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INTRODUÇÃO

A discussão sobre a adoção de estratégias que envolvam a cultura empresarial

das corporações transnacionais, implica na elaboração de uma argumentação

que seja consistente, abrangente e aplicável.

Este estudo fundamenta sua consistência ao discutir as idéias obtidas no

levantamento bibliográfico realizado, extraindo-se dos textos, produzidos por

acadêmicos e profissionais, os subsídios mais relevantes para reflexão. A

abrangência instala-se pela universalidade de textos, segmentados em diversas

áreas de atuação e permeados pelas diferentes percepções da realidade, por

vezes antagônicas. E por fim, a aplicabilidade é indicada pelo cases disponíveis,

que demonstram o quanto a visão teórica foi impactada pela realidade.

Considerando-se o momento atual no contexto global, percebe-se que:

lia relação de troca entre governo e comércio está tornando-se cada

vez mais evidente no surgimento de novos acordos comerciais

internacionais radicais, que efetivamente transferem maior poder

político da nação-estado para as corporações transnacionais. Sob

esses acordos comerciais, centenas de leis que regem os assuntos de

nações-estado soberanas tornam-se ineficazes, se comprometem a

liberdade de as empresas transnacionais de participarem do livre
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comércio" (Rifkin, J. - O Fim dos empregos, 1996, p.261).

Dessa forma, é possível inferir que as corporações transnacionais passam por

um momento onde é possível desenvolver um questionamento para verificar em

que estágio encontra-se o seu grau de consciência de que a atuação em um

mercado competitivo e global exigirá uma eventual ruptura de visões já

consolidadas.

Alguns paradoxos também estão sendo alterados em virtude do contexto

mundial. Discute-se hoje que com o incremento da expansão da economia

mundial ocorrerá o fortalecimento dos pequenos empreendimentos. Com isso, as

corporações transnacionais devem considerar a possibilidade de inserir em suas

estratégias, a opção pela descentralização e por uma reconfiguração enquanto

redes de empreendedores (Naisbitt, J. - 1995).

Essa possibilidade, insere-se perfeitamente numa das conceituações existentes

para o significado de estratégia, enquanto

"arte da criação de valor, que fornece o embasamento para a
construção de modelos conceituais, identificando as oportunidades

que efetivamente agregam valor ao cliente e que serão traduzidas em

formas de gerar ganhos"( Normann, R. - Designing Interactive
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Strategy, 1993, p.66 - tradução livre).

Segue-se a essa linha de discussão, como uma das subseqüentes alternativas,

a da criação de equipes intraempreendedoras, numa concepção que as

viabilizem junto as corporações transnacionais.

Para o significado de equipes intraempreendedoras, adotou-se a definição

desenvolvida inicialmente por Pinchot (1989) que coloca não haver uma

analogia direta com a visão dada a uma equipe de projetos ou uma força-tarefa,

porque possuem algumas características específicas:

a)inteireza funcional - na prática, a equipe é constituída por pessoas com

experiência em uma variedade de áreas funcionais, obtendo-se perícia em todos

os aspectos de sua tarefa. Mas isso não significa que ela conte com pessoas

com grande vivência em cada área. O interesse por todos os problemas, não a

amplitude de treinamento, é o que faz uma equipe funcionalmente completa, pois

seus integrantes assumem a responsabilidade por todos os aspectos necessários

para fazer as coisas acontecerem;

b)manutenção do pessoal - crescer com o negócio é a forma de recompensa

mais eficaz;
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c)liberdade para agir à sua própria maneira - os planejadores também ocuparão

o papel de executores;

d)pessoal é recrutado ou convidado para realizar o negócio específico, não

apenas cumprindo uma obrigação designada - onde o senso de propriedade do

empreendimento é predominante, gerando um alto grau de comprometimento.

A intenção da presente monografia é apresentar algumas reflexões sobre as

tendências de flexibilização estratégica envolvendo as equipes

intraempreendedoras, considerando o escopo das corporações transnacionais.
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CAPíTULO 1

CORPORAÇÓES TRANSNACIONAIS :

RELAÇÕES ENTRE A MATRIZ E SUAS SUBSIDIÁRIAS

É possível verificar que o atual processo de globalização está gerando profundas

modificações na ordem social e econômica dos países (Kennedy, P. - 1993),

compondo um cenário amplo de mudanças e interações, à medida que existe

uma rede intensa de alterações de legislações (que vão desde as trabalhistas até

aquelas que regulam as relações econômicas), de padrões sociais (imprimindo

um questionamento amplo do status quo) e das mudanças provenientes dos

avanços tecnológicos (emanadas da interação e do benchmarking entre os

centros de competências mundiais).

A velocidade é a tônica deste conjunto de alterações (Birkinshaw, J. - 1995),

porque é regida pela necessidade de sobrevivência e pelo fato de que,

invariavelmente, as corporações multinacionais possuem seus centros de
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desenvolvimento de competências em locais privilegiados para posterior

distribuição às suas subsidiárias.

Caberá as matrizes das empresas transnacionais disseminarem também, suas

realizações voltadas para a gestão estratégica e da administração de suas

vantagens competitivas. Isso porque, a configuração atual das estruturas da

maioria das empresas transnacionais tem gerado um dilema junto as suas

subsidiárias no que se refere a criação de alternativas estratégicas.

"Pois, por um lado, as subsidiárias devem agir como unidades

autonômas e integradas ao meio em que operam, canalizando seus

esforços na obtenção dos resultados previstos e na busca das

adequações necessárias ao serem consideradas como partes

integrantes de uma filosofia corporativa. Por outro lado, devem atuar

como pacientes da aplicação das políticas globais emanadas pelas

suas matrizes, na tentativa de resguardar a identidade cultural da

corporação" (Birkinshaw,J. - Encouraging entrepeneurial activíty in

multinational corporations, 1995, p.33 - tradução livre).

Essa configuração não pode servir como justificativa, ainda mais num contexto

de acirrada competição globalizada, para que as subsidiárias adotem uma

postura que implique no desenvolvimento de simples e efêmeras adaptações

tropicalizadasdas açõesestratégicasglobais (DeSimone, L. D. & Outros, 1995).
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A alta direção das matrizes das organizações transnacionais deve estar atenta

ao quadro de transição que indica a necessidade da discussão sobre um novo

desenho nas relações com as suas subsidiárias.

A reversãodeste quadro enfrenta críticas, pois quando os gestores se deparam

com um ambiente de mutabilidade econômica entendem o controle e a

valorização como fatores críticos de sucesso.

Entretanto,oredesenhodas relações,seria a maneira de enfrentar os problemas

e desgastes gerados pela ambigüidade do relacionamento com o poder,

vivenciada pelos colaboradores das subsidiárias, pois se reportam

funcionalmente e hierarquicamente a profissionais distintos (um na própria

unidade e o outro na matriz), detendo um grau de autonomia que pode, por

exemplo, resumir-sea conseguir a autorização para importar uma nova linha de

produtos criada na matriz, somente após o convencimento de diversos níveis

existentes de decisão técnica, comercial, etc (Birkinshaw,J. - 1995). Portanto,

para romper esse vínculo, deve existir simultaneamente, a preocupação com a

agilidade e a delegação de responsabilidades.

Mas a busca pela autonomia encontrará também certo receio por parte dos
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envolvidos, pois ao ser introduzida uma nova amplitude de ação, existem

também reflexos:,

"obter o mandato de amplitude mundial é de grande importância

porque oferece orientações internacionais para os cargos gerenciais,

mas a contrapartida no processo de racionalização tem também

resultado na perda de postos de cargos gerenciais em razão da

regionalização ou da base global"(Birkinshaw, J. - Encouragíng ...p. 4-

tradução livre).

A ruptura de padrões envolvendo as corporações transnacionais, não acontece

dissociada do que vem ocorrendo na década de 90, pois tem como pano de

fundo, a reformulaçãoda composiçãodas forças sociais, econômicas e políticas

em todas as partes do mundo. Esse quadro reflete-se na posição dos estados

nacionais que passam por uma nova composição, alterando o conceito sobre

nacionalismo (Kennedy, P. -1993).

Até então, os estados nacionais resguardavam seus interesses através de

medidas protecionistas ao empresariado local, que conseguiu com isso, a

edificação de impérios improdutivos baseando-se, via de regra, em atitudes

como a da cópia não autorizada de patentes existentes no exterior e que não

poderiam ser importadas em virtude das barreiras alfandegárias ou, pela

utilização de processos completamente defasados em relação ao know-how
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disponível internacionalmente, onerando custos ou mesmo comprometendo a

qualidade do que seria oferecido aos consumidores nacionais. Essa situação

gerava perdas expressivas às corporações globalizadas, interferindo

radicalmente na elaboração de estratégias amplas envolvendo sua atuação.

