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Resumo: Descreve o novo ambiente operacional das
organizações face às mudanças que vêm ocorrendo no seu
contexto externo. Caracteriza, assim, a "perda da relevância"
dos atuais relatórios contábeis-financeiros quando estes se
propõem a analisar e controlar as atividades operacionais com
o intuito de gerar informações para tornada de decisão. A
função dos administradores financeiros, inseridos neste
contexto, começa, portanto, a ser questionada quanto
atividade agregadora de valor no processo produtivo corno
um todo. Consequentemente, torna-se vital para os
profissionais desta área se conscientizarem das mudanças
estruturais e adotarem urna outra postura profissional.

AOKI, Jun Willian. O novo perfil do administrador financeiro
frente às mudanças organizacionais. São Paulo:
EAESPIFGV, 1997. 113 p. (Dissertação de Mestrado
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV,
Area de Concentração: Contabilidade, Finanças e Controle).

Palavras-Chaves: Mudança de Paradigmas - Processos
. Operacionais - Relatórios Financeiros - Administrador
Financeiro - Gestão Contemporânea - Trabalho, Motivação e
Liderança - Controller e Controlador - Postura Profissional.
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PREFÁCIO

O tema deste trabalho foi resultado de anos de vivência na área
em questão. Foi por meio de experiências pessoais e observações
no próprio local de trabalho, ao longo de anos, que a idéia de
descrever o comportamento dos profissionais da área financeira
surgiu. Conforme ia percebendo as mudanças operacionais, pelas
quais as empresas que trabalhei ia passando, achava que, de
alguma forma, a área financeira deveria acompanhar o
desenvolvimento dessas mudanças.

Entretanto, pude notar que a percepção da mudança
organizacional não era encarada da mesma forma pela maioria
dos profissionais com quem convivia.

Este trabalho acabou sendo, de certa forma, uma espécie de
desabafo das minhas impressões sobre o que tenho vivenciado nos
últimos anos como profissional da área.

Assim, o termo "administrador financeiro" foi aqui utilizado no
seu sentido mais amplo. Por administrador financeiro considero
todos os profissionais ligados à área de contabilidade, custos e
controladoria, assim como, aqueles mais diretamente ligados ao
mercado de valores financeiros propriamente ditos.

Vale, também, ressaltar que as palavras "gerente",
"administrador", "dirigente" e "executivo", apesar de, na
literatura científica, haver uma distinção funcional entre elas,
foram utilizadas como sinônimos na maioria das vezes; apenas
em algumas passagens do texto, enfatizou-se o uso diferenciado
dos termos "gerente" e "dirigente" para dar a conotação de
subordinação do primeiro em relação ao segundo.

Apesar da idéia central deste trabalho ter surgido em um momento
de reflexão pessoal, tenho notado uma receptividade, cada vez
maior, das idéias aqui expostas, principalmente, por profissionais
das áreas de produção e recursos humanos. Talvez por serem
estas as áreas mais expostas às mudanças que vêm ocorrendo nas
organizações ou, até mesmo, por serem as mais sensíveis ao
envolvimento humano nos caminhos do desenvolvimento
organizacional.

Meu sentimento, porém, é que, mais cedo ou mais tarde, ninguém
poderá continuar insensível às mudanças e que, por isso, precisa
começar a mudar a percepção de sua função dentro da
organização. E isso é mais do que urgente para os financeiros;
tornou-se vital.
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Introdução

INTRODUÇÃO

Casos recentes e notórios como os do Banco Barings, inglês, e dos Bancos

Nacional e Econômico, aqui no Brasil, mostram bem a fragilidade do atual

conjunto de Relatórios Financeiros que, supostamente, deveriam refletir a saúde

financeira das empresas.

Esses acontecimentos expõem de forma dolorosa uma ferida há tempos em

aberto: os atuais sistemas de controles financeiros não mais atendem às reais

necessidades de gerenciamento de uma organização.

Apesar de todo o rigor burocrático da sistemática contábil, ainda assim, é

possível "fabricar resultados" face ao alto grau de manipulação permitido nos

procedimentos contábeis-financeiros; mesmo pela incorporação do trabalho

adicional das auditorias externas que, mais uma vez, supostamente, atestam a

integridade dos números publicados, mas que, na realidade, se torna, cada vez

mais, ineficaz e sem sentido.

A administração financeira vive hoje um grande paradoxo quando, por um lado,

atinge um alto grau de sofisticação e complexidade e, ao mesmo tempo, perde

completamente o contato com a realidade operacional à qual deveria, justamente,

refletir numericamente.

Este trabalho não tem como objetivo acabar com a administração financeira,

muito menos, culpá-Ia pelas incertezas provenientes das mudanças do ambiente.

O que se pretende é caracterizar que tais mudanças implicam, necessariamente,

em uma "modernização" de conceitos e mudança de enfoque de um setor que

carrega as virtudes, porém, também os vícios de uma prática operacional do

início do século.

",'.~,.'



lntroduçãa

Sem entrar no mérito de como essa situação se desenvolveu historicamente até

chegar aos níveis atuais de disfunção, cabe, nesse momento, uma reflexão sobre

o papel dos agentes que atuam nessa área.

o ambiente organizacional tem sofrido ao longo das últimas décadas

transformações irreversíveis com o advento de novas técnicas de produção como

o JIT (Just-in- Time), CIM (Computer Integrated Manufacturing), MRP (MateriaIs

Requirement Planning), etc, assim como tem incorporado ao seu vocabulário

gerencial temas, os mais diversos possíveis, desde Foco no Cliente, Qualidade

Total até Learning Organizations passando, aí, por ABC (Activity Based Costing),

TOC (Theory of Constraints) e outros.

Fazendo uma análise da função do administrador financeiro à luz dessa nova

realidade operacional, descobre-se um outro perfil exigido atualmente para esse

profissional.

Os administradores financeiros, inseridos nesse novo contexto, passam por um

momento de provação: a perda de sua identidade. Encontram-se numa

encruzilhada entre o "fazer certo as coisas" e "fazer as coisas certas".

Suas atribuições, da forma como são atualmente concebidas e realizadas, já não

agregam valor ao processo produtivo como um todo, tornando-os, por

conseguinte, centros unicamente de custo que, nos dias competitivos de hoje,

inviabilizam qualquer organização de sobreviver no próximo milênio.

Particularmente no Brasil, quando vivíamos uma época de inflação a taxas de

40%, 50% ao mês, não ter um profissional que resguardasse no tempo o valor do

lucro - resultado das atividades operacionais - de forma a manter o poder

aquisitivo do capital empregado, seria, certamente, suicídio empresarial. As

palavras-chave da época eram aplicação e captação. Florescia a escola do MBN

(Management By Numbers), tudo era controlado e controlável por relatórios

financeiros.
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Introdução

Hoje, numa economia estável, as atenções se voltam ao processo produtivo de

compra, fabricação e venda; planejamento e controles financeiros continuam

sendo ferramentas importantes no gerenciamento e auxílio à tomada de decisão,

entretanto, a ênfase passou a ser em qualidade, produtividade e custos, que não

são devidamente refletidos nos relatórios financeiros ainda em uso.

Entender os processos produtivos e compartilhar conhecimentos; em vez de

controlar, participar, perguntar em que podem ajudar ao invés de apontar erros e

acusar. Só dessa forma, a administração financeira voltará a ter relevância e o

Administrador Financeiro, a trilhar o caminho do futuro.

É fundamental, nesse momento, que os administradores financeiros percebam

uma mudança de enfoque de suas atividades. É preciso conscientizar-se de que

vivemos outros paradigmas. É necessário adotar uma nova postura.

3



Contexto Externo: Mudança dos Paradigmas

11

CONTEXTO EXTERNO:

MUDANCA DOS PARADIGMAS

"Não é qualquer mudança que traz melhoria,
mas sem mudança, com certeza,

não há melhoria."

.---

A mudança mudou. O desafio das organizações é o de abandonar os

paradigmas que foram a base do seu sucesso anterior.

O que mudou, entretanto, a ponto de não mais se poder visualizar o futuro por

meio de experiências passadas? O que, exatamente, precisa ser feito para que

as empresas continuem a garantir suas posições de destaque num futuro

próximo?

A procura das respostas a todas as incertezas do mundo de hoje tornou-se o

grande desafio para as organizações; compreender a mudança dos próprios

paradigmas é vital para a sobrevivência futura. As organizações do século XXI
devem ser capazes, por meio de um processo de aprendizado contínuo, de

visualizar seu próprio futuro e de se adequar a este novo ambiente que, por sua

vez, tende a mudar de forma cada vez mais caótica e incerta.

Atuando dentro de um novo paradigma, os princípios organizacionais que

norteavam as empresas deixam de ter validade. É necessário partir para algo

novo, criar o que nunca existiu, ser "puxado pelo futuro ao invés de ser

empurrado pelo passado."

Dentro desse contexto, as organizações enfrentam um paradoxo. Estão frente a

oportunidades de mercado nunca antes visualizadas enquanto seus mercados

4



Contexto Externo: Mudança dos Paradigmas

tradicionais estão mudando radicalmente, encolhendo ou tornando-se

intensamente competitivos.
A realidade do novo environment global é o fator emergente dessa nova era de

competição. Competição surge não apenas dos adversários tradicionais dos

mercados tradicionais, nem de novos competidores para uma específica indústria

ou setor econômico, mas também da desintegração de barreiras protetoras de

mercados. As companhias não mais limitam seu crescimento às bases do

mercado tradicional.

As barreiras que separavam setores econômicos de mercado e companhias que

neles operavam estão caindo. Competição pode surgir repentinamente de

qualquer lugar. Isso significa que as empresas não podem mais confiar apenas

em seus market shares e/ou em suas posições competitivas.

Com o mercado e suas regras em mudança constante, a possibilidade das

companhias estabelecerem uma vantagem competitiva sustentável não mais

existe. Nenhuma organização pode, nos dias de hoje, se dar ao luxo de viver das

glórias do passado; devem ser capazes de inovar constantemente a fim de

estarem aptas a competir no futuro.

A própria direção das organizações está em questão. O ambiente hostil que

terão que enfrentar desafiam as atuais funções administrativas, seu papel e sua

legitimidade.

Decisões básicas sobre a função, atuação e legitimidade da administração,

passam a ser julgadas, cada vez mais, pelas operações, pelos negócios e pelo

mercado, sendo de suma importância para um melhor posicionamento das

próprias organizações frente à nova realidade que têm pela frente. É uma ótima

oportunidade para se repensar valores e comportamentos, até então, tidos como

paradigmas e passar a encarar o papel da administração sob uma ótica mais

moderna e condizente com as necessidades do mundo de hoje.
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Contexto Externo: Mudança dos Paradigmas

PARADIGMA1

Um paradigma é um conjunto de regras que define fronteiras

entre o que é certo e errado, entre o que é verdadeiro e o que é

falso, entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Ele

funciona como um modelo, como um padrão que define o

comportamento das pessoas.

MUDANÇA2

Mudança é a passagem de um estado para outro. É a transição

de uma situação para outra situação diferente. Mudança

representa transformação, perturbação, interrupção, fratura.

Toda mudança implica novos caminhos, novas abordagens,

novas soluções. Ela significa uma transformação que tanto

pode ser gradativa e constante, como ser rápida e impactante.

Toda mudança implica algo diferente. Ela rompe o estado de

equilíbrio alcançado na situação anterior e o substitui por um

estado de provisoriedade, de tensão, de incômodo.

- ;~

" .1
~.i!~ t:,.

,.,
•

I . CHIA VENA TO, Idalberto. Os novos paradigmas. São Paulo: Atlas, 1996. p.2I.
2. CHIA VENATO, Idalberto. Os novos paradigmas. São Paulo: Atlas, 1996. p.24.
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Contexto Organizacional: Evolução das Técnicas de Produção
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CONTEXTO ORGANIZACIONAL

1. EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO

"Ihe old paradigm says profitability comes from optimizing within
constrains (i.e., minimize costsand maximize profits) and from mass-
producing to achieve economies of scale. The new paradigm says
profitability comes from continuous improvement at eliminating waste,
delivering quality, achieving dependability, and being flexible."

(H.Thomas Johnson)

•.• O sistema produtivo das companhias manufatureiras tradicionais tem sido

desafiado nesses últimos anos.

As empresas organizadas em linhas hierárquicas funcionais, baseadas na

premissa da repetição, experiência e homogeneidade de tarefas promovendo

eficiência e layouts de manufatura funcionais (com máquinas e processos em

uma mesma locação dentro da fábrica), acabaram por desenvolver, como produto
da manufatura, grandes quantidades de estoque de produtos em processo entre

as operações.

Neste sistema, baixos custos são alcançados através de economia de escala e a

qualidade, através de inspeções constantes e apreensão de partes defeituosas.

Mão-de-obra direta é considerada fator dominante da produção e o papel da

tecnologia (máquinas, equipamentos e sistemas de informação) é o de aumentar

a produtividade dessa mão-de-obra.

As manufaturas funcionais criaram a mão de obra especializada. Acreditava-se

que especialistas altamente treinados, os quais ainda são largamente utilizados,

minimizavam os custos; o resultado foi a formação de um ambiente onde
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Contexto Organizacional: Evolução das Técnicas de Produção

trabalhadores exigiam maiores salários e melhores condições de trabalho. A

direção das empresas e os sindicatos começaram, então, as desavenças que

perduram até hoje.

Manufaturas funcionais foram ligadas ao conceito do lote econômico, ainda hoje

não questionado pelas organizações ocidentais. O modelo do lote econômico

representa o tamanho do lote de produção ótimo (menor custo). De acordo com

o modelo, o custo de manter estoque - custo de capital, armazenamento, seguro,

depreciação - é balanceado contra o custo de produção - custo do pedido, set-

up, expedição, trânsito do material, refugo - para fornecer a quantidade ótima do

pedido. Segundo o modelo, o custo do set-up unitário diminui conforme aumenta

o tamanho do lote; consequentemente, uma empresa deveria produzir lotes

maiores para incorrer em um custo unitário de produção menor.

As manufaturas tradicionais e o modelo do lote econômico exigem altos níveis de

inventário a fim de se precaverem contra as incertezas do mercado e certificarem

uma alta eficiência da fábrica, mantendo todos os fatores de produção acionados.

As manufaturas caracterizavam-se, até então, por um único termo: redundância.

Múltiplos equipamentos, exigindo múltiplos consumo de tempo de set-up e

buffers de estoques, eram usados no processo de produção para atender a

demanda, enquanto a gerência imaginava maneiras de se capitalizar em

economias de escala.

A complexidade fabril inerente às manufaturas funcionais deu oportunidade ao

surgimento de complexos sistemas de produção e controle. Dados os longos

lead times, set-ups elaborados e à própria instabilidade econômica, acreditou-se

que a vantagem competitiva poderia ser alcançada através da otimização dos

usos dos recursos.
,-

O resultado foi uma indústria manufatureira caracterizada por problemas

significativos de qualidade, técnicas complexas de planejamento e controle da

produção e longos lead times - deixados de lado uma vez que o ciclo de vida dos

8



Contexto Organizacional: Evolução das Técnicas de Produção

produtos era secundário na utilização dos recursos, além de que mudanças

frequentes criavam, na maioria das vezes, problemas de qualidade.

o mercado atual, por sua vez, exige uma linha contínua de novos produtos e de

cada novo produto tem sido exigida uma alta performance mercadológica na

medida em que se aumenta a demanda por qualidade e confiabilidade junto com

exigências de tempo de entrega cada vez menores e com preços altamente

competitivos.

Conforme as empresas vão se adequando a essas novas exigências, muitas são

forçadas a reconsiderar a estrutura organizacional que interage com esse novo

ambiente. As companhias estão reduzindo os níveis gerenciais, aproximando o

produto do consumidor e quebrando as barreiras que foram criadas pela

hierarquia funcional tradicional.

Com a orientação da produção voltada ao cliente, passa a existir um foco

direcionado às exigências desse cliente na qualidade do produto, variedade,

entrega imediata e serviço total de atendimento.

Desenvolvimento de produto alinha-se às necessidades do cliente, de novo, em

termos de qualidade, utilidade e rapidez, mas também, e principalmente, à

necessidade de seu cliente mais imediato: a produção. Esta, que tem seu foco

alterado para a velocidade de confecção e confiabilidade no processo.

Para muitas empresas manufatureiras, as mudanças mais significativas estão

ocorrendo na própria fábrica. Elas foram rearranjadas para focalizar as linhas de

produto, contrastando com os departamentos funcionais com suas sequências de

conversão. O foco no processo, o qual provê economia de escopo, está tomando

o lugar do paradigma da economia de escala como filosofia fundamental no

layout da fábrica. No processo, o movimento do material está sendo simplificado,

distâncias entre os estágios do processo diminuídos, requisições de manuseio de

9



Contexto Organizacional: Evolução das Técnicas de Produção

materiais significativamente reduzidas e estoques de produtos em processo

virtualmente eliminados.]
",

I

Equipes de produto contendo membros com todos os tipos de skills necessários,

desde o design até manufatura, estão sendo formados. Isso inclui atividades de

suporte como compras, planejamento e controle da produção" engenharia e

controle de qualidade. O objetivo é fazer com que todos na equipe

cliente/produto se conscientizem da responsabilidade dos objetivos gerais do

negócio.

A manutenção das posições de liderança e competição estão fazendo com que

as organizações procurem um atendimento superior ao cliente. Para muitas

companhias, isso significa melhorar a qualidade, reduzir cycle times, e aumentar

a flexibilidade de produção.

Técnicas avançadas de manufatura como JIT (Just-In- Time), CIM (Computer

Integrated Manufacturing), TOM (Total Ouality Management) e automação fabril

estão sendo usadas para revolucionar a maneira como os produtos devem ser

produzidos pelas empresas (Quadro 1). Essas mudanças de tecnologia de

produção estão causando um impacto dramático na contabilidade e nos sistemas

de medida de pérformance e têm mostrado as muitas ineficiências do atual

sistema de custeio.

:~
'~i
't'!l1

'I

O século XX foi a era da produção em massa. Porém, a última década foi vista

como a da mudança da produção em massa para outra que desejava' ser mais

receptiva às necessidades dos clientes. Tal mudança apareceu sob muitos

nomes diferentes e publicaram-se muitos trabalhos para enfatizar tal mudança.

Esse novo conceito de produção, contudo, tem determinado como as

orqanizações funcionarão no século XXI. E não é apenas teoria, pois está sendo

rapidamente implementado pelas 'empresas hoje.

10
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Quadro 1

Técnicas avançadas de manufatura

Desenho Planej.e Controle Execução Aspectos Globais

Sistemas de desenhos Sistemas de Tecnologias de Técnicas mais abran-
gráficos de produtos e planejamento das processo de conversão gentes considerando
componentes que necessidades de de matérias-primas em perspectivas globais da
permitem a criação de estoque e controle de produtos acabados. organização. Chama-
protótipos e pedidos. das frequentemente de
simulações. filosofias, mais do que

tecnologias de
produção.

CAD - Computer-Aided MRP - Materiais NCM - Numerically TQC - Total Ouality
Deslqn ReQuirement Plannino Controlled Machines Control

CAE - Computer-Aided MRP 11- Manufacturing AGV - Automated JIT - Just-in- Time
Engineering Resources Plannlnq Guided Vehicles

Simultaneous SPC - Statistical AS/RS - Automated CIM - Computer
Engineering Process Control Storage & Retrieval Integrated

Svstem Manufacturina

CAPP - Computer-Aided Constraint Management CM - Cellular
Process Plannlnu Manufacturina.,

FMS - Flexible
Manufacturing System

Fonte: Adaptado de ARCAY ITURRIZA, Verónica T. Dissertação de mestrado: Mensurando o
desempenho das empresas manufatureiras - Resultados financeiros vs. Indicadores globais de
desempenho. EAESP - FGV, 1995.

11



Contexto Organizacional: Novo Modelo

2. NOVO MODELO ORGANIZACIONAL

"We are working in structures from yesterday
with todey's tools

on problems of tomorrow
mostly with people who built the structures yesterday
and who most probably won 't stay here long enough

to see the tomorrow of the organization I"
(Prof. Dr.K. Bleichter)

Segundo Ohlavenato", toda mudança rompe a rotina e impõe uma ruptura em

relação ao. passado. Evidentemente, toda mudança traz uma crise para a

organização ao transformar subitamente o que era certo pelo incerto, o que era

adequado pelo ultrapassado e o que era atual pelo desatualizado.

A crise parece ter maior impacto nas empresas que não estão preparadas para o

futuro e onde não se discute para aonde se pretende ir nem para aonde· está

indo. São empresas que adotam uma administração com fronteiras e procuram

ignorar o que ocorre a seu redor no tempo e no espaço. Ao contrário, as

organizações que se preocupam com o que ocorre a seu redor, que estão

preocupadas com seu futuro, que se orientam no espaço e no tempo, que

permanentemente pensam em si mesmas, refletem, aprendem, flexibilizam-se,

inovam e levam-se a sério, são aquelas que adotam uma postura de

administração sem fronteiras.

Precisamos, de uma vez, romper com o pensamento analítico e com o

mecanicismo que prendem, seguram, confinam e acorrentam nosso raciocínio

sobre a organização; corrigir nossa miopia na compreensão da sua dinâmica. É

fundamental ver mais longe. Abrir horizontes. Olhar para a frente. Para o futuro.

A tradicional hierarquia organizacional está sendo seriamente questionada. O

motivo é que a antiga estrutura está mal equipada para responder às novas

3 • CHIA VENA TO, Idalberto. Os novos paradigmas. São Paulo: Atlas, 1996.
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necessidades de negócio. Tinha seu foco interno em vez de ter no cliente.

Inovação e criatividade não faziam parte de seu quadro.

