uma análise aprofundada das mudanças do processo organizacional investigado e estudado 

pela competência de Consultorias, acabou se tomando numa disfarçada implantação de 

métodos modernos de teorias organizacionais. Criou-se um cenário ilustrado por mudanças 

incompletas, com resultados satisfatórios de curto prazo porém não sustentáveis ao longo 

do tempo. 

Na grande maioria das vezes, as organizações não tem condições de promover 

sozinhas as mudanças estruturais necessárias, recorrendo à ajuda de Consultorias. 

Os antigos Departamentos de planejamento, onde se pensava a empresa no presente 

e no futuro, no método de mudança a ser adotado e na sua implantação, passou a ficar 

desatualizado e incompetente diante da renovação constante das tecnologias e das teorias 

orgaruzacIonaIs. 

O fato mais recente de modificação de ambiente pelas quais as empresas estão 

passando é o fenômeno da globalização. Ao mesmo tempo, ocorrem as privatizações das 

empresas estatais em quase todos os paises, incluindo os ex-comunistas; a quebra das 

barreiras de entrada de produtos importados; a possibilidade de uso de caixa único pelas 

empresas multinacionais e a velocidade no uso da informação. Todos são fatores 

potencializadores destas mudanças de ambiente. 

As organizações atuais se voltam para a produção do chamado produto mundial não 

importando mais a sua bandeira de origem, bastando que seja igual e competitivo em 

termos de preço e qualidade. 

Setores das empresas como os de logistica e compras, antes não tão importantes, 

adquiriram papel fundamental para o negócio. Sabe-se hoje que o processo de supply chain 

management é tão importante quanto o processo de vendas. 

Mais recentemente vemos que as organizações voltaram a redefinir a sua 

vocação. Buscaram se concentrar no seu próprio negócio, ampliando seus investimentos em 

segmentos afins, de modo a tomá-las mais competitivas e com um portfólio de produtos 
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ainda mais focados nas necessidades de seus clientes. 

Atualmente, algumas empresas para tornarem-se mais competitivas chegam até a se 

unir com antigos arqui-inimigos e ficam cada vez mais fortes. Fornecedores e clientes 

também se adaptam a esta nova situação de mercado e tendem a seguir o mesmo modelo. E 

até mesmo as empresas de consultorias seguem o mesmo caminho. 

As organizações sempre terão necessidades de mudanças, que nascerão por tudo que 

já foi descrito até agora e também por outros ambientes ainda não revelados, tomando o 

papel do Consultor e da Consultoria de vital importância como agente facilitador do 

processo de adaptação e absorção destas mudanças. 

O que se percebe é que o ciclo das mudanças organizacionais deve funcionar como 

um moto contínuo como, por exemplo, o modelo sugerido a seguir. 

PASSO 1 Determinação das Necessidades de Mudanças 

PASSO 2 Definição dos Resultados a Serem Alcançados 

PASSO 3 Escolha da Ferramenta de Mudança 

PASSO 4 Definição da Equipe de Planejamento e Implantação 

PASSO 5 Definição dos Critérios de Avaliação 

PASSO 6 Implantação 

PASSO 7 Avaliação / Encerramento 

D 
Determinação de Novas Necessidades de Mudanças 

D 
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Será de fundamental importância para o sucesso da Consultoria e o atendimento 

dos resultados esperados que se tenha, desde o início, uma precisa definição de cada um 

dos passos descritos. Portanto, o papel da organização e dos Consultores deve ser bem 

esclarecido e o limite das responsabilidades bem delineado. 

A equipe de planejamento e implantação deve contemplar representantes de todos 

os níveis hierárquicos, que devem ser treinados como facilitados da implantação do plano 

estabelecido. 

A avaliação dos resultados deve ser passo a passo e é a etapa mais importante de 

todas. Se não for realizada ao longo de todo o processo, ficando somente para ser 

executada no final, elimina-se a possibilidade de correção de rumos. 

Hoje verificamos que o tempo gasto desde o Passo 1 - Detenninação das 

Necessidades de Mudanças até o Passo 7 - Encerramento, passou a ser cada vez menor. 

Com isso, o novo ciclo deste moto contínuo torna-se perverso pois as empresas terão que, 

cada vez mais, se adaptar para absorver as novas tecnologias em menores espaço de tempo. 

Além disso, seus recursos humanos precisam de uma preparação para absorver as 

mudanças demandadas. 

É comum constatarmos um erro de postura dos Consultores, que chegam como um 

rolo compressor, e normalmente são recebidos com desconfiança por todos. Além disso, 

algumas vezes se escolhe primeiro as ferramentas de mudança para somente depois se 

definir o que se quer alcançar. Nestes casos, a possibilidade de fracasso é praticamente 

certa. 

o papel do Consultor que tem tido maior importância na análise e investigação da 

organização, também deve ser o de oferecer solução e metodologia de mudança. Parte 

racional do seu trabalho pode passar a ser o de mobilizador e motivador para a obtenção 

dos objetivos que ser quer alcançar. Porém, isto só será possível se ele for um agente de 

mudança de fato comprometido com o resultado fmal 

Somente com motivação e envolvimento em todos os níveis hierárquicos evitaremos 

repetir reações que vão da euforia inicial com expectativas exageradas à frustração e 

desânimo quando os resultados não forem rapidamente alcançados. 

É comum constatarmos que, na sua grande maioria, as Consultorias tem se 

apresentado com pacotes importados e receitas nem sempre válidas para todos os males. 
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Mesmo sem julgar o conteúdo, a validade e a qualidade destes pacotes, estes 

freqüentemente acabam por fica obsoletos e com pouca chance de serem testados em um 

número suficiente de empresas que permitam, de verdade, validar seus resultados. 