Com a criação de blocos econômicos de comércio (os sempre em evidência são

o Nafta, a Comunidade Européia e o Mercosul) as decisões envolvendo os

negócios locais das corporações passam a ser influenciados pelas forças

internacionais, fruto do gerenciamento global fomentando economia de escala

em suas atividades industriais, de marketing, de vendas, etc. Considerar a

existência de fornecedores de amplitude mundial é uma oportunidade para

conseguir insumos mais baratos e com um nível de qualidade de atendimento,

talvez inexistente no mercado local (Consulting, Andersen - 1995).

o contexto para delinear alternativas de flexibilização estratégica residirá na

necessidade de buscar novas fontes de insumos, criar escala de demanda de

mercado e buscar a sinergia entre os polos de desenvolvimento de tecnologia e

os que detêm as facilidades de infra-estrutura, através dos blocos comerciais

regionalizados, que além de aglutinar competências procurarão a abolição ou

simplificação das burocracias existentes entre os países participantes.
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Com isso as corporações transnacionais assumem o

papel de principais criadoras e controladoras da tecnologia,

pois podem operar com uma maior penetração global.

''Ao competirem com firmas rivais, elas desenvolveram a estratégia de

transferir o investimento e a produção de uma parte do mundo para

outra, com a ajuda de revolucionárias tecnologias em comunicações

e finanças que criaram um mercado global de bens e serviços"

(Kennedy, P. - Preparando para o século XXI, 1995, p.47),

que permite superar as eventuais instabilidades econômicas que eventualmente

atravessem as economias de alguns países ou blocos, podendo canalizar os

esforços e recursos das corporações em direção aos locais que não estejam em

situações semelhantes, preservando suas operações como um todo.

Outra possibilidade vem da adaptação visando auferir rendimentos ou subsídios

fiscais, além de, prospectar a existência de eventuais lacunas das legislações

específicas de cada comunidade econômica, obtida através do levantamento de

alternativas realizadas por especialistas, sem a conotação de dolo, mas com o

fim específico de otimizar as possibilidades existentes.

A preocupação central permanece voltada em atuar para atender ao público alvo,

que tem acesso a informações constantemente atualizadas e que toma sua
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decisão de compra referenciada por aspectos quantitativos e qualitativos a serem

satisfeitos simultaneamente, e não mais, isoladamente.

Estas ponderações reforçam a necessidade de reformulação das relações

existentes entre as matrizes e suas subsidiárias , identificando-se que uma

política formulada globalmente não pode atender perfeitamente às situações

particularizadas que cada vez se afiguram num mercado globalizado. A visão do

ambiente competitivo, não pode ser elaborada convenientemente se houver um

distanciamento entre a matriz e as suas subsidiárias, em razão da eventual

distorção de percepção e de aplicação das linhas de atuação necessárias para

atingir ao seu mercado. A globalização deve ser considerada como a

representação da convergência das necessidades dos consumidores e dos

grupos de compradores internacionais (Birkinshaw, J. -1995) e com isso,

influenciar no dimensionamento de todas as ações voltadas para a concorrência.

A concorrência estará instituída na competição entre países distribuídos em

diversas regiões do planeta e mesmo pelos respectivos blocos econômicos aos

quais estarão integrados, com a possibilidade de uma melhor aplicação dos

recursos disponíveis e de uma maior sensibilização das efetivas necessidades

pela chance do aparecimento de unidades locais e regionais, enquanto centros
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de influência e de competência.

Caberá aos legisladores e assemelhados, canalizarem seu tempo disponível

para a criação de proposições, onde não estejam indicadas apenas medidas

protecionistas para os blocos comerciais, no sentido de aprofundar o seu

isolamento, mas sim, na elaboração de alianças econômicas que promovam o

desenvolvimento das regiões, ao incentivar a interação supranacional.

o ambiente empresarial passa por um momento de mudanças e

questionamentos abrangentes, permitindo a revisão ou a introdução de novas

formulações de atuação envolvendo as corporações transnacionais,

possibilitando a discussão envolvendo alternativas de flexibilização estratégica

como a das equipes intraempreendedoras.
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CAPíTULO 2

ESTRATÉGIAS E EQUIPES INTRAEMPREENDEDORAS

Até algumas décadas atrás o trabalho era previamente determinado e delimitado

conforme o fluxo do processo de produção, criando-se serviços para se adaptar

às exigências de um novo tipo de espaço de trabalho, fazendo com que o número

desses empregados crescesse juntamente com o surgimento das grandes

fábricas e burocracias.

Atualmente, esses grandes espaços de trabalho estão sendo automatizados, e

o trabalho está sendo transformado para atender a novas realidades econômicas,

gerando o desaparecimento do qualitativo e do aspecto quantitativo de empregos

evidenciando-se principalmente nas economias mais fortes (Bridges, W. - 1995).

Mesmo porque, como afirma Jeremy Rifkin (1996), as corporações transnacionais

tem anunciado que estão cada vez mais competitivas globalmente e com maiores
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lucros, mas permanecem demitindo seus colaboradores, em razão de

reestruturação administrativa e da introdução de novas tecnologias de

racionalização, que resultam em maior produtividade.

Assim, as relações empregatícias, nos moldes em que hoje são conhecidas,

passam por uma reformulação porque é perceptível que existe um desperdício

de tempo e recursosfinanceirosem razão da tecnologia já disponibilizada, onde

por exemplo, já é possível aos funcionários acessarem o fluxo de informações

mais rápido através dos bancos de dados disponíveis em real time, isto a partir

de sua própria casa ou de qualqueroutro lugarmais conveniente. Isto implica na

viabilidade do abandono de uma relação de trabalho em que se fazia presente

o deslocamentocotidianoao local de trabalho para obedecer a uma jornada pré-

estabelecida.

Na análise da evolução das estruturas, o processo de downsizing surgiu como

uma ação para desmantelar estruturas cristalizadas e remodelá-Ias com o

propalado intuito de permitir a sobrevivência das corporações. Nas ações

tomadas, não foram poupadas atividades e nem competências, pois buscaram-

se nos resultados mais imediatos a tônica para balizamento. Outro reflexo

proveniente do processo, foi ter acabado com o conteúdo dos empregos
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convencionais, uma vez que forçou as organizações a acrescentarem a estes

novas responsabilidades e mudarem as existentes (Bridges, W. - 1995).

Uma deficiência imediata que surge em relação a adoção do downsizing ou do

redesenho dos processos centrais, é que eles são condizentes com a

manutenção dos negócios atuais do que com a criação dos setores do futuro.

"Uma empresa bem-sucedida em reestruturação e reengenharia,

mas incapaz de criar mercados do futuro, entrará na estafante rotina

de tentar se manter um passo à frente das margens e lucros em

constante declínio, advindos dos negócios do passado"(Hamel, G. &

Prahalad, G.K. - Competindo pelo futuro, 1995, p.5).

Além disso, deve ser considerado que a corporação pode ter ficado com um

tamanho menor, mas isso não implica que tenha obtido maior eficiência, mesmo

porque, existem algumas organizações que melhoram sua eficiência sem

alterações tão profundas.

Na visão contemporânea de Hamel & Prahalad (1995), se o objetivo for a

liderança do setor, reestruturação e reengenharia não bastam. Para construir a

liderança, a empresa precisa ser capaz de reinventar seu setor e para reconstruir

a liderança, a empresa precisa ser capaz de regenerar as core strategies, não

bastando ficar enxuta e melhor, mas sim diferente da concorrência.



16

A diferenciação poderia ser estabelecida mediante ai introdução de estratégias

intraempreendedoras, como forma de romper com a apatia e a eventual

desmotivação que venham atingir as organizações que tenham atravessado

processos de mudança traumáticos e intensos.

Existem posicionamentos divergentes em relação a adoção das estratégias

envolvendo os empreendedores ou intraempreendores.

Para os autores Gouillart, J. & Kelly, J. (1995), deveriam-se criar pequenos times

de pessoas de talentos variados e dotadas de autoridade para agir, adotando

uma espécie de reserva tecnológica, que não é onerosa para a corporação, à

medida que dependem mais da inovação do que dos recursos para criação, com

o conhecimento como sendo seu maior ativo. Neste ambiente ressaltam-se

fatores como a independência, auto-confiança e responsabilidade.

Já na opinião de Igor Ansoff (1990), existem duas formas significativas de

comportamento na empresa: o concorrencial e o empreendedorial. Ele associa

a um, o fato de ser gerador de lucros e ao outro como gerador de custos, porque

liga-os aos fatores de operacionalização, desenvolvimento e investimento.