Hoje há uma aceitação geral de que essa antiga estrutura reprimia a criatividade,

a automotivacão, o comprometimento e o poder de resposta às demandas do

mercado, sem mencionar que não ia ao encontro das necessidades humanas na

realização de seus trabalhos.

A estrutura do novo modelo organizacional está se alterando de uma hierarquia

piramidal para uma estrutura horizontal de redes, com equipes atuando com

relativa autonomia de trabalho. Isso está transformando a entidade

organizacional em alguma coisa orgânica, adaptativa, surpreendente e viva ao

invés de estar constituída em departamentos de organogramas organizacionais

tradicionais (Quadro 2). )

A estrutura interna de uma organização passa a ser fundamental na criação da

capacidade organizacional de "enxergar" as ameaças externas e reagir a elas;

as organizações recebem do meio ambiente "perturbações" que são absorvidas

de diferentes maneiras por diferentes estruturas. Como diz Raúl Espejo em seu

trabalho, Management of Complexity in Problem Solving, "...it is not the content of

a message that determines the response but the structure that absorbs the

message. The same message with a different structure would have produced a

very different response.,,4

o conceito de organização está se expandindo para incluir ligações com

parceiros externos - fornecedores e clientes. O foco de recurso está se alterando

de capital para pessoas e informações. Em vez de se manter estática, a empresa

deve ser dinâmica e mudar constantemente. O profissional está surgindo como

um fator central - trabalhando frequentemente em equipes multidisciplinares que

atravessam os limites organizacionais tradicionais. Comprometimento pessoal,

4 • ESPEJO, Raúl; SCHW ANINGER, Markus. Organizational fitness - Corporate effectiveness through
management cybernetics. Frankfurt! New York: Campus Verlag, 1993. p.78.
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em vez de mecanismos de recompensas e punições, está criando as bases para

uma organização estável e coesa.

As equipes são auto-gerenciadas. Seus membros são ligados por uma visão

comum que provém da própria organização. Os indivíduos têm o poder de agir e

fazê-lo responsavelmente e criativamente; são motivados um pelo outro a atingir

objetivos conjuntos em vez de satisfazer superiores. É um ambiente de workíng-

learning onde indivíduos desenvolvem fortes habilidades especializadas e

competências diversas, não apenas skills específicos.

Em vez de bom gerenciamento, liderança e visão estão se tornando os requisitos

dominantes para o sucesso em um ambiente mutante e volátil. Segundo John

Kotter, "liderança efetiva em organizações complexas é o processo de criar uma

visão do futuro que leva em consideração os interesses de longo-prazo das

partes envolvidas na atívldade."

A intuição gerencial, por sua vez, cria interpretações imaginativas dos eventos de

forma que, gradualmente, dão um significado para as novas imagens do mundo.

Dessa forma, respostas intuitivas para as anomalias organizacionais tornam-se

estratégias claras e elaboradas desenvolvidas para as necessidades próprias da

organização. As organizações estão finalmente percebendo a necessidade de

reconhecer a organização informal que existe dentro dela. Libertando-a, cria

condições para a abertura da criatividade e iniciativa.

Não importa como a chamem, todos os modelos de uma nova organização têm

uma coisa em comum: fluidez. Fornece às organizações a flexibilidade para

localizar e responder aos desafios de um futuro cada vez mais incerto.

5. KOTIER. John P. What leaders really do. Harvard Busíness Review, May/ Jun 1990. p.lOS.
I~~
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Quadro 2

Principais características dos sistemas mecanicista e orgânico

Características Sistemas Mecanicistas Sistemas Orgânicos
'"

Estrutura Burocrática, permanente, Flexível, mutável, adaptativa e
Organizacional rígida e definitiva. transitória.

Autoridade Baseada na hierarquia e no Baseada no conhecimento e
comando. na consulta.

Desenho de Cargos Definitivo. Cargos estáveis e Provisório. Cargos mutáveis,
e Tarefas definitivos. Ocupantes redefinidos constantemente.

especialistas e univalentes. Ocupantes polivalentes.
Processo Decisório Decisões centralizadas na Decisões descentralizadas

cúpula da organização. ad hoc (aqui e aqora).
Comunicações Quase sempre verticais. Quase sempre horizontais.

Regras e regulamentos Confiança nas pessoas e
Confiabilidade formalizados por escrito e comunicações informais.

impostos pela empresa.
Princípios Princípios gerais da Teoria Aspectos democráticos e

Predominantes Clássica da Administração. contingenciais do ambiente.
Ambiente Estável, rotineiro, permanente Instável, mutável, dinâmico,

e previsível. turbulento e imprevisível.

Organização Típica Burocrática Adhocracia

Fonte: CHIAVENATO,ldalberto. Os novos paradigmas. São Paulo: Atlas, 1996. p.80.

-,"' -
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IV

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1. PERDA DA RELEVÂNCIA

"Companies need management information that will help them captalize
on their two most important resources - people and time.
No accounting system is capable of considering either of those assets.
On the contrary, when accounting information is used to control
business operations, companies lose sight of people and time."

(H. Thomas Johnson)

Os Relatórios Financeiros atualmente utilizados são muito atrasados, muito

agregados e muito distorcidos para serem relevantes às decisões de

planejamento e controle.

Isso acarreta três consequências importantes:

1) Relatórios contábeis são de pouca ajuda aos gerentes operacionais quando
estes tentam reduzir custos e ganhar produtividade. O sistema contábil gerencial

não só falha ao não prover informações relevantes aos gerentes, como também

desvia suas atenções dos fatores que são críticos à eficiência produtiva.

2) O sistema contábil gerencial também é deficiente em fornecer um custo de

produto acurado. Os atuais métodos de custeio são adequados somente às

necessidades de confecção dos Relatórios Financeiros Publicados, satisfazendo
os requisitos da auditoria.

3) Finalmente, a "visão gerencial" fica presa a um horizonte de curto-prazo nos

relatórios mensais de lucros e perdas. A .pressão do lucro a curto-prazo pode

levar a uma redução nos investimentos de longo-prazo além de que esses
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indicadores de curto-prazo não são apropriados para avaliar a performance

gerencial. Os relatórios contábeis, como são atualmente, desviam o foco de

atenção dos gerentes para targets irrelevantes e não refletem os impactos de

novas tecnologias, produtos e processos e nem as mudanças ambientais onde a

organização opera.

De acordo com Kaplan e Johnson", já em 1925, todas as práticas da

contabilidade gerencial usadas atualmente tinham sido desenvolvidas:

contabilidade de custo de mão-de-obra, matéria-prima e overhead; orçamentos

de caixa, previsão de vendas e planejamentos orçamentários; custo padrão e

análise de variância; custo de transferência e medidas de desempenhÓ

financeiro. Esses instrumentos foram todos criados para suprir as necessidades

de informações e controles da gerência sobre um ambiente organizacional que

se tornava mais complexo para a época, passando de transações puramente

comerciais para industriais.

A contabilidade gerencial, até esse momento, tinha sido desenvolvida para

mostrar e avaliar a eficiência dos processos internos e não para quantificar o

lucro geral da empresa. Consequentemente, os relatórios gerenciais foram

desenhados para medir a eficiência das principais atividades. operacionais da

organização.

O fracasso da contabilidade gerencial em "manter o passo" com a evolução dos

processos produtivos e com as novas tecnologias pode ser atribuído ao domínio

dos Relatórios Financeiros Publicados ao longo do século. Auditores e

controladores, cientes de suas responsabilidades como "guardiões" frente aos

usuários desses relatórios, preferiram práticas contábeis conservadoras

baseadas em transações financeiras objetivas e verificáveis.

Eles exigiam que os Relatórios Financeiros - Balanço Patrimonial e

Demonstrativo de Lucros e Perdas - fossem integrados, ou seja, a confecção dos

6 '
. KAPLAN, Robert; JOHNSON, H.Thomas. Relevance IqS!.- The rise and falI of management

accounting. Boston: Harvard Business SchooI Press, 1987;!C
,~~
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Relatórios Financeiros tinha que ser baseada nas mesmas transações e eventos.

Não importava se, no conjunto dos relatórios, o valor dos estoque ou o custo dos~
produtos estivessem distorcidos contanto que o valor total viesse de transações

registradas no razão contábil.

Conforme as linhas dos produtos foram expandindo e encurtando seus ciclos de

vida, mudando as tecnologias de produção e as condições globais de competição

e, mais importante, conforme os fantásticos avanços na tecnologia de informação

ocorreram, esperava-se que os gerentes reconsiderassem suas atividades e

passassem a investir em um sistema de informações gerenciais mais relevante e

mais atual. Porém, conforme os eventos foram se desdobrando, o "espírito" do

antigo sistema de contabilidade gerencial acabou por prevalecer. As

organizações se fixaram no sistema de custeio e nos relatórios gerenciais

desenhados, desenvolvidos e praticados no começo do século.

Ironicamente, conforme os sistemas de relatórios financeiros iam se tornando

cada vez menos relevantes às operações e estratégia da orqanização, os

executivos, cada vez mais, começaram a acreditar que podiam dirigir a empresa

"pelos números". Mais e mais as decisões passaram a ser feitas com base nas

projeções de medidas financeiras de curto-prazo, especialmente "lucro por ação"

e "retorno sobre investimento". Entretanto, de novo, com a mudança da dinâmica

do ciclo de vida dos produtos e com o aumento dos custos pré-operacionais -

pesquisa e desenvolvimento, designing, desenvolvimento de software e

treinamento - fazendo com que os custos diretamente alocáveis aos produtos se

tornassem menores, esses indicadores financeiros (Lucro Contábil e ROI) têm se

tornado cada vez menos úteis enquanto medidas de desempenho operacional.

De acordo com Johnson', contudo, a administração financeira nunca teve um

papel tão importante no auxílio à avaliação da extensão das operações da

empresa. Os instrumentos contábeis-financeiros têm sido usados por muito

tempo, e ainda continuarão por um futuro indefinido, como ferramentas de

7 • JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Bottom-Up emporwerment.
New York: The Free Press, 1992. ,~

. .~~
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planejamento e apuração de resultados financeiros. Além de que as empresas

continuarão a necessitar de informações sobre as implicações no "caixa" dos

planos, andamentos e decisões operacionais. Os instrumentos financeiros

tradicionais têm servidos a estes propósitos durante muitas e muitas décadas e

continuarão pelos anos seguintes.

Agora, o ponto principal sobre tudo o que foi dito acima é que informações vindas

de um sistema desenhado para responder às responsabilidades fiscais não

deveriam também ser usadas para controlar as operações. A alta direção das

empresas não deveria investir na criação de elaborados sistemas de informações

com o intuito de "ligar" a performance operacional em indicadores de

desempenho financeiros; só porque planos e relatórios é que definem os termos

financeiros, não significa que também seja a melhor definição para os targets de

controle operacional.

O ambiente macroeconômico contemporâneo exige excelência das corporações.

Nos níveis atuais de competição global, rápido desenvolvimento de produtos e

processos tecnológicos e grandes flutuações nas taxas monetárias e nos preços

das matérias-primas, qualquer sistema de contabilidade gerencial deve estar apta

a fornecer informações rápidas e acuradas com o intuito de facilitar o controle de

custo, medir e melhorar a produtividade e guiar a mudança dos processos de

produção. O sistema de contabilidade gerencial deve também apurar o custo dos

produtos para fins de pricing, desenvolvimento de novos produtos e comparação

com o mercado. Finalmente, grandes conglomerados exigem um sistema de

medição que crie condições ambientais capaz de motivar e avaliar a performance

da sua gerência.

Desenvolver todas essas oportunidades é uma estratégia que não é, atualmente,

suportada pelas informações financeiras tradicionais. Apoio a uma estratégia de

excelência global exige um novo sistema de informações gerenciais que seja

real-time e orientado à resolução de problemas.
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o sistema contábil-financeiro, repito, pode ser um componente fundamental na

estratégia da empresa em atingir sucesso competitivo. Um bom conjunto de

relatórios gerenciais não garante, por si só, o alcance do sucesso organizacional

- sucesso depende dos produtos que vão ao encontro das necessidades dos

clientes, da produção e distribuição eficientes e de esforços efetivos .de

marketing. Contudo, um sistema de relatórios gerenciais ineficaz acarreta, com

certeza, a longo-prazo, uma perda de competitividade global.
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2. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE ENFOQUE

"FinanciaI objectives also are an inadequate statement of purpose
because they fail to recognize the social justification for the
corporetion'e existence. Business enterprises do have a noble
purpose, and they should recognize and proclaim it. The purpose of
business is the creation of wealth - not for a few, but for ali. The
creation of genuine wealth in the form of goods and services and jobs
must be the cotporetions' primary purpose. FinanciaI results will follow
as the corporation succeeds in this primary aim."

(Ernest Huge)

Embora estejamos vivenciando uma época de grandes invenções, descobertas e

inovações tecnológicas, as organizações, enquanto realizadoras dessa inovação

e mudança ao conceber novos tipos de produtos e serviços, continuam funda-

mentalmente conservadoras em seus aspectos internos. Elas tardam a incor-

porar as mudanças que ocorrem externamente a seu redor e somente o fazem

quando não conseguem mais evitá-lo. Geralmente, as organizações provocam a

mudança em seu entorno através dos produtos e serviços que produzem e das

tecnologias que desenvolvem, mas apresentam uma paradoxal tendência a evitar

e retardar a entrada de toda espécie de mudança proveniente do mundo exterior.

Ao discorrer sobre o caráter conservador das empresas, Chlavenato" salienta

que as organizações são essencialmente conservadoras e mantenedoras do

status quo, apesar de viverem em um mundo em constante mudança e

transformação.

Dessa forma, as organizações procuram manter indefinidamente seus paradig-

mas organizacionais e culturais, pois eles fazem parte de sua essência, de sua

tradição e de sua razão de ser. Na realidade, são esses paradigmas que pro-

porcionam a personalidade e individualidade de cada organização social. Daí, o

forte apego a tudo o que existe internamente e a adoção de vários mecanismos

de preservação de sua história, de suas experiências e de suas tradições.

8-. CHIA VENATO, Idalberto. Os novos paradigmas. São'Paulo: Atlas, 1996.
».•~
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As organizações costumam, portanto, preservar muitos paradigmas do passado,

como seus valores sociais, culturais e tecnológicos. São tradições que ajudam a

conectar o passado, o presente e o futuro e a proporcionar a continuidade de

propósitos e aspectos desejáveis da organização. Como proteção contra as

mudanças que estão por vir, algumas empresas endurecem sua resistência,

formalizando rituais, tradições, usos e costumes consagrados indefinidamente no

tempo. Infelizmente, esta resistência pode levar à total incapacidade de

enfrentar um novo ambiente e proporciona o caminho direto para o fracasso, a

estagnação e o declínio.

Na realidade, o caráter conservador das empresas é mantido graças à adoção de

paradigmas organizacionais e culturais que fossilizam e petrificam a organização,

agem como "viseiras" para as pessoas e, consequentemente, impedem a

mudança e a inovação ao colocar obstáculos e barreiras para evitar qualquer

alteração de seu status quo.

'Assim, as organizações se estruturaram em cima de princípios básicos de

administração desenvolvidos inicialmente no início dos anos 1900. Basearam-se

em técnicas de produção em massa que tornaram-se possíveis através do

conceito de EIi Whitney sobre peças substituíveis, da linha de produção da Ford,

dos conceitos de administração clássica de Taylor e Fayol e dos métodos de

contabilidade de custo e orçamento da DuPont e GM. ",

Tais métodos foram altamente eficazes para o desenvolvimento da maneira ideal

de se produzir sequências muito longas de produtos padronizados. Tais métodos

funcionavam bem contanto que as condições permanecessem estáticas e não

houvesse mudanças que prejudicassem o ritmo de produção. Isso exigia que os

mercados fossem altamente previsíveis, que a concorrência não mudasse, que

as condições econômicas permanecessem estáveis e as mudanças tecnológicas

fossem mínimas.
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Entretanto, novas tecnologias se desenvolveram, os processos produtivos

evoluíram e as organizações mudaram a realidade externa com seus novos

produtos. O que aconteceu, então, com a metodologia, até então existente, que

mudou a realidade?

Em seu trabalho, Thomas Corbett, ao discorrer sobre as mudanças de paradigma

na contabilidade, coloca que "criamos a metodologia baseada numa realidade

que pretendemos mudar. Somos eficazes e mudamos a realidade, logo

mudamos alguns, ou todos, os pressupostos que foram a base da nova

metodologia. O que podemos concluir disso? Que a nova metodologia vai se

obsoletar, e quanto mais eficaz ela for, isto é, quanto mais rápido e melhor ela

mudar a realidade, mais rápido ela irá se obsoletar 1,,9

As empresas ainda usam a mesma metodologia e os mesmos pressupostos que

foram os responsável pela mudança da realidade organizacional anterior. Eles

foram os grandes responsáveis pela melhora significativa de desempenho no

campo da produção manufatureira e que, por isso mesmo, se tornou obsoleta.

Mas, como já vimos, temos a tendência de fazer extrapolações do passado, ou

seja, de achar que se algo funcionou bem até agora então vai continuar

funcionando muito bem. Muitas vezes, o que acontece é que tentamos adaptar a

metodologia para tentar continuar melhorando, sem mudar os pressupostos

básicos. Criamos políticas e dogmas em cima dessa solução do passado.

Acabamos transformando o que foi a grande solução do passado no grande

problema do presente I

Se a solução mudou a realidade na qual ela foi baseada, isso quer dizer que os

pressupostos nos quais ela se baseou não são mais válidos. O que nos leva a

concluir que não devemos achar que, se algo funcionou no passado, então, vai

continuar funcionando no futuro.

9. CORBETI NETO, Thomas. Contabilidade de ganhos. ,:sãõ Paulo: Nobel, 1996. p.54.
-'~~
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2.1. ANTIGOS bOGMASCÓNT ÁBEIS

o objetivo da contabilidade gerencial é fornecer informações para tomada de

decisão, fazendo o elo de ligação entre as atividades locais dos gerentes e a

lucratividade da empresa. O conjunto de regras que rege a contabilidade

convencional, entretanto, são os "Princípios Contábeis Geralmente Aceitos",

ainda hoje, largamente utilizados pelas empresas e abertamente criticados por

sua inflexibilidade e obsolescência em vários pontos.

Assim, podemos enumerar os pressupostos básicos por trás da contabilidade

gerencial tradicional advindas desse conjunto de regras sedimentadas pela

prática ao longo do tempo.

Um dos pressupostos é que precisamos do custo dos produtos para tomar

decisões e que bases de rateio fornecem boas informações, ou seja, que os

custos da empresa variam uniformemente de acordo com algumas variáveis

quantificáveis.

A contabilidade de custos, portanto, pressupõe que podemos medir o impacto de

uma decisão local no lucro final da empresa olhando principalmente no custo que

essa decisão incorre. O rateio foi, então, criado para melhorar a qualidade da

informação a fim de facilitar a tomada de decisão. Na época, quase todos os

custos da empresa variavam de acordo com o volume de produção, então ele

fornecia informações relevantes - ainda não era correto, mas sua aproximação

era suficientemente boa.

Atualmente, a composição dos custos mudou significativamente. Grande parte

dos custos não varia de acordo com o volume de produção e/ou montante de

mão-de-obra; não só isso, como também, esses custos não variam de acordo

com nenhum outro direcionador existente.
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Ainda hoje, porém, os responsáveis pela contabilidade gerencial fazem de tudo -

criam procedimentos complicadíssimos que exigem toneladas de dados, que

demoram para serem implementados, que poucas pessoas conseguem entender

- para manter o rateio dos custos nos produtos. E mesmo fazendo tudo isso não

conseguem fornecer informações relevantes para tomada de decisão; esquecem

qual o objetivo da contabilidade gerencial, agem como se o objetivo fosse ratear

os custos aos produtos !

Thomas Corbett aponta que "o erro da contabilidade de custos é pressupor que

altas eficiências locais levam ao ótimo global, isto é, se maximizarmos o

desempenho individual de todos os elos de um sistema estaremos maximizando

o seu desempenho global. Por causa desse' pressuposto que usamos o rateio e

que precisamos usar os direcionadores de custos. Os direcionadores de custos

são medidas de otimização local, eles são usados para se certificar que cada

atividade tenha uma boa eficiência local, para ter certeza de que estamos usando

ao máximo todos os nossos recursos. Achamos que, se todos os recursos de um

sistema estiverem com altas eficiências locais, então, o sistema estará tendo um

bom desempenho."?

A busca por eficiências locais faz com que se queira achar um tamanho de lote

ideal de produção. Por um lado, queremos tirar o máximo de peças numa única

preparação de máquina, ou seja, aumentar o tamanho do lote. Por outro, não

queremos aumentar o custo de estocagem, isto é, queremos diminuir o tamanho

do lote. Então, é necessário achar um tamanho de lote ideal que resulte no

mínimo custo total por unidade e, para isso, usamos o modelo do "Lote

Econômico" (Figura 1 abaixo).

lO •. CORBETI NETO, Thomas. Contabilidade de ganhostéSão Paulo: Nobel, 1996. p.59.-.'~.-
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Figura 1: Gráfico do Lote Econômico

custo

custo de produção---
unidades

Fonte: MACHUNE, SÁ MOTTA, SCHOEPS, WEIL. Manual de
administração da produção. Rio de Janeiro: Editora da Fundação
Getúlio Vargas, 1981. p.221.

Considerando que a capacidade de armazenamento de uma empresa é

razoavelmente fixa, pode-se concluir que, quanto maior for o tamanho do lote,

menor será o custo unitário e a contabilidade de custos acredita que, quanto

menor o custo unitário, melhor para a empresa. O pensamento é que, quanto

menores os lotes, mais preparações de máquinas (set-ups) terão que ser feitas e,

consequentemente, maiores os custos para a empresa.