As Consultorias do futuro serão mais objetivas e efetivas se forem do tipo Taylor 

made e que percorram junto com a organização todos os passos apontados no modelo de 

moto contínuo descrito anteriormente. 

A palavra chave será o comprometimento com o resultado final, onde os 

Consultores deverão se posicionar não como meros espectadores do processo mas SIm 

como verdadeiros integrantes da organização. 
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A QUALIDADE, DO JEITINHO BRASILEIRO 

Reinaldo Faissal 

"Brasil, meu Brasil brasileiro, 
Meu mulato insonorizo 
vou cantar-te nos meus versos ... " 

Os versos de Ar Barroso refletem a essência da cultura brasileira. Ser brasileiro é ser 

singular, capaz de apropriar-se das culturas de outros povos - ''tomar todas", mas usá-las à 

sua maneira, de um jeito muito particular, como diz Roberto mamata - "o Brasil aceita 

implantar o novo, mas não vai às últimas conseqüências" (mamata, 1998: 245). 

Muito embora único, o nosso Brasil está longe de ser individualista, ainda que 

alguns de nossos sistemas de organização e controle sociais o seja~ como o jurídico e o 

econômico. No geral as relações continuam sendo mais importantes do que as pessoas. 

E é o convívio, fiel e pacífico, com a ambigüidade que melhor explica a formação 

da sociedade (à) brasileira. E este mesmo convívio cria nos trabalhadores brasileiros a 

versatilidade necessária para se adaptar a toda nova tecnologia, com suas variadas formas 

de aplicação, mas ao seu tempo. 

Este artigo apresenta duas questões que são reflexos dessa maneira de ser. 

Primeiro tratamos de um tema extremamente polêmico, em que cada um de nós não 

tem possibilidade de escolha sobre para que lado quer torcer. Nascemos num dos "times", 

pertencemos a um dos lados, ainda que tenhamos respeito pelo "adversário", não podemos 

sair. Pertencemos a uma raça e só a uma raça, mas felizmente, aqui, na Pátria Amada, elas 

são muitas, o que diminui, ou dissimula, suas diferenças. 

Em seguida, tratamos de outra dualidade, envolvendo contravenção e legalidade, ou 

sena poder e subordinação, ou ainda ricos e pobres. Há os que preferem fantasia e 

realidade. Não sabemos ao certo, pois todas elas são representações possíveis e verdadeiras 

dessa briga de "cães e gatos" e, pelo menos, mais vinte e três outros bichos. 



48 

o primeiro influenciou diretamente a formação cultural do trabalhador de hoje; o 

segundo reflete a dualidade entre ações e palavras, muito comum quando da implantação de 

programas qualidade e produtividade. Ambos mostram uma das respostas da sociedade 

trabalhadora brasileira que, apesar das aparências, vem colocando nossas empresas cada 

vez mais bem situadas no ranking internacional. 

O que procuramos é conhecer um pouco mais o Brasil, sem tanto com o objetivo de 

entendê-lo, pois o Brasil é o que é pelo que ele é: 

"O Brasil verde que dá 
para o mundo se admirar. 
O Brasil, terra de Nosso Senhor. " 
(. .. ) 
"Brasil! Brasil! 
Onde eu moto a minha sede. .. 
E onde a lua vem brincar ... " 
(. .. ) 
"Brasil! Brasil! 
Lindo e trigueiro .. 
É o MEU Brasil, BRASILEIRO. " 

Muito mais do que apenas conotações religiosas, as palavras do Padre André João 

Antônio nos trazem, numa análise mais profunda, além do fenômeno biológico e racial, 

fatos sociológicos básicos. 

"O Brasil é um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e 
um paraíso para os mulatos." (mamata, 1989:37) 

V ale a pena lembrar que as teorias racistas européias e norte-americanas não eram 

dirigidas propriamente contra o negro, o amarelo ou o índio, pois essas já eram nitidamente 

colocadas como classes inferiores ao branco, mas sim contra a mistura ou miscigenação das 

raças. 

Essa preocupação sabida, mas nunca dita, fundamentava-se na crença de que a 

mistura denegria as qualidades das raças, levando-as ao extermínio. 

Percebe-se que o racismo não era apenas representado pela diferença das classes 

quanto aos seus traços biológicos, mas sim contrário ao contato íntimo entre elas, posto que 

as pessoas são vistas e classificadas como pertencentes a espécies diferentes. 

No Brasil este sentimento não era tão puro, o que escandalizava aqueles que se 

propunham a observar a nossa sociedade. Entretanto, isto não significa dizer que não havia 
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racismo, mas sim um "racismo à brasileira", dissimulado e pennissivo, gerando categorias 

classificarias intennediárias, muito mais contextualizado e sofisticado do que direto e 

fonnal. 

Essa "vantagem" não minimiza as diferenças, pois dificulta, e muito, o combate ao 

preconceito, devido a variedade com que se apresenta e se disfarça. 

Nosso racismo segue mais o modelo econômico de mercado e capitalista inglês, 

onde cada indivíduo é tido como um homem livre, dono de si mesmo, num mercado de 

homens livres, desvinculando moralmente quem oferece de quem faz o trabalho, em outras 

palavras, quem domina ou é dominado. Esse modelo inteligentemente mascara o verdadeiro 

preconceito que discrimina as pessoas, pela cor ou pelo poder que detêm ou pelo nome que 

possuem ou pela sua conta bancária etc. 