Apresenta os desafios concorrenciais relacionados à experiência anterior da

I(
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empresa, e os outros a uma imagem vinculada ao novo e a descontinuidade em

relação ao passado.

Ambas proposições convergem para a constatação de que é possível criar mais

autonomia para atuação, porque pessoas isoladas podem fazer pouco, ao

contrário das equipes, cujos integrantes estão em sinergia. O sucesso está

menos no trabalho de cada grupo e mais na coordenação e integração entre os

diversos times existentes. O êxito está vinculado diretamente a maneira como

são passadas as tarefas, a configuração do grupo e da disponibilidade de

recursos alocados (Gouillart, J. & Kelly, J. - 1996).

A opção por equipes de trabalho é uma imagem preponderante quando busca-se

uma forma eficiente de realizar atividades. Uma equipe coesa é aquela na qual

numerosas e consistentes atitudes positivas recíprocas entre seus integrantes

geram um excedente se comparado com os problemas e conflitos existentes. São

perceptíveis neste contexto, o suporte mútuo, as posições hierarquicas

diferenciadas, a resolução coletiva de problemas e o prazer (Hunt, J. -1992).

Evidentemente, sabe-se que os grupos acabam enfrentando uma realidade

organizacional em que existem diferenças de status, de remuneração etc. , mas

mesmo assim, permanece como tendência a adoção de formas de trabalho que
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possibilitem a utilização de comitês, forças-tarefa ou grupos de projeto para

atravessar as barreiras funcionais e hierárquicas visando alcançar propósitos

previamente delimitados.

Para entender melhor a realidade organizacional, é conveniente identificar quais

os problemas inerentes a integração e adaptação de um grupo que são

respondidos pela cultura.

Em relação a integração:

-linguagem, conceitos e símbolos comuns;

-fronteiras do grupo e critérios para inclusão e exclusão;

-critérios para a alocação de status, autoridade, poder,

recompensas e punições.

Quanto a adaptação tem-se:

-a razão de ser do grupo;

-o sistema de status e papéis;

-os meios básicos para sua sobrevivência e realização de seus projetos;

-os critérios para apreciação de resultados, conflitos e ambigüidades;

-as estratégias de recuperação (Malvezzi, S. - Anotações de aulas MBA, 1995).
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A interação entre as pessoas não depende apenas de boas intenções, mas

também do desenvolvimento das competências interpessoais, que devem ser

diferenciadas, ou antagônicas, porque a diversidade contribui decisivamente

para a educação e o desenvolvimento organizacionais (Mariotti, H. - 1996).

Todas estas ponderações acabam por direcionar a discussão no sentido da

atuação das equipes intraempreendedoras.A conceituação adotada inicialmente

para a figura do intraempreendedor é aquela criada por Pinchot (1989), que

mostra indivíduos que assumem a responsabilidade pela criação de inovações

de qualquer espéciedentro de umaorganização. O intraempreendedor pode ser

o criador ou inventor, mas será sempre o sonhador que conceberá como

transformar uma idéia em uma realidade lucrativa.

A base de argumentação que tem sido utilizada para legitimar a criação de

espaços intraempreendedores nas organizações reside no fato de que as

equipes intraempreendedoras são compostas por profissionais que introduzem

e produzemnovos produtos e serviços, para gerar o crescimento da empresa e

um aumento na margem de lucro. Por mais utópico que possa parecer, é

justamente esse o grau de risco aceitável para as corporações que buscam sua

perpetuaçãoe a obtençãode vantagemcompetitiva perante seus concorrentes.
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Uma outra decorrência é a necessidade de substituição da segmentação clássica

que havia, de uma visão de planejamento estratégico dissociada entre

pensadores e executores. Porque a adoção da estratégia que envolva as equipes

intraempreendedoras enfrentaria um problema relevante, pois as corporações

podem prover instalações e recursos necessários para atrair e manter os

intraempreendedores (Pinchot,G.-1989) mas ao mesmo tempo podem acabar

inibindo-os por causa da tradição clássica entre planejamento e execução.

Essas equipes precisam da delegação de poder para agir, tanto quanto precisam

de compensação material mas também da criação de novos valores na

organização.

A criação de novos valores busca a sua fundamentação nos subsídios extraídos

da comparação entre os perfis organizacionais e o de seus administradores:

- "Quando uma empresa, que tradicionalmente tinha dado ênfase

principal ao comportamento concorrencial, deseja mudar, ela precisa

desenvolver um novo vetor de competências que envolve habilidades

de gestão, sistemas e estruturas;

- Além da alteração das competências de resolução de problemas, a
empresa precisa desenvolver uma nova cultura que encoraje a
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mudança, a inovação e a disposição de correr riscos;

- Ambas competências e culturas são diferentes e incompatfveis com

a atual. Portanto, a empresa precisa tomar providências para que

coexistam de maneira harmoniosa e em colaboração"(Ansoff, I.-A

nova estratégia empresarial, 1990,p.60).

A impossibilidade dos intraempreendedores usarem os ganhos de um sucesso

para financiar o seguinte está entre as maiores barreiras (Pinchot,G. - 1989) no

sentido de reter e incentivar os profissionais a buscarem esta linha de ação,

porque as organizações tem como premissa de controle e delegação de poder,

a ótica dos retornos financeiros quantificáveis e com um horizonte de tempo

definido como forma de obtenção da cooptação junto as áreas formadoras de

opinião para que seja alcançada a aprovação pela alta administração da

organização. Dessa forma, os integrantes das equipes intraempreendedoras que

participaram de projetos de sucesso, não tem direito ao que se poderia

denominar de créditos financeiros internos, para serem canalizados para os

seus próximos empreendimentos dentro da própria empresa, fazendo com que

tenham que retomar o mesmo processo burocratizado para obtenção de

recursos ou para aprovação.

Esse posicionamento deve ser analisado considerando de um lado a
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necessidade da organização de resguardar-se de eventuais investimentos não

profícuos segundo os seus critérios atuais de rentabilidade e também por

possibilitar a discussão ampla por parte de todo seu staff, permitindo que sejam

verificados os mais diversos pontos de vista e detalhes antes da implantação do

projeto. Mas se for considerado o ponto de vista do intraempreendedor, nota-se

uma barreira de cunho prático bastante ampla, à medida que, uma de suas

principais características implícita como sendo positiva, se dá na flexibilidade e

sensibilidade para administrar situações novas, sem precedentes no contexto

organizacional e por isso não passíveis de serem tratadas como um assunto

convencional.

o gerente da subsidiária na realidade deve procurar por um patrocinador na

matriz para conseguir dar prosseguimento as suas idéias e projetos locais

(Birkinshaw, J. - 1995) que é notadamente uma das proposições iniciais que

envolvem o papel dos intraempreendedores. O endomarketing é uma postura

reforçada por Pinchot (1989) ao referir-se aos integrantes de uma equipe

intraempreendedora numa corporação os seus integrantes buscam a liberdade

e o acesso aos recursos da corporação no sentido de serem identificados como

os responsáveis finais pelo seu próprio projeto, buscando formas criativas de

atingir o mercado, desde as etapas iniciais onde são discutidas as possibilidades
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de atuação ou criação, por vezes desvinculadas do core business atual, ou

mesmo através de uma nova alternativa diferenciada. A necessidade de

independência e de delegação de poder visam obter uma maior eficência e

agilidade para realizar as adaptações e ajustes que se fizerem necessárias, uma

vez que não existem parâmetros ou precedentes para aquilatar os níveis de

sucesso obtidos em etapas isoladas, ou mesmo em relação a velocidade pela

qual está sendo executado o cronograma de trabalho em relação ao que a

corporação espera, ainda que este esteja submetido as incertezas decorrentes

do processo de criação, dada a impossibilidade de quantificar exatamente, por

exemplo, as horas-homem que necessitariam.

São profissionais orientados para alcançarem metas pré-concebidas, sem ter

como principal preocupação o atendimento às especificidades de todas etapas

que envolvam a concretização do processo: o relevante é alcançar o objetivo

final e não necessariamente criar rotinas e procedimentos para mantê-los em

funcionamento.

As equipes são auto-motivadas, utilizando da sinergia de seus integrantes e de

suas características para aglutinação de esforços, operando com altas doses de

idealismo e comprometimento em relação ao sucesso de seus projetos. Seus

L E
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participantes exibem conhecimentos específicos em ramos de atividades

segmentados, apresentando também características comportamentais bem

diferenciadas e por vezes complementares, criando um universo de ações

próprias em função de necessidades particularizadas que surjam.