A questão do lote econômico levanta outra discussão: será que o objetivo de

minimizar custos unitários é realmente válido?

Com o que já foi exposto, podemos concluir que o custo unitário é mais uma das

ilusões criadas pela busca aos ótimos locais. O custo unitário é apenas uma

transferência interna de dinheiro que não tem impacto no desempenho do

sistema como um todo; aliás, o seu impacto é o de criar uma percepção errada

nas pessoas que acaba levando-as a tomar decisões também erradas.

Os pressupostos contábeis não reconhecem, enfim, a "interdependência entre os

elos", passando a impressão de que facilita a administração da empresa uma vez

que basta administrar adequadamente cada departamento - otimizando-os - para

administrar adequadamente a empresa como um todo.
;!C
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Freedman, entretanto, aponta que "em vez de lentar 'quebrar' o sistema em seus

componentes e analisar o comportamento das partes independentemente - a

tradição reducionista que tanto influenciou a Taylor - muitos cientistas têm

adotado um approach mais holístico. Eles têm focado, cada vez mais, na

dinâmica do sistema como um todo. Em vez de tentar explicar como a ordem é

desenhada nas partes do sistema, enfatiza-se como a ordem emerge da

interação das partes do todo.""

Concluindo, a procura pelos ótimos locais acaba dispersando esforços na direção

contrária à meta da empresa. Os objetivos de: 1. maximizar eficiências locais;

2. ter lotes econômicos; e 3. minimizar custos unitários, são apenas dispersores

de esforços. Na verdade, são apenas ilusões causadas pela busca dos ótimos

locais, dando a impressão de que se os atingirmos estaremos tendo um bom

desempenho global. Como vimos, isso não é verdade: ótimos locais não levam

ao ótimo global.

11. FREEDMAN, David H. Is management still a science? Harvard Business Review, Nov/ Dec 1992.
~m. ~--,~~.-

27



Administração Financeira: Necessidade de Mudança de Enfoque

2.2. MEDIDAS DE DESEMPENHO

Conforme as organizações foram se tornando mais hierarquizadas, dispersas e

descentralizadas, os dirigentes passaram a necessitar, cada vez mais, de

medidas financeiras para ajudá-los a compreender as operações internas e as

decisões de investimentos em novos produtos, assim como, para avaliar a

performance de seus gerentes e funcionários.

Inicialmente, e, talvez, por muitos anos mesmo após a introdução do conceito de

controle por unidades de negócio e ROI (retorno sobre investimentos), os

executivos buscavam atingir boa performance através de decisões operacionais

elou de investimentos a fim de desenvolver novos e melhores produtos, aumentar

vendas e reduzir custos operacionais.

Com o tempo, ocorreu a alguns gerentes que, em tempos de dificuldade - quando

as vendas diminuem, custos aumentam, margens se tornam apertadas e produtos

inovadores não estão vindo dos laboratórios da empresa - targets de lucro e ROI

ainda poderiam ser atingidos "trabalhando", com um pouco mais de empenho,

nos relatórios financeiros. Os gerentes descobriram que lucros poderiam ser

"obtidos" não apenas vendendo mais ou produzindo por menos, mas também, por

uma série de atividades não produtivas: explorando convenções contábeis,

engajando-se em transações financeiras e reduzindo gastos com investimentos

de longo-prazo.

Procedimentos contábeis de custos históricos e os "princípios contábeis

geralmente aceitos" (GAAP) davam ampla cobertura aos executivos de

administrar as suas medidas de resultado e investimentos.

De acordo com Kaplan e Johnson12, a oportunidade das organizações e suas

unidades de negócio de aumentar as receitas em sacrifício da saúde econômica

n. KAPLAN, Robert; JOHNSON, H.Thomas. Relevance lo~t - The rise and fall of management
accounting. Boston: Harvard Business School Press, 198f:-
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de longo-prazo ilustra a falha fundamental do modelo contábil-financeiro. Tal

procedimento - o de valorizar lucros em detrimento da visão de longo-prazo -

legitimou o papel do lucro de curto-prazo como indicador válido e confiável da

saúde econômica da organização.

Acontece que o valor econômico de uma empresa não é, meramente, a soma dos

valores de seus ativos fixos, sejam eles medidos a custo histórico, reposição ou

de mercado. Deve, também, incluir o valor dos ativos intangíveis: a capacidade

de desenvolver novos produtos, o conheci~rto de processos produtivos

flexíveis e de alta qualidade, o talento e a motivação dos funcionários, a lealdade

adquirida de clientes e fornecedores, uma rede eficiente de distribuição e outros.

Não há, entretanto, dentro da administração contábil-financeira atual, métodos

para valorizar objetivamente os ativos intangíveis de uma organização.

o atual sistema de medidas de desempenho tarda, também, em reconhecer os

benefícios provenientes do ganho de qualidade da atividade humana inserida no

processo produtivo. Muitas empresas se esforçam em reconhecer o valor de

seus funcionários, mas poucas fazem o esforço de medir o progresso conseguido

com a valorização desse funcionário.

As empresas necessitam de um novo tipo de gerenciamento de informações -

sobre as expectativas dos clientes e flexibilidade dos processos - a fim de re-

forçar as ações que preencham os imperativos da competição global (Quadro 3).

As atuais medidas financeiras de desempenho - que são invariavelmente de

curto-prazo - tornaram-se irrelevantes. A redução do conteúdo da mão-de-obra

direta nos produtos finais, o aumento do capital intensivo nos processos de

produção e a enorme contribuição do "estoque" de conhecimento e de recursos

intangíveis ao sucesso de uma empresa fazem com que seja impossível obter

uma medida de desempenho de curto-prazo que ainda seja válida.
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Mais importante do que insistir em medidas mensais ou trimestrais de

lucratividade deve ser a medição e validação de indicadores não financeiros que

estão em linha com as estratégias da organização e que incluem medidas-chaves

para obtenção do sucesso da manufatura, marketing e pesquisa e

desenvolvimento.

Em um determinado momento, deve haver o compartilhamento das metas

pretendidas pela organização junto às suas divisões. A administração financeira

tem o papel de, nesse momento, acompanhar a evolução dos fatores estratégicos

da organização, contudo, não devem ser os administradores financeiros os

responsáveis pela escolha dos seus fatores-chaves de desempenho; eles devem

trabalhar junto às áreas operacionais no desenho das medidas e, então, coletar

as informações periodicamente e reportá-Ias de forma sistemática.

Medidas financeiras de curto-prazo terão que ser substituídas por indicadores

não financeiros para que seja possível às empresas visualizarem horizontes mais

claros de seus objetivos de lucratividade no longo-prazo.

De certa forma, a necessidade do uso de indicadores não financeiros representa

uma volta às medidas operacionais de "chão-de-fábrica" que foram a origem dos

sistemas de informações gerenciais. O objetivo inicial da contabilidade gerencial

nas indústrias têxteis do século XIX era o de prover informações sobre a sua

eficiência operacional. Sendo targets de fácil compreensão para os gerentes da

linha operacional e informações valiosas do custo dos produtos, as medidas

existiam para ajudar a gerência e não para preparar relatórios financeiros.

'",

"What you measure is what you get." 13 Segundo Johnson, medidas de

desempenho que são usadas para avaliar" performances, presumivelmente,

acabam dirigindo o comportamento das pessoas e "moldando" os resultados para

o que se quer atingir.

13. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Bottom-Up emporwerment.
New York: The Free Press, 1992. p.105. :r;.

>~
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Um dos grandes problemas advindo do atual sistema contábil gerencial é o de

estabelecer metas em cima de informações financeiras com o intuito de motivar

as pessoas. Apesar de, atualmente, muito se falar em "foco no cliente" e

"empowerment dos funcionários", informações contábeis ainda têm um papel

preponderante no planejamento e apuração de resultados; e informações

financeiras, no gerenciamento das operações.

Em qualquer tipo de operação, seja ela manufatureira ou administrativa, é.
urgente a necessidade de se eliminar todas as informações financeiras que só

cumprem o papel de encorajar as pessoas - em todos os níveis - a manipular

processos a fim de atingir os resultados contábeis estipulados como metas. Tais

informações "convidam" (muitas vezes, exigem) gerentes e funcionários a

conciliar o produto de suas operações com o resultado financeiro compilado nos

registros contábeis; elas forçam as pessoas da linha operacional a visualizarem

seu trabalho nos números financeiros. Porém, de forma tão agregada que,

raramente, se "enxerga" uma ligação direta entre as medidas tomadas na fábrica

e os números dos relatórios mensais. Este problema leva à frustração. "Como

observado por um chefe de produção: É preciso ser um contador para entender

as variações desse relatório, e se você for um contador, provavelmente, não

estará dentro de uma fábrica, onde pode-se fazer alguma coisa sobre as
variações.?" .....

Obviamente, as empresas precisam apurar seu resultado financeiro. Porém, "o

resultado financeiro é como o placar em uma partida de tênis. Os jogadores

sabem que é importante acompanhar o placar, entretanto, é fundamental,

enquanto jogam, ter os olhos concentrados na bola.,,15Medidas de desempenho

operacional não financeiras, diferentemente das medidas tradicionais,

frequentemente, são a "bola", e não apenas o placar. Controlar processos com o

intuito de melhorar a performance dos indicadores não financeiros, sem dúvida,

14. SHANK, John K; GOVINDARAJAN, Vijay. Gestão estratégica de custos - A nova ferramenta para a
vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1995. p.179.
15. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From TOI!-Down control to Bottom-Up emporwerment.
New York: The Free Press, 1992. p.116.~
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trará uma maior competitividade à empresa. Mas, manipular processos a fim de

alcançar metas financeiras, muito provavelmente, não levará a lugar algum.

Em seu trabalho sobre mensuração de desempenho, Verónica Arcay" aponta

que, durante muitos anos, o desempenho das empresas tem sido mensurado por

meio de indicadores financeiros, calculados a partir de relatórios contábeis.

Partindo da premissa de que o objetivo primordial de qualquer empresa é o de

maximizar o retorno dos acionistas (maximização de valor da empresa ou criação

de valor para os acionistas), a grande maioria das empresas acredita que tal

objetivo possa ser alcançado pelo crescimento do "lucro por ação" (EPS -

Earnings per share) e de um incremento da "rentabilidade sobre o patrimônio

líquido" (ROE - Return on Equity). Esses dois índices, mais a "rentabilidade

sobre os ativos" (ROI - Return on Investment), têm sido utilizados como medidas-

padrão para avaliar o desempenho de qualquer empresa.

Contudo, apresentam uma série de limitações uma vez que são indicadores de

desempenho periódicos, ex post facto, sem fornecer qualquer idéia dos fatores

que provocaram tal desempenho nem das causas que originaram os desvios dos

resultados desejados. Essas limitações levam, no mínimo, a questionar a

utilização dos sistemas tradicionais de mensuração de desempenho, justificando-

se a criação de uma nova abordagem de mensuração de forma a proporcionar a

ligação principal entre os objetivos que a organização quer atingir, as várias

políticas das áreas funcionais e os planos operacionais utilizados para orientar

as atividades diárias.

De acordo com Meyer, "o desenho de qualquer sistema de mensuração de

desempenho deve refletir os pressupostos operacionais básicos da organização.

Se a organização evolui e o sistema de mensuração, não, na melhor das

hipóteses, se tornará ineficaz, ou, muito provavelmente, ccntraproducente.?"

16. ARCAY ITURRIZA. Verónica T. Dissertação de mestrado: Mensurando o desempenho das empresas
manufatureiras - Resultados financeiros VS. Indicadores globais de desempenho. EAESP - FGV, 1995.
17. MEYER. Christopher. How the right measures help tea1!!s excel. Harvard Business Review, May/ Jun
1994. p.95. "4);.:
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Um novo "Sistema de Mensuração de Desempenho" (SMD) (Anexo 1) "deve,

portanto, oferecer um meio para comunicar objetivos e realizações no âmbito da

organização, além de assegurar que a empresa esteja concentrando os seus

esforços nas áreas de maior interesse, utilizando seus recursos eficientemente

para ser eficaz.

o SMD é objeto de interesse de várias áreas de conhecimento. Assim, a

engenharia de manufatura precisa de medidas físicas que avaliem o desempenho

das operações da empresa; a contabilidade e controladoria requerem medidas

monetárias das transações contábeis-financeiras; a área de comportamento ou

recursos humanos apóia-se em medidas de motivação, envolvimento e

comprometimento dos functonários.?" No entanto, a maioria das empresas

enfrenta o problema da inexistência de uma integração entre os mensuradores

físicos de operações, os financeiros de gestão e os comportamentais.

Administradores financeiros devem redirecionar suas energias - e suas atenções

- dos relatórios externos em direção a um gerenciamento mais efetivo dos ativos

tangíveis e, sobretudo, intangíveis da organização.

Tudo que se requer é o retorno aos valores básicos. Questionar o que faz

sentido e o que é importante para a empresa: Que informações são necessárias

para o gerenciamento das funções de planejamento e controle? Em vez de

extrair tais informações de um sistema confeccionado, fundamentalmente, para

satisfazer relatórios externos e exigências de auditoria, deveríamos ter sistemas

de informações consistentes com as novas tecnologias incorporadas pelas

empresas e condizentes com as modernas estruturas organizacionais e com seus

planos estratégicos.

18. ARCAY lTURRIZA, Verónica T. Dissertação de mestrado: Mensurando o desempenho das empresas
manufatureiras - Resultados financeiros vs. Indicadores globais de desempenho. EAESP - FGV, 1995.
p.l02."-:::
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Quadro 3

Sistemas de mensuração tradicional vs. estratégico

Tradicional Estratégico

Visão Financeira Visão Estratéqica
Direcionado aos relatórios (visão do Direcionado ao cliente. (visão de futuro)

passado)
· Flexibilidade limitada; sistema único Flexível; sistema dedicado ao controle
servindo às necessidades internas e operacional
externas
· Não vinculado às estratégias Acompanha estratégias correntes
operacionais
· Usado para justificar resultados Catalisa as melhorias do processo
financeiros

Otimização local Otimização sistêmica
Diminui custos Melhora desempenhos
Visão funcional vertical Visão processual horizontal

Fragmentado Integrado
Custo, produto e qualidade vistos Qualidade, entrega, tempo e custo

separadamente avaliados simultaneamente
Sinergias não identificadas Sinergias endereçadas

Incentivos individuais Aprendizado organizacional
,~

Fonte: MCNAIR, C.J; LYNCH, Richard L; CROSS, Kelvin F. Do financiai and nonfinancial
performance measures have to agree? Management Accounting, Nov 1990. p.30.
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Anexo 1

Sistema de Mensuração de Desempenho

Objetivo

A visão tradicional de mensuração de desempenho - baseada

exclusivamente em medidas financeiras '" não é mais adequada no

contexto atual de negócios por não oferecer todas as informações

necessárias para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis que

garantam o sucesso empresarial a longo-prazo.

A identificação de novos fatores críticos de sucesso (satisfação dos

clientes, excelência na fabricação, liderança tecnológica, flexibilidade da

fábrica, qualidade, capacidade de resposta ao cliente, confiabilidade da

fábrica, desempenho na entrega, comprometimento dos funcionários,

entre outros) levou à busca de novas fontes de informação que

identificassem medidas não-financeiras, quantificáveis, para cada fator

crítico de sucesso.

o Sistema de Mensuração de Desempenho visa descrever uma nova

abordagem que enfoque a identificação de outros fatores críticos de

sucesso nas empresas. Medidas e padrões necessários para fornecer
uma visão global do seu desempenho operacional no contexto de

fabricação de classe mundial.

Princípios Gerais

1. Mensurar outros critérios de desempenho além do financeiro, incluindo

aspectos como qualidade, flexibilidade, serviço ao cliente, inovação e

aprendizagem, eficiência dos processos produtivos, comprometimento e

participação dos funcionários entre outros.

2. Refletir a multifuncionalidade das medidas de desempenho, em

contraposição à visão tradicional departamental.
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Principais Medidas de Desempenho

3. Permitir a avaliação do desempenho dos processos de negócio a

partir da avaliação das atividades que os compõem.

4. Incorporar o conceito da participação contínua e engajada de todos os

membros da organização entre os diversos níveis hierárquicos da

mesma.

1. Custos - a preocupação pela redução dos custos continua sendo um

fator primordial:

· custo das atividades que agregam (ou não) valor;

· custo dos processos críticos da empresa;

· custo dos canais de distribuição;

· custo das matérias-primas;

· custo dos produtos acabados;
· custo de introdução de novos processos ou produtos.

2. Tempo dos Processos Produtivos - é o tempo do ciclo de operação

(throughput time), levando-se em consideração:

· a dificuldade de realização (relação custo-benefício);

· níveis de estoque intermediário;
· disponibilidade de materiais e componentes;

· as distâncias percorridas durante a produção;

· o tempo que leva para uma máquina voltar a operar após uma

parada (up time).

3. Aderência à Programação de Produção - as tarefas devem ser

realizadas conforme o planejado. Assim, a sincronização dos processos

produtivos assume que. exista plena aderência à programação de

produção. A mensuração da aderência à programação de produção

pode ser feita a partir das seguintes medidas:

--»:
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· porcentagem de serviços realizados do total programado;

· número de mudanças nas ordens de serviço;

· número de mudanças nas ordens de compra.

4. Flexibilidade - É necessário ter um processo produtivo suficientemente

flexível para se ajustar às necessidades dos clientes. O atendimento de

um alto grau de flexibilidade na produção exige a combinação dos

seguintes aspectos:

· ciclos produtivos curtos;

· tempos de set-up curtos;

· lotes de produção pequenos;

· funcionários polivalentes;

· utilização de processos produtivos comuns.

5. Inovação e Aprendizagem - deve ser considerada a introdução de

novos processos produtivos, que implica tanto o aprimoramento dos já

existentes, quanto o desenvolvimento de novos, resultante da

aprendizagem contínua do desenvolvimento tecnológico.

6. Qualidade - para mensurar a qualidade dos processos produtivos

precisa-se registrar suas variações com o intuito de reduzir ou eliminá-Ias

no que diz respeito à:

· conformidade às especificações técnicas;

· adaptação e funcionalidade no atendimento às necessidades do

cliente;

· confiabilidade e consistência no desempenho operacional.

7. Atendimento ao Cliente - a questão a ser respondida para saber se o

cliente está sendo servido satisfatoriamente é: "Estamos entregando os

produtos certos e as quantidades pré-estabelecidas na data requerida?"

Podem ser utilizadas as seguintes medidas:

· número de ordens de serviço liberadas com atraso;

· número de dias de atraso;

· número de reclamações por serviço ou por cliente.

,.,,~
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permitem às empresas obterem sucesso. Neste ambiente, os

8. Desempenho dos Fornecedores - Pode ser avaliado em duas

dimensões:

· qualidade do material;

· pontualidade na entrega dos insumos.

9. Indicadores Financeiros - devem mostrar de forma clara e sintética o

efeito das melhorias implementadas. Tem-se um "denominador comum"

para avaliar as facilidades de produção de uma forma geral:

· prazo médio de pagamento;

· rotação de estoques;

· ponto de equilíbrio.

10.Aspectos Comporta mentais - entende-se que são as pessoas que

funcionários têm maior responsabilidade e autoridade, a educação

continuada é alta prioridade, os funcionários são polivalentes, trabalham

em equipe e estão altamente engajados com os objetivos da

organização. Para mensurar os aspectos comportamentais podem ser

utilizados os, já tradicionais, indicadores:

· rotatividade;

· absenteísmo;
· pontualidade;
· número de dias transcorridos sem acidentes;

· número de sugestões de melhorias.

Metodologia

1. Definição da Estratégia Organizacional. É o ponto de partida desta

metodologia por representar a principal diretriz no processo de tomada de

decisões. Devem ser considerados os fatores externos e internos -

ambiente de negócio, contexto operacional, necessidades dos clientes,

requisitos do corpo administrativo da empresa' e responsabilidade

ambiental e social entre outros.
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2. Definição dos Planos Operacionais. Permite a definição de

Identifica-se, neste ponto, as "core competencies" que devem garantir a

vantagem competitiva a longo-prazo.

objetivos estratégicos para a gerência média e de planos de ação para os

gerentes operacionais, de forma a garantir a conexão entre as atividades

desempenhadas pela empresa e seu processo estratégico.

3. Priorização dos Critérios de Desempenho. Partindo-se da relação

das medidas de desempenho e considerando a definição prévia da

estratégia organizacional, definir-se-ão as prioridades específicas para as

várias áreas em questão. Dessa forma, por exemplo, se determinada

área estiver voltada à introdução de novos produtos, as medidas de

inovação e flexibilidade serão essenciais.

4. Identificação dos Processos Críticos da Empresa. A visão de

processo representa uma nova forma de se ver a organização. Enfoca o

trabalho desempenhado para que a empresa funcione diferentemente da

visão departamental.

Um processo é um conjunto de atividades que transforma insumos em

resultados ou produtos, destinados tanto aos clientes da organização

quanto ao consumidor final.

A análise dos processos de negócio representa um passo prévio na

determinação dos indicadores globais de desempenho.

5. Definição das Medidas de Desempenho. A seleção deve satisfazer

as características de serem simples, proverem feedback rápido e

constante.

6. Definição de Padrões de Desempenho. O objetivo, nesta fase, é

permitir à empresa julgar, se possível, sua posição' relativa no mercado

pela comparação de seu desempenho com os padrões internacionais.
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Estes padrões devem ser entendidos como meta a ser atingida por meio

do aprimoramento continuo das atividades.

7. Identificação das Inter-relações das Medidas com Outras Áreas

Funcionais. As medidas de desempenho devem transcender os limites

das áreas internas, mostrando uma visão global do desempenho dos

vários outros setores da empresa que se inter-relacionam com os

mesmos.