Essa prática de racismo ao mesmo tempo que esconde a injustiça social contra 

negros, índios e mulatos, permite que a sociedade brasileira não se sinta hierarquizada, o 

que, a nosso ver, facilita o desenvolvimento dos programas que envolvem "o chão de 

fábrica", que esquecendo-se das desigualdades geralmente participa ativamente destes 

programas 

Para falar sobre os mandos e desmandos, que simbolicamente representa a escala de 

poder das nossas organizações, analisamos uma prática muito disseminada em nossa 

sociedade, envolvendo indistintamente várias classes sociais, que se unem numa 

interpretação particular do conceito de ética, de "obediência" à lei e de aplicação do 

"método". 

o jogo do bicho foi instituído pelo Barão de Drummond em 04 de junho de 1892, na 

cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de angariar fundos para o Jardim Zoológico. Foi 

oficialmente proibido 20 dias depois. De lá para cá, nos 108 anos que se passaram, 

conheceu uma história que aliou proibição legal com popularidade, perseguição legal com 

ramificação da loteria pela cidade e pelo país. Inicialmente "sorteio de bichos", o jogo, com 

o tempo e com a ajuda da repressão, toma a fonna de organização profissional e passa a ser 

administrado por intermediários. 

Sua popularização foi sedimentada, principalmente nas classes menos privilegiadas, 

desejosas de afastar-se da miséria em que foram colocadas por um sistema econômico 

injusto, pela ausência de participação política e pela impossibilidade de acesso à educação. 
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Esta popularização é de tal forma intensa que hoje não se concebe a identidade 

brasileira sem considerar as relações provenientes deste jogo e seus rituais simbólicos, tidos 

como códigos de comunicação entre estes segmentos, ditos desfavorecidos, assim como os 

de outras instituições de mesma grandeza, como a umbanda, a cachaça, a malandragem, a 

música popular, o carnaval, o futebol etc. 

No processo de desenvolvimento social brasileiro, o Jogo do bicho funcionaria 

como um dos elementos citados por Johan Huizinga (1950) quando diz que "o ato de 

brincar que liberta, inventa, disciplina, conduz ao respeito pelas regras e engendra um 

espaço próprio, seria um elemento primordial do próprio processo civilizatório" (DaMatta, 

1999:27). Esta citação reforça ainda mais o conceito de brasileirismo mencionado por 

Gilberto Freyre, quando observamos que as elites, modeladas por valores históricos e 

sociológicos fixos provenientes da burguesia européia, não entendem essa relação de 

desenvolvimento civilizatório com o jogo e o trata com desdém, considerando um desvio da 

conduta moral adequada ou um ato reacionário de uma classe inferiorizada. Não entende 

que a sociedade brasileira "é algo vivo e dinâmico, que aceita adiando e resiste acasalando, 

adotando o novo a seu modo". (DaMatta, 1999:34) 

Sua relação com o processo brasileiro de desenvolvimento das técnicas de qualidade 

e produtividade é semelhante, pois nunca produzimos como os norte-americanos ou 

europeus, embora nossas empresas utilizassem seus modelos mecanicistas e autoritários no 

seu estilo de gestão. Também nunca fomos tão disciplinados como os japoneses, embora 

tenhamos perdido uma década tentando imitá-los com seus instrumentos de qualidade ou 

outros modismos não coerentes com a nossa realidade, mesmo os que deram excelentes 

resultados no seu início. Esses instrumentos não se incorporam ao jeito de ser das empresas, 

por não considerarem o jeito de ser das pessoas dessas empresas, os brasileiros. 

O jogo do bicho foi beneficiado pela secular relação totêmica do homem com o 

reino animal, principalmente pela facilidade de permitir a associação de fatos casuais e 

cotidianos, através do encanto proveniente dessa nossa relação com os animais, com a 

possibilidade de acertos em apurações futuras e promessas de ganhos gigantescos, 

imediatos e mágicos. Essa fantasia permite, a cada aposta, uma nova fantasia em que o 

apostador se permite saltar para uma classe superior, detentora de maiores virtudes, sem 

muito esforço. 
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A incorporação de uma nova tecnologia, para ser bem sucedida, precisa também 

prestigiar o "sentir" das pessoas envolvidas e não apenas os seus aspectos objetivos de 

"pensar" (planejamento, visão, missão e estratégia) e "querer" (políticas, métodos e 

objetivos). Esse "sentir", traduzido pelo alinhamento de todas as pessoas envolvidas no 

processo, de forma genuína e não manípulativa produz o efeito mágico de conectar as 

pessoas, no nível existencial, com os objetivos mais nobres da organização, a energia ou 

com a essência da empresa. Daí tomamos a afirmação de Robert M. Pirsig de que "os 

programas devem ser estruturados sobre uma base de qualidade, no interior das pessoas 

neles envolvidas. É dessa maneira que a qualidade se propaga. A qualidade que cria o 

mundo manifesta-se como uma relação do homem com a sua experiência. Ele participa na 

criação de todas as coisas". (pirsig, 1988:340) 

Podemos também observar um exemplo de como isto se deu no jogo do bicho e que 

solidificou sua prática, mesmo após ser considerada ilegal. Apesar de se jogar em "bichos", 

existe uma profunda relação humana na atividade entre o apostador, o anotador de apostas e 

o bicheiro que, paradoxalmente, possui um código próprio, com valores e padrões 

específicos para o que seja respeito, honra, confiança, lealdade e honestidade. 

Quem aposta, aposta numa esperança, quem banca perpetua um conjunto de crenças 

onde a formação da "pessoa" não está associada ao valor do dinheiro. 