Esta postura não implica em dizer que estas equipes não estejam imunes a

mecanismosformais de reconhecimento, pois percebe-se que seus integrantes

reagem às recompensas financeiras e também a outras sinalizações de ordem

não monetária.

Existe, ainda, uma orientação voltada para administrar coerentemente o tempo

dispendido, porque sofrem inúmeras pressões quanto ao desenrolar e

legitimação dos passos para concretização do processo, bem como para

começar gerar reflexos que sejam perceptíveis por aqueles que os patrocinam.

É importante uma rápida ação para aproveitar a maturação de uma idéia para

que esta seja posta em prática em determinada conjuntura, pois a demora em

implantar determinado conteúdo, pode implicar na aglutinação de forças

antagônicas internas provenientes do contexto organizacional formal, que

procurarão enquadrar as novas ações em andamento ao formato reconhecível



25

e administrável por ele.

A existência de profissionais com vivências tão distintas, permitem a troca de

experiências e a interação de capacidades, proporcionando um ambiente de

trabalho que exige de seus integrantes delegar atividades e até mesmo a

delineação de projetos, no sentido de otimimizar o potencial humano existente.

Independentemente do respeito ao grau de competência de cada integrante,

pode ser necessário que em uma determinada etapa, qualquer um venha assumir

um papel de caráter operacional para que seja possível a concretização do

projeto.

Além de possuir um elenco de profissionais que tenham investido no

desenvolvimento das suas habilidades em suas respectivas áreas de interesse

a preocupação é que estes também conheçam intimamente o negócio, tanto pela

sua vivência efetiva em áreas específicas da empresa, quanto por sua atuação

em setores que tenham fornecido uma visão generalista das operações

desenvolvidas pela organização.

Deve existir a consciência do grupo quanto a abolir a imagem estereotipada de
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que não existe uma preocupação em relação ao grau de risco que envolve os

diferentes projetos, pois a intenção primordial é encontrar formas de auferir

lucrospara a empresa, não necessariamente comprometendo sua política atual

em relação vulnerabilidade de seus investimentos. Em outras palavras, não

existe a intenção de apenas apresentar opções agressivas ou tão

revolucionárias que tragam consigo altas margens de lucratividade, o que

pretende-se é trazer continuamente opções, mesmo que estas apresentem um

risco e retornos moderados. A questão principal não é a busca pela pura

inventividade, mas sim, de alternativas contínuas de ação dentro do contexto

empresarial já existente.

Este posicionamento, entretanto, não deve ser confundido com o dos membros

do grupo intraempreendedor,que adotam uma visão individual onde o seu risco

pessoal é baixo, pois não temem ser demitidos. Isso implica que seu

comprometimento seja questionado, ao colocar-se o prisma da continuidade e

vínculo com a organização. Porém, deve-se considerar uma contrapartida

importante ao considerar-se o engajamento de cada um deles em relação aos

projetos dos quais participam, uma vez que são seus principais objetivos.

Uma peculiaridade em relação aos seus integrantes é o fato de realizarem
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pesquisas de mercado que atendam suas próprias intuições, pois em boa parte

das vezes, os assuntos que lhes chamam a atenção, não são foco de interesse

de avaliação por parte dos setores formalmente estabelecidos. Ocorre também,

de buscarem um novo enfoque na interpretação do que já foi publicado, tentando

identificar em nichos conhecidos, mas não explorados na sua plenitude ou

mesmo que venham a ser uma indicação de formas alternativas de ação.

A equipe preza ter um status diferenciado perante a organização, o que por um

lado facilita seus múltiplos relacionamentos, mas por outro a individualiza e a

identifica como uma espécie de entidade eleita a usufruir de benefícios especiais.

O principal diferencial que pode ser outorgado é a possibilidade da utilização de

símbolos de liberdade e flexibilidade, para que sejam feitos os ajustes de ações

e atitudes sem prévia autorização ou mesmo que estas estejam diametralmente

opostas aos procedimentos regularmente aceitos pela empresa.

É perceptível que a postura da equipe em relação aos fracassos e erros advindos

no cotidiano, trouxe à tona a adoção de uma espécie de "mimetismo", na

tentativa de construir e vender uma imagem de que está disciplinada segundo

os parametros vigentes na corporação. Há nessa tentativa de ocultar os projetos
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de conteúdos mais arriscados, a preocupação em criar o espaço para poder

aprender com os erros sem o custo político do fracasso perante o público interno.

o processo decisório adotado, tanto interna quanto externamente ao grupo, é o

consenso. Porém, essa preocupação em fazer com os outros envolvidos aceitem

a visão da equipe, pode onerar as demais etapas intermediárias. Mesmo porque,

entra em choque com o que foi preconizado pelo "mimetismo", além de poder

comprometer o processo de implementação ao adentrar na discussão com áreas

mais resistentes em aceitar novas proposições.

A legitimação das atividades do grupo acontece numa cadeia de valores ao

priorizar o agradar a si mesmos, enquanto profissionais comprometidos com seus

projetos e afeitos às necessidades da corporação, para em seguida pautarem-se

nos consumidores e só então considerar os seus patrocinadores.

Tem uma atitude relutante em relação ao sistema organizacional, mas ao invés

de gastar tempo e energia em embates desnecessários, desenvolvem os

mecanismos para aprenderem a manipulá-lo, considerada na acepção da

descoberta de alternativas.
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Com a obtenção de resultados expressivos, introduzem este novo estilo de

solução de problemas, onde resolvem-se as questões dentro do sistema ou

apresentam-se formas de passar por cima dele, sem abandoná-lo. É a

oportunidade oferecida a organização para refletir sobre seus atuais

procedimentos, analisando a necessidade de reformulação, tanto para adotar

novas formulações, quanto para criar formas de criticá-los, chegando mesmo a

coibi-los.

A partir destes itens elencados, pode-se sintetizar os pontos-chaves que devem

ser equacionados pelas corporações para possibilitar a adoção de equipes

intraempreendedoras, pela discussão da importância dos incentivos e

compensações no estabelecimento dessa nova cultura, pela extensão do

conceito de risco, o equacionamento da forma de treinamento deste tipo de

profissional e finalmente pela análise de como devem ficar estruturados os fluxos

de informação formais em relação aos informais (Prafa. Ofélia de Lanna Sette

Torres, Anotações de aula - MBA, 1996).

Quando todos os talentos necessários para se lançar um novo produto são

reunidos em uma única equipe intraempreendedora funcionalmente completa,

Pinchot (1989) apresenta três peculiaridades sobre ela:
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1) forma a sua identidadeao redor do novo negócio, e não ao redor de uma área

funcional única, pois as idéias fluem através das fronteiras e barreiras que

eventualmente tenham sido criadas pelos especialistas;

2) mantém um foco consistente sobre as necessidades, concentrando a

responsabilidadepela criaçãode um novo negócio em algumas pessoas, que se

dedicarão em regime de tempo integral;

3) a equipe transfuncional resolve os problemas holisticamente, pois são

inúmeras as soluções possíveis as possibilidades podem ser consideradas

somente, quando todas os integrantes estão juntos física e espiritualmente.

Portanto, uma definição abrangente para equipe intraempreendedora é

apresentá-Ia como funcionalmente completa, agindo de maneira autônoma e

participando desde o momentodo desenvolvimentoaté o da comercialização dos

produtos e serviços integrantes de seus projetos. A equipe pode dar ao

empreendimento interno a amplitude de talentos necessária, para se enfrentar

todas as questões e tarefas de um início complexo e para estabelecer a

profundidade gerencial necessária à expansão (Pinchot, G. - 1989), ou mesmo

a consolidação do que esteja em andamento.
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Para encontrar pessoas com esse perfil, o recrutamento torna-se um desafio

fundamental, mesmo porque, não existe uma forma definida como a mais correta

para fazê-lo, sendo necessária alta dose de criatividade. A capacidade de

montar uma equipe forte é um teste difícil, mas uma vez superado é uma boa

previsão de sucesso no mercado (Pinchot, G. - 1989).

As formas consagradas de recrutamento e seleção deverão passar por um maior

refinamento para poder oferecer instrumentos que possibilitem ressaltar as

características que se buscam destes profissionais, compondo um quadro mais

completo possível de especificidades.

Inclusive apresenta-se como um dos parâmetros possíveis que

"a composição da equipe deve incluir indivíduos dispostos a assumir

riscos e a sofrerem as indignidades de um comprometimento com

causas às vezes impopulares. A liberação de pessoas para que

trabalhem em uma equipe tntrsempreendedom, é uma questão sobre

a qual as corporações precisam deixar que as próprias pessoas se

aglutinem. Estas dirão às empresas onde sentem que podem dar sua

maior contribuição, em vez de aceitarem tarefas designadas por

outros" (Pinchot, G. -Intrapreneuring, 1989,p.163).