Esta etapa visa, portanto, identificar as diversas áreas que influenciam ou

impactam cada medida, de modo a facilitar a análise posterior dos

resultados.

8. Divulgação dos Critérios, Medidas e Padrões de Desempenho. A

implementação do novo enfoque de mensuração de desempenho exige

que todos os membros da organização compartilhem as informações e

"falem a mesma Ifnguaa
•

9. Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Mensuração de

Desempenho.

10.Avaliação dos Resultados. Devem ser identificadas as causas de

eventuais problemas e as ações corretivas a serem implementadas.

11.Auditoria do Sistema. Esta fase implica numa revisão da eficácia do

sistema como um todo no atendimento dos seus objetivos. Leva em

consideração o grau de conforto da organização com os resultados

gerados pelo sistema e a necessidade de verificar sua adequação às

necessidades da empresa face às contínuas mudanças estruturais.

Fonte: Extrafdo e resumidode ARCAY ITURRIZA,VerónicaT. Dissertaçãode mestrado:
Mensurando o desempenho das empresas manufatureiras - Resultados financeiros vs.
Indicadoresglobaisde desempenho.'EAESP- FGV,1995.

-f_
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3. RELEVANCE REGAINED

"Every company can buy the same technologies and tooIs, but not the
same people power. That you must create inside. That is the ultima te
source of competitiveness. "

(Robert W. Hall)

De acordo com Johnson19, é a construção de um relacionamento leal e durável

com o consumidor que leva a empresa ao caminho da "excelência global".

Aprender a entender as mudanças das necessidades -do consumidor é crucial;

seus gostos e valores mudam com o tempo, sendo que, nos últimos tempos, têm

mudado a velocidades cada vez maiores. Ser flexível - e não apenas rápido - se

torna imperativo se quiser estar preparado a esses tempos de mudança.

As práticas de gerenciamento "pelos números" levaram as organizações a ignorar

a vantagem competitiva da flexibilidade - do seu poder de permitir atuar sobre o

mercado sendo capaz de se preparar mais rapidamente e fazer alguma coisa

nova e diferente.

As organizações têm resistido em construir uma relação duradoura com os

consumidores porque acham que satisfazer, cada vez mais, as suas vontades

incorre em mais e mais custos. Assume-se que há uma relação direta entre a

satisfação do cliente e custos e, a não ser que os concorrentes façam a mesma

coisa, não vale a pena arriscar.

Pessoas como Deming, Juran e Crosby questionaram esse tipo de atitude

alegando que "sempre custa menos fazer certo na primeira vez do que fazer

errado e ter que consertar mais tarde,,,20 Pode-se dizer, com certeza, que uma

organização sempre melhorará seu desempenho de longo-prazo fazendo o que

19. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Boltom-Up emporwcnnenl.
New York: The Free Press, 1992.
20. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Botlom-Up emporwermcnl.
New York: The Free Press, 1992. p.lOl. -;...

..•~
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os consumidores querem, em vez de fazer o que convém à empresa e, aí, tentar

fazer com que eles gostem.

Daqui para frente, a escolha estratégica não é mais: Ou ganho dos concorrentes

nos custos ou me diferencio deles com produtos mais caros, porém com margens

maiores. Excelência competitiva numa economia global significa que as

empresas devem se diferenciar ~ ter custos mais baixos também. Não há mais

espaço para barganhas.

o conceito de flexibilidade é definido por Johnson como "produzir no ponto, ou

num período de tempo, que satisfaça o cliente exatamente da forma requisitada -

a partir da 'linha de partida' e não com estoques ou produção por requisição.

Moderna flexibilidade combina o melhor da habilidade pré-industrial do artesão,

ao produzir com qualidade customizada, com o melhor da produção em massa,

do começo do século, em produzir com baixos custos e curtos lead times?"

A flexibilidade de poder produzir "lotes de um" exige uma mudança radical na

forma de "pensar" das organizações. O conceito atual de produção é o de

produzir apenas o que pode ser vendido e com o menor custo possível. Dessa

forma, não apenas se produzirá mais do que o necessário no momento, como,

persistentemente, gastará recursos movendo e estocando o excesso e, ainda, se

referirá a ele como um "ativo" da empresa.

"Por que eu quereria produzir em lotes pequenos - e ter que ajustar a máquina
mais frequentemente - para produzir a mesma quantidade que já faço agora?,,22

É esse tipo de pensamento que não permite que as empresas "enxerguem" que é

necessário fazer o que o cliente quer, quando o cliente quer e da forma que ele

quiser. Isso é flexibilidade. Isso é competitividade.

21. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Bottom-Up emporwerment.
New York: The Free Press, 1992. p.90.
22. JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to Bottom-Up emporwermenl.
New York: The Free Press, 1992. p.92. - -...-

42



Administração Financeira: Relevance Regained

o foco de atuação nas organizações flexíveis é eliminar o trabalho inútil

localizando e removendo fontes de atraso e excessos que acarretam em

atividades desnecessárias. O propósito, sem dúvida, é atingir o estágio no qual

consegue-se produzir eficientemente apenas quando é requisitado pelo

consumidor e não ser forçado a produzir para ser eficiente.

Entretanto, vale ressaltar, não se alcança flexibilidade com simples campanhas

de reengenharias, downsizings, ou qualquer outra técnica atualmente em uso.

Flexibilidade é conseguida no longo-prazo, pela mudança da cultura

organizacional e sua forma de pensar.

O que possibilita qualquer tipo de mudança sustentada em uma organização é

sua "força de trabalho" capacitada a "aprender" e inovar por seus próprios meios.

A grande maioria dos dirigentes atuais, contudo, encara o seu negócio como um

sistema de relações fixas, definidas por regras administrativas, nas quais as

pessoas têm um papel passivo. Não percebem que são pessoas com suas

capacidades mentais - e não máquinas, sistemas computadorizados ou recursos

financeiros - que fazem com que os vínculos entre as estruturas de uma

organização sejam flexíveis.

Em organizações cujas estruturas funcionais foram montadas "de cima para

baixo" - conhecidas desde 1950 - seus dirigentes manipulam os processos com

receio de não atingirem os resultados financeiros. Acreditando que mudanças

poderiam ser concebidas apenas no "topo", as empresas assumem que

funcionários existem apenas para implantar as instruções, fazendo com que,

consequentemente, as ações dependessem, quase que exclusivamente, dos

planejamentos estratégicos - as fundações para comando e controle da linha "de

cima para baixo".

Nos tempos atuais, resultados financeiros duradouros só serão atingidos quando

se passar a confiar nas pessoas, dando a elas a "posse" dos processos nas

quais atuam. Isso implica que cada pessoa, de cada processo, deve ter a
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liberdade de observar e identificar mudanças em seu ambiente e ter a autoridade

de recomendar oportunidades de melhorias.

Noção de propriedade e aprendizado são a base da estrutura organizacional de

responsabilidade direcionada "de baixo para cima", dando condições à

organização de ser flexível e alinhar-se às exigências de competitividade global

(Quadro 4).

De acordo com Bartlett e Ghoshal, "a maioria dos executivos lida com informação

da mesma forma como gerencia capital - ou seja, como recurso escasso que

pode coletar, armazenar e alocar quando bem entender. Mas longe de ser

infinita e eterna, informação é 'viva' e volátil. Para ter valor, deve ser ligada a

outras informações e, apenas então, se tornará fonte de conhecimento e base

para o aprendizado organizacional. Portanto, o principal desafio da alta direção

não é desenhar sistemas que processam dados mais eficientemente, mas sim,

propiciar um ambiente na qual as pessoas possam explorar as informações mais
efetivamente.,,23

o comprometimento da alta direção em conceder a todas as pessoas, de todos

os níveis da organização, a propriedade das informações, que vêm dos. próprios

processos operacionais, se torna fundamental nesse processo de mudança. Um

sistema de informações vindas "de baixo para cima" permite que todos participem

do planejamento, das análises e das ações; escolhas e decisões tornam-se

partes do trabalho diário, deixando de ser do domínio exclusivo dos

"planejadores". Planejamento e inovação se tornam sinônimos; operações se

tornam estratégicas e, finalmente, estratégias, em vez de serem definidas de olho

nos resultados financeiros, passam a ser definidas pelas preocupações na

melhoria dos processos que satisfaçam as expectativas dos clientes.

Nessas últimas quatro décadas, as organizações têm se visto como "ativos e

produtos" em vez de "pessoas e oportunidades". São quarenta anos enfatizando

23. BAR1LETT, Christopher A; GHOSHAL, Sumantra. C-.Eangingthe role of top management - Beyond
systems to people. Harvard Business Review, May/ Jun 1995. p.140.

, ..'~
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controles financeiros em detrimento do desenvolvimento das pessoas;

trabalhadores sendo encarados como fonte de energia e custo e não como fonte

de idéias. Pessoas isoladas em processos separados para se atingir economias

de escala e velocidade de produção, juntamente com sistemas centralizados -

impostos "de cima para baixo" - com o intuito único de "apenas" comunicar as

informações sobre os processos, resultou na formação de "feudos operacionais" -

pequenas unidades dos organogramas funcionais - onde a comunicação se faz

entre os especialistas e não de acordo com as especialidades.

Assim organizadas, as pessoas não se viam como membros de um time cujos

talentos foram reunidos para resolver os problemas dos clientes. Se viam como

grupos distintos de especialistas, competindo entre si, para cumprir as metas

financeiras da direção central. Durante anos, incalculável reserva de energia e

iniciativa humana foi desperdiçada, forçando as pessoas a manipularem

processos, em sistemas estanques, em nome de controles financeiros.

A alta direção deve reconhecer que a diversidade das aptidões humanas e a

imprevisibilidade de seu espírito é que tornam possível a iniciativa, a criatividade

e o espírito empreendedor. A missão mais básica dos. dirigentes é capturar

esses atributos humanos de valor através da "individualização da organização".

É hora de substituir e eliminar os vestígios da administração "pelos números" e

seus efeitos organizacionais. A economia global exige que as empresas

reconheçam que o seu ativo mais importante é o poder das pessoas.

Funcionários, gerentes, fornecedores e clientes, ligados a um objetivo comum:

adotar a filosofia gerencial baseada no propósito, no processo e nas pessoas.

.:~
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Quadro 4

Sistemas de estruturas organizacionais

"De baixo para cima" "De cima para baixo"
(Bottom-UIJ EmIJowerment) (Top-Down Control)

Tecnologia de informação dá poder de As empresas aprendem e mudam em
compra ao consumidor dando-lhe "grandes saltos" através de

OPÇAO de ESCOLHA CONHECIMENTO ADQUIRIDO
DE FORA

. O poder de escolha do consumidor leva
às empresas a necessidade de Informação pertence à alta direção que

MUDANÇA PLANEJA E DECIDE

Para mudar rapidamente, todos na A alta direção "desce" _as
empresa devem continuamente INSTRUÇOES

APRENDER
aos gerentes e funcionários que

. Aprendizado constante e adaptação às ADMINISTRAM RESUL TADOS
mudanças exigem que as pessoas
tenham pela manipulação dos processos

"PROPRIEDADE" operacionais

das informações de seus processos.
A posse das informações gera ao
trabalhador

RESPONSABILIDADE

Fonte: Traduzido de JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to
Bottom-Up empowerment. New York: The Free Press, 1992. p.156.
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V

NOVA POSTURA

DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO

1. TRABALHO E MOTIVAÇÃO

"Maldita seja a terra por tua causa. E dela só arrancarás alimento a
custo de penoso trabalho, em todos os dias de tua vida. Produzir-te-ás
espinhos e abrolhos. "

(Gênese)

De acordo com Motta, "os homens, através de expressões artísticas, literárias e

religiosas, têm caracterizado o trabalho, ao longo do tempo, como algo

desagradável, obrigatório, necessário e raramente visto como prazeroso. O

trabalho é visto como o contrário de lazer, e este, como a atividade liberatória da

autoridade e da concepção do dever. O lazer autêntico envolve autonomia do

indivíduo sobre o tempo a ele dedicado. Por outro lado, o trabalho restringe a

autonomia e significa conformidade com necessidades primárias de

sobrevivência e luta contra o ambiente no qual se está lnserldo.?"

Logo na primeira página de seu primeiro livro, o Gênese, a Bíblia produz uma

versão do trabalho como forma de condenação humana.

É bem provável que o papel do trabalho na vida do indivíduo e da sociedade seja

o aspecto do futuro a respeito do qual a sociedade moderna está mais confusa.

Um dos motivos básicos dessa confusão é o precário reconhecimento de todas

as implicações das mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo. Os atuais

conceitos sobre o trabalho foram formulados numa época -emque a sua função

24. MOITA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciê~ia e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro:
Record, 1991. p.l87. ..:f..:

.,~
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social primária era produzir os bens e os serviços necessários ou desejados, uma

era em que ainda não se previa o término da desejabilidade social da utilização

de progressos tecnológicos para aumentar a produtividade econômica do

operário individual.

Segundo Leboyer", o trabalho está atualmente sendo rediscutido enquanto valor

fundamental, enquanto obrigação e enquanto fonte de satisfação pessoal.

Anteriormente passível de caracterização como uma fonte importante de auto-

estima e de realização pessoal, o trabalho tem hoje - e cada vez mais -

representado para muitos tão somente um meio de garantir a subsistência. É

necessário resgatar a importância do significado que o trabalho tem no sentido

de colaborar com a formação da auto-identidade e imagem pessoal que o

trabalhador possa ter de si.

"É o trabalho, pois, que, de fato, situa o indivíduo na sociedade; por meio das

experiências da vida ativa que são construídas a identidade e a personalidade de

cada um. Se o trabalho se transformar em uma atividade secundária, tanto do

ponto de vista da hierarquia de valores quanto do planejamento do tempo que lhe

é consagrado, uma parte do esqueleto social será fragilizada e a dinâmica

tradicional do desenvolvimento da personalidade será colocada em dúvida.

É, portanto, legítimo questionar a crise das motivações e colocar a função social
do trabalho sob julgamento.,,26

Ao discorrer sobre o indivíduo, a organização e o trabalho, Motta" coloca que a

teoria administrativa, desde os seus primórdios, preocupava-se com a relação do

indivíduo com a organização do trabalho, presumindo, desde o início, que a

integração entre objetivos individuais e organizacionais era perfeitamente
possível.

25. LÉVY-LEBOYER, Claude. A crise das motivações. São Paulo: Atlas, 1994.
26. LÉVY-LEBOYER, Claude. A crise das motivações. São Paulo: Atlas, 1994. p.22.
27. MOITA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro:
Record, 1991.~;:
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No entanto, no aprofundamento dos estudos sobre a organização do trabalho, os

conflitos indivíduo-organização ficaram cada vez mais demonstrados e

explicitados por diversas correntes do pensamento administrativo.

A organização formal, por ser direcionada por objetivos, tende a ressaltar a

passividade, a dependência e a conformidade dos indivíduos e, em decorrência,

a ausência de controle e de autonomia sobre o seu próprio trabalho. Por outro

lado, à medida que aumenta o seu grau de maturidade, os indivíduos

desenvolvem interesses próprios de longo-prazo, de autonomia na tarefa, maior

iniciativa e independência.

Assim, a incongruência da personalidade do indivíduo com a organização se

torna clara, inevitável e permanente. O resultado, conclui Motta, é a frustração, o

conflito e a hostilidade do indivíduo em relação ao sistema organizacional como

um todo.

Foi a partir dessa visão conflitiva que começaram a surgir diversas propostas de

adaptação do indivíduo à organização, principalmente no sentido de aumentar a

autonomia individual e sua, consequente, motivação ao trabalho.

No seu sentido mais comum, diz Motta, a motivação é vista como o grau de

vontade e dedicação de uma pessoa na sua tentativa de desempenhar bem uma

tarefa.

A teoria gerencial, no entanto, trata a motivação como um processo psicológico

do indivíduo. É um processo que ativa, direciona e faz o indivíduo persistir em

determinado tipo de comportamento. A motivação é a energia oriunda do

conjunto de aspirações, desejos, valores, desafios e sensibilidades individuais,

manifestada através de objetivos e tarefas específicas.

Quanto mais se enfatiza a dimensão interna do indivíduo, mais se crê na

dificuldade de se poder motivar outra pessoa por fatores externos; o mais que se
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pode fazer é criar um clima psicológico ou uma condição externa que facilite uma

pessoa a se motivar (Anexo 2). A dimensão interna constitui a parte importante

da predisposição para a ação. Por outro lado, quanto mais se enfatiza a

dimensão externa, mais se crê na possibilidade de direcionar o comportamento

humano.

Nesse sentido, as teorias de motivação procuram, mais ou menos, enfatizar

condições internas e externas ao indivíduo como forma de direcionar o

comportamento humano no trabalho; vieram para atender ao sonho universal

dos dirigentes.

Nos últimos anos, as propostas sobre motivação - focalizando essencialmente

dimensões externas do indivíduo - têm se centrado em incentivos, benefícios,

objetivos, intencionalidade e expectativas, reforçando, ainda mais, a idéia de que

satisfação ou qualquer orientação positiva sobre o trabalho redundaria em melhor

desempenho e produtividade. O sonho parece mais concretizável quando se crê

na possibilidade de usar o poder e a influência de dirigentes para motivar,

mobilizar energias e gerar entusiasmo.

Entretanto, segundo McGregor, "a administração feita por direção e controle não

funciona bem, sob as condições atuais, para fornecer motivação eficiente para

que o esforço humano cumpra os objetivos da organização. Falha porque a

direção e o controle constituem métodos inúteis para motivar pessoas cujas

necessidades fisiológicas e de segurança são razoavelmente satisfeitas e cujas

necessidades sociais, egoísticas e de auto-realização são preoomínantes.t"

Finalmente, "a motivação é, em última análise, uma questão de repartição do

tempo disponível. Mas o que se constata atualmente? Uma vontade de reduzir,

de maneira global, o tempo consagrado ao trabalho e uma diminuição da

qualidade que explicam uma dispersão da atenção, bem como uma concentração

mínima sobre os aspectos pertinentes à tarefa, sem esquecer, ao nível da

28. McGREGOR, Douglas. O lado humano da empresa. Publicado por HAMPTON, David R. Conceitos
de comportamento na administração. São Paulo: EPU - Pedagógica e Universitária, 1973. p.17.

50



Nova Postura do Administrador Financeiro:. Trabalho e Motivação

observação cotidiana, minucioso respeito dos horários. Atravessa-se; portanto,

uma crise das motivações no trabalho. O lugar do trabalho, no conjunto das

ocupações humanas, perde a sua importância; o envolvimento no trabalho,

mesmo para quem o executa, degrada-se; e o interesse pelo trabalho em si

mesmo, bem como pelas satisfações que dele se pode tirar, parece colocado em

dúvida e em concorrência com outras atívídades.?"

29. LÉVY-LEBOYER, Claude. A crise das motivações. São Paulo: Atlas, 1994. p.42.
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Anexo 2

O mito da motivação

A tarefa de induzir comportamento positivo deverá tornar-se mais fácil,

caso o verdadeiro relacionamento entre motivação, satisfação e

comportamento seja claramente compreendido.

Um mito persegue a profissão de administrador - o mito da motivação.

No centro deste mito existem cinco interpretações errôneas básicas:

1. a crença de que uma pessoa possa literalmente motivar outra;

2. a crença de que a pessoa é motivada como resultado da

satisfação;

3. a crença de que aquilo que motiva o comportamento seja

também aquilo que determina sua direção, tanto positiva como

negativamente;

4. a crença de que a motivação seja o catalisador que induz

comportamentos positivos e

5. a crença de que fatores de motivação e fatores de satisfação

sejam a mesma coisa.

Motivação é definida como uma inclinação para a ação que tem origem

em um motivo (necessidade). Um motivador nada mais é do que um

motivo - uma necessidade, por definição. Por outro lado, um fator de

satisfação é alguma coisa que satisfaz uma necessidade. Satisfação é

o atendimento de uma necessidade ou sua eliminação. Dentro do
contexto destas definições, um motivador e um fator de satisfação, em

lugar de serem a mesma coisa, são a antítese um do outro.
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Como já foi afirmado, água, comida reconhecimento, etc, não são

necessidades e, portanto, nem motivadores - são fatores de satisfação

de necessidades. Fatores de satisfação, por outro lado, são a antítese

das necessidades - estes fatores as eliminam. Seguindo este

argumento é que se pode afirmar que se as necessidades são os

motivadores e os fatores de satisfação, a antítese das necessidades,

então os fatores de satisfação também serão a antítese dos

motivadores. A motivação. portanto. nasce somente das necessidades

humanas e não daquelas coisas que satisfazem estas necessidades.

Essa tendência de perceber incorretamente o assunto tem levado a

graves falsos juízos no tocante à motivação e ao comportamento

humano. Quando fatores de satisfação, tais como comida, água,

reconhecimento, progresso, etc, são percebidos como necessidades,

torna-se mais fácil admitir-se que as necessidades têm origem no meio

ambiente. Se estes fatores de satisfação forem erroneamente

identificados como motivadores, então, também ficará fácil acreditar que

os motivadores podem ter origem no ambiente. A consequência natural

dessas crenças é o falso pressuposto que uma pessoa tem o poder de

motivar a outra.

Com a argumentação anterior em mente, a questão que se segue é

como pode uma pessoa motivar outra. A resposta é simplesmente que

não se pode. Aquilo que se faz em lugar de motivar é satisfazer ou

contra-satisfazer as necessidades de outra pessoa. O efeito de um fator

de satisfação é diminuir a tensão da necessidade, através da elevação

do nível de satisfação. O efeito de um fator de contra-satisfação é

aumentar a tensão da necessidade, através da diminuição do nível de

satisfação.
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Contra-satisfazer as necessidades de uma pessoa não é a mesma coisa

que criar uma necessidade dentro de uma pessoa. Assim como um

fator de satisfação precisa ter uma necessidade real subjacente para ser

atendida, também o fator de contra-satisfação deve contar com uma

necessidade real não atendida. As necessidades humanas não são

consequência direta nem da satisfação e nem da contra-satisfação; são

consequência da natureza intrínseca da pessoa.