O que chamamos de 'jeitinho brasileiro" são as diferentes maneiras de entender e 

conviver com as diferenças ou nosso modo de conviver com "as contorções de uma 

sociedade híbrida e dotada de ética dupla, onde existem leis que podem 'pegar' ou não", 

como citado por Roberto DaMatta em entrevista. 

As relações que surgiram com o passar do tempo na nossa sociedade combinou 

valores individualistas, sem abandonar o estilo hierárquico em que cada um sabe qual é o 

seu lugar. 

De certo é que estaremos sempre adaptando os padrões e valores às nossas 

necessidades e aos nossos limites, meio racionais, meio informais, o que quer dizer não só 

máximos e mínimos, ou seja, nos extremos, pois no Brasil tendemos ao médio, um pouco 

de tudo, do todo e do nada. 

Afinal, é assim que o Brasil começa todo dia: uma média com pão e manteiga. 
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Dentro deste contexto as ambigüidades estão presentes na história do sistema 

político, econômico, social e cultural brasileiro. 

Esta convivência é interpretada pela classe dominante como ausência, desvio, 

atalho, atraso, mas nunca como a solução brasileira para equacionar seus problemas. 

O mulato e o jogo do bicho, ao mesmo tempo em que demonstram com muita 

propriedade a versatilidade do nosso povo, representam uma sutil recusa da nossa gente 

pela imposição da cidadania moderna. Este é o povo que, formado por uma brava gente 

(brasileira), constrói, mesmo estando à margem (do Ipiranga ou qualquer outro) do sistema 

vigente e é claro, dominante. 

Notícias da Época 

"A empresa do Jardim Zoológico realizou ontem um magnífico passeio campestre 
ao seu importante estabelecimento, situado no pitoresco bairro de Vila Isabel. 
( ... ) 
O 10 brinde foi levantado pelo Sr. Sergio Ferreira ao Sr. barão de Drummond, que 
em seguida com toda a gentileza brindou à imprensa, sendo correspondido pelo 
nosso representante. Trocaram-se ainda outros brindes, sendo o último ao Sr. vice
presidente da República. 
( ... ) 
F oi uma festa esplêndida. " 
Jornal do Brasil, 4 de julho de 1892. 

O Sr. ministro da Guerra visitou ontem o Jardim Zoológico em companhia do barão 
de Drummond. S. Ex. foi testemunha da forma dos prêmios estabelecidos pela 
empresa, a fim de animar a concorrência daquele estabelecimento. Muito agradou a 
S. Ex. a ordem e asseio daquela vivenda de animais." 
Diário do Comércio, 11 de julho de 1892. 

N o dia da 1 a proibição ao jogo do bicho, o cronista Máximo Job escreveu: 

Ex digito, gigas. Por aqueles papéis de bichos pintados, avalia-se o gênio de um 
povo e a moralidade de um regime político. Ganhar pelo trabalho é uma velharia e 
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custa uma vida inteira. Hoje reza-se por outra cartilha; o jogo, a sorte, o ágio e a 
advocacia administrativa parlamentar que em um abrir e fechar de mãos levam um 
homem a habitar palácios principescos em Lisboa ou pelintrar nos boulevards de 
Paris. O gênio que criou tudo isso bem sabe o que fez. " 
Máximo Job , em O Tempo, 23 de julho de 1892 
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UMA VISÃO SOBRE A ONDA DE CRESCIMENTO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA NO BRASIL, OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 

QUE PODEM OCORRER EM PROJETOS E QUAIS AS POSSÍVEIS 
CAUSAS 

Roberto Pessoa Madruga 

Nos últimos dez anos o autor gerenCIOU projetos de envergadura em grandes 

empresas com a participação de, praticamente, todas as consultorias de grande porte 

estabelecidas no Brasil. Contratou algumas dezenas de consultores e conheceu 

pessoalmente cerca de uma centena de profissionais de consultoria entre especialistas, 

gerentes e diretores, convivendo com eles mais de 1.000 horas em reuniões, cursos e 

trabalhos em equipe. Tal experiência, acrescida com a prática de uma reflexão critica 

proporcionada pela disciplina de consultoria empresarial do Mestrado Executivo da 

Fundação Getúlio Vargas, proporcionou ao autor um saldo significativo de resultados 

através de trabalho em conjunto e, consequentemente, uma visão crítica quanto à anomalias 

que podem ocorrer em projetos. O texto tratará de investigar o porquê do crescimento sem 

precedentes de serviços de consultoria no Brasil, quais os principais problemas durante o 

desenvolvimento e conclusão de projetos e quais as possíveis causas que podem 

comprometer a qualidade final. 

Os serviços de consultoria nunca estiveram tão valorizados no mundo. Para Djalma 

de Pinho Rebouças de Oliveira (1999, p. 29) o mercado mundial de consultoria é 

responsável pelo faturamento anual de US$ 50 bilhões, tendo dobrado de tamanho nos 

últimos 10 anos. Especificamente no Brasil, o setor apresentou uma taxa de crescimento no 

ano de 2000 na ordem de 60%, segundo estudos da Accenture (Andersen Consulting). Parte 

do crescimento é explicado pela profissionalização das empresas de consultoria que 

incrementaram significativamente seus serviços, oferecendo novas especialidades, 

competências e ao mesmo tempo desenvolveram a área comercial de prospecção. Os 

fabricantes de software e hardware indiretamente contribuíram para o setor, investindo em 

novas parcerias com empresas de consultoria, principalmente com a introdução de novas 
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tecnologias complexas de gestão, como, por exemplo, sistemas ERP (Enterprise Resourse 

Planning) e CRM (Customer Relationship Management). Algumas empresas de consultoria 

chegaram a se associar com tais fabricantes, oferecendo soluções verticalizadas que vão 

desde o mapeamento de necessidade do cliente até a integração dos sistemas de gestão, 

faturamento, manufatura, marketing, compras etc .. 

