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I ··.]~TRODUÇÃO

As corporações passam por etapas de evolução durante seu desenvolvimento.

Durante esta evolução todas as áreas da corporação são alteradas de forma a se

adaptarem às novas necessidades.

Neste processo de evolução, acabou-se por gerar uma uma dicotomia entre

atividades de execução e atividades de assessoramento dentro das corporações. Nas ><

atividades de assessoramento estavam localizadas, tradicionalmente, as atividades

Jurídicas.

Esta tendência vêm sofrendo recentemente transformações, que atingem

diretamente os Jurídicos, os quais passam a ser considerados, do ponto de vista

estratégico, como "Unidade de Negócios" das corporações.

Corporation, n. An ingenious device for obtaining individual

profit without individual responsibility. (Ambrose Bierce) .

(ACKOFF, Russel L. - Creating lhe Corporate Future - Plan or

Be Planned For, 1981,p.15/1)

As atividades Jurídicas de uma corporação, pela sua amplitude, volume e

transnacionalidade, caracterizam-se por uma permanência como Unidade interna e

é neste escopo que analisamos sua integração aos negócios corporativos.

o objetivo desta monografia, é analisar os fatores que impulsionam estas mudanças :><

recentes na transformação do Jurídico, face às estratégias generalizadas de

unidades de negócios nas corporações, bem como suas novas características e
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contribuições para o negócio. Dentro deste contexto, demonstraremos como a

Unidade Jurídica contribui para os negócios das corporações, gerando receitas.

A transformação da Unidade Jurídica é um tema atual, pois estamos justamente

numa fase de transição, de uma Unidade Jurídica tida como "mal necessário" para

uma Unidade Jurídica geradora de receitas e agregadora de valores para os

negócios da empresa.

A atualidade do tema deste trabalho se reflete nos vários congressos e seminários

que vêm sendo promovidos, de forma a divulgar o perfil de uma Unidade Jurídica

como uma verdadeira unidade de negócios para a empresa. Além disso, este

congressos também têm fornecido subsídios para que as corporações promovam as

mudanças que sejam necessárias para atingirem esse objetivo.

Dentre esses seminários que estão acontecendo, cito dois deles que estão

diretamente relacionados com o tema deste trabalho, sendo que, inclusive, tive a

oportunidade de participar de um deles, ocorrido no final do mês passado.

Durante o seminário pude perceber que, apesar de ainda algumas empresas

considerarem suas Unidades Jurídicas como áreas de suporte, ficou claro durante a

apresentação dos palestrantes, todos dirigentes de grandes empresas

multinacionais, que a Unidade Jurídica se encontra numa fase de "transição", de

um modelo tradicional para um modelo agregador de valor. Esta transformação da

Unidade Jurídica é inevitável e cada vez mais, sua contribuição passará a ser

computada como resultado efetivo para as empresas.

o primeiro congresso realizado no mês de junho/98, teve como tema central o

"Departamento Jurídico como Gerador de Lucro". Como podemos notar pelo
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programa do congresso, que se encontra anexo (lI), vários dos pontos abordados

estão presentes neste trabalho. Dentre eles, podemos citar:

a) Departamento jurídico da empresa: "mal necessário" ou fato gerador de

lucros?
b) Reestruturação do departamento jurídico - modelos gerenciais.

c) Departamento jurídico frente a questão internacional e o Mercosul.

d) Planejamento Tributário na empresa como gerador de receitas.

e) Minimizar a carga tributária através do planejamento tributário - aspectos

preventivos.
f) Modelos para o atendimento das necessidades jurídicas de uma empresa.

g) A importância do elo "departamento jurídico e recursos humanos" para evitar

custos processuais.
h) O departamento jurídico otimizando as negociações com clientes

inadimplentes e/ou concordatários.

o segundo congresso, do qual participei no final do mês de julho passado, cujo

programa também se encontra anexo (IH), teve como tema "Reduzindo Custos e

Maximizando a Eficácia do Departamento Jurídico". Dentre os tópicos que foram

tratados, ressalto os seguintes, os quais só vieram à ratificar os argumentos

elencados neste trabalho:

a) Globalização dos assuntos jurídicos: novo modelo jurídico empresarial.

b) Reduzindo custos e maximizando a eficácia do departamento jurídico.

c) Disseminando uma consciência jurídica nas unidades de negócios das

empresa.
d) Minimizando carga fiscal através de aspectos preventivos no planejamento

tributários.
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e) Minimizando a inadimplência comercial tendo como suporte o departamento

jurídico.

f) Conhecendo os aspectos de contratos e auditoria na gestão do meio ambiente.

g) O departamento jurídico auxiliando na redução de reclamações de órgãos de

defesa do consumidor.

Dividimos esta dissertação em cinco partes. Na primeira parte se encontra um

histórico das recentes etapas de evolução das corporações, na busca de uma

generalização do conceito de unidades de negócios, independentemente de serem

atividades de respaldo ou atividades de operacionalização de produtos e serviços da

empresa.

No segundo capítulo vamos refletir basicamente sobre as características das

unidades de negócios, no contexto da sétima etapa da evolução de desenvolvimento

das corporações.

No terceiro capítulo, vamos tratar do Jurídico como uma unidade de negócios da

corporação, demonstrando as áreas de atuação do Jurídico, suas contribuições para

o negócio e seu perfil atualmente. Neste capítulo também abordaremos os novos

paradigmas e o futuro do Jurídico nas corporações.

No quarto capítulo resumnnos a pesquisa de campo exploratória sobre o

posicionamento dos executivos das áreas jurídicas e recursos humanos,

principalmente quanto:

a) existência ou não de uma unidade Jurídica dentro da corporação;

b) ser a unidade jurídica uma área estratégica ou não para a corporação;

ser a unidade Jurídica uma unidade de negócios ou não dentro da corporação;c)

d) tipos de atividades jurídicas que estão sendo terceirizadas pela corporação.
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CAPÍTULO I

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS CORPORAÇÕES
. ... .(

1.1 ETAPAS DE EVOLUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE UMA

CORPORAÇÃO

As empresas, no transcorrer de suas existências, passam por fases de

desenvolvimentos. De acordo com Larry E. GREINER, professor assistente na

Harvard Business School, à cada final de uma etapa de desenvolvimento,

corresponde uma crise, a qual força a empresa à um passo adiante em seu estágio

de desenvolvimento.

GREINER alerta para o fato de que cada etapa da evolução de desenvolvimento, é

muito influenciada pelos fatos passados ocorridos dentro da empresa, portanto, caso

a direção detenha bons conhecimentos da história da empresa, poderá antever os

problemas e preparar-se, de forma a minimizar as conseqüências de uma crise ou

até mesmo evitá-la, sem, entretanto, prejudicar a evolução do desenvolvimento da

empresa.

o estudo de GREINER, onde ele estabelece essas etapas de desenvolvimento e as

crises que podem ocorrer em cada uma delas, está embasado primordialmente em

dois critérios de avaliação, que são, a idade e o tamanho da empresa. À medida em

que estes dois critérios se alteram, a posição da empresa dentro da escala de

desenvolvimento criada por GREINER, também se alterará. O esquema de
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evolução criado, pressupõe, no início, empresas bem pequenas e novas, as quais se

desenvolvem até chegarem a grandes corporações transnacionais.

Em seu artigo chamado "Evolução e Revolução no Desenvolvimento das

Organizações" - Biblioteca Harvard, GREINER chega à cinco etapas de

crescimento de uma empresa. Porém, a Prof'. Ofélia L.S. TORRES - FGV/SP, vai

adiante com o raciocínio de GREINER e acrescenta mais duas etapas no esquema

previamente concebido por ele, conforme se verifica da Figura O1 abaixo.

FIGURAOl

lÃRlIY l!. G1IEINER
HARYARDBUSINESSSCHOOL

PilO" OFÉLH TOll/U!S
l'GY/SP

A Figura 02 abaixo, resume as principais características de cada uma das etapas de

desenvolvimento de uma empresa. Contudo, como o objetivo desta dissertação, é
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abordar a Unidade Jurídica enquanto Unidade de Negócios da corporação,

estaremos exclusivamente tratando da transição da sexta para a sétima etapa,

comentando os fatores que impulsionaram esta transição e principalmente as

características de uma unidade de negócios, analisando-as com base nas

contribuições da Unidade Jurídica. Todavia, estamos colocando como Anexo I, a

íntegra do artigo do GREINER, com relação ao seu estudo das cinco primeiras

etapas de desenvolvimento de uma empresa.

FIGURA 02

CATEGORIA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPAS ETAPA 6 ETAPA 7

ATENÇAºDA Fabricar e vender Eficiência das Expanslio do Consolidação da Solução de Reestrulllração Identidade

DlREÇAO Operações Mercado Organização problemas Emp~
e illOllação

ESTRUTURA OA Informal Centralizada Descentralizada e Grupo de linhe· Matriz de Enxuta , ~dtI

ORGANIZAÇÃO e Funcional Geográfica stIIff e prochllDS Equipes Terceirizada MIJIIé!!!!I

ESTIL.ODA ALTA Individualista e Orientador Delegador Vigiador Participador Incentivador Integrador de

DIREÇÃO Empresarial
Alianças

S/STEMADE Resultados do Padréese Relatórios e Planos e Bases Estabelecimento Avaliação de Performances

CONTROL.E Mercado Bases de Cus1D Base de Lucros de Investimento Mútuo de Metas Unidades de Comparadas
Negócios

ENFASEDA Propriedade Aumentos de Bonificações Participo Lucros e Bonificações por Produtividade' Participação nos

DlREÇÃO/!M Salários por Individuais Opção compra Equipes Qualidade' Resultados

RECOMPENSAS Mérito ações Equipe

LARRY E. GREINER I PROF OFÉLIA TORRES

Todo esse desenvolvimento das corporações está baseada nas alterações do

ambiente de negócios em que as empresas estão inseridas. Este ambiente de

negócios é dinâmico e, portanto, se modifica de acordo com os acontecimentos. No

Brasil, devido à uma condição de terceiro mundo e ainda à uma economia

inflacionaria de décadas, este ambiente de negócios ficava ainda mais reativo e

oscilante em decorrência de fatores externos.
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omeio ambiente de negócios se altera drasticamente no país

no final da década de setenta e prossegue pelos anos oitenta.

Há mais de três décadas estávamos habituados com elevadas

taxas de crescimento e confiávamos que nem mesmo a

turbulência política, que nunca nos faltou, poderia

comprometer a inevitabilidade do crescimento econômico

brasileiro. O crescimento cessou. Pior ainda: a recessão se

instalou por vários anos, que apresentaram taxas negativas de

crescimento. A inflação com a qual se imaginava termos

desenvolvido um modus vivendi definitivo começou a nos

atropelar e a atrapalhar. Mudanças aceleradas na economia

mundial, genericamente denominadas de globalização,

ameaçavam deixar-nos impavidamente isolados. Mudanças no

ambiente externo levam obrigatoriamente à necessidade de

revisão da estratégia empresarial e nessa reformulação o

planejamento estratégico mostrava-se também inútil neste

pedaço do Atlântico Sul. '"

Toda transformação que é feita em uma corporação, depende de um planejamento

estratégico. Nesse sentido, Carlos Osmar BERTERO, enfatiza esta necessidade de

adoção de uma nova estratégia, face essas rupturas no ambiente de negócios das

corporações, dizendo quais foram estas mudanças que acarretaram tal ruptura.

... Quando a taxa de mudança aumentou, quando surgiram

turbulência, descontinuidade e especialmente mudanças que

não são tão lentas e graduais, mas que andam através de

saltos e rupturas. O planejamento estratégico, pelo ritmo de

sua elaboração, acabava-se por adequar-se a uma
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organização estruturada burocraticamente, enfatizando clara

divisão de tarefas e responsabilidade, hierarquização, linhas

claras de autoridade e comunicação e bom nível de

formalismo, entendido como produzir em forma escrita

objetivos e procedimentos organizacionais. À medida que o

ambiente de negócios, relativamente estável e com estruturas

propensas ao burocratismo foram colocadas em xeque, não se

poderia esperar que o planejamento estratégico passasse

inquestionável. (BERTERO, Carlos O. - Rumos da Estratégia

Empresarial, RAE Light, Março/Abril 1995, p.22 e 23)

Até a década de 80, todas as mudanças dentro de uma corporação estavam voltadas

para o chão de fábrica. Ocorre que, à partir do início da década de 90, notou-se

uma mudança neste comportamento, no sentido de também reformular o processo

administrativo das corporações, e nesta tendência, a maioria dos departamentos

bem como a própria estrutura organizacional das corporações como um todo, já

foram reformulados.