A introdução de equipes intraempreendedoras, implica na discussão prévia das
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linhas clássicas de análise dos espaços empreendedores propostas inicialmente

por Pinchot (1989), e que desde então vem sendo discutida por outros autores

que defendem a necessidade de que ocorra uma ampliação das ações e

estruturas gerenciais possibilitando o aparecimento de opções diferenciadas e

variadas.

Na literatura disponível atualmente, são descritos como possíveis espaços

empreendedores :

a)lndividuais, voltados para os empreendedores:

onde realiza-se o sonho do empresário, muito próximo dos grandes realizadores

do meio industrial e comercial que concretizaram suas grandes idéias;

b) Unidades de negócios, ou unidade intraempreendedora:

como forma de reunir competências e recursos, voltadas para capacidades e

competências específicas. Nem sempre existe a permeabilidade necessária

entre as unidades da mesma corporação para que ocorra um intercâmbio que

não seja regulamentado pelas políticas corporativas emanadas por uma área

central. Normalmente, as subsidiárias não passam de um aglomerado de centros

de valores independentes que estão alocadas geograficamente no mesmo local
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apenas, sem apresentarem sinergia (Birkinshaw, J. - 1995).

Inclusive na previsão de Hamel & Prahalad (1.995), indica-se a competição inter-

empresas, uma vez que estima-se que as oportunidades futuras de mercado não

se encaixarão dentro dos limites das atuais unidades estratégicas de negócios,

passando a ser de cunho corporativo, na tentativa de reunir as competências

necessárias no momento apropriado dentro da organização ou mesmo reunir os

recursos materiais e de tempo para desenvolver novas competências

necessárias no futuro.

c) Virtuais:

"No centro dessa revolução nos negócios está uma nova espécie de

produto ou serviço, embora tenha suas raízes no distante passado

artesanal, somente pode ser construído hoje graças às últimas

inovações em processamento de informações, dinâmica

organizacional e sistemas de fabricação. O mais importante é que ele

pode estar disponível a qualquer momento, lugar e variedade, para

atender à demanda do cliente I' (Davidow, H. & Malone , M. - A

corporação virtual, 1993, p.3).

Uma corporação virtual não terá contornos definidos, com as formas de contato

entre a organização, fornecedores e consumidores sofrendo constante mutação.
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Este processo de virtualização abrangerá inclusive o que se conhece hoje por

escritório, em decorrência da evolução do processo de transformação da sua

forma tradicional, que alterar-se-á de uma operação de processamento de papel

para uma eletrônica.

Conclui-se que a inserção de uma metodologia exógena à estrutura atual da

organização, deve ser feita com o cuidado de não ser apenas um processo "top-

down" ou a panacéia para situações extremadas. Portanto, a adoção do espaço

para equipes intraempreendedoras deve considerar a relação entre a

legitimidade e liderança enquanto um processo possível de se buscar a rede

informal de associações voluntárias, que existe em todas as empresas, e

transformá-Ias em sistema formal.
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CAPiTULO 3

AMPLIANDO O GRAU DE CONSCIÊNCIA DAS MUDANÇAS

INTRAEMPREENDEDORAS NAS CORPORAÇÕES

A possibilidade de flexibilizar as estruturas das corporações depende,

exclusivamente, da existência de alguns pré-requisitos: alto comprometimento

organizacional, elevado clima de confiança e de motivação dos colaboradores.

Constata-se que na realidade, a maioria das organizações atualmente não

apresentam estas condições, restringindo-se ao desenvolvimento de políticas

pautadas no curto prazo e fragilizadas pela necessidade de adaptação (Legge,

k. - 1995).

Para encontrar maneiras de como gerenciar esse momento deve-se ter conta

"os três tipos de mudanças culturais nas organizações:

a) aparente, quando a organização realiza alguma mudança a fim de

preservar sua cultura;
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b) revolução cultural, onde os novos valores incorporados são

antagônicos aos anteriores e isto representa a necessidade de

substituição dos valores antigos;

c) incrementalísmo cultural, quando os valores propostos são

complementares aos existentes, possibilitando alternativas de solução

dos problemas. "

(Ferreti, J. C. & Outros Autores - Tecnologias, trabalho e educação,

1994, p.23 e 24).

Uma vez diagnosticada a amplitude das alterações que se pretendem imprimir

à corporação, passa-se a análise de como a conjugação de forças internas e

externas à organização podem impulsionar mudanças nos padrões culturais,

como meio de superar os meios tradicionais que até então eram utilizados no

sentido de resolver novas situações.

o processo de conscientização da eficácia e da perenidade de novas técnicas

implica na demonstração de que não é um modismo, num contexto

contemporâneo onde assistem-se a modelos teóricos excessivamente voláteis:

o que era indicado como solução definitiva e acabada, pode ser implodido caso

esteja montado sobre um arcabouço extremamente rígido.
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o que não impediu o sucessivo aparecimento de

"alternativas como o downsizing, a reengenharia, ou mais

recentemente com as corporações virtuais, processos que implicaram

no desmantelamento das burocracias, com o objetivo exato de buscar

a sobrevivência das organizações. As economias de escala

possibilitam encontrar o tamanho adequado para sinergia, flexibilidade

de mercado e principalmente de velocidade" (Naisbitt, J. - Global

Paradox, 1995, p. 44 - tradução livre).

Ao incluir em seu discurso a busca pela sobrevivência, criaram-se alternativas

como a do Total Quality Management (TQM) e da reengenharia que

"apesar de um arcabouço teórico correto, apresentaram falhas de

implementação, unicamente porque as pessoas resistiram a mudança.

Não porque fossem refratárias a sua implementação, mas sim pela

maneira como foram tratadas durante a mudança do processo. Fica

claro que não trata-se apenas de reformular a corporação, mas sim

buscar-se a reengenharia das formas de gerenciamento" (Cooper, R.

& Markus M. - Human Reengineering, 1995, p.39 - tradução livre).

A competitividade inerente a era da globalização impõe às corporações que

atuem com maior flexibilidade e velocidade. O ponto de equilíbrio será

encontrado, quando for possível transformar o fluxo de idéias provenientes das

equipes intraempreendedoras, em atividades que apresentem resultados que

agreguem valor às atividades.
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Uma indicação das dificuldades em administrar este fluxo, aparece na opinião

dos gerentes de corporações que alcançaram o sucesso em razão de terem

criado espaços tntraempreendedores. Eles comentam que não existem práticas

sistematizadas e reconhecíveis para fazê-lo (DeSimone, L. D. & outros autores-

1995), explicando que não é suficiente, na maioria das vezes, simplesmente

adotar um espaço alternativo, mas tomá-lo como base para que esta estrutura

alternativa seja o ponto de partida para uma alteração mais abrangente. A

própria tentativa da ampliação do retomo oferecido aos investimentos realizados

pelos acionistas, parece funcionar como uma justificativa para flexibilizar a busca

de alternativas.

Outra dificuldade reside na preocupação das organizações em manter os

mecanismos de controle para monitorar o sucesso obtido com a criação destes

espaços, pois pode-se criar um efeito inverso ao esperado, chegando a

comprometer a operação. Uma forma de assegurar que os recursos estão sendo

convenientemente administrados é a busca do comprometimento das equipes,

em torno do que se poderia chamar, de uma taxa negociada de ocupação dos

recursos disponíveis, através dos quais obter-se-iam os indicadores mínimos

de utilização dos estoques de recursos disponíveis. Independentemente de

qualquer mecanismo que venha a ser criado, o fundamental continua sendo a
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crença no comprometimento da equipe em gerar resultados.

o grau de consciência da efetivação das mudanças em relação aos envolvidos

pode ser acelerado, incluindo-se aí as áreas mais resistentes a novas situações,

pela constatação de que inovar não significa que deva haver permanentes

invenções, mas sim um ambiente propício a novas idéias que gerem um sucesso

comercial (Pinchot, G. - 1989).

Para agilizar a criação de um ambiente organizacional propício a ação de

intraempreendedores, deve-se enfatizar a sinalização da existência de espaço

para atuação destes, tanto pela divulgação interna dos casos de sucesso, quanto
.

pelo incentivo a esse tipo de iniciativa pela disponibilização dos recursos

necessários. A presença, do que se convencionou chamar, de fatores de

liberdade determinará o seu grau de eficácia junto a cultura corporativa.

"A maneira pela qual uma empresa trata suas equipes

intraempreendedoras fornece 'a medida de sua receptividade à
inovação. Uma empresa que estimula este lado, distribuí os prêmios

e atribui com justiça as responsabilidades" (Pinchot, G. -

Intrapreneuring, p.210).
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Atualmente, existe uma discussão ampla sobre os paradigmas que envolvem os

diversos conceitos organizacionais. A ruptura destes tem sido abrangente e um

dos temas abordados envolve o fator tempo.