Do ponto de vista da empresa contratante e do próprio mercado, residem aí os 

principais fatores que favorecem o crescimento acelerado de procura por serviços de 

consultoria. A crescente necessidade de os executivos acompanharem - pelo menos 

tentarem - as mudanças conjunturais, mercadológicas e tecnológicas que ocorrem numa 

sociedade cada vez mais dinâmica, cria a necessidade de revisão das estratégias 

empresariais e de absorção de novos conhecimentos que são abundantes em empresas de 

consultoria. O cenário parece perfeito para o replanejamento da atividade empresarial 

diante das descontinuidades geradas por transformações no hábito de consumo. 

O mundo está passando por uma descontinuidade tecnológica e de estilo de vida, 

onde as inovações entram rapidamente na curva de obsolescência, onde o conhecimento 

atualizado, em fração de dias - ou até de horas, pode se tomar conhecimento ultrapassado. 

A maioria dos executivos pode não estar preparado para as rupturas com o passado, 

necessitando de auxílio externo. O antigo paradigma de produção e comunicação de massa 

está sendo afetado pela necessidade crescente de individualização no consumo. É um novo 

paradigma onde o consumidor pode, através de mídias individualizadas como a internet ou 

call center, adquirir e montar seus próprios produtos, escolhendo a melhor configuração e 

opção de entrega. Um bom exemplo são os sites de empresas de informática e automóveis. 

A tecnologia da linha de montagem possibilitou a produção em massa, mas foi o 

surgimento da mídia de massa que praticamente ditou o desenvolvimento da forma 

massificada de comercialização. De modo análogo, o aparecimento da mídia 

individualizada está proporcionando um novo tipo de concorrência comercial e um certo 

grau de inquietação por parte dos executivos. Segundo Peter Druker, em seu artigo o Futuro 

Já Começou, "o comércio eletrônico representa para a revolução da informação o que a 

ferrovia foi para a revolução industrial: um avanço totalmente inusitado e inesperado." O 

impacto do comércio eletrônico sobre os canais convencionais não está claro ainda, porém 
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as mudanças que estão por vir podem ser proporcionais às que ocorreram quando os 

primeiros magazines foram engolidos por gigantes varejistas. 

Outros fatores são motores para o segmento de consultoria no Brasil. O processo de 

terceirização de certos setores favorece o domínio, por parte dos executivos, de 

conhecimento de tecnologia de outsourcing e de desenvolvimento de controles gerenciais e 

de qualidade. A busca de vantagens competitivas pela empresas, o aumento de oferta de 

mão-de-obra de consultores especializados provenientes de cargos executivos, a 

desregulamentação de setores estratégicos na economia brasileira e a nova onda de fusões 

também explicam o crescimento. 

Para ajudar a entender a onda de crescimento do setor no Brasil é necessário 

compreender o modelo de mercado que o país foi inserido na última década, que é 

constituído pela fusão de uma ideologia de governo aparentemente liberal, necessidade de 

aumento de competitividade por parte das empresas e, ao mesmo tempo, pela tentativa de 

equilíbrio das contas públicas. Tais fatores vêm levando empresas privadas e estatais a 

repensarem seus mercados, sua forma de atuação e core competence. Soma-se a isso o novo 

cenário globalizante da economia que a cada dia coloca novos produtos no mercado e faz 

surgir concorrentes nunca antes esperados pelas empresas. Praticamente tudo o que as 

empresas produzem pode ser feito da mesma forma pela concorrência a um tempo menor, 

contanto que haja dinheiro para isso. As vantagens competitivas entre as empresas são cada 

vez menores e caso sejam significativas num certo período, podem ser ultrapassadas 

rapidamente. A própria vulgarização da tecnologia é responsável por isso. 

Há algum tempo seria possível imaginar que casas lotéricas brasileiras poderiam 

concorrer, ainda que, por enquanto, de forma bastante frágil, com serviços bancários? Que 

a intemet roubaria espectadores da novela das oito? Que o concorrente de um bom jantar 

seria o fast foocl? Que os refrigerantes do tipo tubaína, que apresentam baixo investimento 

em propaganda, disputariam as prateleiras dos supermercados com os gigantes? Que o 

telefone celular ultrapassaria o número de linhas fixas como já acontece na Europa 

ocidental e algumas das grandes cidades brasileiras? 

Em uma economia interligada por meios eletrônicos em tempo real as decisões 

precisam ser tomadas com rapidez, porém com ponderação. Até pouco tempo atrás o 

executivo se preocupava com seu departamento, bom funcionamento das diversas áreas da 
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empresa e com alguma informação a respeito da concorrência. O mundo mudou. O 

executivo na atualidade está envolto com toda sorte de variáveis externas que influenciam 

seu negócio como políticas, regulamentações, entrada de novos concorrentes, proliferação 

de fornecedores, descoberta de novas tecnologias e, evolutivamente, com a satisfação dos 

clientes. Estes parecem nunca estar satisfeitos e trocam de marca com muita facilidade. 

Don Peppers e Martha Rogers no livro Marketing 1 to 1 - CRM Series (2000, p. 15) 

afirmam que as empresas americanas perdem a cada ano cerca de 50% de seus clientes e 

70% dos negócios perdidos tem como causa o mau relacionamento com o cliente. 