1.2 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS PREDOMINANTES NUMA

CORPORAÇÃO EM SUA SEXTA ETAPA DE EVOLUÇÃO NO

DESENVOLVIMENTO

A sexta etapa de evolução no desenvolvimento de uma corporação, é marcada por

uma atenção da direção, na reestruturação. Esta reestruturação, também conhecida

por reengenharia dentro das corporações, deu origem à uma estrutura

organizacional, mais enxuta e terceirizada, cuja finalidade era diminuir tanto



10

vertical quanto horizontalmente, os níveis hierárquicos internos das corporações e

fazer com que as mesmas se especializassem em seus "core business". Este

processo ficou conhecido como "downsizing" (redução de níveis hierárquicos) e

"outsorcing" (terceirização).

Um processo bem sucedido de reestruturação de um empresa, é aquele que não só

verifica os resultados que se obterá com a reestruturação, mas também verifica os

impactos de tais decisões no futuro da corporação.

Uma empresa bem-sucedida em restruturação 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, CiK, -

Competindo pelo Futuro, 1995 -pago 5)

Downsizing - Análise do Processo e seus Resultados

Por vezes o "downsizing" ou redução dos níveis hierárquicos da corporação, se

confunde com uma simples intenção de se reduzir o quadro de pessoal e os gastos

com a folha de pagamento das corporações, em virtude da crise econômica.

A questão da redução dos níveis hierárquicos não está

associada apenas à necessidade de agilidade das decisões ou

à redução de custos de infra-estrutura da empresa. Relaciona-

se também com a amplitude de supervisão necessária à

orientação e ao controle das operações e relaciona-se com o
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grau de centralização administrativa e o foco e escopo dos

vários negócios. segmentos ou produtos da empresa. (Coopers

& Lybrand, "Estudo sobre Simplificação da Estrutura

Organizacional das Empresas. out/1991. p.ll)

Muitas corporações se utilizaram do pretexto da reestruturação, para efetivamente

reduzirem seu quadro de pessoal, contudo, esse procedimento é condenado, tendo

em vista as seqüelas produzidas na própria corporação.

Em Creating Strategic Change, p.5, W.A. PASMORE (1994), analisa o

resultado obtido em uma pesquisa, sobre as conseqüências do processo de

"downsizing" em algumas empresas. Ele menciona que na maioria das empresas

pesquisadas, foi confirmado que o processo de downsizing resultou em uma

diminuição da moral entre os trabalhadores que permaneceram na empresa e em

quatro das dez empresas pesquisadas, os esforços do downsizing resultaram em

conseqüências indesejáveis para a corporação, incluindo a perda de pessoas

erradas, esforços para reter os trabalhadores remanescentes e o aumento das horas

extras.

So, short-term cost cutting provides no apparent guarante of

long-term survival. (PASMORE. W.A. - Creating Strategic

Change Designing the Flexible, High-Performing

Organization, 1994. p. 5)(2)

Análise do Processo de Terceirização
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seu produto estratégico, naquilo que ela é capaz de fazer

melhor, com competitividade e maior produtividade. As

tarefas secundárias e auxiliares são feitas por empresas que se

especializaram de maneira mais racional e com um custo

menor. (Mamns e Ramalho - Terceirização: diversidade e

negociação no mundo do trabalho, Ed. Hucitec, 1994)

A· especialização das empresas terceirizadas agrega valor aos serviços oferecidos

por elas, tanto com relação à qualidade como com relação à preço. A manutenção

de tais atividades dentro da corporação, acarreta em um custo elevado para tal

atividade, tendo em vista que não há economia de escala no processo. As empresas

terceirizadas possuem uma única estrutura e com esta estrutura, prestam serviços

para diversas corporações. Já a manutenção de uma atividade dessas dentro de uma

corporação, não proporciona essa economia, pois, essa atividade estaria atendendo

exclusivamente às necessidades internas da corporação, não podendo compartilhar

seus custos entre diversos clientes.

A questão da terceirização relaciona-se fundamentalmente

com a cadeia de valor agregado em cada etapa da atividade

empresarial e com a estrutura de custos e competitividade da

empresa. Significa a redefinição da natureza e escopo dos

negócios, a forma pela qual se vai competir, a função das

unidades organizacionais a escolha das atividades a

terceirtzar, a seleção, formação e negociação com futuros

fornecedores, etc.. (Coopers & Lybrand, "Estudo sobre

Simplificação da Estrutura Organizacional das Empresas,

out/199l, p.ll)
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A questão da terceirização das atividades jurídicas da corporação, foi muito

debatida na Conferência, "Reduzindo Custos e Maximizando a Eficácia do

Departamento Jurídico", onde ressaltou-se que a terceirização pode vir a ser um

péssimo negócio para a corporação, quando baseada apenas e exclusivamente na

redução de custos.

Neste contexto, propõe-se também, que a atuação de uma Unidade Jurídica interna

é muito mais eficiente do que uma atividade jurídica terceirizada, tendo em vista o

melhor conhecimento que a primeira tem dos negócios da corporação. Para a

atividade jurídica terceirizada, as atividades jurídicas contratadas seriam apenas

mais um cliente.

"A terceirização pura e simples distancia o patrono dos reais

interesses empresariais, afasta a cumplicidade necessária aos

embates. Por vezes para um advogado externo, perder uma

causa é só mais um caso que deixou de ganhar (recebendo

honorários na maioria das vezes). Para uma empresa, uma

causa, pode significar o lucro ou o prejuízo do ano." (Dr. Luiz

Cezar Quintans - Assessor Jurídico, Allied Domecq, 1998 -

entrevistado por mim na pesquisa exploratória de campo)

o Papel de lncentivador da Alta Direção

Os processos de downsizing e terceirização ocorridos nas corporações, geraram a

necessidade de alteração no estilo gerencial da alta direção. O papel gerencial

passa a ser de um incentivador, visando recuperar a moral dos funcionários, bem

como manter na corporação os funcionários remanescentes.
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o processo de "downsizing" não impacta a moral dos funcionários somente pelo

fato de haver demissões, mas também pelo fato de que esse processo geralmente

elimina níveis gerenciais dentro da corporação. Essa eliminação de níveis

gerenciais, pressupõe, diretamente, a redução de postos gerenciais,

consequentemente a perspectiva de carreira dos funcionários fica restringida. Em

se tratando do novo papel incentivador da alta direção, esses argumentos têm de ser

analisados, de forma a modificar o sistema de recompensas dos funcionários,

visando repor essa perda. Esse novo sistema de recompensas tem de ser baseado na

produtividade, qualidade e trabalho em equipe.

Análise das Alianças Estratégicas

As alianças estratégicas foi a forma também encontrada para se conseguir diminuir

custos e ganhar vantagem competitiva no mercado. Uma aliança estratégica não

significa simplesmente uma união de duas empresas com a mesma :finalidade e

atuação de mercado. Uma aliança estratégica, tem como princípio básico, um

ganho muito maior, ou seja, no :final, a soma das competências das duas empresas

fará com que o resultado final alcançado seja muito superior do que aquele caso as

duas empresas trabalhassem separadas.

"As alianças estratégicas devem ser estritamente vistas como

meio efim - não como fim em si mesmas. Sem dúvida, a razão

básica é que um mais um deve resultar em mais que dois.

Essas alianças devem proporcionar aos parceiros maior

probabilidade de sucesso em um contexto competitivo do que
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se entrassem sozinhos no empreendimento." (Lorange e Ross

- Alianças Estratégicas, Ed. Atlas, 1996)

Na fase de transição da sexta para a sétima etapa de desenvolvimento das

organizações, onde as corporações estão adotando a estratégia de Unidades de

Negócios para se tomarem mais flexíveis, as alianças estratégicas também têm um

papel muito importante. Muitas vezes, esta estratégia de Unidades de Negócios,

ocasiona, de certa forma, uma divisão dentro da corporação, a qual pode tomar esta

mesma unidade de negócios menos competitiva quando comparada isoladamente

com outras unidades de negócios de outras corporações, estando aqui a importância

da aliança estratégica.

Na maioria das vezes, uma aliança entre empresas é fundamental para a

sobrevivência de ambas no mercado. Com a união, cada uma pode compartilhar o

que a outra tem de melhor a oferecer, proporcionando um resultado final muito

superior ao resultado que cada uma teria, caso estivesse atuando isoladamente. A

união das empresas tende a fortalecê-las e fazer com que elas melhorem seus

processos, aproveitando o que for bom e eliminando o que for ruim.

As 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-Ias é coordenar duas ou mais tecnologias já

conhecidas e simultaneamente ir eliminando as eventuais

redundâncias, para alcançar um nível ótimo de retomo e

oportunidades de mercado. (Kotabe, M & Swan, S. - The role
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of strategic alliances in high-technology, new product

development -1995, pg. 63 - tradução livre)

Neste contexto de Alianças Estratégicas entre corporações distintas, a Unidade

Jurídica desempenha um papel fundamental no acompanhamento e orientação na

elaboração dos respectivos contratos. Deve-se ter em mente uma relação ganha -

ganha para ambas corporações, pois este será o fator determinante do sucesso da

associação.

1.3 REFLEXOS NEGATIVOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DE LINHA 1ASSESSORIA, ADOTADA COMO ESTRATÉGIA DA

QUARTA ETAPA DE EVOLUÇÃO, NA ESTRUTURA DE

UNIDADES DE NEGÓCIOS

Foi na quarta etapa de evolução no desenvolvimento das corporações, que foi

criada a estrutura organizacional baseada na separação entre "Linha / Assessoria".

Esse tipo de estrutura organizacional é típico de

" empresas multiprodutoras ou diversificadas de grande

porte que possuíam uma estrutura divizionalizada encimada

por uma administração central. . (BERTERO, Carlos o. -
Rumos da Estratégia Empresarial, RAE Light, Março/Abril

1995,p.22)

Neste tipo de estrutura organizacional, a ênfase estava em se ter uma organização

totalmente departamentalizada e com vários níveis hierárquicos. Nessa estrutura, os



18

funcionários da organização trabalhavam de forma bem restrita, vinculados à

atividades específicas. Não havia uma boa comunicação ou inter-relação entre os

departamentos, o que fazia com que as pessoas envolvidas no processo, não

tivessem conhecimento do todo.

Além dessa falta de relacionamento entre os departamentos, esta quarta etapa

também foi responsável pela criação da separação, .dentro da organização, entre

departamentos de execução e departamentos de assessoria.

Dentro dessa separação, os departamentos de execução eram considerados os

responsáveis diretos pelos resultados da organização, pois detinham efetivamente

as atividades produtivas .. Eram neles que se concentravam as decisões mais

importantes e que impactavam a organização. Já os chamados departamentos de

assessoramento, possuíam um mero papel, como O próprio nome menciona, de

assessorar os departamentos de execução, quando e se solicitados.

, '

1.4 o TRATAMENTO DADO ÀS DESPESAS DAS ATIVIDADES DE

ASSESSORIAMENTO NO CONTEXTO DA CORPORAÇÃO

DURANTE A SEXTA ETAPA

Somente recentemente, o tratamento dado às despesas das atividades de

assessoramento têm se modificado face à estratégia de unidades de negócios.

Quando todas as atividades da corporação estavam debaixo de uma única estrutura

de alocação de custos e despesas, de certa forma, não era possível se verificar os

reais resultados de cada atividade operacional. Vários viéses eram encontrados
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divisão persiste dentro de algumas corporações, mesmo estando essas mesmas

corporações vivendo um novo contexto mundial, para o qual aquela estrutura não

mais se adapta.

Durante as etapas de evolução anteriores e principalmente na quarta etapa, a

Unidade Jurídica era considerada uma atividade de assessoramento para as outras

atividades de execução da organização. Não considerava-se que a contribuição da

Unidade Jurídica pudesse influenciar no resultado da organização. A Unidade

Jurídica somente atuava, caso fosse provocado por uma das chamadas atividades de

execução, quando a decisão já estava consolidada. Esta situação, provocava e ainda

provoca, muitas vezes, impasses legais e/ou resultados financeiros menos

favoráveis para a corporação.