A tendência de perceber aquilo que satisfaz a necessidade como sendo

a necessidade em si mesma também levou à crença que uma pessoa

pode criar a necessidade dentro de outra pessoa. Ninguém pode criar

uma necessidade de realização, uma necessidade de preservação, etc,

dentro de outra pessoa, da mesma forma pela qual não pode criar a

fome, a sede ou o impulso sexual. Tudo o que pode ser feito é

satisfazer ou contra-satisfazer tais necessidades. Há aqui uma

consequência da natureza biológica do ser humano. Todas as

necessidades são intrínsecas ao indivíduo. As necessidades podem

estar latentes ou ativas, mas existem porque a pessoa existe.

Se todas as necessidades ativas existem, é possível modificar sua

intensidade através da satisfação ou da contra-satisfação. É possível

também ativar necessidades latentes, através da satisfação de níveis de

aspiração mais baixos destas necessidades, mas não é possível fazer

com que necessidades que não existam passem a existir. Assim,

também não é possível fazer com que a motivação passe a existir. Se

as necessidades são os motivadores do comportamento e se não é

possível criar necessidades em outra pessoa. então a conclusão lógica é

de que uma pessoa não pode motivar outra.

A utilização dos termos motivação e satisfação como sinônimos

proliferou tanto na literatura administrativa contemporânea que muitos

administradores pensam mesmo que exista um relacionamento direto

entre eles. Dessa forma, passaram a acreditar que poderiam realmente

motivar seus empregados e que a forma de motivá-los é satisfazê-los.
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Uma compreensão da verdadeira natureza da motivação mostraria que

os administradores não induzem seus empregados a comportamentos

positivos através de fatores de motivação ou então pela tentativa de

motivá-los, uma vez que são os fatores de satisfação e de contra-

satisfação os verdadeiros determinantes do comportamento humano

positivo ou negativo.

Os fatores de motivação têm um papel a desempenhar em relação ao

comportamento humano, sendo este papel diferente daquele que até

hoje a literatura leva a acreditar. Fatores de motivação são os

energizadores do comportamento. mas não são os reais determinantes

da direção do comportamento.

O esclarecimento de velhos mitos sobre motivação não virá facilmente,

mas a angústia deste redirecionamento valerá a pena, na medida em

que puder elevar a eficácia administrativa.

Fonte: Extrafdo e resumido de ARCHER, Earnest R. O Mito da motivação. The Personnel
Administrator, Dec 1978.
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Anexo 3

Premissas sobre o ser humano no trabalho

Douglas McGregor reproduziu, em uma teoria de motivação, premissas

clássicas sobre a própria natureza humana no trabalho; sobre as

tendências do homem ao bem e ao mal.

A visão de McGregor é apresentada segundo duas teorias, chamadas

simplesmente de X e V.

A teoria X é a mais clássica e permanente na história da organização

humana. Conheciam-na bem tanto Hobbes, na formulação de sua teoria

política, quanto Taylor, nos primórdios da administração científica.

A teoria V, por sua vez, constituiu uma proposta segundo a qual os

seres humanos são essencialmente bons e direcionados ao trabalho, e

produzirão em níveis elevados se lhes forem concedidas as condições

adequadas.

o dilema entre o bem e o mal se repete na teoria da motivação para o

trabalho: o ser humano, se libertando totalmente, tenderá para o bem

ou para o mal? Trabalhará mais ou menos? Nesse dilema, a maioria

das organizações do mundo moderno preferiu a teoria X, que é a do

controle e da busca da conformidade, embora não deixe de esconder

uma atração pela teoria V.

o próprio McGregor era extremamente pessimista com relação à sua

teoria V. Segundo ele, as premissas sobre o trabalho, implícitas na

visão X, estão tão arraigadas na sociedade que só com mudanças

profundas e difíceis poderiam ser introduzidas novas crenças.

Fonte: Extrafdo e resumido de MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a
arte de ser dirigente. Rio de Janeiro: Record, 1991.
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Teoria X

As idéias tradicionais de direção e controle

A eficiência será elevada quando: Supõe Que:
· a autoridade fluir numa corrente simples · o trabalho é basicamente desagradável á
que vai dos superiores aos subordinados maioria das pessoas;
dentro da orqanização:
· a supervisão for minuciosa e a faixa de · a maioria das pessoas prefere ser dirigida.
controle pequena; Tem pouca inclinação para ser responsável

e possui pouca ambição;
· o indivíduo for considerado como um ser · muita gente quase não tem capacidade
social isolado e suas propriedades fisiológi- para usar a criatividade na resolução de
cas forem respeitadas na organização; problemas da orqanização:
· o trabalho for rotineiro. · a motivação sedá somente ao nível da

subsistência;
· a maioria das pessoas precisa ser bem
controlada e dirigida para atingir os objetivos
da oroanízacão.

Teoria Y

A integração dos objetivos individuais e organizacionais

A eficiência será elevada quando: Supõe que:
· a autoridade fluir de fontes formais e · o trabalho é tão natural quanto o
informais - para cima, para baixo e através divertimento se as condições forem
da organização - que sejam orientadas numa favoráveis;
mesma direção;
· a supervisão for geral e a extensão do · o autocontrole é geralmente indispensável
controle ampla; na aouislcão de fins dentro da oraanização;
• O indivíduo puder se comportar como um · o autocontrole, de acordo com os objetivos
ser social e psíquico - bem como um ser da organização, é uma função de recompen-
fisiológico - isto é, quando o trabalho não sas que satisfaçam as necessidades sociais
ignorar o homem global; e do ego, bem como as necessidades de

subsistência.
· o trabalho for um todo com sentido, · a capacidade para usar a criatividade .na
oferecendo. alguma diversidade e solução de problemas da organização está
requerendo alqurna habilidade e lulqarnento. distribuída amplamente entre a população:

· essa capacidade de criatividade não está
sendo usada como poderia ser nas
orqanlzações.

Fonte: GOLEMBIEWSKI, Robert. Organização do trabalho - Teorias e técnicas. Publicado por
HAMPTON, David R. Conceitos de comportamento na administração. São Paulo: EPU-
Pedagógica e Universitária, 1973. p.24-26.
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2. GESTÃO CONTEMPORÂNEA

Mas afinal, quais são os skills de gerenciamento necessários para que os

dirigentes possam cumprir com suas obrigações? Os atuais dirigentes, que

satisfazem as condições requeridas, são natos ou "fazem-se"? O êxito provém

de um certo número de capacidades e traços pessoais, ou haverá muitas

combinações de características que possam traduzir-se numa chefia eficiente?

A capacidade gerencial - ou o seu potencial - será propriedade do indivíduo, ou

um termo para descrever uma relação entre pessoas? E, finalmente, dentro de

vinte anos, o cargo de dirigente exigirá as mesmas capacidades básicas e os

mesmos traços pessoais que hoje?

De acordo com McGregor30, até os anos 30, foi opinião corrente que a chefia era

propriedade do indivíduo, que apenas um número limitado de pessoas possuíam

as capacidades e os traços pessoais que as habilitavam a tornar-se dirigentes.

Além disso, supunha-se que capacidades e traços pessoais eram bens mais

herdados do que adquiridos.

Em consequência destas convicções, a investigação científica, neste campo, era

orientada para a identificação das características universais de chefia a fim de

que os dirigentes em potencial fossem encontrados mais facilmente.

No entanto, o estudo das ciências sociais, depois dos anos 30, tomou novos

rumos. Alguns sociólogos começaram a interessar-se pelo estudo do

comportamento, além das características pessoais dos dirigentes. E, como

resultado, surgiram idéias absolutamente novas a cerca da natureza da chefia.

É, contudo, absolutamente improvável que exista um padrão básico único de

capacidades e características de personalidade aplicável a todos os dirigentes.

As características de personalidade do chefe de empresa não estão isentas de

30. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965.
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importância, mas, as que são essenciais, diferem consideravelmente segundo as

circunstâncias.

Na mesma empresa, diferentes funções (vendas, finanças, produção) requerem

capacidades e competências de chefia bastante diferentes. Os chefes que

satisfazem numa função podem não corresponder em outras. Por outro lado,

chefes cujas capacidades e traços de personalidade diferem consideravelmente

mostram-se igualmente eficientes quando sucedem um ao outro numa situação

determinada. Dentro de limites bastante largos, os pontos fracos de certas

características podem ser compensados em outras.

Muitas das características que têm sido consideradas essenciais para o dirigente

não contribuem, na realidade, para diferenciar o chefe eficiente dos que não o

são. As investigações, dos últimos vinte anos, levam-nos à conclusão de que

temos de olhar para além das qualificações pessoais do chefe para

compreendermos o significado da chefia.

"Se aceitarmos o ponto de vista de que a chefia consiste numa relação entre o

dirigente, os seus subordinados, a organização e o meio social, e se

reconhecermos que estes fatores situacionais estão sujeitos a alterações

substanciais com o decorrer do tempo, teremos de admitir que não estamos

aptos a predizer as características pessoais necessárias à chefia de que uma

organização precisará dentro dos próximos dez ou vinte anos.

Por consequência, uma das tarefas essenciais da gestão contemporânea é

proporcionar uma existência heterogênea de recursos humanos, dos quais

possam ser apurados indivíduos para satisfazerem uma diversidade de

condições, específicas mas não prevlslveis.?"

31. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965. p.253.
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2.1. PRESSUPOSTOS, DA ADMINISTRAÇÃO CIENTíFICA

"Tne best management is a true science resting upon clearly defined
laws, rules, and principIes as a foundation. In the past, the man has
been first; in the future the system must be first. "

(Frederick W. Taylor)

A vida organizacional é frequentemente rotinizada como a precisão de um

relógio. Espera-se que as pessoas cheguem ao trabalho num determinado

horário, realizem um determinado conjunto de atividades, descansem em horas

marcadas e que, então, terminem suas obrigações até a hora de irem embora.

Em muitas empresas, um turno de trabalhadores substitui o outro de uma

maneira tão metódica de forma que o trabalho continue ininterruptamente vinte e

quatro horas por dia, todos os dias do ano.

Na maioria das vezes, o trabalho é bastante mecânico e repetitivo. Eles são

"desenhados" para funcionarem como máquinas e espera-se que seus

funcionários comportem-se como se fossem partes dessa máquina.

Foi, justamente, com a invenção e proliferação das máquinas, particularmente no

período da revolução industrial na Europa e Estados Unidos, que os conceitos

de organização realmente se tornaram "mecanizados". Foi o uso de máquinas,

especialmente em indústrias, que fez com que as organizações se adaptassem

às necessidades e se organizassem de acordo com elas.

Se' compararmos as mudanças na organização acompanhando os passos da

revolução industrial, notaremos uma tendência crescente à direção da

burocratização e "rotinização" da vida em geral.

Durante o século XIX, várias tentativas foram feitas para codificar e promover as

idéias que poderiam levar à eficiência organizacional e ao gerenciamento do

trabalho. As reflexões de Adam Smith sobre a divisão de trabalho foram
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seguidas pela demonstração de produção em massa de EIi Whitney, pela

publicação do tratado sobre a visão científica na organização de Charles

Babbage, além das teorias clássicas de Henri Fayol e F.W.Mooney. Foi,

portanto, por meio das idéias desses estudiosos que tantos princípios

mecanicistas organizacionais se tornaram parte integrante na nossa rotina diária.

Enquanto muitos aprovam esses princípios, é significativo o fato de todas as

teorias desenvolvidas terem dado pouca importância aos aspectos humanos da

organização.

Foi somente no começo do século XX, contudo, que essas idéias gerais foram

realmente sintetizadas em uma teoria de organização e gerenciamento. O

principal elemento dessa teoria é a sugestão de que organizações devem ser um

sistema racional que opera da maneira mais eficiente possível.

Segundo Freedman32, a, assim chamada, "administração científica" teve seus

princípios definidos pelo engenheiro Frederick Winslow Taylor em 1911 quando

da publicação de seu livro The Principies of Scientific Management, o qual expôs

as regras para uma organização industrial eficiente. Esse livro é considerado

hoje um clássico da literatura empresarial; suas idéias modelaram o processo

industrial e definiram as responsabilidades da gerência para gerações de

administradores.

De acordo com Taylor, a causa fundamental do desperdício do esforço humano

era a gerência não-científica. Em outras palavras, ele achava que os gerentes

- davam demasiada importância ao output do trabalho e não suficiente importância

aos processos pelos quais o trabalho era feito.

Morgan33 sumariza assim os cinco principais princípios de Taylor:

1. "Mude toda responsabilidade de organização do

trabalho do trabalhador para o gerente"; gerentes devem

32. FREEDMAN, David H. Is management still a science? Harvard Business Review, Nov/ Dec 1992.
33. MORGAN, Gareth. Images of organization. Newbury Park: Sage Publications, 1986. p.30.
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fazer toda a parte "pensante" relacionado ao

planejamento do trabalho, deixando para os trabalhadores

a obrigação da implementação.

2. "Use métodos científicos" para determinar a maneira

mais eficiente de fazer o trabalho; defina as obrigações

do trabalhador especificando o modo preciso de como o

trabalho deve ser feito.

3. "Selecione" a melhor pessoa para realizar o trabalho

designado.

4. "Treine" o trabalhador para fazer o serviço

eficientemente.

5. "Monitore" a performance do trabalhador para ter

certeza de que os procedimentos apropriados estão

sendo seguidos e que os resultados desejados serão

atingidos.

Aplicando esses princípios, Taylor advogava o uso de "tempos e métodos" para

analisar e padronizar as atividades do trabalho. Seu approach científico pedia

uma observação e medição detalhada do mais rotineiro processo a fim de

otimizar a performance.

o sistema de Taylor mandava "achar o procedimento mais eficiente e alocar

pessoas treinadas para realizá-Ias do modo mais preciso. Todo o "thinking" é

feito pelos gerentes, deixando todo o "doing" para os funcionários.

o princípio de separar o planejamento e definição do trabalho de sua execução

é, frequentemente, visto como o elemento mais pernicioso da teoria

administrativa de Taylor uma vez que ele, efetivamente, divide o trabalhador em
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"mão" e "cérebro". Como Taylor costumava dizer aos trabalhadores: "Não é

para vocês pensarem. Há outras pessoas que são pagas para pensar por

vocês". Homens não eram mais do que "força de trabalho", energia ou força

necessária para "girar" a máquina organizacional. Os trabalhos que eram

requisitados a realizar eram simplificados até o último grau, de forma que os

trabalhadores fossem "baratos", fáceis de treinar, supervisionar e substituir.

O efeito da gerência científica de Taylor no "chão-de-fábrica" foi enorme:

aumento fantástico de produtividade e a substituição de mão-de-obra

especializada em não especializada. Entretanto, a experiência dos últimos vinte

anos tem ensinado às organizações que, no novo ambiente de negócio, os

"princípios científicos" são uma receita para o desastre. Em mercados altamente

voláteis, a fragmentação do trabalho, a separação do planejamento de sua

execução e o isolamento dos trabalhadores criam organizações "rígidas" que

não são capazes de se adaptarem às mudanças.

Muito da apatia, falta de entusiasmo e falta de orgulho - tão comumente

encontradas nas fábricas modernas - não são meras coincidências: foram

originadas pela abordagem mecanicista que dominou a vida do trabalho. A

racionalidade sublinhada nos princípios mecanicistas é o que se chama

atualmente de "racionalidade funcional".

"Set goals and objectives and go for them.
Organize rational/y, efficiently and c/ear/y.
Specify every detai! so that everyone will be
sure of the jobs that they have to perform.
Plan, organize and control, control, control."

(Morgan Gareth)
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A abordagem mecanicista nas organizações se tornou incrivelmente popular,

particularmente devido à sua eficiência na performance de certas rotinas, mas

também, por causa da sua característica em reforçar e sustentar padrões

particulares de poder e controle. A metáfora da máquina tem especial apelo a

indivíduos e grupos que anseiam em exercer um controle de perto sobre outras

pessoas e suas atividades.

Finalmente, se prestarmos atenção, verificaremos que os princípios científicos

de gerenciamento são, frequentemente, a causa de muitos problemas

organizacionais modernos, pois, ao se visualizar uma organização como um

processo técnico racional, corre-se o risco de subestimar os seus aspectos

humanos e não perceber que os desafios de uma organização são muito mais

complexos, incertos e difíceis do que aqueles de uma simples máquina.
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2.2. A ARTE DE SER DIRIGENTE

"In tone and lemper, lhe 1980's were lolal/y differenl from lhe 1970's.
Indeed, lhe 1980's were less an extenston of lhe 1970's then they were
lhe resúlt of botn lhe 1960's and lhe 1970's. In lhe 1960's, we wanted
to make lhe world better. In lhe 1970's, we wented only lo make
ourselves better. Now, in lhe 1990's, we seem to be uncertain about
whelher we can make anything better."

(Warren Bennis)

Se os dirigentes das organizações fossem avaliados pelas oportunidades que

perderam por terem dito "não" ou por terem se omitido, boa parte deles seria

demitida. O que nunca saberemos é o valor real dessa perda, pois ela não é

contabilizada nem relatada.

A constante incerteza, as dificuldades e as restrições têm aumentado a

insegurança dos executivos. E a atitude predominante é não se arriscar, não

ousar, não inovar. Assim, novos negócios e novos produtos são recusados por

medo de se expor perante o chefe e os colegas. E pelo risco de não dar certo.

Pelo receio de defender suas idéias. Ou pela simples insegurança de que a

idéia seja vetada pelo superior, que, a rigor, sofre das mesmas pressões e

incertezas. E a melhor maneira de não correr risco é não se expor e nem fazer

nada de novo ou de diferente.

-Chiavenato coloca que "em uma organização que não muda nem estimula a

criatividade, o gerente tem medo de inovar. A inovação passa a ser um risco,e a

palavra mais usada é 'NÃO'. E quando o gerente diz 'sim' a uma boaidéja~-,
inovadora, ele está abrindo todo um processo de risco. É mais confortável e

seguro dizer 'não', pois, assim, todos se frustram, todos perdem e o que se perde

é sem responsabilidade. O impacto dessa atitude é terrível. E a ironia desse

cenário, tão comum, é que nunca as organizações precisaram tanto da

capacidade criativa, inovadora e arrojada dos seus gerentes como aqora.?"

34. CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas. São Paulo: Atlas, 1996. p.73.
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Ao discorrer sobre a função gerencial, Motta35 aponta que gerência é a arte de

pensar, de decidir e de agir; é a arte de fazer acontecer, de obter resultados.

Resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados, mas que

têm de ser alcançados através das pessoas e numa interação humana

constante.

De um lado, pode-se tratar a gerência como algo científico, racional, enfatizando

as análises e as relações de causa e efeito, para se prever e antecipar ações de

forma mais consequente e eficiente. De outro, tem-se de aceitar a existência, na

gestão, de uma face de imprevisibilidade e de interação humana que lhe

conferem a dimensão do ilógico, do intuitivo, do emocional e espontâneo e do

irracional. Dirigentes, diz Motta, devem entender a gestão moderna em ambos

os sentidos.

Em primeiro lugar, devem conhecer as dimensões formais e previsíveis do

processo decisório organizacional, ou seja:

1. as formas de divisão e especialização do trabalho, bem

como de distribuição do poder e autoridade para melhor

utilizar recursos hierárquicos e de poder;

2. a maneira de captar, processar e analisar informações

externas e internas para melhor agir na formulação de

políticas, de estratégias organizacionais e na solução de

problemas;

3. as alternativas de definição de processos sequenciais

interdependentes que levem ao alcance de resultados, para

poder atuar na coordenação e no controle;

35. MOITA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro:
Record, 1991.

66



Nova Postura do Administrador Financeiro: Gestão Contemporânea,

4. as formas comportamentais humanas - individuais e

grupais - que se estabelecem em uma organização de

trabalho, para saber que ações gerenciais produzem

respostas comportamentais mais adequadas.

Em segundo lugar, e mais importante que esses conhecimentos de natureza

formal da organização, os dirigentes devem se familiarizar com as dimensões do

informal, do improvável e do imprevisto que se passa no meio organizacional.

Assim, é necessário que os dirigentes:

1. conheçam os limites humanos e organizacionais da

racionalidade administrativa para saber considerá-los na

tomada de decisão;

2. aprendam a avaliar e agir com base em informações

ainda ambíguas, imprecisas e pouco analisadas, para

melhor enfrentar os riscos e incertezas inerentes ao

planejamento organizacional;

3. adquiram grande capacidade de adaptação e de

antecipação ao não-rotineiro, para manter a coerência da

ação organizacional na ocorrência de emergências e de

imprevistos;

4. desenvolvam continuamente habilidades interpessoais

para garantir maior eficiência, lealdade e satisfação

humanas no trabalho, obtendo um melhor equilíbrio no

sistema individual de contribuiçãol retribuição.

A visão mais comum e pragmática da gerência contemporânea, continua Motta, é

de que ela é menos planejável e suscetível de trato racional do que se pensava

anteriormente.
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o gerente contemporâneo é visto menos como um decisor racional, planejador

sistemático e supervisor de atividades ordenadas e mais como um desbravador

de caminhos, encontrando soluções e tomando decisões com base em

informações incompletas, coletadas esparsamente em meio a um processo

gerencial fragmentado e descontínuo (Quadro 5).

o dirigente é cada vez mais a peça fundamental de um processo decisório

organizacional inerentemente caracterizado por doses elevadas de ilógica. O

êxito do trabalho do dirigente depende de sua capacidade de controlar a

organização que dirige, em função dos objetivos desejados, mesmo que para

isso tenha de manter certas dimensões anárquicas. A organização, por ter de

ser hoje mais fluida e ambígua, não resistiria a ações constantes para reordená-

la ou enquadrá-Ia em estruturas mais rígidas.