Por outro lado, o executivo precisa estar atento a toda cadeia de novas informações 

que poderão afetar a qualidade do produto final. Do fornecedor ao varejista, todos os 

segmentos precisam ser monitorados para a sobrevivência das empresas. A moderna gestão 

se aproxima em ser em tempo real, onde os líderes lançarão mão de todas as ferramentas 

disponiveis para alcançar o monitoramento dos indicadores de padrões e procurarão estar 

preparados para respostas mais rápidas. Em seu livro Competindo em Tempo Real, Regis 

MacKenna (1998, p. 140) afirma que "como não há placas de sinalização nem caminhos 

estabelecidos para o gerenciamento em tempo real, tudo o que as organizações podem 

fazer é ir tateando para encontrar o caminho certo. Todos os dias elas se deparam com o 

desconhecido à semelhança de um artista diante de uma tela em branco". Sua afirmação 

reforça a tese de que ir tateando parece mais seguro do que ficar imóvel num mundo em 

constante transformação. Mais seguro ainda pode ser ir bem acompanhado nessa trajetória, 

abrindo assim espaço para as consultorias. Os executivos precisam, além do espírito 

inovador, modelos e experiências vividas por outras empresas. 

Todas as condições são favoráveis para o incremento por muitos anos de serviços 

especializados de consultoria. No entanto, parece que a onda otimista está carregando 

consigo alguns projetos mal sucedidos. Parece que não há uma resposta lógica 

fundamentada para o baixo resultado de alguns projetos no Brasil, mas sim, impressões sem 

grandes investigações. Outros fatores externos também podem contribuir para o resultado 

alcançado, independentemente de fatores internos e de condução do projeto. A onda 

otimista quando muito alta requer, por parte dos executivos de ambos os lados, cuidados 

adicionais. 
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A contratação de uma consultoria não é tarefa simples. É uma etapa que se inicia 

num processo de seleção, envolve a clara identificação da necessidade da contratante, 

seleção do tipo de consultoria, definição de tipo de produto, geração de proposta, alocação 

de recursos e aprovação do projeto propriamente dito. Além disso, é necessário, por parte 

do contratante, uma empatia pelo estilo da consultoria e uma checagem dos resultados 

obtidos por ela em outros projetos. Após a contratação, segue a etapa mais complexa que é 

a de execução do projeto propriamente dito cujas principais fases, em geral, são: 

diagnóstico, alinhamento estratégico, planejamento, benchmarking, refinamento do 

business p/an, plano de trabalho, desenho de solução, análise de gap, capacitação da força 

de trabalho para implantação, teste, implantação propriamente dita, controle de resultados e 

dep/oyment do projeto. 

O pequeno estudo que se segue é o resultado da investigação por parte do autor 

sobre as causa de alguns dos principais problemas que podem ocorrer a qualquer empresa 

durante as etapas de contratação e execução um projeto em conjunto com uma consultoria. 

Refleti-los, significa prevenir possíveis problemas, formular soluções e alcançar melhores 

resultados. 
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Problema Causas prováveis 

Projeto • Muitas vezes a proposta de trabalho aprovada traz um plano de trabalho 
atrasado em com datas muito genéricas ao invés de milestones; 
relação ao • O prazo esperado pelo cliente não explicitado claramente na proposta 
prazo (prazo acordado); 
esperado • Pouca experiência por parte da consultoria em prever riscos e tarefas 

interdependentes; 

• Processo complexo de aprovação das etapas do projeto, tendo que submetê-
las a muitos decisores da empresa cliente; 

• Decisores podem não estar sendo envolvidos suficientemente - falta de 
patrocínio; 

• Baixa velocidade de áreas que supostamente deveriam dar suporte ágil ao 
projeto (exemplo: área de compras e tecnologia); 

• Dificuldade do responsável pelo projeto em reunir parcerias e mobilizar 
estruturas em beneficio do projeto; 

• Quantidade de recursos humanos alocados por parte do cliente ou 
consultoria aquém da necessidade do projeto; e 

• Perfil da equipe do projeto com baixa orientação para resultados. 
Insatisfação • Erro na definição do estilo da consultoria a ser contratada; 
com • Baixa participação da empresa cliente na seleção dos consultores a serem 
resultados contratados; 
obtidos • Escopo extremamente amplo de projeto, gerando falta de foco; 

• Baixa previsão de riscos e agilidade para contorno de obstáculos; 

• Baixa integração entre as equipes de trabalho e clima motivacional; 

• Excesso de otimismo quanto às metas propostas e pessimismo quanto a 
conquista de resultados intermediários; 

• Falta de instrumentos para aferição dos indicadores do "estado inicial" do 
projeto (geralmente o instrumento é confiável na conclusão do projeto); 

• Excesso de confiança na formulação estratégica do projeto e falta de 
alocação de pessoal operacional para tarefas cotidianas; e 

• Gestão executiva do projeto com estilo demasiadamente autoritário ou 
passivo. 

Custo do • Baixa experiência em gestão financeira de projeto por parte de membros da 
projeto eqUIpe; 
acima do • Falta de time de program management para planejar e controlar atividades 
orçado que geram custos ou economias de escala (exemplos: viagens planejadas 

podem ter descontos acima de 40% e compras planejadas geram maior 
poder de negociação por parte da contratante); 

• Falta de medição de resultados intermediários do projeto ( exemplos: 
savings mensais ou aumento de receita indireta); 

• Dificuldade na alocação de equipe em função do mercado aquecido; 