"Incentivar a flexibí/ídade do tempo de trabalho, enquanto reflexo de

outras formas de flexibilidade que devem estar inseridas no contexto

organizacional relativo a capacidade de adaptar normas e práticas da

organização do tempo de trabalho em relação às necessidades e

demandas da própria corporação, dos trabalhadores e do ambiente

externo /I (Gasparini, G. - Indivíduo na organização: dimensões

esquecidas, vollll, no prelo).

É relevante reconhecer que uma das características apresentadas como sendo

inata às equipes intraempreendedoras é a sua velocidade para enfrentar e agir

diante das novas situações.

Nas corporações, assim como na sociedade em geral, o tempo é cada vez mais

aceito como um recurso precioso cuja utilização tem um custo elevado. As

organizações oferecem uma redução do tempo externo, mas exigem a

flexibilidade quanto à distribuição do tempo (Gasparini, G.- 1996), com isso

procuram um incremento na produtividade e tentam proporcionar uma melhoria

na qualidade de vida dos seus colaboradores. A qualidade do trabalho implica
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na gestão pessoal do tempo de trabalho quanto a sua organização, duração e

ritmos.

Outra reflexão envolve o papel do gestor. Até recentemente o que se buscava

como competência do gestor tradicional era a capacidade enumerada pelos

seguintes fatores: planejar, comunicar-se, coordenar, motivar, controlar, dirigir

e liderar.

Passou por um período de transição, que preconiza o abandono das antigas

formas de gerenciamento embasados no papel do gerente que detinha a

autoridade para fazer com que as atividades fossem realizadas. O seu papel era

fazer regras para que seus subordinados simplesmente as cumprissem. Estes

por sua vez, tinham em seu grau de obediência o melhor quesito de suas

habilidades individuais a serem ressaltadas e premiadas.

No contexto atual as competências foram re-elaboradas para: identificar, facilitar,

consultar, colaborar, monitorar e dar suporte (Stewart, A. - 1994). O que ficou

visível é a passagem da figura de um profissional que detinha as ferramentas

decisórias para aquele que busca atuar como um consultor.
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Para assumir integralmente este novo papel, verifica-se que as corporações

ainda buscam delimitar qual a composição entre liberdade e disciplina que

entendam ser possível assimilar.

Aprofundando a discussão sobre liberdade e disciplina, considera-se que as

corporações são sistemas políticos nos quais existem relações de poder e

alianças que devem ser identificadas para possibllltar o equacionamento sobre

a delegação de responsabilidades e a efetividade alopoder dos indivíduos ou

grupos. A partir disso é possível compreender o que viabiliza a implantação de

mudanças estruturais e culturais.

Poder, na definição de Foucault, trata-se de uma prática social.

" Não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o

detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são

submetidos. O poder deve ser analisado como algo que funciona e se

exerce em cadeia"(Foucault, M. - Microfísica do poder, 1979, p. 183).

Entretanto, algumas visões teóricas ortodoxas existentes, apresentam as

organizações comoa representação da ordem e da estabilidade em oposição a

desordem e a instabilidade. Neste contexto, a ordem necessita da explicitação

dos mecanismos de poder, para viabilizar o comprometimento e a cooperação
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entre os atuais colaboradores.Enquantoque o poder é visto como essencial para

viabilizar a associaçãode indivíduos, bem como para permitir a continuidade do

relacionamento, através da elaboração e da difusão de códigos de

comportamento.

o exercício do poder difere da aplicação da autoridade, enquanto forma de

delegação de direito de controle sobre os recursos da organização (de cunho

financeiro, das informações etc.). Entretanto, a autoridade só existirá mediante

a sua legitimação, obtida através do reconhecimento, por parte dos demais

envolvidos na sua existência.

Porque somente a autoridade não garante o exercício do poder,

independentemente de ser uma das suas fontes.

"As três fontes existentes na organização são:

- as interpessoais, que dependem da personalidade do gestor e da

base de poder que utiliza. Isso inclui a experiência, a capacidade de

inter-relacionamento e da sua posição hierárquica, assumindo o fato

de que o poder reside na sua capacidade de induzir os demais a

conferirem a ele representatividade;
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- as estruturais, advindas da divisão do trabalho que suscitou a

criação de hierarquias, unidades, divisões e de sistemas. O poder de

qualquer unidade (quer seja ele posicional, funcional ou

divisionalízado) reside na centralização;

- e as culturais que aparecem a partir dos valores e crenças existentes

na organização. A cultura mais poderosa é aquela que concilia as

metas dos indivíduos com as do grupo" (Hunt, J. W. - Managing people

at work, 1992, p.64/65 - tradução livre).

Todas as organizações desenvolvem suas próprias culturas e destas originam-se

sub-culturas que envolvem grupos específicos, divisões, localidades etc.. A

acepção de cultura empregada é a do compartilhamento de valores e crenças,

transmitindo-se através de rituais que legitimam as formas de pensar e agir

definidas.

As organizações nem sempre tem explicitado seus valores, dificultando a

absorção de seu significado e, conseqüentemente, impedindo que influenciem

o comportamento e as ações de forma mais rápida e transparente. Isto também,

torna morosa, ou simplesmente impede a perfeita difusão de novas culturas que

venham a ser criadas.



45

CAPíTULO 4

A DIFUSÃO DA NOVA CULTURA E ESTRATÉGIA INTRAEMPREENDEDORAS

A implantação de uma nova cultura em uma corporação exige a análise

detalhada do processo interno de comunicação entre o staff e os empregados.

"As organizações que tem um processo de comunicação eficaz, o
adquiriram porque tem em seu corpo gerencial, o mecanismo de

aprimoramento do comportamento de comunicação entre todos os

níveis da empresa" (Cooper, Robín & Markus, L - Human... , p.42 -

tradução livre).

A comunicação eficaz é o caminho para a implantação das novas formas de

atuação, com a divulgação e discussão das metodologias a serem aplicadas, não

tratando-se apenas da delimitação da trajetória pela qual que deve seguir o fluxo

das informações, ou mesmo tratar-se de uma simples cooptação a uma nova

metodologia criada.
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o processo de comunicação apresentar-se-á como a decorrência do

equacionamento de uma série de outras etapas anteriores correlacionadas com

o início de uma nova situação, pois

"uma mudança efetiva da organização sempre exigirá uma mudança

perceptível e efetiva do comportamento das pessoas que a compõe.

Sem a mudança do conhecimento, capacidades e comportamento no

trabalho, mudança na tecnologia, processos, e estruturas não podem-

se esperar benefícios permanentes" (Cooper, Robin & Markus, L. -

Humen.,., p.49 - tradução livre).

Montar um processo de divulgação co-substanciado apenas na utilização

continuada de palavras, clichês e imagens estereotipadas constitui-se numa

mera reprodução, e não na produção conclusiva de fatores que conduzam a

mudanças,

A proposição de Hamel & Prahalad (1995) coloca a intenção estratégica como

o ponto crucial para arquitetar-se uma estratégia para conseguir mudanças. A

proposta oferece-se a energia emocional e intelectual, para transmitir uma noção

de como estará o mercado ou a posição competitiva da empresa a longo prazo,

de quais serão os novos nichos a explorar e, principalmente, para que este

processo seja legitimado e acompanhado por todos os envolvidos.
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Para difundir a nova cultura e estratégia, deve-se conseguir o envolvimento de

todos na compreensão da visão daquilo que se quer alcançar, funcionando

como um foco de atuação que dá forma ao futuro. Através de políticas,

estabelecem-se valores para difusão junto aos seus colaboradores, criando uma

espécie de personalidade da empresa, pela qual será reconhecida também pela

comunidade circundante.

A intenção de implementar a nova cultura, deve respaldar-se no fato de que irão

alcançar benefícios permanentes, numa demonstração de que trata-se de uma

estratégia de posicionamento da empresa no melhor lugar possível na cadeia

de valores a que pertence, sintonizada com o contexto da competição

globalizada, das mudanças de mercado e das novas tecnologias gerando novas

formas de agregar valor (Normann, R. - 1993) .