Tinha-se a visão de que a Unidade Jurídica não agregava valor ao negócio, tendo

em vista que suas atividades, restringiam-se, principalmente, a recuperar perdas

antigas, o que acabava por caracterizá-lo como mero atuante da área contenciosa. A

proatividade e prevenção não faziam parte do escopo da Unidade Jurídica. Ela era

vista como um mal necessário e não como uma alavancadora dos negócios, com

chances inclusive de geração de receitas.

Em vista da grande complexidade da legislação brasileira e a grande instabilidade

das relações jurídicas, a Unidade Jurídica das corporações exerciam um papel

preponderantemente de defesa dos interesses da organização na esfera das ações

judiciais. Essa área conhecida pela maioria como área contenciosa, era a mais

demandante de todas. Fazia-se necessário defender as corporações dos mandos e

desmandos do governo, entre outros. Diariamente o governo publicava enxurradas

de leis, decretos ou medidas provisórias, as quais quase sempre afetavam

diretamente os direitos líquidos e certos das corporações.
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Anteriormente, em vista da própria peculiaridade da situação econômica do país, os

administradores das organizações não estavam tão atentos às oportunidades que

estavam sendo perdidas, bem como aos riscos que as organizações estavam

correndo,em decorrência da falta de um acompanhamento jurídico mais próximo

dos negócios.

Contudo, com a estabilização das relações jurídicas e a globalização da economia,

o papel da Unidade Jurídica na corporação mudou completamente de foco. A

esfera contenciosa deixou de ter tanta relevância e a Unidade Jurídica pôde passar

a desempenhar um papel mais proativo e preventivo, atuando mais próximo do

cliente interno e consequentemente, proporcionando um conforto muito maior nas

tomadas de decisões e possibilitando enormes ganhos.

Entretanto, apesar da atuação da Unidade Jurídica ser estratégica para as

corporações, com uma contribuição efetiva e direta para os resultados, ainda

encontram-se dificuldades em quebrar este velho paradigma criado para a Unidade

Jurídica de atividade de assessoramento.

Atualmente, vemos uma tendência forte dentro das corporações de se tentar mudar

esta idéia. É um trabalho que está sendo feito pelos próprios componentes das

Unidades Jurídicas das corporações, com o apoio da alta direção. Este trabalho

consiste na divulgação dos beneficios e contribuições alcançadas pela Unidade

Jurídica, em suas atuações nos negócios.

Entretanto, este trabalho de conscientização é dificil e demorado, tendo em vista a

dificuldade que se tem em demonstrar em "números", os beneficios obtidos para o

negócio, com a atuação da Unidade Jurídica. Algumas contribuições podem mais
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facilmente ser demonstradas em resultados financeiros, de forma a manter uma

linha de comparação, contudo, não se tem, ainda, uma fórmula para se avaliar a

contribuição da Unidade Jurídica em se tratando de prevenção, proatividade e

consultoria.
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CAPITULOU

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS

2.1 A NECESSIDADE DE FLEXIBILIDADE DAS CORPORAÇÕES

COMO UM DOS IMPULSIONADORES DA TRANSIÇÃO DA

SEXTA PARA A SÉTIMA ETAPA

Visando sempre a competitividade, a estratégia de flexibilização das organizações,

na sexta etapa, começou a ser tratada como a solução para enfrentar as mudanças

do mundo. Sem isto, uma corporação não teria chances de sobreviver face aos

desafios do dia a dia.

Another strategy must be employed, one that prepares the

organization for continuous change in a world that provides no

stability and accepts no excuses for being unprepared; a

strategy based on Flexibility... Flexibility requires more than

quick, top-Ievel strategizing; it is far easier to change strategies

than to change organizations ... Being jlexible means being able

to change everithing, ali at the same time. That 's what makes

responding to change difficult. .... (3)

Grande parte das corporações já estão conscientes dessa necessidade e já fizeram

grandes progressos, passando assim, para uma nova etapa de seu desenvolvimento,

a sétima etapa. Contudo, ainda observa-se uma inércia de certas corporações, no

sentido de buscarem uma real flexibilidade de suas corporações. Este processo de
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flexibilização demanda esforço das corporações e leva um tempo razoavelmente

longo para estar concluído .

... Flexibility requires that, when strategies need to change, the

focus of the organization is ab/e to change, too ... o (4)

Concluímos então que a chave para o sucesso das corporações, nos tempos atuais,

consiste em sua capacidade de se adaptarem às mudanças exigidas, em decorrência

de alterações em seus mercados de atuação. Esta capacidade de adaptação nada

mais é do que a chamada flexibilidade das corporações.

"0 Flexibility becomes lhe source of competitive advantage, as

the company's products, services and ways of doing business

evolve more quick/y than the competitions. o (pASMORE,

William Ao - Creating Strategic Change - Designing the

F/exible, High-Performing Organization, 1994, po5 e 9/5)

A flexibilização das corporações está refletida na sétima etapa da evolução do

desenvolvimento das corporações, através de suas estruturas organizacionais

baseadas em Unidades de Negócios.

2.2 AS UNIDADES DE NEGÓCIOS COMO UM SISTEMA ÚNICO DA

CORPORAÇÃO

A sobrevivência de uma corporação, depende do trabalho e resultados indistintos

de todas suas unidades de negócios. Todas dentro da corporação contribuem para o
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resultado final, consequentemente possuem papeis importantes dentro da

corporação.

Isso é um ponto importante a ser considerado, quando da estratégia de estruturação

das corporações em unidades de negócios. O fato de estas unidades possuírem,

uma certa independência dentro da corporação, não pode afetar o relacionamento

com as outras unidades de negócios. O resultado de uma delas pode também ser

um fator determinante do futuro de sua própria unidade de negócios. Como a

sobrevivência da corporação depende do resultado de todas, o fracasso de uma

destas unidades de negócios pode levar ao fim da própria corporação.

ACKOFF, Russell L., quando trata da natureza de um sistema, menciona que uma

empresa nada mais é do que um grande sistema. Uma junção de várias partes

necessária para o funcionamento do todo.

The nature of a system: A system is a set of two or more

elements that satisfies the following three conditions: 1) The

behavior of each element has an effect on the behavior of the

whole. 2) The behavior of the elements and their e.ffects on the

whole are interdependent. 3) However subgroups of the

elements are formed, each has an effect on the behavior of the

whole and none has an independent e.ffect on it. (ACKOFF,

Russel L. - Creating the Corporate Future - Plan or Be Planned

For, 1981,p.15/6)

O raciocínio continua, com o conceito de pensamento sistêmico ("system

thinking") o qual explica que não é se pegando isoladamente cada parte do sistema

e fazendo com que esta parte trabalhe o melhor possível, que, ao se juntar todas
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essas partes, no final, se fará com que o sistema como um todo funcione o melhor

possível. Ele exemplifica este conceito dando o exemplo de um carro, onde ele diz

que não é se pegando cada parte que compõe um carro e fazendo com que esta

parte funcione perfeitamente que se terá, ao se juntar todas estas partes, as quais

isoladamente estejam funcionando perfeitamente, um carro com funcionamento

perfeito, ou seja, a soma dos 100% de funcionamento de cada parte, ao serem

juntadas, não necessariamente fará com que o todo também funcione 100%

perfeito. (ACKOFF, Russel L. - Creating the Corporate Future - Plan or Be

Planned For, 1981,p.18)

2.3 O CONTEXTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO DE UNIDADES

DE NEGÓCIOS, NA SÉTIMA ETAPA DA EVOLUÇÃO NO

DESENVOLVIMENTO DAS CORPORAÇÕES

A estrutura organizacional de unidades de negócios, contemplada nesta sétima

etapa de evolução das corporações, foi elaborada visando atender às necessidades

de flexibilidade das corporações. Quanto mais flexível for uma corporação, melhor

e mais rapidamente ela consegue responder às mudanças.

A cada dia as mudanças estão acontecendo mais rápidas. Atualmente, o lapso

temporal entre o lançamento de inovações tecnológicas e o surgimento de novas

exigências dos consumidores, está cada vez menor. Até há bem pouco tempo atrás,

apesar de as mudanças também acontecerem, ainda era possível acompanhá-las,

principalmente em se tratando de tecnologia. Entretanto, ultimamente, a

velocidade com que essas mudanças estão acontecendo, aumentou de tal forma

que é quase impossível de acompanhá-las.
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Todas estas mudanças exercem grande pressão sobre as corporações, pois qualquer

demora, em se tratando de atualização, pode custar muito caro. A agilidade e a

flexibilidade passaram a ser fatores determinantes do sucesso de uma empresa.

"Adaptation to current rapid changes requires frequent and

large adjustments ofwhat we do and how we do tt" (ACKOFF,

Russell L. - Creating the Corporate Future - Plan or Be

Planned For, 1981,p.4/7)

Mudanças ocorrem em todas as áreas de uma corporação, entretanto, nem sempre

as corporações estão atentas à elas, o que pode gerar problemas e dificuldades. As

corporações têm de acompanhar os ventos da mudança, de forma a não serem

pegas de surpresa e consequentemente, não terem capacidade de reação no tempo

necessário, o que pode levar ao insucesso.

Change is happening to ali of us, and to our organizations as

well. Most ofthe time, however, we manage as if change isn't

happening or doesn't matter very much. We keep doing the

same things we did yesterday, and when changes occur that

force deviations from what we expect, we try to force things

back into the old patterns again. We have a hard time

admitting that change really is happening, and that it matters.

Change that matters means that we have to change the way we

do things, or the way we think about things, and that can be

expensive or difficult. (PASMORE, William A. - Creating

Strategic Change - Designing the Flexible High-Performing

Organization, 1994, p. 3) (8)
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Toda essa necessidade de uma estruturaflexível e ágil, para respostas imediatas às

mudanças, tem um único objetivo para as corporações: se manterem competitivas.

A competitividade é a palavra chave de sucesso para as empresas nos últimos

tempos.

Com a globalização da economia e consequentemente a abertura dos mercados, o

conceito de concorrência ficou muito mais abrangente. O concorrente deixou de ser

somente empresas que atuavam dentro de um mesmo território, expandindo sua

abrangência para o mundo em geral, fazendo com que a competitividade das

empresas se tomasse wn fator decisivo para suas sobrevivências.

Com essa expansão de fronteiras na concorrência, as corporações necessitavam não

mais somente se adaptarem às mudanças de seus mercados internos, mas também

às mudanças ocorridas no mercado externo, as quais passavam também a

influenciar diretamente seus resultados.

Segundo Birkinshaw, citado por Santos, C.A. em sua

dissertação de mestrado entitulada "A Flexibilidade

Estratégica dos Espaços para Equipes Intraempreendedoras

nas Corporações Transnacionais: Reflexões sobre

Alternativas Emergentes", (J995), a globalização deve ser

considerada como a representação da convergência das

necessidades dos consumidores e dos grupos de compradores

internacionais 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
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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 de influência e de competência.

Os resultados das mudanças dependem de como as corporações às encaram. Estes

resultados podem ser tanto positivos quanto positivos para as corporações.

Change. Unpredictable, unrelenting, ubiquitous, surprising

change. Ful/ of promise and opportunity for those willing to

embrace it, but so frightening to the rest of uso (PASMORE,

William A. - Creating Strategic Change - Designing the

Flexible High-Performing Organization, 1994, p. 3 e 4/9)

2.4 DEFINIÇÃO E ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS

UNIDADES DE NEGÓCIOS NA SÉTIMA ETAPA DE

EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS CORPORAÇÕES

Como já citamos, a necessidade de uma corporação mais flexível deu início à

sétima etapa de estrutura organizacional das empresas, com base em Unidades de

Negócios. Esta etapa é, até o momento, a última etapa de evolução das

corporações.

Seguindo a tendência de agregação de valor ao produto ou serviço, de forma a criar

diferenciais para se manterem competitivas no mercado, bem como a necessidade
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de uma estrutura organizacional mais ágil e flexível, foi criada a estratégia de

Unidades de Negócios. Esta nova estrutura insere-se no conceito de estratégia

enquanto

arte da criação de valor, que fornece o embasamento para a

construção de modelos conceituais, indentificando as
-

oportunidades que efetivamente agregam valor ao cliente e que

serão traduzidas em formas de ganhos. (Normann, R. -

Designing Interactive Strategy, 1993 -p. 66 - tradução livre)

Apesar de esta nova estrutura organizacional de Unidades de Negócios já estar

sendo adotada por muitas corporações, ainda não há muito material bibliográfico

disponível, tendo em vista seu recente desenvolvimento. Uma das definições

encontradas sobre o tema, foi dada por Ofélia L.S. TORRES - FGV/SP, na qual

ela menciona que as unidades de negócios:

São unidades gerenciais j1exibilizadas estrategicamente

através de redes intraempreendedoras auto-administradas.