• Não definição de cláusulas impactantes no contrato entre as partes; e 

• Gastos equivocados em refazer atividades sem planejamento. 
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Levando-se em consideração os problemas citados e pnnclpals causas, fica 

evidenciado que o rápido crescimento de serviços de consultoria no Brasil é apenas umas 

das causas - e não a principal - de resultados insatisfatórios de certos projetos, porém está 

causando anomalias na qualidade final. Os recursos humanos estão escassos. Se por um 

lado está havendo dificuldade por parte das consultorias na contratação e formação de 

novos consultores, do outro lado os executivos de empresas contratantes parecem estar 

desesperados, buscando incansavelmente soluções externas, quando boa parte da solução é 

de sua responsabilidade. Diante da complexidade em se executar projetos empresariais 

envolvendo investimento em contratação de consultoria, os resultados podem ser 

otimizados se as fases forem orquestradas intensivamente pelo gestor principal do projeto, 

que pertence à empresa contratante. A orquestração deve priorizar a gestão intensiva e ao 

mesmo tempo participativa da equipe do projeto, orientação para resultados, vivência em 

gerenciamento de projetos, além de um alto grau de exigência com o cumprimento de 

prazos e acordos. 
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UM OLHAR SUBJETIVISTA DO CONSULTOR NO SERVIÇO 

AO SEU CLIENTE 

Sylvia Helena Constant Vergara 

INTRODUÇÃO 

De um modo geral, a consultoria organizacional pode ser realizada por meio de uma 

empresa, consultoria externa, ou por meio de consultor autônomo, consultor associado, 

consultor exclusivo, ou interno (Orlickas, 1998). Geralmente, quando o consultor é 

chamado para ensinar como atender ao cliente interno ou ao externo, ele ensina técnicas, 

modelos e procedimentos. No entanto, no que tange ao relacionamento com o cliente, 

técnicas objetivas não são suficientes para atender às demandas impostas pela interação 

que se estabelece. Há de privilegiar-se, também, uma abordagem mais subjetiva que leve 

em consideração as variáveis da dimensão humana que podem interferir na relação com o 

cliente, como, por exemplo, aqueles que têm origem na interação com os membros da 

família, provocando, no ambiente de trabalho, o que a Psicologia chama de transferência. 

Assim, a introdução de novas tecnologias não garante sua satisfação e lealdade. 

Este trabalho está estruturado em quatro seções. A primeira discorre sobre o papel 

do consultor. A segunda argumenta sobre a importância da família como geradora de certos 

comportamentos na interação cliente/fornecedor. Na terceira é destacada a questão da 

transferência, um fenômeno psicológico. Na quarta apresenta, finalmente, as conclusões. 

O PAPEL DO CONSULTOR 

o Código de Ética do Consultor Organizacional, aprovado em 17/05/90 define o 

papel do consultor da seguinte maneira: 

O papel do consultor de organização, no desempenho de suas atividades, é o de 

assistir aos clientes na melhoria do seu desempenho, tanto nos aspectos de eficiência 

como na introdução de tecnologia, ou seja, no aprimoramento das relações 

interpessoais (In: Orlickas, 1998). 
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No entanto, historicamente, tem se imaginado que na medida em que se ensinam 

técnicas, modelos, procedimentos, as pessoas terão desempenho de tal forma, que atingirão 

os objetivos pretendidos pela empresa. Esta é uma perspectiva objetivista da natureza 

humana, nos termos encaminhados por Burrell e Morgan (1979 ). Subtrai-se o fato de que 

pessoas são 

dotadas de subjetividade, deixando de incorporá-la, portanto, nas práticas de consultoria. 

No caso do atendimento ao cliente em que se estabelece uma relação entre aquele que 

atende e aquele que é atendido, não se pode negar que na interação surgirão, por meio das 

falas e gestos, decisões tomadas com emoções que poderão ser percebidas ou não por 

aquele que atende. 

Essa preocupação em compreender os sentimentos manifestados pelo cliente pode 

explicar muito do sucesso ou fracasso na construção do relacionamento, assim como pode 

ajudar gestores e organizações a contornarem certas situações. Se, como menciona o 

Código de Ética, "é essencial que o consultor estabeleça de início com o cliente, de forma 

clara, os objetivos do trabalho previsto, dos meios a serem utilizados, das dificuldades e 

limitações prováveis, bem como, na medida do possível, da estimativa de tempo e gastos 

envolvido", todos esses elementos devem abrigar a aceitação da subjetividade humana. 

Um olhar hermenêutico do consultor levará em consideração as dificuldades e 

limitações próprias da natureza humana na tomada de decisão, o que ajudará bastante a 

entender o significado, muitos deles ocultos na interação com o cliente. Tomo como 

exemplo, o comportamento do funcionário frente a uma reclamação de um cliente. A 

orientação de alguns consultores, neste caso, é deixar o cliente falar, evitando fazer 

interrupções. Esta é uma técnica objetiva que não garante o resultado que se quer alcançar, 

qual seja, o de não deixar o cliente insatisfeito, o que poderia gerar sua perda. Na prática, 

muitos profissionais não entendem por que tem que agir desta maneira. Por não 

entenderem, acabam gerando uma reação que poderia ser evitada se percebessem as 

emoções e os sentimentos que estão presentes naquele momento no comportamento do 

cliente. A célula familiar, por exemplo, pode explicar muito do comportamento do cliente 

em situações de conflito. 

COMPORTAMENTO HUMANO; a importância da célula familiar 
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A base da educação de um indivíduo vem da família. O reflexo dessa educação 

incidirá nos relacionamentos que terá na sociedade em geral (Vergara, 1995, p. 125). 

justo 

dos 

Lapierre (2000, p.54 ) esclarece: 

A hereditariedade biológica tem uma influência que deve ser reconhecida em seu 

valor. (...) Do mesmo modo, a herança sociocultural dos diferentes meios no seio 

quais o sujeito é criado, educado e civilizado tem uma irifluência inegável sobre o 

psiquismo. Uma parte desta influência é, entretanto, transmitida pelos vieses das 

figuras paternas e da família (...) As figuras dos pais podem ter estado 

interiorizadas 

leva 

como ativamente benevolentes ou perseguidoras, amantes ou dominadoras, o que 

o sujeito a utilizar mecanismos psicológicos bem conhecidos como a negação, a 

clivagem, a idealização, a inveja, a dominação onipotente, o desprezo etc. (. .. ) A 

personalidade é (. . .) em grande parte animada por estes objetos introjetados. 