Nesse sentido, "uma competência que parece, cada vez mais, importante",

aponta Yukl, "é o 'auto-aprendizado' ou 'o aprender a aprender'. É a habilidade

da análise introspectiva de seus próprios processos cognitivos (a maneira como

você define e resolve problemas) e de encontrar caminhos para melhorá-los.

Habilidade cognitiva é requerida para desenvolver modelos mentais mais

apurados, maturidade emocional é, também, necessária para aprender dos

próprios erros e flexibilidade, por sua vez, é importante para poder mudar seus

pressupostos e pensamentos em resposta a um mundo em rnudança.?"

Para a ação pragmática nesse meio organizacional é que se ressalta a

necessidade de aprimorar a arte de julgamento e o desenvolvimento de

habilidades humanas em lidar com indivíduos e grupos. Os estudos sobre

comportamento humano e sobre processo decisório nas organizações de

trabalho são vistos como uma grande ajuda aos atuais e futuros dirigentes. .i

·1
Yukl também destaca a "importância da sensibilidade às diferenças culturais.

Essa competência envolve, não apenas, empatia e diplomacia, mas o profundo

36. YUKL, Gary. Leadership in organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. p.399.
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conhecimento de valores, crenças e atitudes de pessoas com backgrounds

bastante díterentes.?" Sensibilidade cultural é necessária ao gerenciamento da

força de trabalho - que se torna muito mais diversificada - e é essencial na

administração internacional conforme a competição estrangeira se intensifica,

mercados externos se tornam mais relevantes e as empresas se tornam mais

multinacionais.

Habilidades gerenciais no processo decisório organizacional, diz Motta, são

múltiplas e não restritas aos aspectos formais de programação, planejamento e

controles. Envolve dimensões políticas de poder, de interesses conflitantes e

dimensões sócio-psicológicas e de relacionamento individual e grupal (Quadros

6 e 7).

Espera-se que dirigentes adquiram a capacidade de tratar o comportamento

administrativo não só nos seus aspectos formais ou do ponto de vista do

contexto social e político, mas também nos seus aspectos de motivação

individual e condições de trabalho. É necessário que dirigentes aprendam a

comprometer indivíduos com a ação cooperativa e com a inovação, lidando

diariamente com conflitos, acomodação, pessimismo, aceitação de ineficiência e

pressões para a manutenção do status quo.

Segundo Selznick, "o desafio à crlatívtdade envolve transformar homens e

grupos de unidades 'neutros' em participantes ativos e comprometidos. Isso é,

em última análise, um processo educativo. Bem se sabe, que dirigentes efetivos

devem conhecer o significado e compreender as técnicas de educação. Educar

é mais do que um 'estreito' treinamento técnico; significa ensinar as pessoas a

pensarem por si mesmae.?"

A compreensão dos processos organizacionais de ação e decisão torna-se,

portanto, extremamente importante para a ação gerencial no meio

organizacional. E a essência do trabalho gerencial não é, somente, fazer as

31. YUKL, Gary. Leadership in organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. p.399.
38. SELZNICK, P. Leadership in administration. New York: Harper & Row, 1957. p.150.
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organizações operarem com eficiência e eficácia, e sim, partir para o

desconhecido, assumir riscos, inovar e experimentar para descobrir novas e

melhores maneiras de fazer as coisas. Não é uma tarefa simples, pois exige

conhecimentos e habilidades no trato de questões técnicas e sociais que

constituem os processos organizacionais.
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Quadro 5

Funções do dirigente: Mitos e verdades

Mitos Verdades

Pessoa com status, autoridade e poder. Tem Pessoa com status, às vezes, duvidoso; poder e
sala imponente em andar elevado. Toma autoridade dependente de injunções contínuas e
decisões rápidas, analisa informações e supera de informações obtidas de várias maneiras.
obstáculos. Confiante e seguro no sucesso das Negocia assuntos diversos, ganhando e
decisões (imagem de "super-homem"). perdendo. Tenso, nervoso e incerto quanto ao

resultado das decisões.

Atuação baseada em ações ordenadas e Atuação baseada em ações desordenadas e
planejadas num processo decisório intermitentes num processo decisório marcado,
acentuadamente racional e impessoal. também, por decisões intuitivas e influenciadas

por lealdades pessoais e comunicações verbais.

Preocupação prioritária com polrticas, diretrizes e Preocupação prioritária com operações atuais e
desenvolvimento futuro da oruanlzacão. solução de problemas prementes.

Trabalho programado, com fases previsíveis e Trabalho não-programado, em grande parte,
problemas antecipados para enfrentar imprevisível. Enfrentamento constante de
continaências e superar dificuldades. continaências e de problemas desconhecidos;

Instrumentos de trabalho: metas, planos, Instrumentos de trabalho: surpresas, sustos,
programas, obietivos resultados e prazos. contingências, problemas.

Reúne-se para planejar e resolver problemas. Reúne-se para discutir as dificuldades das rotinas
e debater temas na presunção de que poderá
haver problemas.

Recebe informações fundamentais para a Recebe informações fundamentais através de um
decisão através de relatórios de assessores, sucessivo e variado número de contatos
memorandos internos, impressos de pessoais, por comunicação verbal, telefonemas,
computadores e em reuniões programadas. bate-papos informais e em reuniões de última

hora.

Comportamento formal e contemplativo. Comportamento informal e interativo.

Trabalha com sistematização, afinco e Trabalha assistematicamente, de forma
profundidade em um número reduzido de tarefas superficial e intermitente em um grande número
e informações mais importantes para a tomada de tarefas, exercendo funções diferentes no que
de decisão. se refere a cada tarefa.

Trabalho prospectivo, de médio e longo prazos, Trabalho restritivo, de curto-prazo, orientado a
orientado para soluções e integrado com as problemas e fragmentado no que se refere às
diversas áreas da organização. diversas áreas da organização.

Fonte: MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a arte de ser dirigente.
Rio de Janeiro: Record, 1991. p.24-25.
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Quadro 6

Habilidades gerenciais

Habilidades Significado Objetivo

COGNITIVA Saber categorizar problemas Aprender sobre administração a
administrativos e ver relações partir do estoque de conheci-
entre categorias. Compreender mentos existentes sobre defini-
o particular através do ção de objetivos e formulação
conhecimento do geral. de políticas e as idéias sistema-

tizadas sobre estruturas, proces-
sos, técnicas e comportamentos
oraanizacionais.

ANALíTICA Saber a utilidade e a Aprender a decompor proble-
potencialidade das técnicas mas administrativos, identificar
administrativas e adquirir mais variáveis fundamentais, estabe-
realismo, profundidade e lecer relações de causa e efeito
criatividade na solução de na busca de novas soluções,
problemas. objetivos, prioridades e

alternativas de ação.

COMPORTAMENTAL Comportar-se de forma diferente Aprender novas maneiras de
do anteriormente acostumado interação humana dentre
para obter respostas padrões alternativos conhecidos
comportamentais mais e validados socialmente, como
consistentes com objetivos de novas formas de comunicação
eficiência, eficácia, satisfação e de interação grupal ou de
segurança no trabalho. exercer ou lidar com poder e

autoridade.

AÇÃO Desenvolver capacidade de Aprender sobre si próprio, sobre
interferir intencionalmente no sua função e sobre os objetivos
sistema organizacional, ou seja, e condições operacionais de sua
de transformar objetivos, organização. Desenvolver
valores e conhecimentos em comprometimento com a missão
formas efetivas de ação. sócioeconômica da instituição

em que trabalha.

Fonte: MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a arte de ser dirigente.
Rio de Janeiro: Record, 1991. p.29.
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Quadro 7

Mitos sobre qualidades básicas e suficientes

para o exercício de funções gerenciais

Qualidades Mitos sobre a Padrões de Realidades sobre a
suficiência recrutamento insuficiência

decorrentes

BOM SENSO É a qualidade central do Pessoas razoáveis, Bom senso e experiência
gerente. A visão do senso incapazes de riscos são requisitos para todas
comum e a experiência indevidos e com grande as funções importantes.
são suficientes para a experiência de trabalho. A complexidade dos sis-
administração eficiente de temas organizacionais
uma organização. modernos exige habilida-

des gerenciais que ultra-
passam em muito as que
podem ser aprendidas
pelo bom senso e
experiência.

AUTORIDADE DO É fonte de legitimidade e Pessoas hábeis no uso do O comportamento admi-

CARGQ
poder suficiente para poder e da autoridade e nistrativo de um indivíduo
influenciar pessoas e com visão de mando. é produto de um conjunto
obter os comportamentos imenso de fatores internos
administrativos desejados. e externos ao seu meio de

trabalho, grande parte
deles incontrolável pela
autoridade hierárquica.

QUALIDADE DA A qualidade técnica da Profissionais capacitados A implementação é um

DECISÃO
decisão política é a base e de competência processo da mesma na-
principal para obtenção de comprovada no exercfcio tureza e passível das
consenso e para resposta de funções técnicas, mesmas influências téc-
adequada do meio típicas da organização nicas e políticas que a
organizacional. que pretende dirigir. formulação de diretrizes.
Implementação eficiente é Capacidade técnica do
a decorrência técnica e dirigente é importante,
natural da boa decisão mas a qualidade da
poHtica. decisão não garante

implementação eficiente.

CONHECIMENTO DE O conhecimento da Pessoas experientes no O conhecimento de. pro-

PROCEDIMENTOS
"máquina administrativa", exercício de funções cedimentos burocráticos é
ou seja, o domínio dos burocráticas e uma ajuda para açã3 efi-

BUROCRÁTICOS procedimentos adminis- conhecedoras de leis, ciente no status quo admi-
trativos normalmente normas e procedimentos nistrativo, mas pouco tem
usados em uma organi- administrativos a ver com a capacidade
zação, é suficiente para pertinentes de decisão e inovação que
alcançar os resultados constituem as habilidades
desejados. gerenciais modernas.

Fonte: MOTIA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea - A ciência e a arte de ser dirigente.
Rio de Janeiro: Record, 1991. p.33-34.
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2.3. GERENTES E LíDERES SÃO DIFERENTES

'tt seems to me that business leaders have much more in common
With artists, scientists and other creative thinkers than they do with
managers."

(Abraham Zaleznik)

Liderar não é o mesmo que gerenciar. Muitos executivos não entendem a

diferença entre ser líder e ser gerente e, portanto, não visualizam, com clareza,

como desempenhar suas obrigações dentro da organização. Apesar de alguns

gerentes serem líderes e alguns líderes serem gerentes, liderar e gerenciar não

são atividades idênticas (Anexo 4).

Segundo Certo, gerenciamento consiste na "compreensão racional da situação e

a seleção sistemática de objetivos e metas (o que deve ser feito);

desenvolvimento sistemático de estratégias para se atingir os objetivos;

equacionamento dos recursos requeridos; desenho, organização, direção e

controle das atividades necessárias à realização das metas selecionadas; e,

finalmente, motivação e recompensa das pessoas que realizam o trabalho.v"

Sob essa perspectiva, liderança - como uma das atividades primárias da

influência - é um subset do gerenciamento. Gerenciar tem um escopo maior do

que liderar e tem preocupações comportamentais (no que diz respeito a

controles, recompensas e motivação), assim como não comportamentais.

Portanto, sob esse prisma, liderança enfatiza, basicamente, temas

comportamentais.

"A cultura gerenciai", aponta Zaleznik, "enfatiza racionalidade e controle. Se a

energia (das pessoas) deve ser direcionada para objetivos, recursos ou

estruturas organizacionais, o gerente é quem soluciona tal dilema. Ele pergunta:

39. CERTO, Samuel C. Modem management - Diversity, quality, ethics and the global environmenl.
Boston: Allyn and Bacon, 1994. p.348.
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'Quais problemas têm que ser resolvidos e quais as melhores alternativas para

se alcançar os resultados de forma que as pessoas continuem a contribuir com

essa organização?' Liderança, visto dessa forma, é, simplesmente, uma

ferramenta útil no direcionamento do negócio; e para cumprir sua tarefa, o

gerente solicita que as pessoas operem eficientemente em diferentes níveis de

status e responsabilidade. Não é preciso nem genialidade nem heroísmo para

ser um gerente, mas, no lugar, persistência, drive, trabalho árduo, inteligência,

habilidade analítica e, talvez o mais importante, tolerância e boa vontade.?"

Ainda sobre a controvérsia da diferença entre liderança e gerenciamento, Yukl

acrescenta que lia diferença também envolve o propósito de influenciar os

processos. É óbvio que uma pessoa pode ser um líder sem ser gerente, assim

como pode ser um gerente sem liderar. Ninguém tem colocado que

gerenciamento e liderança são equivalentes, mas o grau de interface é o ponto

da discórdia. Alguns escritores colocam que as duas coisas são

qualitativamente diferentes e, até, mutuamente, exclusivas. A essência desse

argumento parece ser que gerentes são orientados para a estabilidade e líderes,

para a inovação; gerentes fazem com que as pessoas façam as coisas mais

eficientemente, e líderes, com que as pessoas concordem sobre que coisas

devem ser feitas.,,41

Dessa forma, gerentes se relacionam de acordo com o papel que representam

numa sequência de eventos, num processo de decisão, enquanto líderes - que

são voltados às idéias - se relacionam de forma mais intuitiva.

liA distinção é, simplesmente, entre a atenção do gerente em como as coisas são

feitas e a do líder em o gue os eventos e decisões significam aos envolvidos no

processo. Gerentes tendem a encarar as relações humanas como um mero

processo de troca, transformando uma relação - normal entre as pessoas - de

'ganho e perda' em 'ganho e ganho'. Assim, sua preocupação se volta aos

40. ZALEZNIK, Abraham. Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, Marl
Apr 1992. p.127.
41. YUKL, Gary. Leadership in organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. p.04.
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procedimentos e não à substância; voltando-se ao problema do como tomar

decisões e não em quais decisões tomar.?" (Quadro 8)

"Managers are people who do things right and
leaders are people who do the right things".

(Warren Bennis)

Kotter", também ao discorrer sobre as diferenças entre' liderança e

gerenciamento, coloca que liderança é diferente de gerenciamento, porém, não

pelas razões que a maioria das pessoas acreditam. Liderança, diz, não é mística

ou misteriosa. Não tem nada a ver em ter carisma ou qualquer outro traço

exótico de personalidade. Tão pouco a liderança é, necessariamente, melhor do

que gerenciamento ou um substituto a ele.

As empresas devem se, lembrar, quando tentam melhorar a habilidade de

liderança de seus executivos, que uma liderança forte, porém, fraca capacidade

de gerenciamento não é ter uma situação melhor - às vezes, na realidade, é até

pior - do que a situação reversa. O desafio é combinar forte liderança com forte

gerenciamento e usar um como contraponto do outro.

,Liderança e gerenciamento, portanto, são, dois distintos e complementares

sistemas de ação. Cada um tem sua função específica e atividades

características. Ambos são necessários à obtenção do sucesso em um ambiente

deneqóclo, cada vez mais, complexo e volátil.

Assim sendo, segundo Kotter, gerenciamento diz respeito a lidar com

complexidade. Suas práticas e procedimentos são responsáveis, em boa parte,

a um dos mais significativos desenvolvimentos deste século: a emergência das

grandes organizações. Sem um bom gerenciamento, organizações complexas..
podem se tornar tão caóticas a ponto de ameaçarem sua própria existência.

42. ZALEZNIK, Abraham. Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, Mar/
Apr 1992. p.132. '
43. KOTIER, John P. What leaders real1y do. Harvard Business Review, May/ Jun 1990.
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Liderança, ao contrário, diz respeito a lidar com mudanças. Tecnologias mais

avançadas, competição internacional maior, quedas de barreiras de mercado,

capacidade ociosa de produção nas indústrias e mudanças demográficas da

força de trabalho estão entre os muitos fatores que têm contribuído à aceleração

das mudanças mundiais. O resultado significa que fazer o que era feito ontem,

ou mesmo, fazendo 5% melhor, não é mais a fórmula para o sucesso.

Mudanças, cada vez mais, radicais são necessárias para sobreviver e competir

nesse novo ambiente. Mais mudança, contudo, sempre demanda mais liderança.

Essas diferenças de funções - lidar com complexidade e mudanças - dão forma

às características das atividades de gerenciamento e liderança. Cada um

desses sistemas de ação deve: 1. Decidir o que é necessário ser feito. 2. Criar

"redes" de pessoas e relacionamentos. 3. Certificar-se de que as pessoas

realmente façam o seu trabalho. Entretanto, tanto o processo de liderança como

o de gerenciamento cumpre esses três passos à sua própria maneira, como

veremos a seguir.

Estabelecer uma direção vs. planejamentos e orçamentos

As empresas, diz Kotter, administram complexidade através de planejamentos e

orçamentos - definindo metas e objetivos para o futuro, estabelecendo passos

detalhados para o seu cumprimento e, então, alocando recursos. Por outro lado,

liderar uma organização, rumo a uma mudança construtiva, começa por

estabelecer uma direção - desenvolvendo a visão do futuro em paralelo às

estratégias necessárias à produção das mudanças,para se atingir a visão.

Estabelecer uma direção não é a mesma coisa que planejar. Planejar é

gerenciar processos de forma a produzir resultados ordenados e não mudanças.'

Estabelecer direção é mais indutivo: líderes juntam uma série de dados e

procuram estabelecer padrões, relacionamentos e vínculos que os ajudem a

explicar as coisas. O aspecto de direcionamento da liderança não produz
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planos; cria visões e estratégias. Descreve um negócio, uma tecnologia ou

cultura corporativa em termos de o que deve se tornar no longo-prazo e, aí,

articula maneiras concretas para se atingir esses objetivos.

A maioria das discussões sobre visão tende a se degenerar para o lado "místico"

da coisa. A implicação é que a visão é algo tão misterioso que simples mortais

nunca a terão; desenvolver o direcionamento correto do negócio, contudo, não é

mágica. É um processo cansativo e exaustivo de armazenamento e análise de

informação. Pessoas que articulam a visão não são mágicos, mas pensadores

estratégicos dispostos a correrem riscos.

Nem visões, nem estratégias têm que ser brilhantemente inovadoras - de fato,

em geral, não são. O que é crucial não é sua originalidade, mas o quanto ela

serve aos interesses dos clientes, acionistas e funcionários; e quão facilmente

pode ser traduzida em uma estratégia competitiva reallstica.

Um"dos erros mais frequentes das ações de gerenciamento é o de "abraçar" o

planejamento de longo-prazo como a salvação para a falta de direcionamento e

inabilidade de adaptação à crescente mudança competitiva do ambiente de

negócio.

Planejamentos de longo-prazo exigem, sempre, muito trabalho e, consequente,

consumo de energia das pessoas; cada vez que algo inesperado acontece,

planos; tabelas, premissas e planilhas devem ser refeitos. Em um ambiente
- '

dinâmico, o inesperado, frequentemente, se torna o normal, fazendo com que ós '

planejamentos se tornem uma atividade extraordinariamente onerosa para a

organização.

Para uma empresa sem direção, planos, mesmo os de curto-prazo, podem se

tornar um "buraco negro" capaz de absorver uma quantidade infinita de tempo e

energia. Sem visão - para prover restrições sobre o processo de planejamento

ou guiá-lo - cada eventualidade se torna um plano. Sob tais circunstâncias,
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planos contingenciais continuam para sempre, desviando tempo e atenção das

atividades mais essenciais sem, contudo, fornecer um senso claro de

direcionamento que as empresas tanto necessitam atualmente. O que é pior, é

que, depois de certo tempo, os gerentes, inevitavelmente, se tornam céticos

sobre tudo isso e o processo de planejamento acaba se tornando um mero jogo

político.

Alinhar pessoas vs. organização e hierarquização funcional

O sistema gerencial desenvolve capacidade para atingir seus planos por meio de

organização e hierarquização funcional - criando uma estrutura organizacional e

um conjunto de cargos com o intuito de cumprir os requisitos do planejamento;

preenche, então, os cargos com profissionais qualificados, comunica-lhes o

plano, delega-lhes a responsabilidade do seu cumprimento e define sistemas de

monitoramento de implantação. A atividade equivalente da liderança, entretanto,

é o alinhamento de pessoas. Isso significa esclarecer o novo direcionamento

àqueles que possam entender a visão e criar condições de comprometimento

para a sua realização.

A característica central das organizações modernas, continua Kotter, é a

interdependência, onde ninguém tem completa autonomia, porém, todos estão

"amarrados" a uma mesma "corrente" de trabalho, tecnologia, sistema gerencial

e hierarquia. Essa corrente representa um desafio especial quando as

organizações tentam mudar.

Para aqueles executivos "super-educados" em gerenciamento e "sub-educados"

em liderança, a idéia de fazer com que as pessoas caminhem na mesma direção

representa um problema estritamente organizacional. Simplesmente criam e

organizam "sistemas humanos" a fim de que possam implantar seus planos da

forma mais precisa e eficiente possível. A empresa deve definir uma estrutura de

cargos e relacionamentos funcionais, preenchê-los com profissionais adequados,
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treiná-los, quando necessário, e decidir quanto de autoridade delegar e à quem.

Incentivos financeiros também devem ser considerados para um melhor

cumprimento do planejamento.