(fORRES, afilia LiS; Curso Estratégia de Estratégia das

Corporações em Flexibilização em Unidades de Negócios.

1996)

Ainda encontramos as seguintes definições para unidades de negócios:

A business unit is a complex system that is composed of

various subsystems (technical. economic, social) and conducts

multiples transactions with tts environment. The functioning of

a system is not defined by the properties of one of tts
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components (e.g., the size of lhe speakers in a compact disk

system), but on the internai consistency of ali componentes ...
(10)

A business unit is the levei in the organization at which lhe

responstbiltty for the formulation of a multifuncttonal strategy

for a single industry or product-market arena is determined

(Hofer, 1975). (SEGEV, EU - Business Unit Strategy, 1997,

P.3 e 8/11)

As unidades de negócios são divisões dentro de uma grande corporação, com áreas

de atuação bem definidas e específicas, ou seja, focadas em suas respectivas "core

competences" .

De acordo com Hamel & Prahalad, citado por Santos, C.A.

em sua dissertação de mestrado entitulada "A Flexibilidade

Estratégica dos Espaços para Equipes Intraempreendedoras

nas Corporações Transnacionais: Reflexões sobre

Alternativas Emergentes ", (J 995), a core competence de uma

corporação precisa dar uma contribuição ampla para o valor

percebido pelo cliente, ou seja, oferecer um beneficio

fundamental ao consumidor. Segundo eles, caberá às

corporações 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 benchmarking sobre as competências

da concorrência como forma de administrar o quanto de

diferenciação efetiva existe.
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Possuem estrutura de funcionamento e pessoal independentes, com um

organograma bem enxuto e sem muitos níveis hierárquicos, de forma a agilizar as

tomadas de decisões. Tradicionalmente, as Unidades de Negócios, respondem para

a corporação com base em seus resultados alcançados.

Há total autonomia das Unidades de Negócios, sendo que todas as decisões, que

afetem unicamente ao "business" podem ser tomadas pela própria gerência da

unidade, sem a necessidade de comunicação nem mesmo aprovação da corporação.

Contudo, decisões que afetem a corporação como um todo, são tomadas pela

direção geral da corporação, de forma a se manter uma mesma cultura, filosofia e

linhas de comportamento para todas as Unidades de Negócios. Há que se ressaltar,

entretanto, que a essa autonomia dada às Unidades de Negócios, corresponderá

numa mesma medida, à imputação da responsabilidade pelas decisões tomadas.

Dentro desta sétima etapa de desenvolvimento das corporações, as terceirizações

ainda continuam a existir, contudo não mais como uma forma de estrutura

organizacional das corporações, mas sim como parte da estratégia das Unidades de

Negócios, face à necessidade dessas unidades se focarem em seus "core business.

Neste caso, as terceirizações são feitas considerando as especialidades das

empresas terceirizadas, de forma a utilizar essa competência, como fator agregador

de valor aos produtos e serviços das Unidades de Negócios.

2.5 PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE

NEGÓCIOS DA CORPORAÇÃO
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Esta estratégia das corporações de adoção de estrutura de Unidades de Negócios,

tem de ser feita com base em critérios e parâmetros bem definidos, de forma a não

se perder importantes competências internas da corporação bem como não

consagrar como uma Unidade de Negócios, alguma atividade que não possua o

perfil para tanto.

Sendo assim, há que ser feito uma análise de cada atividade da corporação, para se

verificar se aquela atividade, possui ou não as competências básicas para se tornar

uma Unidade de Negócios.

Renaud SAINSAULIEU, autor citado em aula por Ofélia L.S. TORRES -

FGV/SP, estabeleceu alguns parâmetros para análise de uma atividade corporativa,

face à transformação em uma Unidade de Negócios. São eles:

- Estratégias de riscos compartilhados da corporação.

- Ações interativas na constelação de valores.

- Espaço organizacional intraempreendedor consolidado.

- Políticas intragerenciais voltadas para resultados.

- Gestão estratégica da unidade de negócio.

- Autonomia na negociação de preços e de custos.

- Consolidação de políticas de avaliação de resultados.

- Autogerenciamento em políticas de bonificação por equipe.

- Intercâmbio sistemático de informações e novas

oportunidades. .

Nem todas as atividades desempenhadas dentro de uma corporação podem ser

consideradas e portanto tratadas como uma Unidade de Negócios. Os parâmetros



34

acima citados, possibilitam as corporações a definirem suas Unidades de Negócios,

para que o resultado final da corporação seja maximizado.

2.6 A BUSCA DA IDENTIDADE DA CORPORAÇÃO

A ânsia e a preocupação das unidades de negócios em buscarem seus próprios

resultados e desenvolvimentos, podem fazer com que a corporação venha a se

desmantelar, caso não sejam tomadas algumas cautelas. Cada unidade de negócios

passaria a ser uma empresa independente, com cultura e identidade próprias. Esta é

a grande ameaça que vemos que as corporações possam vir a sofrer.

Cabe às corporações, gerenciarem essas mudanças em suas estruturas

organizacionais, de forma a tirarem proveito da agilidade e flexibilidade ganha com

a estratégia de unidades de negócios. Mas cabe também às corporações,

gerenciarem tudo isso de forma a não perderem a sinergia e o poder de barganha

que tem uma grande corporação.

Podemos analisar esta ameaça que as corporações podem sofrer, pela mesma

ameaça que sofreram quando da implantação de suas subsidiárias e tirar daí, o

embasamento para enfrentá-la.

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

autônomas 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
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atuar como pacientes da aplicação das políticas globais

emanadas pelas suas matrizes, na tentativa de resguardar a

identidade cultural da corporação" (Birkinshaw, J.

Encouraging entrepreneurial activity in multinational

corporations, 1995 -p.33 - tradução livre)

Não basta o fato de as unidades de negócios estarem comprometidas com o

resultado financeiro da corporação, elas também tem de estar comprometidas com

o objetivo maior da mesma, com a cultura e a filosofia.
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I
CAPÍTULom

UNIDADE JURÍDICA DE NEGÓCIOS

3.1 UNIDADE JURÍDICA - UNIDADE DE NEGÓCIOS NA

CORPORAÇÃO

Atualmente as corporações estão considerando a Unidade Jurídica como uma

Unidade de Negócios. Isto se deve ao novo papel desempenhado pela unidade

Jurídica, face às alterações no sistema econômico global.

A Unidade Jurídica hoje, não possui mais uma simples atuação reativa, de corrigir

ou recuperar perdas sofridas pelas organizações. Com as mudanças nas relações

comerciais e econômicas globais, a Unidade Jurídica deixou de ser uma área de

assessoramento e passou a desempenhar uma função estratégica dentro das

corporações. A Unidade Jurídica hoje, possui o papel importantíssimo de alavancar

os negócios da corporação, criando oportunidades e principalmente, viabilizando

negociações.

Dentro desta nova óptica, a especialização puramente contenciosa do advogado

também deixou de ser necessária. O advogado passou a ter uma atuação mais

participativa nos negócios da organização, de forma a alavancar os chamados

"business", fazendo com que oportunidades não fossem desperdiçadas e riscos

desnecessários não fossem assumidos aleatoriamente.
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A globalização da economia foi o principal fator que impulsionou as empresas, a

buscarem novas formas de se tomarem mais competitivas em seu mercado de

atuação, visando até mesmo a própria permanência delas neste mercado. Foram

justamente estas novas formas que também impulsionaram uma maior participação

dos advogados nos negócios das corporações.

De acordo com a Andersen Consulting, citada por Santos,

C.A. em sua dissertação de mestrado entitulada "A

Flexibilidade Estratégica dos Espaços para Equipes

Intraempreendedoras nas Corporações Transnacionais:

Reflexões sobre Alternativas Emergentes", 1995, p.9, 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 e uma oportunidade para conseguir insumos mais

baratos e com um nível de qualidade de atendimento, talvez

inexistente no mercado local.

3.2 ANÁLISE DE PERFORMANCE CORPORATIVA DA UNIDADE

JURÍDICA COMO UNIDADE DE NEGÓCIOS NAS

CORPORAÇÕES
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A Unidade Jurídica passa a ser um parceiro indispensável na condução dos

negócios. Seu papel é fazer com os negócios cresçam sem nscos e que

oportunidades não sejam perdidas.

Por vezes, no passado, a Unidade Jurídica foi associada aos fracassos ou problemas

enfrentados pelas outras unidades de negócios da corporação, pois em virtude do

envolvimento tardio da Unidade Jurídica nas negociações, dificilmente conseguia-

se um resultado satisfatório na solução de problemas gerados no transcorrer dessas

mesmas negociações. Dessa forma, tinha-se o impulso de atribuir a culpa pelo

problema ocorrido, à Unidade Jurídica.

Além dessa atribuição de culpa, a Unidade Jurídica também acabava por se tomar

responsável pelos custos e despesas incorridos na solução desses problemas. Dessa

forma, a unidade de negócio geradora do problema acabava por não arcar com o

erro cometido e seus respectivos ônus. Tudo isso era transferido para a Unidade

Jurídica.

Logicamente, isso ocasionava uma deturpação dos fatos. O custo para a solução

destes problemas, não pode e não deve nunca ser atribuído à Unidade Jurídica, mas

sim, alocando para a própria atividade que o gerou. Com isso, além de se ter uma

análise real da situação, ter-se-á também, um maior compromentimento e

responsabilidade das unidades de negócios, na condução de seus "business".

A Unidade Jurídica, sendo também uma unidade de negócios da corporação e

portanto, trabalhando para que os resultados da mesma sejam sempre melhores,

atua no sentido de ajudar as outras unidades de negócios, a resolverem os

problemas surgidos durante sua operação, da melhor maneira possível.
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Este contato mais próximo da Unidade Jurídica com as outras unidades de

negócios, é um dos fatores que está proporcionando uma maior contribuição da

Unidade Jurídica aos negócios da corporação. A Unidade Jurídica, como qualquer

outra unidade de negócios da corporação, possui despesas. Contudo, também como

qualquer outra unidade de negócios da corporação, a Unidade Jurídica também

incorpora receitas aos negócios.

Dentro de uma estratégia de Unidades de Negócios, a corporação, quando da

avaliação dos resultados de cada unidade, tem que considerar as especificidades de

cada unidade. Não é possível se avaliar unidades de negócios que possuem

diferentes formas de contribuição, com base em um único critério. Na maior parte

das vezes o critério adotado é a avaliação financeira.

Contribuições mais recentes (SAINSAULIEU, R,- Les Mondes Sociaux de

Léntreprise, 1990) vão além dos fatores de lucratividade e ou "custo direto" de

unidades de negócios nas corporações, fatores esses restritos apenas à avaliação

financeira de unidades de negócios.

Será com base nesta mais nova análise de performance, de acordo com os

indicadores por ele mencionados, que analisaremos as contribuições da unidade

jurídica de negócios para o resultado da corporação.

o Tratamento dado às Despesas e Custos na Estratégia de Unidades de

Negócios

Um fator importante que também contribuiu para a estratégia de unidades de

negócios, diz respeito ao comportamento das atividades face os resultados obtidos.
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Nesta nova estrutura organizacional, fica mais fácil a visualização dos resultados

financeiros reais, obtidos em cada atividade operacional.

Com a separação das atividades em unidades de negócios, onde cada unidade é

responsável pelo atingimento de metas e resultados, a alocação dos custos e

despesas bem como o trabalho de redução das mesmas, passou a ter um papel

muito importante.

o desempenho de cada unidades de negócios, tomou-se decisiva, pois nessa etapa,

são verificados suas performance e lucratividade. As unidades de negócios, estão

sendo consideradas como um espaço empreendedor, onde estão reunidas

competências e recursos para garantir o sucesso da unidade. Apesar da

independência destas unidades de negócios, elas não podem deixar de ser parte de

uma corporação maior.

De acordo com Birkinshaw, citado por Santos, C.A. em sua

dissertação de mestrado entitulada <lA Flexibilidade

Estratégica dos Espaços para Equipes Intraempreendedoras

nas Corporações Transnacionais: Reflexões sobre

Alternativas Emergentes", (1995), 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 apenas, sem

apresentarem sinergia.
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Esta nova postura, .levou à um maior comprometimento também dos funcionários

de cada unidade de negócios, com seus resultados. Deste resultado pode depender

a existência ou extinção da unidade de negócios, consequentemente, depende

também a manutenção ou não da fonte empregadora.