Certos conflitos interpessoais entre cliente e fornecedores fazem-nos reportar a 

personalidades como as do pai, da mãe, do irmão, ou qualquer figura marcante da inf'ancia. 

Na 

prática, isto acontece quando ao interagir com um fornecedor, seus gestos ou fala faz pensar 

da seguinte maneira: quem é fulano parafalar desta maneira comigo? Parece meu pai ou 

irmão falando. Como afirma Sandler et al. (1970) trata-se de transferência. 

A QUESTÃO DA TRANSFERÊNCIA 

O conceito de transferência que, aqui, interessa é aquele que pode intervir no 

processo decisório e fazer com que o cliente rompa a relação com o fornecedor. Este 

entendimento é importante pois, muitas vezes, o funcionário não compreende por que uma 

simples informação desencadeou uma reação adversa da que ele esperava. 
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Transferência é a projeção pelo indivíduo de um estado afetivo sobre 

determinada pessoa, mais precisamente, os sentimentos que o indivíduo sente hoje em 

relação a essa pessoa, o modo como age, reproduzindo uma atitude antiga em relação a 

umafigura importante de seu passado. (Kets de Vries e Miller, 1996,p.104). 

Greenson, mencionado por Kets de Vries (1996, p.105), enfatiza que "a 

transferência é uma repetição, a reedição de uma antiga relação vivenciada". Trata-se, antes 

de tudo, de um fenômeno inconsciente que faz emergir um fantasma o qual vê na resposta 

do outro um relacionamento que teve com alguém da família. As pessoas, em geral, 

desconhecem esta situação. 

O que existe, hoje, é uma ausência quase total desse entendimento em 

administração, o que segundo Kets de Vries e Miller ( 1996) é bastante grave, pois a 

transferência está presente no uso do poder e na tomada de decisões na organização. 

Acrescenta-se, aqui, que está também presente na relação cliente / fornecedor. 

Storr, mencionado por Kets de Vries e Miller (1996, p. 105) assinala: ''Não 

estabelecemos novos relacionamentos como se partíssemos do zero, mas transferimos um 

relacionamento do passado para o presente". As transferências só se desfazem quando o 

indivíduo toma consciência de que tem diante de si uma pessoa diferente do seu contexto 

familiar. Sendo um fenômeno inconsciente, toma-se dificil para o cliente e para o 

fornecedor entender a passagem de uma relação real para transferencial. No entanto, o 

fornecedor ou prestador de serviço pode captar a confusão que está acontecendo no mundo 

particular do cliente e contornar a situação. 

Conforme Greenson (1996, p.106) menciona, "a transferência caracteriza-se por 

uma atitude irracional e inadaptada ao momento presente". Na prática, esta atitude pode se 

manifestar de diversas formas. Muitas vezes, percebe-se que o cliente que exaltava-se com 

um funcionário, acalmou-se ao ser atendido por outro, apesar deste último ter passado a 

mesma informação ao consumidor. Algumas vezes, o cliente verbaliza que não quer ser 

mais atendido por aquele funcionário. É necessário entender que não foi só a informação do 

funcionário que levou-o a não querer mais negociar; além disso, está a possibilidade do 

cliente ter reportado, nesta interação, por algum motivo uma figura do seu passado que era 

autoritária, arrogante, incisiva, prepotente. Conforme menciona Greenson (1996, p. 1 05) 

''trata-se de um anacronismo, de um erro na escala temporal". Certos cuidados com a 
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comunicação verbal e a não-verbal são, portanto, necessárias a partir do primeiro contato 

do cliente com um representante da empresa. Sutilezas não são visíveis, mas causam 

impacto na decisão do cliente de querer permanecer ou não com aquele fornecedor. 

PARA CONCLUIR 

Muitas das falhas na construção do relacionamento com o cliente são decorrentes 

da ausência de entendimento da subjetividade humana, daí decorrendo a falta de exercício 

na busca de ser compreensivo e empático em relação às pessoas. Quando um cliente 

procura um fornecedor, o faz para solucionar uma necessidade, um problema. Ele espera 

que tenha sido uma feliz escolha. Construir uma relação de confiança leva algum tempo. 

Atendimento é uma questão de detalhes e é uma questão complexa, pois envolve pessoas. 

Elas não são como as máquinas, previsíveis (Vergara, 1999). Muíto do comportamento do 

cliente com o fornecedor tem sua origem na família. Tal se dá por conta de um fenômeno 

psíquico bastante sutil, ao qual se denomina transferência. 

O caminho para neutralizar as estruturas de transferência, certamente, refere-se a 

um processo permanente, critico e autocrítico, que tem sido negligenciado por consultores 

na sua prática. Mais preocupados no ensino de técnícas de atendimento ao cliente, eles têm 

deixado de fora a instigação para que seu próprio cliente possa entender a subjetividade 

humana e sua sutileza e a forma pela qual ela pode interferir nas relações objetivas entre 

cliente e fornecedor. Com esse comportamento ele empobrece seu trabalho e deixa de 

contribuir para que resultados mais desejáveis sejam alcançados pelas empresas. 
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