Alinhar é diferente. É mais um desafio de comunicação do que um problema

organizacional. Alinhar, invariavelmente, envolve conversar com as pessoas;

não só entre os membros da alta direção, mas também, com gerentes e

subordinados, assim como fornecedores, governo e, até, clientes. Alinhar

espalha o conceito de responsabilidade e poder (empowerment) em todos os

níveis da organização. Uma das razões que faz com que as empresas tenham

dificuldade em se ajustar às rápidas mudanças de mercado ou tecnologia é que

as pessoas se sentem, na grande maioria das vezes, sem poder de decisão.

Aprenderam, por experiências passadas, que, mesmo que percebam

corretamente as mudanças externas e procurem tomar ações corretivas, estão

sempre sujeitas a escutar de um superior que "isso é contra os regulamentos" ou

"não temos verba para isso". Quando todos na organização estiverem alinhados

à mesma visão, muito provavelmente, o comportamento das pessoas será

consistente ao cumprimento das metas propostas.

Motivar pessoas vs. controles e resolução de problemas

Finalmente, gerenciar é certificar-se do cumprimento do planejamento através de

controles e resolução de problemas - comparando previstos contra realizados em

seus detalhes, por meio de relatórios formais e informais, reuniões e outras

ferramentas do tipo; idenficando cada uma das variações e, então, replanejar e

reorganizar para solucionar os problemas. Mas para a liderança, atingir a visão

requer motivar e inspirar - manter as pessoas caminhando na direção certa,

apesar dos obstáculos naturais à mudança, apelando aos valores, às

necessidades e emoções básicas do ser humano.
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Uma vez que mudança é função de liderança, ser capaz de gerar um

comportamento motivado nas pessoas é importante para lidar com as barreiras

inevitáveis à mudança. Assim como, estabelecer uma direção é identificar o

caminho apropriado e, assim como, alinhar efetivamente faz com que as pessoas

se dirijam em direção e este caminho, motivar garante que terão energia para

suprimir os obstáculos.

De acordo com a lógica do gerenciamento, por sua vez, mecanismos de controle

comparam sistemas comportamentais com o planejamento e tomam ações

quando desvios são detectados. Na mesma proporção de como controles são

tão importantes para o gerenciamento, comportamentos altamente motivados e

inspirados são irrelevantes. O único propósito dos sistemas e estruturas

funcionais é o de garantir que pessoas "normais" - que se comportam de forma

"normal" - completem sua rotina de trabalho satisfatoriamente dia após dia. Não

é excitante ou glamouroso. Mas isso é gerenciamento!

Liderança, aponta Kotter mais uma vez, é diferente. Alcançar grandes visões

requer um grande esforço de energia. Motivar e inspirar dá mais "força" às

pessoas, não as empurrando na direção dos mecanismos de controle, mas

satisfazendo as necessidades humanas básicas na conquista ao sentimento de

grupo, reconhecimento e auto-estima (Quadro 9).

Bons líderes fornecem condições de motivação. Primeiro, eles articulam a visão

organizacional de maneira a se perpetuar como um dos valores individuais. Isso

faz com que 0'/ trabalho se torne importante às pessoas. Também participam,

junto com elas, na decisão de como se atingir a visão, dando-lhes um senso de

autocontrole. Suportam os esforços dos trabalhadores, na realização da visão,

assessorando-os, fornecendo-lhes feedback e, consequentemente, ajudando-os

a se desenvolver profissionalmente. E, finalmente, líderes reconhecem e

recompensam o sucesso; o que, não só, dá às pessoas um senso de realização,

como também, as fazem sentir que pertencem à uma organização que se importa

com elas.
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"Nossa principal conclusão foi que a liderança
e a gerência não são necessariamente
parentes, se bem que a liderança seja
sin6nimo de motivação."

(Alfred Tack/4

Quanto mais as mudanças caracterizam o ambiente organizacional, mais os

líderes devem proporcionar motivação às pessoas; tanto quanto, a própria

liderança. Quando isso ocorre, a liderança tende a se reproduzir por entre toda
a organização, com as pessoas ocupando múltiplos papéis de líderes e liderados

através da hierarquia. Isso tem um valor inestimável porque lidar com mudanças

em qualquer ambiente demanda iniciativa e criatividade de todas as pessoas da
organização. Nada diferente disso, funcionará.

44. Extraído da "Apostila Interativa" do curso Recursos Humanos nas Organizações ministrado pela
Professora Cecília Bergamini na pós-graduação da EAESP - FGV. p.09.
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Quadro 8

Diferentes características entre chefe e líder

(Bennis)

CHEFE LlDER

Administra . Inova
. É uma cópia É original, autêntico

Foco nos sistemas e estruturas . Foco nas pessoas
. Visão de curto-prazo . Visão de longo-prazo

Pergunta "como" e "quando" Pergunta "o que" e "por que"
. Enxerga até os limites Vislumbra horizontes

. Faz certo as coisas . Faz a coisa certa
De que forma ?
(McLean & Weitzel)

Capacitando! Liberando!
Arriscando!

Libertando! Desenvolvendo!
Prognosticando! Desafiando!

Participando!
Sendo democrático e flexível

Restringindo! Controlando!
Agindo com segurança!
Moldando! Forçando!

Regulamentando! Sufocando!
Enrijecendo!

De modo autocrático e consistente

Fonte: Extraído da "Apostila Interativa" do curso Recursos Humanos nas Organizações
ministrado pela Professora Cecrtia Bergamini na pós-graduação da EAESP- FGV. p.23.

Quadro 9

Liderança transacional vs. transformacional

(Yukl)

Transacional Transformacional

Ocorre uma troca entre o líder e o seguidor. A
troca pode ser econômica, política ou psicológica
- não existe ligação duradoura entre as partes. A
troca continua somente na medida em que ambas
as partes achem que isso vem em benefício
próprio. Os subordinados concordam em aceitar
a liderança em bases do seu emprego
remunerado.

Ocorre quando o líder procura motivos potenciais
nos seguidores, procura satisfazer necessidades
de alto nível e assume o seguidor como uma
pessoa total. Existe um relacionamento de
estfmulo mútuo. Os líderes ensinam e são
ensinados por seus seguidores, adquirindo muitas
de suas habilidades na experiência do dia a dia e
no treinamento em situação de trabalho ao
liderarem com outros líderes e seguidores.
O subordinado se compromete engajando-se na
busca de atendimento de níveis mais altos de
motivação.

Fonte: Extraído da "Apostila Interativa" do curso Recursos Humanos nas Organizações
ministrado pela Professora Cecrtia Bergamini na pós-graduação da EAESP - FGV. p.07 e 22.
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Anexo 4

Liderança: Mitos. tradições e realidades

o mito da liderança diz que os líderes são "carismáticos", que eles

possuem algum dom especial. Isto, na melhor das hipóteses, distorce

nossa apreciação dos líderes. Na pior, pode levar à adoração e ao culto

do herói. É claro que os líderes devem ser enérgicos e entusiasmados.

Mas o dinamismo de um líder não provém de poderes especiais. Ele

provém de uma forte crença numa finalidade e da disposição para

expressar essa convicção.

k,·.

Ao mesmo tempo, o mito da liderança retrata o líder como um renegado

que magnetiza um bando de seguidores com atos de coragem. Na

verdade, os líderes atraem seguidores não por obstinada rebeldia, mas

devido ao seu profundo respeito pelas aspirações alheias.

o ensino tradicional de administração nos leva a acreditar que a

organização ideal é ordenada e estável. Mas, quando os líderes de

sucesso falam sobre suas melhores realizações pessoais, falam sobre

desafiar o processo, sobre mudar coisas, sobre sacudir a organização.

o ensino tradicional de administração focaliza nossa atenção sobre o

curto-prazo, o balanço trimestral e o relatório anual. Entretanto, nos

casos de liderança que examinamos, todos os líderes eficazes

possuíam uma orientação para o futuro a longo-prazo. Eles olhavam

para além do horizonte do presente.

A administração tradicional nos ensina que os líderes devem ser frios,

distantes e analíticos - separando a emoção do trabalho. Porém,

quando líderes discutem as coisas de que mais se orgulham em suas

carreiras, eles descrevem sentimentos de inspiração, paixão, exaltação,

intensidade, desafio, interesse, bondade e, até, amor.
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Os ensinamentos da administração tradicional nos dizem que o trabalho

gerencial é, principalmente, de controle. Controle de recursos, inclusive

tempo, dinheiro, materiais e pessoas. Os líderes sabem que quanto

mais controlam os outros, menos provável é que as pessoas se

distingam. Os líderes não controlam. Eles capacitam os outros para

agir.

O mito da liderança nos diz que é solitário lá no topo. Nem tanto. Os

líderes mais efetivos que conhecemos estão envolvidos e em contato

com aqueles a quem lideram. Eles se interessam muito pelos outros e,

com frequência, referem-se àqueles com quem trabalham como sua

famflia.

A tradição sugere que os líderes dirigem e controlam os outros dando-

lhes ordens e estabelecendo políticas e procedimentos. Mas nós

sabemos que os atos dos Ifderes são muito mais importantes que suas

palavras. A credibilidade da ação é o fator determinante mais

significativo para um líder ser ou não seguido ao longo do tempo.

O mito associa à liderança a posição superior. Ele assume que, quando

você está no topo, automaticamente é um líder. Mas a liderança não é

um lugar, é um processo. Ela envolve qualificações e habilidades que

são úteis, quer se esteja na diretoria ou na linha de frente.

A realidade é que a liderança é contraditória. Para as pessoas que

estudamos, ela era de fato um assunto excitante, cheio de alegria e

divertimento. Mas era também exaustiva, estressante e rigorosa.

Liderança é paixão disciplinada.

Fonte: Extraído e resumido de KOUSES, James M; POSNER, Barry Z. O desafio da liderança
- Como conseguir feitos extraordinários em organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
Prefácio.
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Anexo 5

Definições de liderança

o termo liderança significa diferentes coisas para diferentes pessoas. É

uma palavra tirada do vocabulário comum e incorporado ao vocabulário

técnico das disciplinas científicas sem ser precisamente redefinida.

Como consequência, carrega conotações que criam arnbiquldade de

. significado.

Pesquisadores normalmente definem liderança de acordo com suas

perspectivas individuais e com o aspecto do fenômeno de seu maior

interesse. Tem sido, então, definida, ao longo do tempo, em termos de

traços individuais, comportamento, influência sobre outras pessoas,

padrões de interação, papéis de relacionamentos, ocupação de uma

administração positiva e percepção de outros quanto à sua legitimidade

de influência. Algumas definições representativas seguem abaixo:

1. Liderança é "o comportamento de um indivíduo quando se está

dirigindo as atividades de um grupo em direção a um objetivo

compartilhado." (Hemphill & Coons, 1957)

2. Liderança é "influência interpessoal, exercitada em

determinada situação e dirigida, por meio de processos de

comunicação, em direção ao cumprimento de um, ou vários

objetivos específicos." (Tannenbaum, Weschler & Massarik, 1961)

3. Liderança é lia iniciativa e manutenção de uma estrutura em

perspectiva e interação." (Stogdill, 1974)

4. Liderança é lia influência adicional sobre e acima da submissão

mecânica com as rotinas diretivas da organização."

(Katz & Kahn, 1978)
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5. Liderança é "o processo de influenciar as atividades de um

grupo organizado em direção ao cumprimento da meta."

(Rauch & Behling, 1984)

6. "Líderes são aqueles que, consistentemente, dão contribuições

efetivas à ordem social e que são percebidos e esperados para

assim procederem." (Hosking, 1988)

7. "Liderança é o processo de dar propósito (sentido de direção)

ao esforço coletivo e causar um esforço desejado para ser usado

no cumprimento deste propósito." (Jacobs & Jaques, 1990)

Fonte: Extrafdo e traduzido de YUKL, Gary. Leadership in organizations. Englewood Cliffs:
Prentice Hall, 1994. p.02-03.
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3. "DITADURA DOS NÚMEROS"

"O que é bom e útil para a humanidade como um todo, ou mesmo para
o homem isolado, já foi completamente esquecido devido à pressão
dessa competição furiosa. Os valores apreciados pelo homem
contemporâneo são aqueles que levam ao sucesso e à superação do
próximo.
Todos os meios que servem a esse fim aparecem enganadoramente
como um valor em si. Podemos definir que o erro maior do utilitarismo,
que produz efeitos catastróficos, é a confusão dos meios com o fim. O
dinheiro era originariamente um meio e a linguagem corrente ainda o
sabe quando diz, mais ou menos: 'Ele é um homem de meios'. Porém
quantas pessoas são capazes de compreender que o dinheiro em si
não representa qualquer valor?"

(Konrad Lorenz)

"0 gerente-geral de uma unidade de negócios de uma importante corporação

alemã estava participando de um seminário de três dias sobre como redesenhar

o processo de administração da empresa. No meio do caminho ele disse: 'O.k.,

o.k., já foram propostas mudanças suficientes. Agora vamos todos parar de falar

e voltar ao trabalho', E cancelou o resto do semlnãrlo.?"

Este caso exemplifica bem a atual postura do Administrador Financeiro no que

diz respeito ao seu comportamento profissional.

Em muitas reuniões financeiras não é comum tratar de coisas abstratas ou,

mesmo, expressar qualquer tipo de sentimento ou valor. É necessário se mostrar

sério e compenetrado; muitas vezes, nem mesmo levantar qualquer dúvida sobre

o assunto em pauta é visto com bons olhos. A não ser, é claro, que se queira

chamar a atenção sobre o assunto - que você domina plenamente - e, assim,

acabar trazendo sua contribuição para a resolução do problema.

"0 espírito infantil", aponta Konrad Lorenz, "é uma das características mais

essenciais, indispensáveis e humanas, no sentido mais nobre da palavra, que o

homem possui. 'O homem é realmente um homem somente quando brinca', diz

45. KETELHOHN, Werner. Rambo é mau exemplo para executivos. Exame, 30 de ago 1995. p.62.
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Friedrich Schiller. 'No verdadeiro homem se esconde uma criança que quer

brincar', diz Nietzsche.,,46

Quero crer que, em função de anos de trabalho em cima de demonstrativos

numéricos, planilhas de cálculo e análises de viabilidade, os financeiros

acabaram desenvolvendo uma armadura em torno de si - assim como criamos

calos nas mãos ao executar um trabalho manual intenso - que os protege de

eventuais "bobagens" irrelevantes e os direciona de volta ao caminho dos

números, árduo e árido, porém, irresistivelmente lógicos e controláveis.

o que o gerente, do caso descrito acima, quis dizer, afinal, com "trabalhar" ?

Administradores Financeiros tendem a acreditar que somente o trabalho racional,

lógico e quantificado é importante e que vale a pena ser analisado.

Na realidade, segundo McGregor, "é a preparação desses profissionais que

tende a torná-los 'invulgarmente vulneráveis'. Foram ensinados a procurar "a

melhor solução'. Confiam grandemente na objetividade das suas técnicas

científicas. A gestão mediante direção e controle parece-lhes absolutamente

razoável, com a modificação de que 'a autoridade do conhecimento', para eles, é

decisiva e não deveria ser posta em juízo por qualquer pessoa sensata.

Neste estado de espírito, aceitam com o maior dos prazeres a incumbência de

elaborar um sistema de medidas para controle da 'ação da linha', No seu

entender, têm uma oportunidade para reduzir às justas proporções os elementos

subjetivos, "imprevisíveis, do comportamento humano e conseguir a direção e o

controle que melhorará realmente a eficiência da empresa. Podendo, então,

finalmente, tirar proveito da sua educação e de seus talentos.':"

No filme "Sociedade dos Poetas Mortos", há uma determinada cena em que o

Professor Keating (Robin Williams) pede aos alunos para medirem, de acordo

46. LORENZ, Konrad. Os oito pecados mortais do homem civilizado. São Paulo: Brasiliense, 1988. p.65
47. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965. p.212.
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com as orientações técnicas do autor de um determinado livro, a importância de

um poema de 8yron. A cena acaba com os alunos rasgando as páginas do livro

e jogando-o no lixo...

Medir, registrar, comparar e analisar é todo o universo de um Administrador

Financeiro. É dada uma importância tal aos relatórios financeiros que se

transformaram em seus próprios fins, é atribuído a eles um valor muito maior do

que realmente representam; esquecem que são ferramentas de trabalho, afinal

de contas!

Assistimos, portanto, de acordo com McGregor, "a uma curiosa inversão da teoria

convencional de organização: a 'linha operacional' - a cadeia de comando

central e fundamentalmente detentora da autoridade - está se tornando cada vez

mais dependente de um grupo de stett financeiro. Simultaneamente, esse grupo

- que não tem autoridade formal, considerando a necessidade lógica de unidade

de comando - está se tornando, tanto por virtude da importância dos seus

conhecimentos e capacidades, como devido à delegação neles, pela direção da

empresa, de funções de controle e coordenação, o centro de influência

predominante da orqanízação.v"

Ao esquecer, contudo, que os números são resultados de alguma atividade

humana elou consequências de um processo de produção, correm sério "risco de

perderem o contato com a realidade e, daí, para se atingir o estágio da "ditadura

dos números" basta apenas um pequeno passo.

Mais uma vez, Konrad Lorenz nos diz que "fórmulas conhecidas, como aquela

segundo a qual qualquer indagação sobre a natureza é ciência somente quando

contém matemática ou que a ciência consiste em 'medir o que é mensurável e

tornar mensurável o que não o é', são, do ponto de vista teórico e humano, os

maiores contra-sensos que alguém poderia emitir, alguém que deveria procurar

entender melhor a verdadeira complexidade dos fatos.,,49

48. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965. p.214.
49. LORENZ, Konrad. Os oito pecados mortais do homem civilizado. São Paulo: Brasiliense, 1988. p.1 03
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A necessidade de mostrar resultados a curto-prazo, por pressão dos acionistas

e/ou proprietários ansiosos em reaver os ganhos de seus investimentos, faz com

que o Administrador Financeiro crie um comportamento de curto-prazo,

valorizando ações imediatas em detrimento de investimentos cujos resultados só

seriam sentidos no longo-prazo. Afinal, seu próprio bônus é decorrente de seu

desempenho atual e não futuro.

Segundo Kaplan e Johnson'", durante as últimas duas décadas, executivos

aprenderam a "gerar ganhos" por meio de transações financeiras.

Ocasionalmente, descobriram que é mais fácil gerar ganhos por meio de criativas

transações financeiras do que através de desenvolvimento de produtos

inovadores ou de processos eficientes de produção. Tais transações envolvem,

por exemplo, arranjos criativos de fusões e aquisições, alienações de ativos,

leveraged buy-outs e leasebacks, além de transações contábeis envolvendo

financiamentos e impostos oft-balance.

Algumas dessas atividades podem, até, gerar valor aos acionistas, porém, é

difícil acreditar que a criação de valor por meio de "espertas" transações e

arranjos financeiros faça com que as organizações sobrevivam em um ambiente

de competição global; riqueza deve vir de imaginativos e inteligentes

investimentos em ativos e pelo seu correto gerenciamento.

Agora, talvez o mais danoso dos comportamentos disfuncionais dos executivos

financeiros - induzidos pela preocupação na performance do lucro de curto-prazo

- é o incentivo, que exercem nas empresas, à redução de gastos em ativos

intangíveis e em provisões para imobilizado.

Quando a queda do volume de vendas ou o aumento dos custos faz com que o

resultado financeiro, prometido para o exercício, fique difícil de ser atingido, os

executivos, frequentemente, procuram "melhorar" seu desempenho de curto-

prazo cortando gastos em pesquisa e desenvolvimento, qualidade, recursos

50. KAPLAN, Robert; JOHNSON, H.Thomas. Relevance lost - The rise and fali of management
accounting. Boston: Harvard Business School Press, 1987.

91



Nova Postura do Administrador Financeiro: Ditadura dos Números

humanos... - todos os quais, são, com certeza, vitais para a performance da

empresa no longo-prazo. O efeito imediato de tal ação é a melhora do indicador

de rentabilidade, porém a um custo de sacrifício de competitividade de longo-

prazo da empresa.

Essa relação curto-prazo versus longo-prazo, lucro imediato versus criação de

valor, se torna mais doentia à medida que o financeiro passa, cada vez mais, a

acreditar realmente que pode "obter" os resultados desejados manipulando as

informações contábeis-financeiras - que domina como ninguém na organização -

já, a essa altura, totalmente desvinculadas da realidade operacional do chão-de-

fábrica.

Uma vez mais, Konrad Lorenz: "... pois os manipuladores não são de modo

algum super-homens satanicamente inteligentes, porém são eles mesmos vítimas

humanas da sua própria doutrina desurnana.?"

...
51. LORENZ, Konrad. Os oito pecados mortais do homem civilizado. São Paulo: Brasiliense, 1988. p.96
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Anexo 6

Caso NBC - Obsessões do "bottom line"

Quando a GE (General Electric) comprou a NBC (National Broadcasting

Company) em 1986, foi comparado a uma baleia engolindo outra. GE

vinha obtendo resultados expressivos durante anos,assim como a

recém adquirida NBC, porém esta, muito mais conhecida e· mais

influente que sua compradora.

Alguns anos atrás, entretanto, NBC era uma rede arruinada

financeiramente. A virada começou em 1985 quando ganhou a "guerra

da audiência", batendo facilmente a ABC e a CBS e repetindo a façanha

em 1986. Ganhou praticamente em todas as semanas com até dois

pontos percentuais de diferença de seu principal concorrente CBS, o

que corresponde a aproximadamente três milhões de lares e milhões de

dólares em receitas de publicidade. Analistas esperavam um aumento

no lucro operacional da empresa de $ 202,5 milhões e receitas de $ 2,2

bilhões.

NBC conseguiu esse avanço impressionante não foi se lamentando

sobre sua podre audiência, mas desafiando-a com novos tipos de

programação, frequentemente, brilhantemente concebida e realizada.