Se por um lado há um risco, há que ser ressaltado também as recompensas. Diante

dessa possibilidade de se conseguir auferir os resultados financeiros reais obtidos

em cada unidade de negócios, foi possível também passar a recompensar seus

funcionários com base neles, ou seja, proporcionar-lhes uma participação

financeira com base nos resultados alcançados.

Entretanto, também é com base nesta nova importância dada aos resultados

auferidos por cada unidade de negócios, bem como na forma como as despesas e

custos destas unidades estão sendo tratados, que verifica-se um conflito dentro das

corporações. Especificamente em se tratando da Unidade Jurídica, encontra-se uma

certa dificuldade em identificar sua contribuição com base em resultados

financeiros. Como veremos, a seguir, para cada tipo de atividade desempenhada

dentro da corporação, devem ser encontrados critérios e formas especificas que

possam avaliar suas contribuições para o negócio.

Análise da Unidade Jurídica com base nas Performances Comparadas

(SAINSAULIEU, R.,- Les Mondes Sociaux. de Léntreprise, 1990), citado por

Ofélia L.S. TORRES, com base na nova estrutura organizacional das corporações

de estratégia de Unidades de Negócios, desenvolveu quatro indicadores de

performance, de forma a poder avaliar estas unidades. São eles: performance

econômica; performance comercial; performance produtiva e performance Social.
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Para cada um desses indicadores, ele associou vários itens que de certa forma

afetam a cada indicador.

Performance Econômica:

Performance Comercial:

Performance Produtiva:

Performance Social:

- Margem de Lucro

- Rentabilidade

- Capacidade de auto-financiamento

- Respeito aos orçamentos por unidades de negócios

- Faturamento

- Volume de vendas

- Participação no mercado

- Satisfação do consumidor e parceiros comerciais

- Taxa de utilização da capacidade instalada

- Produtividade do trabalho

- Qualidade

- Respeito à prazos

- Taxas de paralisação

- Satisfação dos parceiros fornecedores

- Taxas de greve

- Clima social

- Absenteísmo

- Taxa de rotatividade

- Acidentes do trabalho

- Doenças profissionais
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Será com base nestes indicadores e em alguns destes itens por ele associados, que

analisaremos a Unidade Jurídica de uma corporação, demonstrando como sua

atuação contribui para o resultado final da corporação, ou seja, a Unidade Jurídica

dentro da corporação também é uma Unidade de Negócios.

A proposta de SAINSAULIEU, 1990, ao desenvolver estes indicadores de

performance, tinha como finalidade principal, desvincular o desempenho das

atividades da corporação, de uma análise simplista baseada em resultados

financeiros. Quando tratamos especificamente da Unidade Jurídica, constatamos

que a avaliação com base em resultados financeiros, na maioria das vezes não se

aplica, devido a especificidade de suas atividades.

Performance Econômica e a Unidade Jurídica

Quando se trata de performance econômica, comumente à ela associa-se as

atividades que operacionalizam a produção dentro das corporações. Contudo,

demonstraremos que não somente essas atividades mas também a Unidade Jurídica

podem ser avaliadas com base nessa performance.

Não se pode esquecer das ações indiretas relacionadas à produção de determinado

bem, que ao final, efetivamente contribuem para um resultado favorável. A

margem de lucro e a rentabilidade obtidas com os produtos, são impactados,

também, tanto positivo quanto negativamente, dependendo da atuação da Unidade

Jurídica.

Uma boa atuação da Unidade Jurídica na negociação de determinados contratos,

tanto de fornecimento de matérias primas como de venda de produtos, ou na
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negociação com os sindicatos ou ainda, uma boa orientação com relação aos

possíveis problemas e as formas para evitá-los, impacta diretamente na margem de

lucro do produto, além é claro de proporcionar uma maior confiabilidade e

segurança para a corporação. Não há dúvidas, portanto, que a Unidade Jurídica

efetivamente contribui para uma melhor performance econômica da corporação.

Esta contribuição, no entanto, não pode ser quantificada com base em um resultado

financeiro direto que possa ser calculado para a Unidade Jurídica. Esta

contribuição está inserida no resultado final. Não há como quantificar em números

absolutos, qual foi a contribuição da Unidade Jurídica para que aquele resultado

final fosse obtido.

De qualquer forma, houve uma parcela importante de contribuição da Unidade

Jurídica e esta parcela de contribuição é considerada como uma receita da Unidade

Jurídica, ou seja, a corporação ganhou com esta contribuição.

Podemos acrescentar ainda que, dentro do conceito de performance econômica,

verificamos que os ganhos e/ou receitas auferidos pela Unidade Jurídica durante o

desenvolvimento de suas atividades, contribuem para seu auto-financiamento.

Performance Comercial e a Unidade Jurídica

A contribuição da Unidade Jurídica, com base na performance comercial, é

verificada, nas negociações em geral da corporação. Nestes casos a Unidade

Jurídica atua de forma preventiva e proativa, orientando e propondo soluções e

alternativas para os negócios.
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Nas negociações da corporação, principalmente em se tratando de uma Joint-

Venture, a contribuição da Unidade Jurídica é inexorável tanto para a própria

formalização do negócio, quanto para sua própria operacionalização.

A atuação da Unidade Jurídica se extende também às negociações com os

parceiros comerciais da corporação. A análise desses contratos de parcerias

comerciais bem como das implicações e responsabilidades da corporação com

relação à legislação de proteção ao consumidor ou proteção ambiental são

fundamentais. Estas negociações podem, caso não sejam bem conduzidas, afetar de

forma irreversível os resultados das corporações.

Dia a dia vemos, ainda, que a sociedade está mais consciente com relação à seus

próprios direitos, e aos direitos difusos da sociedade, principalmente conservação

ambiental. A Unidade Jurídica, neste sentido, é peça importante para que,

principalmente, estes pontos, sejam sempre lembrados durante as negociações.

Uma negociação mal feita, sem um acompanhamento adequado e eficiente da

Unidade Jurídica pode acarretar danos e prejuízos sérios e muitas vezes

irrecuperáveis à uma corporação.

Performance Produtiva e a Unidade Jurídica

Toda atividade de uma empresa é regida por regras e leis, as quais, caso não

estejam sendo corretamente seguidas, podem inviabilizar a continuidade dos

negócios. Neste caso a contribuição da Unidade Jurídica está em fazer com que

tudo esteja estritamente em conformidade com a legislação, de forma a não

paralisar as atividades produtivas da organização.
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A contribuição da Unidade Jurídica quanto a performance produtiva, também

atinge às próprias negociações feitas com empresas terceirizadas. Os direitos,

obrigações e responsabilidades de cada parte, tem de estar bem detalhados, de

forma a evitar falhas que possam comprometer a produção da corporação e

consequentemente, também seu resultado final.

Performance Social e a Unidade Jurídica

A contribuição da Unidade Jurídica com base neste indicador de performance pode

ser visto, nas negociações sindicais feitas, de forma a impedirem ou mesmo

reduzirem o prazo de uma greve, ou ainda, nas orientações dadas de forma a fazer

com que a corporação esteja cumprindo determinadas regras de forma a prevenir

nscos, com eventuais reclamações trabalhistas ou com base em doenças

profissionais. Orientações também relativas à equipamentos de proteção

individuais, para evitar reclamações trabalhistas decorrentes de acidentes de

trabalho.

A imagem da corporação, também é um ativo, sendo assim, também tem de ser

monitorado. A Unidade Jurídica, com uma atuação preventiva e proativa, atua no

sentido de minimizar ou mesmo eliminar danos que possam vir a ser causados à

imagem da corporação, em decorrência de uma tomada de decisão errada.

Atualmente a questão ambiental está em alta. Qualquer falha da corporação, que

venha a afetar o meio ambiente, com certeza trará um sério prejuízo a imagem da

corporação.
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Ainda com esta atuação mais preventiva e proativa, a Unidade Jurídica tem a

capacidade de diminuir o volume de ações na esfera contenciosa, o que leva a uma

grande economia para a corporação, economia essa tanto financeira quanto de

exposição de imagem.

As negociações com a comunidade também estão inseridas no contexto de

contribuição social da Unidade Jurídica.

Contribuição da Unidade Jurídica na Geração de Lucro nas Corporações

Verificamos na análise das performances comparadas, como a atuação da Unidade

Jurídica contribui para os negócios e resultado final da corporação, alavancando o

business. A seguir estão alguns exemplos de áreas e atuações específicas, onde a

Unidade Jurídica pode gerar efetivamente lucros para a corporação.

Planejamento Fiscal e Societário:

Já não é de agora que as corporações se preocupam com a questão fiscal. A carga

tributária atribuída às corporações encarece seus custos e faz com que as mesmas

percam competitividade no mercado. Tudo o que puder ser feito de forma a reduzir

a incidência tributária nas atividades da corporação é um diferencial face à

concorrência. Um bom planejamento fiscal e societário, é capaz de gerar enormes

ganhos para as corporações. A atuação da Unidade Jurídica numa análise de

reestruturação societária, com base nos impactos fiscais, geralmente proporciona

ganhos significativos para a corporação.
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Segundo o Sr. Paulo Cesar Ruzisca Vaz (Seminário - Reduzindo Custos e

Maximizando a Eficácio do Departamento Jurídico, 1998), são objeto de

preocupação e análise da Unidade Jurídica, os seguintes tópicos, abordados por ele

em sua apresentação, cujo tema foi "Minimizando Carga Fiscal através de

Aspectos Preventivos no Planejamento Tributário":

-: compensação de prejuízos fiscais e 30%;

expurgo do plano real;

compensação de tributos indevidos;

salário educação;

elevação da alíquota do ICMS em São Paulo; e

dedutibilidade da CSLL, do IRPJ e de sua base de cálculo."

Eficiência Processual:

Por diversas vezes ações foram ganhas com base na competência profissional dos

advogados. Ou seja, no jargão de direito diz-se que se obteve um ganho com base

no processo e não com base no direito. As vezes a empresa está discutindo um

direito que acha possuir, mas que as probabilidades de sucesso são pequenas,

contudo devido à uma falha processual da parte adversa ou no próprio julgamento

do processo, a corporação poderá vir a se beneficiar desse valor que deixou de ser

recolhido.

Exemplificando: Na hipótese de se estar discutindo a obrigatoriedade de

recolhimento de um tributo, que a empresa, através da análise de sua Unidade

Jurídica, considera indevido. Neste caso, esse tributo estaria sendo contestado

judicialmente judicialmente pela corporação. No transcorrer do processo judicial,
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devido à um lapso qualquer processual, a cobrança deste tributo fica

permanentemente prejudicada. Nesses casos, o valor que a empresa deixou de

desembolsar, deveria ser computado como receita ou lucro auferido pela Unidade

Jurídica.

Inconstitucionalidade de Leis:

No Brasil, principalmente em questões fiscais, ainda encontramos a incidência de

legislações inconstitucionais. Nestes casos, quando a questão está sendo resolvida

na esfera judicial, uma solução pode levar anos. Contudo, caso haja uma boa

atuação preventiva da Unidade Jurídica, os desembolsos que a corporação estaria

obrigada a fazer nestes casos, podem ser drasticamente minimizados ou até mesmo

eliminados.

Exemplificando: Na hipótese de a corporação estar sendo obrigada a efetuar o

recolhimento de um tributo, cobrado inconstitucionalmente, para ter a possibilidade

de efetuar uma negociação imobiliária. Neste caso, se a corporação não efetuar o

recolhimento do tributo, não poderá concretizar a transação imobiliária em curso, o

que acarretaria em sérias perdas para a corporação. Tendo em vista a notória

inconstitucionalidade desta obrigatoriedade, uma atuação da Unidade Jurídica na

esfera judicial, é capaz de permitir que essa negociação seja feita sem o

recolhimento do tributo inconstitucional, consequentemente, evitando desembolsos

desnecessários para a corporação. Este valor também é considerado uma receita

gerada pela Unidade Jurídica.