Esta deve ser uma busca racional de alternativas visando alcançar a

rentabilidade e posicionamentos desejados, procurando evitar a contradição de

manter-se o registro de uma organização forte em detrimento de alternativas para

obter-se maior retorno. As empresas de sucesso não buscam apenas formas de

agregar valor, elas o reinventam continuamente (Normann, R. & Ramirez, R. -

1993).
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Agregar valor ao que as organizações produzem, implica no aumento da

quantidade de informação, do conhecimento, da argumentação, e de outros

recursos quaisquer disponíveis. O incremento da taxa de valor agregado tem se

tornado maior à medida que crescem as oportunidades. Esta considera que os

valores ocorrem não numa cadeia seqüencial mas na forma de complexas

constelações (Normann, R. & Ramirez, R. -1993), que representam as intensas

e numerosas interações que se fazem necessárias para complementar uma

espécie de teia de contatos e feedbacks que possibilitam concretização do fluxo.

A meta final deste fluxo não é realizar algo que agregue valor ao clientes, mas

sim mobilizá-los para que eles próprios sinalizem e identifiquem o quanto é

relevante fazê-lo.

Na compreensão do porquê alterar uma estratégia consagrada e de sucesso, que

até então reproduzia as políticas corporativas existentes, está patente a

preocupação de realizar ajustes de forma continuada. Estas alterações, caso

venham ser concretizadas, devem proporcionar, uma evolução perante o

mercado, devendo ser incorporadas às políticas locais atuais.
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Para conseguirem atuar nos mercados do seu interesse, as corporações devem

recorrer a análise das ofertas potenciais que desejam ver atendidas em relação

as transformações que se farão necessárias nas relações atuais, para alcançar

um novo estágio em que se tornem complexas e variadas, definindo também as

formas para produzi-Ias. Ao depararem-se com um universo de ofertas

complexas, exigir-se-á a busca de colaboradores, consumidores, fornecedores,

aliados e parceiros em uma nova forma de arranjo ou combinação.

Richard Normann(1993) preconiza que, nessa nova forma, a chave para agregar

valor será a co-produção de ofertas para mobilizar os consumidores, onde a

verdadeira fonte de vantagem competitiva será a habilidade de conceber um

completo sistema de criação de valores e torná-lo efetivamente operacional,

sistema este que apresente a possibilidade concreta de analisar e interagir com

o feedback fornecido pelos clientes.

Dessa forma é possível agregar-se cada vez mais valor aos produtos e serviços

à medida que existam consumidores ou fornecedores que priorizem a qualidade.

Para alcançar este estágio deve-se redesenhar e recompor as competências e

relacionamentos envolvidos de modo a fazer com que seu sistema de agregar

valores permaneça maleável, operante e atuante.
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Para outros autores, como Hamel & Prahalad (1995), a colocação é a de que a

core competence de uma corporação precisa dar uma contribuição ampla para

o valor percebido pelo cliente, ou seja, oferecer um benefício fundamental ao

consumidor. Segundo eles, caberá à corporação questionar se a sua

competência essencial pode dar uma contribuição importante, para o valor

percebido, criando uma diferenciação perante seus concorrentes. Indicam a

utilização do benchmarkingsobre as competências da concorrência como forma

de administrar o quanto de diferenciação efetiva existe.

o que não está explicitado é que a maioria dos consumidores nacionais,

tomando-secomo referencialas economias periféricas, ainda não tem todas as

características que permitam designá-los .como atrelados aos padrões de

consumo global, pois apenas uma parcela mínima está em contato com os

canais de comunicação e distribuição de bens e serviços produzidos

globalmente.

Deve-se manter o questionamento do quanto a equipe intraempreendedora irá

agregar de valor, umavez tenha conhecimentodaquilo que a corporação espera

dela.
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Para tanto, a disponibilidade de recursos necessária para fundamentar uma

maior participação e poder de negociação envolve a participação na elaboração

de metas e da obtenção de recursos que possibilitem alcança-lo. O que se busca

é o papel do responsável pelas decisões, onde não está se questionando sobre

a perda de controle, mas o ganho de tempo, qualidade e idéias (Stewart, A.

1994).

o que precisa ser respondido é se atualmente é possível incentivar a equipe

existente com uma nova cultura ou propor-lhe uma nova estruturação de

trabalho, ou simplesmente começar uma nova estrutura dentro de um novo

contexto organizacional? (Stewart, A. - 1994) Algumas experiências emergentes

em corporações são úteis para ilustrar esta linha de preocupação.

Fica evidenciado que toda preocupação reside em ressaltar-se a administração

dos dois únicos recursos que realmente são importantes na economia atual: o

conhecimento e os relacionamentos.
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CONCLUSÃO

As alternativas de flexibilização estratégica que estão sendo desenvolvidas pelas

corporações transnacionais apresentam em sua elaboração uma preocupação

em indicar formas de como agregar ou criar valor para os consumidores e

parceiros através da reconfiguração permanente de regras, relacionamentos e

estruturas.

As corporações transnacionais dispõe de um acesso bastante amplo ao que há

de mais atuante em relação as técnicas administrativas e produtivas, uma vez

que podem movimentar um alto volume de recursos e , invariavelmente, tem

seus centros de decisão em localidades com alto nível de desenvolvimento

tecnológico e de técnicas de gestão.

Estas corporações representam um laboratório de ensaio para o

desenvolvimento de ações estratégicas, porque suas instalações e interesses,

espalham-se pela bio-diversidade econômica e cultural do planeta, fazendo com

que suas políticas e culturas corporativas sejam constantemente questionadas
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e postas à prova em razão das necessidades advindas do cotidiano de

contrastantes realidades sócio-ecônomicas existentes nos países ou blocos

econômicos onde atuam.

A maioria das políticas corporativas existentes até recentemente, retratava a

necessidade de obediência a configurações rígidas de controle envolvendo o

aporte de recursos financeiros e do fluxo de informações, à medida que deviam

obedecer a trâmites exaustivamente detalhados.

Incluiam-se aí, as políticas industriais e de investimentos das subsidiárias,

tratando-se, na verdade, de adaptações daquilo que a alta administração da

matriz definisse como possível e necessário, ao considerar as potencialidades,

latentes ou não, das localidades. Os administradores das subsidiárias tinham

que realizar, em primeiro lugar, todo um processo interno de convencimento, que

chegava a ser tão ou mais amplo do que já havia sido necessário para a

viabillizar a aprovação pelas áreas envolvidas diretamente na questão. O que era

perceptível, quando da existência de um processo extenso e moroso, era que os

envolvidos no processo decisório precisavam ser municiados de todos dados e

argumentos possíveis, e era evidente que, por vezes, a profusão de fontes para

extrair informações e a falta de uma uniformidade de padrões, não permitiam
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gerar comunicações com a margem de confiabilidade suficiente, exigindo um

dispêndio adicional de recursos.

Nas corporações em que as relações entre a matriz e suas subsidiárias

caminharam para um processo mais interativo, como decorrência da

necessidade de buscar uma maior velocidade do fluxo de comunicações e

conseqüentemente no processo de decisões, para atuar perante a concorrência,

surgiram os espaços organizacionais diferenciados do status quo vigente,

aparecendo estruturas mais flexíveis, que foram cindindo os valores corporativos

vigentes.

"Porém, mantinha-se o prevalecimento dos valores corporativos que

diferenciavam da habilidade para planejar, daquela de encontrar o
plano como uma das primárias medidas da competência gerencial.

Novos empreendimentos, raramente aceitam que se apliquem rígidos

acompanhamentos, especialmente no que se referir à projeções

quantitativas.

Como resultado, o apoio corporativo é duvidoso quando os planos não

apresentam resultados tão a altura quanto o esforço não monitorado

dispendido. É possível criar mecanismos e métodos próprios que

atendem as incertezas de um lado e expectativas reais da corporação

do outro, através da mensuração da evolução das ações e não
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simplesmente dos seus resultados no curto prazo. 11 (Mcmillan, I &

Block, Z - Journal of Business, 1986, p.177 - tradução livre).

A discussão sobre a qualificação dos integrantes das equipes

intraempreendedoras, passa pelo conceito de empregabilidade e pela colocação

de Jeremy Rifkin (1996), quanto ao emprego just-in-time, que terá um papel

amplo e diferenciado na economia global, onde as corporações transnacionais,

na busca de permanecerem móveis e flexíveis, devem passar cada vez mais da

sua força de trabalho fixa para a contingencial, como forma de reação às

flutuações do mercado.

Por sua vez, os profissionais poderão apresentar suas habilidades agregadas à

tecnologia, fato este que lhes permitirá atender vários empregadores

simultaneamente, como forma de reação às pressões do mercado de trabalho.

Aqueles que quiserem atuar de forma diferenciada perante os demais, no

mercado de trabalho, deverão desenvolver a sua habilidade para descobrir e

realizar atividades, num mundo sem empregos bem definidos e estáveis,

descobrindo os trabalhos que precisam ser feitos (Bridges, W. - 1995). A

eventual estabilidade nos empregos remanescentes, estará vinculada ao fato de

que o indivíduo desenvolva pelo menos três características:
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- mentalidade de fornecedor;

- elasticidade (com o intuito de alcançar rnultldisclplinaridade):

- a responsabilidade pelo seu autoconhecimento.