Teve, então, sucesso financeiro como resultado de seus produtos

inovadores e aperfeiçoados.

o principal arquiteto do renascimento da NBC foi Grant Tlnker, que

deixou a rede de televisão logo após a aqulslção por parte da GE. Seu

sucessor, Robert Wright, um antigo executivo da GE, logo depois que

assumiu seu novo posto pediu a cada divisão da empresa que fizesse

um plano de redução de 5% em seus orçamentos. Isto era um

procedimento operacional padrão na GE.
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Nos últimos anos, as redes abertas de televisão têm perdido público

para as mais agressivas TV's independentes e TV's a cabo e,

consequentemente, a receita de publicidade estacionou e, até mesmo,

caiu. Se as receitas não sobem e a inflação, mesmo que pequena,

continua, juntamente com o aumento dos custos, obviamente, os lucros

da empresa terão que cair mais cedo ou mais tarde, assim acreditou

Wright. Ele declarou ao New York Times, "Do meu ponto de vista, não

temos escolha senão encararmos o mesmo futuro que a ABC e CBS

terão. Nos próximos 24 meses, sem crescimento de publicidade e

apenas com inflação moderada, não seremos capazes de fazer nada

melhor do que já fizemos. Nossa organização precisa entender que

esse é um negócio de sucesso para daqui a cinco anos".

Neste ponto, vale lembrar que, primeiro, foi a insistência de Tinker em

ver um futuro diferente daquele da ABC e CBS que levou ao

renascimento da NBC e ao simultâneo declínio das outras duas.

Segundo, uma rede de sucesso, como qualquer outro negócio, só tem

sucesso com seus produtos; o único produto de uma rede de televisão

são programas e, na NBC, de dois mil funcionários, menos de 50 estão

diretamente envolvidos na criação e desenvolvimento de programas.

Sob essa luz, uma redução, em todos os níveis, de 5% parece, não só,

idiota como cega. A divisão de programação deveria ser encorajada a

aumentar seu orçamento em, pelo menos, 5%.

Tinker tinha percebido que seu principal capital era o "capital humano" e,

assim, encorajou as pessoas mais criativas do ramo a se juntarem à

NBC com suas idéias. Ele compreendeu que a chave para gerar riqueza

era inovação e, trabalhando com o programador chefe da NBC, Brandon

Tartikoff, trouxe um novo tipo de TV - um programa de policiais sem

perseguições de carros, um outro programa policial onde a fotografia e o

som são tão importantes quanto as armas e os bandidos e comédias

criativas sobre um barman alcoólatra ou sobre uma família negra de

classe média.
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Com a exceção de "The Cosby Show', que se tornou a série de TV mais

popular de todos os tempos, nenhum dos programas desenvolvidos

foram um sucesso instantâneo, mas Tlnker e Tartikoff apostaram neles.

Tinker não seguiu a audiência, ele a conduziu e a refez, junto com o

próprio conceito de rede de televisão.

Com as taxas vencedoras de audiência e receitas elevadas, Wright,

quando assumiu, seguiu o mesmo velho modelo de gestão do gerente

consciencioso, nunca olhando além do "botton fine", mais preocupado

em cortar custos do que melhorar os produtos, esquivando-se das

inovações e, acima de tudo, sobrepondo a "gerência cuidadosa" sobre a

"criativa". No momento em que assumiu, Wright abandonou o approach

empresarial de seu predecessor escolhendo, no lugar, a postura do

gerente reflexivo, transformando, assim, o Hder em seguidor. ABC e

CBS estavam cortando custos, portanto, NBC deveria cortar também.

Em vez de gerenciar o caixa da NBC, Wright deveria estar incentivando

o talento de seus programadores, produtores, escritores e atores

trazidos à NBC por Tinker e Tartikoff.

Wright disse certa vez, "O negócio é governado por intangíveis: gosto

dos espectadores, competição, relações pessoais. Há uma falta de

clareza sobre aonde se está indo". Tinker, entretanto, sabia exatamente

para aonde ir. Ele sabia que se NBC desse aos espectadores

programas que fossem realmente novos e diferentes, assim como bem

produzidos, não só atrairia, como também seguraria a atenção da

audiência. Se há agora uma "falta de clareza" sobre os caminhos da

NBC, ela foi gerada pelo próprio Wright quando despediu 150 pessoas e

encaminhava outras 150 à aposentadoria antecipada no melhor ano da

NBC de todos os tempos.
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Um analista de Wall Street disse sobre Wright, "Ele está trazendo o

'mundo real' para dentro da NBC". O que nem Wright nem o analista

compreendem é que Tinker trouxe o "mundo real" à NBC seis anos atrás

quando determinou que fossem trazidos os melhores profissionais para

a empresa e dessem a eles tempo, dinheiro e caminho livre para

fazerem o seu melhor. Ele estava certo. Os lucros da empresa

cresceram dez vezes durante sua gestão, a programação da TV foi

revolucionária e recebeu aplausos dos críticos e inúmeros Emmys, além,

é claro, da própria audiência.

Empreendedores como Tinker sabem que o "capital humano" é o único

capital que realmente conta. Executivos como Wright que têm passado

suas vidas corporativas supervisionando o "bottom lín(j' ainda não

compreenderam a mensagem.

Fonte: . Traduzido e adaptado de BENNIS, Warren. Why leadears can 't lead - The unconscious
conspiracy continues. San Francisco: Jessey-Bass Publishers, 1990. p.81-85.
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4. CONTROLLER VS. CONTROLADOR

"The objective of most corporate leaders is to use people to make a
great company. My objective is to use the company to make great
people."

(Ralph C. Stayer)

o Administrador Financeiro carrega consigo uma imagem, dentro das

organizações, de ser uma pessoa chata, metódica e insensível. São chamados

de "contador" e reconhecidamente tidos como o lugarpara ir quando se quer Um
"NÃO" como resposta. Por anos, os Administradores Financeiros têm se

preocupado em controles de uma tal forma que seus produtos se tornaram nada

mais que relatórios que mostram que tudo está sob controle.

Harry Levinson, em seu artigo Management by Guilf2, afirma que, desde antes

da I Guerra Mundial, as pessoas aspiravam por fazer do gerenciamento um

processo altamente definido, construído com base na suposição de que tarefas

podem ser organizadas. Daí vieram os termos "gerenciamento por força-tarefa",

"gerenciamento por sistemas", "gerenciamento por objetivos", etc. Esse conceito

assume que pessoas são racionais e que, portanto, quanto mais específicas,

claras e compreensíveis forem as estruturas organizacionais, presumivelmente,

mais as pessoas responderão racionalmente dentro delas.

Na prática, percebemos que isso não ocorre integralmente. As órganizações são

formadas por seres humanos que, a cada dia, descobrem suas individualidades e

idiossincrasias; paralelamente à estrutura formal, existe uma informal.

A postura do "controlador financeiro" começa a surgir quando se quer controlar

também essa estrutura informal. Quando o financeiro põe na cabeça que

"precisa montar uma 'caixa de ferramenta', com uma série de receitas, que irá

52. LEVINSON, Harry. The irrational executive - Psycoanalytic studies in management. Madison:
International Universities Press, 1986.
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capacitar seu pessoal a tomar decisões mais rapidamente e melhor?", é porque a

organização já se distanciou da realidade. É quando ela cria suas próprias

verdades universais.

De Vries e Miller54 descrevem em seu trabalho as várias patologias possíveis de

uma organização. Daí, fazendo um paralelo com a patologia do indivíduo,

podemos, de um lado, pincelar a manifestação do estilo neurótico dos dirigentes

e descobrir, do outro, o funcionamento dessa organização (Quadro 10).

A personalidade de um dirigente influencia, de forma notável, a estratégia e

mesmo a estrutura de uma empresa. Ela influencia indiscutivelmente o ambiente

e o "estado de espírito" da organização. Observado o comportamento patológico

do grupo dominante, pode-se descobrir 05 seus efeitos na estratégia, na

estrutura e no ambiente organizacional.

Existe, portanto, um estilo gerencial controlador que De Vries associa às

"Organizações Paranóicas". Elas têm como suposição básica a desconfiança e a

vigilância.

Esse tipo de organização cria sistemas e métodos de informações refinados a fim

de controlar as operações internas. É imprescindível inspecionar o ambiente

com uma atenção tal de forma a perceber as eventuais ameaças que podem

surgir de toda parte. Deve-se ter o "olho aberto" e perseguir, sem trégua, a.

manutenção da rotina das operações internas: de todos 05 processos, centros

de custos, etc. Observa-se um comportamento conservador. Há uma

"institucionalização" da desconfiança que causa, em geral, uma grande perda de

energia. Outra consequência ruim é que 05 dirigentes tendem a centralizar o

poder e manipulá-lo em benefício próprio.

Dentro do quadro organizacional paranóico, a maioria dos Administradores

Financeiros acredita poder controlar a realidade da empresa e ditar as ações das

53. KETELHOHN, Werner. Rambo é mau exemplo para executivos. Exame, 30 de ago 1995. p.63.
54. KETS DE VRIES, Manfred F.R; MILLER, Danny. L 'Entreprise névrosée. Paris: McGraw-HiII, 1985.
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pessoas; vivem, ainda, sob a ótica do Management By Numbers. Assumem o

controle das operações por meio de relatórios. Dessa forma, percebem as

operações através das "lentes contábeis", tendem a ignorar e, mesmo esquecer,

os processos produtivos.

Atrás desse pseudotecnicismo esconde um grande comodismo por parte desses

profissionais que preferem "gerenciar" de suas mesas e por telefone. É mais

fácil; os números são mais manipuláveis e menos complicados de lidar do que

as pessoas e os meios de produção.

A mudança do ambiente organizacional e, principalmente no Brasil, a

estabilização da economia estão formando um novo tipo de Administrador

Financeiro. Um profissional que visuallza uma outra, e mais relevante, função de

seu trabalho e que tem, por isso, adotado uma nova postura.

Há um ditado japonês que diz que "só se sabe alguma coisa quando se sabe do

fundo do coração". Não por acaso, na língua inglesa falamos "to know by heart",

em francês, "savoir par coeur", o que nos trouxe a expressão "saber de cor".

Entretanto, do ditado japonês à expressão usada em português, há uma enorme

diferença de significado. Sabemos muitas coisas de cor, porém, poucas "do

fundo do coração" I

Isso se aplica quando falamos dos novos desafios que os Administradores

Financei-ros têm pela frente. É preciso ter uma clara compreensão da diferença

de comporta-mento entre a postura do Management By Numbers e o

comportamento que leva à flexibilidade e à satisfação dos clientes, sejameles

externos ou internos (Quadro11).

Segundo McGregor55, o papel adequado de qualquer grupo de staff é

proporcionar ajuda profissional a todos os escalões da organização. A prestação

de ajuda profissional é, entretanto, um processo sutil e complexo. Talvez o ponto

55. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965.
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mais crítico - e o mais difícil de visualizar com clareza - é que a ajuda é sempre

definida pelo que a recebe. Tomar uma decisão relativa a alguém porque "é

melhor para ele", ou porque "é para o bem da organização", talvez exerça

influência nele, mas não lhe presta ajuda.

Os grupos de staff têm tendência para racionalizar os efeitos de muitas das suas

atividades de maneira paternalista, e, por consequência, não se apercebem de

que estão se baseando em métodos de controle impróprios. Quando a influência

não dá os resultados previstos, tem-se a reação habitual: os que recebem

"ajuda" são tidos por resistentes, estúpidos, indiferentes às necessidades da

organização, etc. A prestação de auxílio, como qualquer outra forma de controle

ou influência, requer adaptação apropriada à lei natural. Neste caso, uma

característica importante da "lei natural" é que a ajuda é definida por quem a

recebe.

Só conseguiremos aperfeiçoar as nossas possibilidades de controle se

admitirmos que controlar é mais uma adaptação à natureza humana mediante

meios apropriados do que uma tentativa para levar a natureza humana a

conformar-se com a nossa vontade. Quando os nossos esforços de controle

falharem, a causa encontra-se geralmente na escolha de meios apropriados.

Não poderemos, provavelmente, melhorar a nossa competência para dirigir

censurando os indivíduos por não se comportarem segundo as nossas previsões.

Os Administradores Financeiros precisam perceber que a única forma que lhes

resta de agregar valor na cadeia produtiva é "emprestar" seus skills, passar

adiante sua expertise, descentralizar seu conhecimento. Em vez de controlar as

operações, participar delas; ajudando as pessoas. que estão na linha de

operação a entender a ligação de suas atividades com as consequências

financeiras, consegue-se o comprometimento das mesmas, cria-se um vínculo,

forma-se uma equipe de trabalho.
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A função do financeiro ao prestar este serviço "pode ser comparada à do

arquiteto que auxilia um cliente a planejar sua casa. O cliente tem idéias a

respeito da casa que pretende morar e sua própria experiência de habitação. O

arquiteto tem conhecimentos profissionais que podem auxiliar o cliente a, decidir-

se por uma casa que servirá melhor às suas necessidades do que outra

arquitetada por seus próprios meios.

Para o arquiteto, o problema consiste em promover uma integração das suas

próprias idéias com as do cliente, de forma a dar satisfação a este, utilizando a

sua competência profissional. Se o arquiteto tomar uma atitude condescendente

ou autoritária em relação às idéias do cliente, este poderá, simplesmente,

prescindir dos seus serviços. Por outro lado, se o arquiteto aceitar simplesmente

as idéias iniciais do cliente, não servirá o fim para o qual foi contratado. A

integração necessárla tornar-se-á possível desde que haja relação de confiança

mútua e habilidade da parte do arquiteto, não só como profissional, mas também,
r

como conselhelro.t"

O Administrador Financeiro deve, portanto, ter uma postura de "facilitador",

compartilhando responsabilidades, encorajando o envolvimento e repartindo

informações. Deve despir-se do rancor burocrático e tornar-se "parte do time".

Deixar de ser controlador e se tornar efetivamente um controller.

Ser um Controller significa, finalmente, atuar como um maestro regendo os

músicos em perfeita harmonia; significa conduzir a orqanização na direção do

século XXI.

56. McGREGOR, Douglas. Os aspectos humanos da empresa. Lisboa: Clássica, 1965. p.227-228.
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Quadro 10

Patologia dos indivíduos

Estilos
Neuróticos

Fatores
Características "Fantasmas" Perigos

Paranóico
• Suspeita e desconfiança;
• Hlpersensrvel e super-vlqllants
· Sempre em "guarda" contra tu-
do que lhe parece uma ameaça;
• Procura excessiva de segun-
das Intenções;
· Intensidade de atenção e
concentração;
· Frleza, afirmação de objetIvI-
dade e racionalidade.

"Ninguém em quem
confiar. Há uma força
superior ameaçadora
que resolveu me
arruinar. É melhor ficar
em guarda".

· Alteração do real uma
vez que o indivíduo se
obstina a achar as
confirmações das suas
suposições;
· Perda da espontaneidade
das ações em razão das
atitudes defensivas.

Compulsivo · Perfecclonlsmo em detalhes
Insignificantes;
• Teimosia em fazer com que os
outros sigam sua linha de
conduta;
· A relação com outras pessoas
é encarada em termos de
dominação ou submissão;
· Falia de espontaneidade,
incapacidade de se acalmar;
· Meticuloso, dogmático,
obstinado.

"Não quero estar à
mercê dos eventos.
Devo controlar e
dominar tudo que pode
me atingir".

· Indecisão, atraso; o
indivíduo esconde suas
opiniões por medo de
cometer erros;
· Incapacidade de ter uma
atividade não planejada;
· Dependência excessiva
de regras e de sistemas;
· Dificuldade de adquirir
"visão de conjunto".

Teatral • Dramatização do comporta-
mento: excesso de expressão
das emoções, tentativas Inces-
santes de chamar atenção;
• Preocupações narcisistas;
· Necessidade Imperlosa de
atividades e sensações fortes;
· Vê os outros com Idealismo ou
desvalorlzação extremados;
• Exploração e abuso dos outro;
• Não consegue se concentrar
ou prestar atenção.

"Quero chamar atenção
das pessoas
importantes em minha
vida a fim de
impressioná-los" .

· Inconsistência: é
facilmente influenciado;
· Risco de viver segundo
suas "inspirações";
· Sensibilidade extrema
aos acontecimentos
menores;
· Passa aos outros a sen-
sação de poder ser sub-
metido à toda espécie de
obrlqações:

Depressivo · Sentimento de medlocrldade,
Indignação e culpa; auto-
acusação;
• Sensação de Impotência, de
estar à mercê dos eventos;
· Falta de Interesse e motivação;
• Incapacidade de aproveitar os
momentos de orazer.

"Minha vida é sem
esperança. Não posso
mudar o curso das
coisas. Tudo porque,
simplesmente, não sou
capaz".

· Perspectivas exagerada-
mente pessimistas;
· Dificuldade de se
concentrar e de realizar;
· Inibição de ação,
indecisão.

Esquizofrênico • Indiferença, abstração, retiro:
• Sentimento de afastamento;
• Falta de emoção ou
entusiasmo;
• Insensibilidade a elogios ou
repreensões;
• Falta de Interesse pelo
presente ou futuro;
· Aparência de frleza;
Impassrvel. .

"O mundo da realidade
não me oferece nenhu-
ma satisfação. Meu re-
lacionamento com ou-
tros não passa de insu-
cessos e me causa cul-
pa. É melhor que eu
fique à distância".

· O isolamento emocional
em relação aos outros
acarreta uma necessidade
de dependência e
proteção; eventualmente,
um instinto de
perplexidade e agressão.

Fonte: Traduzido de KETS DE VRIES, Manfred F.R; MILLER, Danny. L'Entreprise névrosée.
Paris: McGraw-HiII, 1985. p.18-19.
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Quadro 11

Diferenças de comportamento dos negócios

Management By Numbers Excelência Global

Aceita as dificuldades como dadas Remove as dificuldades constantemente
Segue as reoras financeiras Cria ambiente para aprendizado

Manipula output para controlar custos Cria, na hora, output conforme
necessidade

Insiste e vende Obtém a lealdade do consumidor
Fabrica em escala e volumes Tem flexibilidade de produção

Obtém ganhos nas partes do sistema Aumenta lead time do sistema como um
todo

Especializa e separa processos Junta especialistas em times
Utiliza recurso de forma total Mantém em prontidão recursos de

segurança

Fonte: Adaptado de JOHNSON, H.Thomas. Relevance regained - From Top-Down control to
Bottom-Up empowerment. New York: The Free Press, 1992. p.71.
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VI

CONCLUSÃO

"You 've had sueeess in life if you have lived deeently, laughed
frequently and loved a lot; won the respeet of elever men and the love
of ehildren; filled out your plaee and aeeomplished your tasks; if you
have left the world a better plaee than you found it, perhaps in the form
of an improved strain of poppy, a perfeet poem or a saved soul; if you
always appreeiated the beauty of nature and said so; if you saw the
best in other people and always did your best."

(Robert Louis Stevenson)

" - O que esta gente faz? - perguntou ele a seu assistente, assim que entrou na

sala repleta de 'colarinhos brancos'.

- Eles são contadores, Sr. Ford, o assistente respondeu.

- Eu quero que despeça todos. Eles não são produtivos, eles não executam

nenhum trabalho real. Faça com que eles caiam fora hoje."s7

Afinal, deve a contabilidade gerencial ser eliminada?

administradores financeiros está ameaçada?

A posição dos

Após essa reflexão sobre os novos caminhos da administração financeira e os

desafios que se colocam à frente de seus profissionais, é importante frisar alguns

pontos.

Primeiro, não se advogou a eliminação da contabilidade gerencial, e sim, o uso

das informações contábeis-financeiras no controle ao trabalho das pessoas.

Planejar e tentar prever o resultado futuro, comparar resultados e analisar

desempenhos são atividades que nunca deixarão de existir. Relatórios

gerenciais continuam sendo fundamentais como instrumento de auxílio à tomada

de decisões no direcionamento da organização rumo à competitividade global.

.,

57. HOPP, João Carlos; LEITE, Hélio de Paula. O crepúsculo do lucro contábil. Revista de Administração
de Empresas, out/ dez 1988. p.60.
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Entretanto, o grau de relevância dado ao sistema contábil-financeiro, deve ser

outro. Ele continua útil ao controle de recebimentos e pagamentos, mas focar os

objetivos organizacionais nos resultados financeiros - margem, custos, geração

de caixa - apenas diminui as chances de sobrevivência da empresa.

o foco deve se voltar às pessoas e aos processos produtivos. A atenção da

gerência deve ser nas causas operacionais e não nos efeitos financeiros. A

visão do lucro de curto-prazo deve ser substituída pela de criação de valor a

longo-prazo.

Segundo, o Administrador Financeiro não deixa de existir. O que muda é a forma

de encarar e realizar sua função.

Deixar de lado a antiga posição estática para assumir uma postura pró-ativa,

voltada aos processos, numa relação de working-Ieaming, passa a ser os novos

horizontes financeiros. Participar no lugar de controlar, compartilhar em vez de

acusar e dividir para ser "parte do time".

E terceiro, "a principal finalidade de uma firma não é apenas obter lucro. É obter

lucro para continuar a fazer ou fabricar coisas, e fazê-Ias cada vez melhor e em

maior quantidade. Dizer que o lucro é um meio para outros fins e não um fim em

si mesmo não é um jogo semântico de palavras. É uma questão moral; uma

exigência, não uma finalidade. Na vida diária, aqueles que transformam os meios

em fins são geralmente chamados de neuróticos ou obsessivos, Temos de

comer para viver, mas, se vivemos para comer, tornamo-nos distorcidos em

vários sentidos. lisa

58. HANDY, Charles. A era do paradoxo - Dando um sentido para o futuro. São Paulo: Makron Books,
1995. p.108.
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