Análise de Contratos:
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Os ganhos que a corporação obtem com um contrato bem elaborado pela Unidade

Jurídica podem surpreender. A Unidade Jurídica durante uma análise observa

vários aspectos da negociação que, geralmente não são percebidos pelo responsável

da negociação comercial. Tais aspectos, podem, por vezes ter tal impacto no futuro

da corporação, que podem chegar até a inviabilizar o próprio negócio:

Associações com outras empresas:

A contribuição da Unidade Juridica nas associações entre corporações além de

importante é necessária. Nestes processos de associações, o papel da Unidade

Jurídica é vital de forma a tentar prever e portanto criar mecanismos de defesas,

para quaisquer eventualidades e/ou problemas que possam surgir em decorrência

dessa associação. Na maior parte das vezes, os dirigentes das corporações estão tão

entusiasmados com os aspectos positivos da associação que deixam passar

desapercebidos outros aspectos relevantes. Nessa hora é que a atuação da Unidade

Jurídica, alertando e prevenindo para o riscos em potencial se faz importante.

Relações trabalhistas:

Na atual legislação brasileira, as relações empregatícias são muito complicadas. A

legislação por vezes é muito protecionista, o que até acaba por prejudicar o próprio

nível de empregos do país. Sendo assim, todos os cuidados tomados por uma

corporação, ainda são poucos em se tratando dessa área. Inquestionável é a

necessidade de uma atuação próxima e efetiva do advogado nas negociações
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sindicais e acordos coletivos. Qualquer descuido pode dar margem a perdas muito

grandes.

Exemplificando: Na hipótese de a corporação vir a ser surpreendida com uma ação

reclamatória trabalhista onde, um office-boy pede equiparação salarial ao

presidente da corporação. Caso esta reclamação não seja devidamente conduzida, o

valor pleiteado pelo reclamante, mesmo sendo absolutamente indevido e

infundado, pode vir a gerar um desembolso pela corporação. O valor que a

corporação deixou de desembolsar face à atuação eficente da Unidade Juridica, é

considerado como receita desta última.

3.3 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PERFORMANCE DA UNIDADE

JURÍDICA COM BASE NO ESPAÇO - REFERÊNCIA EXTERNA

Encontramos, inicialmente, um Benchmarking conduzido no Brasil, pela

Symnetics Business Transformation, onde foi feito um trabalho detalhado sobre a

transformação das Unidades Jurídicas das corporações, face às suas novas

características de atuação, bem como às novas necessidades que o mundo dos

negócios está gerando.

Para este trabalho, a Symnetics conduziu a pesquisa com várias empresas de

grande porte, de forma a chegar à uma conclusão com relação aos padrões adotados

por essas empresas com relação à suas Unidades Juridicas.

Foi verificado que de uma forma geral, as causas dos problemas das corporações,

estão nos atrasos na execução das atividades juridicas, nos riscos societários e



52

tributárioscrescentes e no alto grau de retrabalho das atividades. Continuam com a

afirmação de que a Unidade Jurídica deve ser utilizada de forma a alavancar o

business. Alertam para o fato de que as empresas percebem os problemas do dia-a-

dia e da rotina mas não as ações efetivas no suporte aos novos negócios, ou seja, o

resultado da contribuição da Unidade Jurídica nos negócios. Durante a pesquisa

foram levantadas como sendo as principais deficiências com relação à esta

avaliação, a falta de clareza e assertividade das ações, a falta de designação de um

responsável pelos processos, o relacionamento desconexo entre a Unidade Jurídica

e o dono do processo empresarial ou o responsável do negócio, além da fraca

autonomia das funções empresariais jurídicas. Foi ressaltado, também, o fato de

que os processos empresariais jurídicos não são padronizados, o que aumenta a

dificuldade de se obter informações sobre o conteúdo, a posição e o andamento das

ações.

Após a conclusão das pesquisas, a Symnetics não encontrou nenhuma estrutura

"best-in-class" dentre as empresas pesquisadas. Notaram que a maioria das

organizações buscaram soluções particulares a :fim de atenderem a um objetivo

específico. Entre essas soluções particulares foram encontradas desde estruturas

com a centralização total das funções jurídicas na holding, ou à descentralização

total, algumas vezes usava-se a estratégia da terceirização, com alguns

terceirizados locados dentro até mesmo da Unidade Jurídica, ora quarteirizava-se

os serviços. Ainda dentro dessa análise, algumas organizações mantinham dentro

de seus quadros especialistas em algumas áreas tais como trabalhista ou tributário,

por exemplo, outras organizações já optaram por terceirizar essas especializações.

Ao final eles concluíram que a atividade jurídica não possui um modelo fixo de

atuação e que a alteração em suas formas de estrutura organizacional, fica na maior
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parte das vezes, a critério exclusivo do diretor jurídico e do contexto histórico que a

organização esteja vivenciando.

o resultado da pesquisa que eles fizeram junto a sete empresas, que somadas

respondem por US$ 17 bilhões de faturamento por ano, mostrou:

a) que 54% dos problemas de desempenho na área jurídica são decorrentes de

disfunções e falta de definição clara dos processos empresariais.

b) que 43% dos problemas se devem a questões organizacionais, com forte ênfase

na falta de definição de limites de alçada e responsabilidades.

c) que apenas 3% dos pesquisados apontaram a falta de tecnologia de informação,

como sendo um problema.

Outro dado que também chamou muito a atenção da empresa de consultoria, foi o

fato de que as empresas que tinham maior consciência jurídica junto às suas áreas

negociais, eram as que tinham uma menor relação entre o valor dos contenciosos e

o faturamento (0,91%), bem como seus custos de operação pelo faturamento

(0,15%).

Continuando a análise dos resultados da pesquisa de benchmarking, a Symnetics

constatou que as empresas que estão investindo forte em suas Unidades Jurídicas,

através da padronização, normatização, definição clara de políticas, treinamento

das áreas negociais e mapeamento de riscos, têm obtido resultados muito

satisfatórios.
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Para melhor visualização desta afirmação, eles confeccionaram os gráficos

transcritos a seguir, os quais comparam estes resultados com base na relação do

número de ações judiciais em curso versus o faturamento da corporação.

Contencioso I Faturamento (Evitáveis)

~,OO

35,00

3:>,00

25,00

:<D,OO

15,00

10,00

5,00

0,00
A E F Gc D

Empresas
B

Verifica-se no gráfico acima, que a empresa G, que investe muito mais em sua

Unidade Jurídica, possui a menor relação entre ações judiciais versus seus

faturamento. Em contrapartida, a empresa ~ que é a que menos investe em sua

Unidade Jurídica, possui uma alta relação entre ações judiciais e seus faturamento.
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Custo I Faturamento Bruto

D

Empresas
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No gráfico acima está a demonstração da relação entre custo versus faturamento,

das Unidades Jurídicas das empresas pesquisadas pela Symnetics. Como se

observa, a empresa "C" é a que possui um maior custo de Unidade Jurídica,

quando comparado com seu faturamento e a empresa "D" é a que possui o menor

custo de Unidade Jurídica, quando comparado à seu faturamento.

3.4 PARADÍGMAS NO NOVO MODELO DA UNIDADE JURÍDICA

DE NEGÓCIOS

Com uma Unidade Jurídica voltada para alavancar o "business" e contribuindo

efetivamente para o resultado da organização, todo seu planejamento estratégico

tem outro foco.
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Dentro deste novo escopo, as ações da Unidade Jurídica são mais participativas e

agregadoras de valores. A Unidade Jurídica das corporações, com base neste novo

papel, e buscando sempre alavancar os negócios da corporação, está alicerçado em

seis fatores críticos de sucesso, que são:

Diante destes fatores críticos de sucesso, a Symnetics desenvolveu a partir de uma

pesquisa, algumas premissas do cenário futuro da Unidade Jurídica das

corporações, de forma a estar em alinhamento com esses fatores.

Premissas do Cenário Futuro:

• Identidade própria

• VISãopreventiva e consultiva

- Orientar para a melhor solução

- Análise e decodificação da lei em linguagem empresarial
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• Consciência Jurídica junto aos clientes

- Risco

- Ética

- Princípio

• Maior produtividade

- Negociações e redução de contenciosos

- mapeamento dos riscos

- Tempo hábil

• Jurídico próximo ao cliente

- Disponível/acessível

- Compartilhar melhores práticas

- Normatização / padronização dos instrumentos jurídicos

- Utilização intensa de tecnologia de informação

• Favorecer crescimento e desenvolvimento das associadas

- Caráter proativo

- Atuação estratégica

• Jurídico Sinergético

- Maior capacidade técnica -perfil do advogado

-Maior capacidade de interação

- Voltado ao business

- Melhor entendimento das necessidades do cliente interno

• Integração dos bancos de dados

- Conftabtlidade / Uniformidade
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- Segurança de acesso

- Disponibilidade de informações

3.5 A NOVA PERFORMANCE DA UNIDADE JURÍDICA DE

NEGÓCIOS

A nova posição da Unidade Jurídica enquanto Unidade de Negócios da Corporação

não está restrita à contribuições que sejam dadas somente quando procuradas por

outras Unidades de Negócios da corporação. A Unidade Jurídica tem a obrigação

de também procurar novas oportunidades de ganhos para a corporação, evitando

que oportunidades para impulsionar e alavancar os negócios, com base no

conhecimento da legislação, não sejam desperdiçadas. Muitos bons negócios

deixam de ser feitos por falta de uma boa orientação jurídica.

É conhecido ofato de que as empresas brasileiras deixam de

utilizar mais de 50% das oportunidades que aparecem de

ganho jurídico. Em muitos casos, elas nem mesmo chegam a

lançar mão de iniciativas para gerar valor a partir de uma

boa estratégia legal. É como deixar passar em branco a

chance de se obter maiores ganhos fiscais, abrir mão de

aproveitar oportunidades societárias e deixar de avançar nas

conquistas e modernização das relações trabalhistas.

(Symnetics Business Transformation - Excellent Repor! -

Transformando o Jurídico, Set/1997,p.6)
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Este é o novo perfil da Unidade Jurídica. Uma Unidade Jurídica integrada com as

outras unidades de negócios da corporação e tão boa conhecedora dos processos

empresariais quanto a própria unidade de negócios, mas com o diferencial de

também ser conhecedora da legislação pertinente ao negócio.

Com esta integração, além de maior segurança, as corporações também podem

estar melhor preparadas para enfrentar mudanças, que como vimos, é o que

impulsiona todo o desenvolvimento das corporações.

11 is better to develop greater immunity lo changes that we

cannot contrai, and greater contrai over the others. Many

changes that occur need to occur; and many that do not occur

could have. Most of the changes that people worry about are

consequences of what they have dane ar failed to do, however

unintentional/y. (ACKOFF, Russel L. - Creating the Corporate

Future- Plan ar Be Planned For, 1981,p. 5/12
)

Contudo, essa integração entre a Unidade Jurídica e as outras unidades de

negócios, demanda tempo e adaptações de ambas as partes. Para se viabilizar isso,

três pontos tem de ser considerados:

1) O primeiro ponto é estabelecer uma atividade consultiva na

área jurídica, criando uma consciência jurídica junto aos

usuários, aos donos dos riscos e oportunidades de tal sorte que

esses agentes, em conjunto com o corpo jurídico, possam

identificar as oportunidades de ganho de valor empresarial.
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2) O segundo ponto coloca o advogado da organização

próximo ao cliente interno, compartilhando com ele as

melhores práticas jurídicas, através de uma atitude normativa e

na definição de políticas. É fundamental que essas informações

estejam acessíveis a todos aqueles envolvidos com as atividades

e ações jurídicas.

3) Conhecendo a qualquer instante o estado dos processos,

das ações e oportunidades, dos regulamentos e das melhores

práticas ou padrões empresariais da área jurídica, chegamos

ao terceiro ponto básico que é de uma atitude preventiva.

(Symnetics Business Transformation - Excellent Report -

Transformando o Jurídico, Set/1997, p. 7)

Esta integração esperada entre a Unidade Jurídica e as demais áreas de negócios

da empresa, está refletida num depoimento que encontrei, de um dirigente de uma

corporação quando ele abordava a questão:

Mr. Woodman, himself President of an American corporation,

summarized the expectations for a company legal department

asfollow:

1. The corporate executive wants the legal department to be a

constructive, going part of the business, contributing

affirmatively to ali the relationships with people that are

essential to the succes ofthe business.

2. This emphasis on the part of the corporate executive is

sound and desirable, but it creates the danger of detracting
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from the other qualittes he wants from the legal department,

which are the thoroughness, competency and objectivity of the

professional lawyer.