É relevante neste contexto a seguinte frase: " A carreira é bem precioso demais

para ser entregue a terceiros" (Willian Morin - 1994).

Em contrapartida, ainda persiste por parte de muitos autores a proposição de que

cabe aos atuais profissionais vinculados às grandes corporações, buscarem por

um patrocínio, porque, o objetivo do indivíduo deve ser o de influenciar na

identidade da empresa na qual está engajado. Seu principal problema seria o de

colocar sua identidade profissional como um recurso para o desenvolvimento da

identidade da empresa, o que torna esta forma de agir bastante vulnerável,

porque criar-se-ia um vínculo muito rígido e eventualmente dissociado com as

expectativas do indivíduo.

"Nos casos em que a profissão concreta não traz consigo nenhuma

sensação de plena satisfação a culpa é do homem que a exerce não

da profissão. A profissão em si não é ainda suficiente para tornar o

homem insubstituível; o que a profissão faz é simplesmente dar-lhe a

oportunidade para vir a sê-lo"
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(Fo. Migliaccio, R.-Reflexões sobre o homem e o trabalho, 1994, p.34).

Por isso, quando se menciona o perfil de um inteqrante de uma equipe de

intraempreendedores, baseando-se no modelo emergente de gestão de recursos

humanos as características resultantes estão dissociadas da mera procura por

um patrocínio. Espera-se que este profissional apresente-se como:

-estimulador de parcerias;

-competitivo quanto a resultados;

-consciente dos diferentes aspectos da situação;

-cristalino em suas intenções;

-fundamentado em suas decisões;

-culturalmente pluralista;

-empenhado no desenvolvimento de sua equipe;

-atuante em função de metas;

-sabendo identificar oportunidades em cada problema.

o posicionamento até então adotado pela área de recursos humanos para atuar

segundo os antigos paradigmas, está passando por uma revisão para que possa

assumir um papel relevante nesta transição. A reformulação pela qual atravessa
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é tão extensa, que atingiu inicialmente a própria terminologia que designava a

atividade da área, que passa a ser denominada de gerenciamento de recursos

humanos. Esta alteração reflete a preocupação em sinalizar para aqueles que a

integram e aos demais envolvidos que atividade para contribuir de forma mais

ampla com a organização, no sentido de desenvolver novos produtos que

possibilitem o acesso as formulações estratégicas de gerenciamento que criem,

segundo Karen Legge(1995), um estilo próprio para atender a toda a empresa

e que esteja alinhado com o que a corporação entende como a administração

de sua vantagem competitiva, resultando em estratégias mais amplas. A

integração ou a complementaridade das políticas de recursos humanos com as

estratégias globais do negócio terão reflexos nos níveis de comprometimento,

flexibilidade e de qualidade daquilo que realizam seus colaboradores.

Para alcançar este estágio é fundamental considerar as ações estratégicas que

podem ser realizadas através do gerenciamento de recursos humanos (nas

atividades de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e de

remuneração) atreladas e sensíveis ao momento pelo qual estiver atravessando

o ciclo de vida da organização (que normalmente é designado por: nascimento,

crescimento, maturidade e declínio) criando ou refinando as adequações técnicas

e estratégicas para atender as peculiaridades de cada um destes momentos.
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A mudança do perfil da área não pode estar dissociada de uma mudança no

perfil dos profissionais que a integram, que devem assumir uma feição de

conteúdo mais generalista em relação as atividades da área de Recursos

Humanos e das demais atividades do negócio, proporcionando a oportunidade

para que assumam uma posição de consultores internos, pois já possuem o

conhecimento e a flexibilidade necessários. Não é raro, surgirem críticas,

alegando a possibilidade de falta de comprometimento, fato este sem

fundamento.

Cabe as áreas de gerenciamento de recursos humanos, que sofrem uma

redução quantitativa de seu contigente, especialmente nas grandes

organizações, buscar novas formas de inovar e gerenciar as mudanças acima

mencionadas (Hendry, C. - 1995).

As formas de obter maioreficáciaainda não estão disseminadas, pois ainda são

poucas as companhias que se preocupam em criar ou adotar novas estratégias

com enfoques que racionalizem as operações atuais, atendam plenamente a

novos mercados e oportunidades de fornecimento, onde se obtenha

significativos lucros e reduções de custos (Consulting, Andersen - 1995).
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As alianças são reconhecidas como ferramentas poderosas para criarem

vantagem competitiva para as corporações. Como em qualquer organização,

engajamento e iniciativa são balizados pela combinação de autoridade, cultura

e políticas. Entretanto, numa aliança não há uma autoridade única, pois cada

organização tem a sua própria, não havendo o compartilhamento das decisões

políticas e por isso requer um direcionamento claro, com o alinhamento de todas

as organizações participantes. Estas condições indicam quais são as obrigações

e objetivos comuns que viabilizam uma aliança, que precisa também para a sua

implantação, de um efetivo relacionamento entre os indivíduos (Lewis, J. D. -

1995).

'~s alianças estratégicas ou as novas formas de cooperação entre as

organizações estão substituindo as estruturas que atendiam a um

único mercado e as burocratizadas estabelecidas pelas organizações

hierarquizadas. A intenção ao adotá-los é coordenar duas ou mais

tecnologias já conhecidas e simultaneamente ir eliminando as

eventuais redundâncias, para alcançar um nível ótimo de retorno e
oportunidades de mercado" (Kotabe, M.&Swan S.-The role of strategic

alliances in high-technology, new product development - 1995, p.631 -

tradução livre).

Paralelamente às discussões envolvendo os modelos teóricos, é perceptível que

está ocorrendo a concretização de proposições práticas que ainda não foram
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completamente discutidas e analisadas.

Uma delas é o conceito de consórcio modular que está sendo introduzido no

Brasil pela Volkswagen, nas fábricas que estão sendo construídas em Resende

(RJ) e São Carlos (SP).

Este conceito apresenta uma inovação interessante, porque indica que existirá

um funcionário qualificado da área de produção que acompanhará todas as

fases de fabricação de lotesespecíficosde automóveis,nos quais virão gravados

seu nome e telefone para permitir que o consumidor entre em contato caso

ocorra algum tipo de problema com o produto, proporcionando um feedback

muito rico em detalhes, tanto para a organização e quanto para o consumidor.

O processo que está sendo introduzido, será composto exclusivamente de

empresas parceiras, numa combinação de processos envolvendo terceirização

e just in time, onde os fornecedoresestarão se instalando fisicamente na fábrica

da montadora e se tornando responsáveis pelos respectivos módulos de

produção (Letaif, N. - 1996).

A empresa patrocinadora, no caso a Volkswagen, continuará detendo a

responsabilidade sobre as etapas referentes ao projeto, logística, controle de

qualidade e marketing. Uma parcela da redução de custos será alcançada

mediante o uso compartilhado dos serviços de apoio terceirizados.

Mencionando a possibilidade de uso compartilhado de capacidades, duas das

maiores e mais lucrativas empresas aéreas do mundo, a American Airlines e

British Airways, que anunciaram uma aliança, na forma de um acordo de

cooperaçãoque as fará funcionar como se fossem uma só. A princípio não deve
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ocorrer alteração no controle acionário, embora do ponto de vista operacional as

empresas deverão juntar receitas e custos, planejar estratégias comuns, possuir

rotas complementares, prestar serviços recíprocos e realizar campanhas

publicitárias em conjunto.

Portanto, de forma genérica, pode-se afirmar que o repensar envolvendo a

discussão sobre as flexibilizações estratégicas implicará num contínuo e

abrangente questionamento, do qual poderia-se salientar:

como gerenciar os indivíduos sem utilizar os contatos formais de

comunicação?

as organizações como hoje são conhecidas, estão transformando-se em

estruturas ultrapassadas, impulsionadas pela eficiência nas comunicações?

como difundir a cultura da organização numa corporação virtual? A

solução seria a adoção de grupos com poucos integrantes, mas perfeitamente

afinados entre si?

as corporações transnacionais tem uma vocação global, podendo obter

a sinergia que se fizer necessária junto aos seus centros de competências

mundiais. O mesmo raciocínio pode ser extrapolado em relação aos seus

recursos humanos?

Concluindo, fica a esperança de que os indivíduos reposicionem o seu senso de

integração a uma entidade, para o senso de pertencerem a uma comunidade,

com uma visão além das relações econômicas, criando um novo contexto social.
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