3. When both the executive and the lawyer clearly recognize

this built-in dilemma and make their judgements and decisions

accordingly, the dual role of the lawyer ceases to be a danger

and becomes a very real asset. (KOLVENBACH, Walter - The

Company Legal Department - Its Role, Function and

Organisation, 1979, p.13 e 14/13
)
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[
CAPÍTULO IV

•··.•.PESQUISA DE CAMPO EXPLORATÓRIA

4.1 METODOLOGIA

Elaborei uma pesquisa de campo em caráter exploratório, com o objetivo de

verificação de alguns aspectos abordados nos capítulos precedentes. Esta pesquisa

constou de um questionário (vide Anexo uv) que foi enviado às empresas

participantes, através de fax e e-mail, subsidiado por contatos telefônicos para

esclarecimentos de dúvidas. Observamos nesses contatos, um grande interesse pelo

tema.

Foram selecionadas, aleatoriamente, sessenta e nove (69) corporações e

posteriormente encaminhados os questionários para executivos, principalmente das

áreas jurídicas e recursos humanos. Tal opção foi feita por considerar o

envolvimento direto destas áreas com a pesquisa e em especial no caso da área de

recursos humanos, devido à atual complexidade das relações trabalhistas.

Do total de questionários enviados, recebemos vinte e oito (28) respostas, o que

corresponde à 41% de retomo, que demonstra um grande interesse pelo tema, nesta

modalidade de consulta, onde vinte por cento de respostas já seria considerado

satisfatório.

o questionário é composto no total de 18 perguntas e foi elaborado de forma a

permitir uma tabulação bem específica, separando por grupos as empresas, com
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base no número de funcionários e faturamento. Contudo, devido à grande ausência

de respostas nestes itens, não foi possível ser feita esta tabulação.

Buscou-se também, uma melhor identificação das Unidades Jurídicas das

corporações, através da questão quanto ao número de funcionário das Unidades

Jurídicas, para se obter uma relação entre número de pessoas alocadas nesta área e

o faturamento das corporações. Esta tabulação também ficou prejudicada, face à

ausência de respostas.

Ainda enfatizando o interesse das empresas pelo tema, observo que , das vinte e

oito empresas que responderam o questionário, vinte e seis delas demonstraram

interesse em receber o resultado tabulado da pesquisa exploratória (questão 17).

Das empresas que responderam ao questionário encontramos uma diversificação de

segmentos de atuação no mercado: alimentação, fomos industriais e tratamento

térmico de metais, produtos da linha branca, farmacêutica, biotecnologia, bebidas

alcoólicas e não alcoólicas, artigos de higiêne pessoal e limpeza, institução

financeira, sistemas de informática, motores a diesel e peças de reposição,

pneumáticos e cabos ópticos, química, metalurgia, produtos de tabaco, tintas e

papéis para fins sanitários.

Empresas participantes que autorizaram a divulgação de seus nomes: Alcoa

Alumínio S.A.; Allied Domecq Brasil Ind. E Com. Ltda.; Banco ltaú S.A.; Basf

S.A.; Brasimet Comércio e Industria S.A.; Cummins Brasil Ltda.; Fiesp / Ciesp;

Multibrás S.A. Eletrodomésticos; Nestlé Industrial e Comercial Ltda.; Perdigão

Agroindustrial S.A.; Philips Medical Systems Ltda.; Promon Eletrônica Ltda.;

Rhodia Brasil Ltda.; Santista Alimentos S.A.; Souza Cruz S.A.; Spal Ind.

Brasileira de Bebidas S.A.; Union Carbide Química Ltda ..



Desenvolvemos a análise da pesquisa nos seguintes tópicos:

4.2 Unidade Jurídica - Estratégica ou Não para as Corporações";

4.2.1 Formas pelas quais a Unidade Jurídica Agrega Valor para os Negócios

da Corporação;

4.2.2 Unidade Jurídica - Unidade de negócios ou Não?

4.3 Unidade Jurídica - Administração Direta ou Terceirizada?

4.3.1 Unidade Jurídica - Atividades Terceirizadas

4.3.2 Terceirização da Atividade Contenciosa na Área Cível/Comercial;

4.3.3 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Cível/Comercial;

4.3.4 Terceirização da Atividade Contenciosa na Área Tributária;

4.3.5 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Tributária;

4.3.6 Terceirização da Atividade Contenciosa na Área Trabalhista;

4.3.7 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Trabalhista;

4.3.8 Conclusões.

4.2 UNIDADE JURÍDICA - ESTRATÉGICA OU NÃO PARA AS

CORPORAÇÕES?

A questão número quatro do questionário, objetiva identificar a percepção dos

executivos e dirigentes das corporações, quanto à importância estratégica da

unidade jurídica para os negócios da corporação.

64
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SIM
96"k

Jurídico - Estratégico?

NÃO
4%

Analisando as respostas obtidas à essa questão, observamos que a opção pela

importância estratégica da unidade jurídica nas corporações, foi quase unânime, ou

seja, 96%.

Enfatizando, ainda, esta opção, nas respostas abertas observamos os seguintes

argumentos:

- pelo fato da maioria dos negócios da corporação ser formalizado através de

contratos, os quais são elaborados ou analisados pela unidade Jurídica,

oferecendo maior segurança para os negócios da corporação;

- para se evitar ônus financeiros desnecessários pela não observância das normal

legais em vigência, de acordo com cada atividade desenvolvida ou negociada

pela corporação;

- por trabalhar em conjunto com outras áreas da empresa, no desenvolvimento de

oportunidades de negócios para a corporação;
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- devido à grande preocupação da corporação com relação ao consumidor, quando

da oferta de produtos ou serviços;

- pelo fato da unidade Jurídica fornecer orientações para tomada de decisões e

examinar as possibilidades de concretização de negócios;

- por proporcionar proteção patrimonial e redução dos riscos envolvidos nas

operações da corporação;

- por participar no desenvolvimento de novos produtos, contribuindo com a

geração de receitas;

- por ter vital importância em processos de associações e joint-ventures;

- pelo fato de a cultura da corporação prezar a legalidade de suas operações;

- devido à própria estratégia global da empresa ter que necessariamente ser

analisada pela Unidade Jurídica.

Passamos à seguir, a analisar o tópico relativo às formas pelas quais a Unidade

Jurídica agrega valor para os negócios da corporação.

4.2.1 FORMAS PELAS QUAIS A UNIDADE JURÍDICA AGREGA

VALOR PARA OS NEGÓCIOS DA CORPORAÇÃO

A questão número cinco do questionário, busca identificar as formas pelas quais a

unidade Jurídica agrega valor aos negócios da corporação. Analisando as respostas

abertas dessa questão, pudemos identificar os seguintes argumentos:

- discutindo tributos indevidos;

- fazendo planejamento tributário eficiente;

- negociando e achando formas para receber de clientes inadimplentes;
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- dando segurança aos negócios feitos pela empresa, de forma a evitar ou reduzir

a criação de demandas judiciais ou administrativas;

- ajudando para que outras unidades de negócios da corporação obtenham os

resultados desejados, através de uma atuação pro-ativa e participativa da

unidade Jurídica nas tomadas de decisões;

- alinhando os interesses da corporação às normas legais;

- atuando pro-ativamente com visão jurídica e empresarial;

- participando de todas as etapas no lançamento de produtos e serviços de forma a

evitar riscos;

- participando de decisões importantes e estratégicas para toda a corporação;

- avaliando os negócios, exigindo garantias, limitando responsabilidades e

impondo penalidades em caso de inadimplemento;

- buscando melhores soluções para conflitos em determinados negócios;

- diminuindo desembolsos nos atos e fatos jurídicos contrários aos interesses da

corporação;

- buscando alternativas para viabilizar juridicamente os negócios de interesse da

corporaçao sem correr nscos;

- reduzindo riscos, maximizando ganhos e recuperando ou eliminando

contingências;

evitando perdas desnecessárias e alertando para aproveitamento de

oportunidades que contribuam com o resultado da empresa;

- influenciando nos rumos da empresa.

Pelos argumentos expostos, verificamos o forte impacto que uma unidade Jurídica

causa aos negócios da corporação, justificando, assim, as respostas obtidas quanto

a ser a unidade Jurídica uma unidade estratégica para a corporação. Todos os

argumentos mencionados refletem direta ou indiretamente no resultado financeiro

da corporação.
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Correlacionando a importância estratégica e as formas pelas quais a Unidade

Jurídica agrega valor aos negócios da corporação, indagamos a seguir, a percepção

da Unidade Jurídica enquanto unidade de negócios.

4.2.2 UNIDADE JURÍDICA - UNIDADE DE NEGÓCIOS OU NÃO?

A questão número seis do questionário, busca identificar a percepção dos

executivos e dirigentes das corporações, quanto à ser ou não, a Unidade Jurídica,

reconhecida como unidade de negócios, face à importância estratégica e à

agregação de valores aos negócios da corporação, confirmadas nas questões

precedentes analisadas.

SIM

Jurídico - Unidade de Negócios?

74%
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Analisando as respostas obtidas à essa questão, observamos um posicionamento

bastante atenuado quanto ao reconhecimento da Unidade Jurídica como uma

Unidade de Negócios nas corporações. Apenas 26% das empresas posicionaram-se

afirmativamente.

Destacamos, então, nas questões abertas dos 74%, os principais argumentos quanto

às percepções das Unidades Jurídicas enquanto Unidade de Negócios das

corporações:

- a alta administração ainda considera a Unidade Jurídica como uma área de

apoio;

- a Unidade Jurídica tem um caráter de parceiro / prestador de serviços;

- a Unidade Jurídica não está incorporada nas atividades de produção e/ou

comercialização de produtos ou serviços;

- falta de percepção da política interna da corporação, embora a Unidade Jurídica

tenha todos os requisitos para ser considerada unidade de negócios;

- o custo da Unidade Jurídica é rateado entre as demais áreas da corporação;

- por ser uma atividade indireta, sem contato contínuo com o cliente :final do

produto;

- por ter uma atuação exclusivamente consultiva;

- a corporação ainda não diferencia as unidades tradicionais enquanto unidades de

negócios.

Baseadas nas respostas afirmativas (26%), destacamos os seguintes argumentos:
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- devido às recentes e crescentes transformações do mercado, as quais impactam

diretamente os resultados da empresa, tais como novas responsabilidades quanto

ao meio ambiente e consumidor, novas legislações anti-trust e medidas fiscais;

- a Unidade Jurídica participa de todas as etapas de lançamento de produtos e

serviços;

- possui uma avaliação de performance de contribuições ao resultado financeiro

da empresa;

- fornece segurança nas atividades jurídicas de interface interna / externa da

corporação;

a Unidade Jurídica é uma grande geradora de receitas, sobretudo na área

tributária, onde a mensuração destes resultados é mais fácil de se vizualizar;

- gera receitas ao prevenir a instauração de litigioso

Constatamos nas respostas à esta questão, a ausência de uma conscientização

quanto à estratégias consolidadas de Unidades de Negócios em geral e

especificamente, em relação às contradições quanto à percepção da Unidade

Jurídica neste contexto.

4.3 UNIDADE JURÍDICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU

TERCEIRIZADA ?

A questão número três do questionário, busca identificar corporações que

trabalham com uma Unidade Jurídica própria, os chamados "in house counsel" em

relação àquelas corporações que optaram pela terceirização integral/parcial de

atividades jurídicas.



Jurfdico Interno?

não
4%

sim
96%

À partir das respostas obtidas, notamos uma quase unanimide na opção das

corporações em manterem uma unidade jurídica dentro da corporação, 96%

confirmaram a existência de uma Unidade Jurídica própria, enquanto somente 4%

responderam que não possuem uma Unidade Jurídica.

Este resultado fornece indícios que apesar da grande tendência de terceirizações, a

área Jurídica permanece como atividade administrada diretamente pelas

corporações.

Entretanto, apesar da quase unanimidade quanto a existência de uma Unidade

Jurídica nas corporações, ampliamos nossa análise para incorporarmos uma

flexibilização externa parcial de atividades, através de terceirização por áreas de

atuação, confrontados com as atividades exercidas de forma permanente nas

corporações.
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4.3.1 UNIDADE JURÍDICA - ATIVIDADES TERCEIRIZADAS

As questões de números nove a quatorze do questionário, buscam identificar, quais

atividades das Unidades Jurídicas das corporações, são terceirizadas e quais são

desenvolvidas internamente. No questionário existe uma desagregação em três

atividades básicas, ou seja, cível/comercial, tributária e trabalhista.

4.3.2 Terceirização da Atividade Contenciosa na Área Cível! Comercial

o gráfico abaixo, reflete as respostas obtidas na questão número nove do

questionário.



Contencioso Cfvell Comercial- Terceirizado?

Analisando as respostas obtidas, verificamos uma forte tendência de terceirização

da atividade contenciosa da área cível/comercial, pelas corporações, ou seja,

resposta afirmativa em 67% das vezes.

Em pesquisas posteriores, sena interessante desagregar estas indagações por

modalidades e/ou sub-áreas.

4.3.3 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Cível! Comercial

o gráfico abaixo reflete as respostas obtidas na questão número dez do

questionário.
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Preventivo Civell Comercial - Terceirizado ?

SIM
7%

NÃO
93%

Analisando as respostas obtidas, observamos que houve um posicionamento quase

que unânime, ou seja, 93% pela opção de não se terceirizar a atividade preventiva

da área cível/comercial das corporações.

4.3.4 Terceirização da Atividade Contenciosa na Área Tributária

o gráfico abaixo reflete as respostas obtidas na questão número onze do

questionário. .
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Contencioso Tributário - Terceirizado?

Verificamos que a terceirização nesta área também é predominante. Do total das

corporações que responderam à pesquisa, 63% terceirizam as atividades

contenciosas da área tributária de suas unidades Jurídicas.

Já com relação à atividade preventiva da área tributária, as respostas mostram uma

tendência drasticamente contrária como verificaremos a seguir.

4.3.5 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Tributária

o gráfico abaixo reflete as respostas obtidas na questão número doze do

questionário.
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Preventivo Tributãrio - Terceirizado ?

SIM
11%

NÃo
89%

o gráfico mostra uma forte opção pela não terceirização da atividade preventiva da

área tributária das unidades Jurídicas, ou seja, 89010 das respostas obtidas disseram

que a atividade preventiva na área tributária não é terceirizada.

4.3.6 Terceirizaçãoda Atividade Contenciosa na Área Trabalhista

o gráfico abaixo reflete as respostas obtidas na questão número treze do

questionário.
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Contencioso Trabalhista· Terceirizado ?

Verificamos pelo gráfico, uma total predominância pela escolha da terceirização da

atividade contenciosa da área trabalhista das Unidades Jurídicas. Do total das

corporações, 81% respondeu afirmativamente à pergunta do questionário.

Contudo, com relação à atividade preventiva da área trabalhista, notaremos uma

tendência completamente oposta, conformeobservaremos a seguir.

4.3.7 Terceirização da Atividade Preventiva na Área Trabalhista

o gráfico abaixo reflete as respostas obtidas na questão número quatorze do

questionário.
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Preventivo Trabalhista - Terceirizado ?

SIM
8%

NÃo
92%

Verificamos pelo gráfico, uma quase unanimidade pela não terceirização da

atividade preventiva da área trabalhista das unidades Jurídicas, ou seja, 92% das

empresas, respondeu negativamente à esta pergunta do questionário.

4.3.8 Conclusões

A tabela abaixo engloba todos os resultados anteriormente mencionados, para

facilitar a vizualização do contexto global deste item analisado.
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PREVENTIVO CONTENCIOSO
SIM NAO SIM NAO

CIVIUCOMERCIAL 7% 93% 67% 33%

TRIBUTARIO 11% 89% 63% 37%

TRABALHISTA 8% 92% 81% 19%

Podemos concluir nesta pesquisa em caráter exploratório que a atividade

preventiva, permanece com forte predominância no desenvolvimento através da

Unidade Jurídica própria da corporação, por ser considerada uma atividade

estratégica e por conseguinte agregadora de valor aos negócios da corporação.

Destacamos, ainda, os principais argumentos neste sentido, encontrados nas

questões abertas:

- porque a Unidade Jurídica própria tem melhor condição de entender os negócios

da corporação e, portanto, melhor condição de defender seus interesses;

- para manter o padrão e a qualidade de atendimento aos clientes;

- porque uma Unidade Jurídica própria tem um custo mais baixo, além de ser

mais eficiente.

Notamos que a atividade contenciosa das áreas analisadas, mostrou-se com forte

tendência à terceirização. Abaixo estão alguns argumentos encontrados nas

questões abertas, sobre este posicionamento das corporações:

- em função do custo/ beneficio e das área essenciais ao negócio

- pelo fato de a corporação entender que a Unidade Jurídica deve se concentrar

estrategicamente na prevenção;
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devido ao número insuficiente de pessoal interno para cuidar da área

contenciosa;

- tendo em vista o elevado custo de manutenção de pessoal interno para cuidar de

contencioso;

número elevado de ações judiciais com grande variação de distribuição

geográfica.
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CONCLUSÃO GERAL

Conforme colocamos no início deste trabalho, o estágio de evolução de uma

corporação, depende de seu tamanho e de sua idade no mercado. Com base nesses

critérios, encontramos atualmente, corporações na sexta etapa, corporações já na

sétima etapa e ainda corporações em fase de transição da sexta para a sétima etapa

de desenvolvimento.

Estas duas etapas possuem características bem distintas, conforme já mencionamos

e é com base nesses pontos, que temos que considerar os resultados obtidos no

benchmarking realizado. pela Symnetics, bem como os resultados obtidos na

pesquisa de campo efetuada especificamente para este trabalho.

Apesar de termos refletido e con:finnado através da pesquisa de campo exploratória

que a Unidade Jurídica realmente contribui para os resultados da corporação, temos

de concordar que ainda há vários pontos nos quais as Unidades Jurídicas

necessitam melhorar. Nem sempre estas melhorias dependem única e

exclusivamente da Unidade Jurídica, mas dependem também, de mudanças na

percepção de estratégias de Unidades de Negócios nas corporações.

Na área jurídica, as próprias corporações não estavam muito conscientes das

perdas sofridas pela não inserção desta atividade de forma proativa nos negócios.

No contexto brasileiro inflacionário, de passado recente, as empresas

compensavam seus prejuízos operacionais com o lucro financeiro.Contudo, com o

fim da ciranda financeira, a queda das barreiras tarifárias e a globalização da
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economia, ficou latente a necessidade das corporações reduzirem seus custos e

prevenirem riscos, de forma a manterem seus preços num patamar competitivo. As

margens de lucro começaram a diminuir, fazendo com que qualquer custo ou

despesas extra, impactasse diretamente no resultado do negócio. Passa-se então a

dar maior importância à uma atuação preventiva da Unidade Jurídica.

A globalização da economia e a abertura do mercado, conduz, hoje, as corporações

buscarem cada vez mais na Unidade Jurídica, uma contribuição para aumento e

consolidação da competitividade dos negócios.

o papel da Unidade Jurídica na corporação, toma-se fundamental, com um

acompanhamento do processo negocial desde o seu início, de forma a viabilizar a

realização dos negócios, diminuindo a exposição de risco das corporações. Acabou,

portanto, aquele procedimento de há muito tempo adotado, de se envolver o

advogado no processo negocial somente no final do mesmo. Competitividade hoje

é sinônimo de sobrevivência para as empresas. Dentro deste contexto, o

envolvimento da Unidade Jurídica passa a ser uma arma estratégica.

Como verificamos através dos resultados da pesquisa de campo, a Unidade Jurídica

é considerada estratégica e agregadora de valores na corporação. Este resultado

confirma uma tendência propícia à percepção da Unidade Jurídica como uma

unidade de negócios na corporação.

Para uma consolidação desta percepção, é necessário uma contabilização de ganhos

e/ou eventualmente perdas, através de análise de performance comparadas, no

tempo e espaço, inclusive em relação às atividades terceirizadas.
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Neste escopo, reforça-se a inclusão das corporações em estratégias consolidadas de

unidade de negócios.
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. TRADUÇÃO LIVRE DAS CITAÇÕES ...

(1)

Corporação, n. Um método ingênuo para obter lucratividade individual sem

responsabilidade individual.

(2)

Portanto, corte nos custos a curto prazo, não fornece garantia aparente de

sobrevivência no longo prazo.

(3)

Outra estratégia deve ser empregada, uma que prepare a organização para

mudanças contínuas num mundo que não fornece nenhuma estabilidade e que não

aceita desculpas por não estar preparado; uma estratégia baseada na flexibilidade

.... Flexibilidade requer mais do que agilidade na estratégia da alta direção; é muito

mais fácil mudar estratégias do que mudar organizações ... Ser flexível significa

estar apto para mudar tudo ao mesmo tempo. Isto é que toma a resposta às

mudanças dificil ...

(4)

Flexibilidade requer que, quando estratégias precisem ser mudadas, o foco da

organização seja apto a mudar também ...
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(5)

Flexibilidade se toma a fonte da vantagem competitiva, conforme os produtos da

empresa, serviços e maneiras de conduzir os negócios evolui mais rapidamente do

que os competidores.

(6)

A natureza de um sistema: Um sistema é um conjunto de dois ou mais elementos

que satisfazem as três seguintes condições: 1) O comportamento de cada um dos

elementos tem um efeito no comportamento do todo. 2) O comportamento dos

elementos e seus efeitos no todo são independentes. 3) Entretanto, sub-grupos de

elementos são formados, cada um tem efeito no comportamento do todo e nenhum

tem efeito independente nele.

(7)

Adaptação a rápidas mudanças requer grandes e freqüentes ajustes no que fazemos

e como fazemos.

(8)

Mudanças ocorrem para todos nós e para nossas organizações também. Na maioria

das vezes, entretanto, nós agimos como se a mudança não estivesse ocorrendo ou

se ela não importasse muito. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas que

fizemos ontem, e quando a mudança ocorre, que força desvios daquilo que

esperamos, nós tentamos fazer com que as coisas retomem ao velho padrão

novamente. Nós passamos por tempos dificeis aceitando que a mudança realmente

aconteceu e que ela realmente importa. Mudanças que importam significam que

temos de mudar a madeira de fazer as coisas ou a maneira que pensamos sobre as

coisas, e isto pode ser custoso e dificil.
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(9)

Mudança. Imprevisível, ambígua, surpreendente mudança. Cheia de promessa e

oportunidade para aqueles ansiosos por abraça-la, mas tão temida para o resto de

nós.

(10)

Uma unidade de negócios é um sistema complexo que é composto de vários sub-

sistemas (técnico, econômico, social) e conduz múltiplas transações com este meio

ambiente. O funcionamento de um sistema não é definido por suas propriedade de

um de seus componentes (e.g., o tamanho do falante num sistema de som

compacto), mas pela consistência interna de todos os componentes.

(11)

Uma unidade de negócios é o nível na organização no qual a responsabilidade pela

formulação de uma estratégia multifuncional para uma indústria em particular ou

mercado-produto, é determinada.

(12)

É melhor desenvolver maior imunidade às mudanças que nós não podemos

controlar e melhor controle sobre as outras. Muitas mudanças que ocorrem não

precisavam ocorrer; e muitas que não ocorrem poderiam ter ocorrido. A maioria

das mudanças com as quais as pessoas se preocupam, são conseqüências do que foi

feito ou deixou de ser feito, mesmo que não intencionalmente.

(13)

Sr. Woodman, Presidente de uma corporação americana, resumiu as expectativas

para uma Unidade Jurídica de uma empresa como:
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1. O executivo corporativo quer que o departamento jurídico seja construtivo, parte

integrante dos negócios, contribuindo positivamente com todos os relacionamentos

de pessoas que são essenciais para o sucesso dos negócios.

2. Esta ênfase por parte do executivo corporativo, é desejável, contudo cria um

perigo de deixar de lado outras qualidades que ele quer de um departamento

jurídico, as quais.são competência e objetividade do advogado profissional.

3. Quando tanto o executivo como o advogado claramente reconhecem este dilema

e fazem seus julgamentos e decisões, de acordo, o papel dual do advogado deixa

de ser perigoso e se toma um ativo muito real.
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Evolução e revolução
no desenvolvimento
das organizações

I orry E. Greiner

--:p. .JJl
D. ~ . .'~. V..
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É o passado de uma companhia. quando bem analisado e interpretado.
que pode revelar Q seus dirigentes a direção dos êxitos futuros.

o autor afirma que as empresas em expansão passam
por cinco fases distintas de âesenvotvimento. cada qual
compreendendo um período de crescimento retativa-
mente calmo que termina numa violerua crise adminis-
trativa. Argumenta, ainda. que uma vez que cada fase
é muito influenciada pela anterior, toda diretoria com
perjeito conhecimento da história da firma pode ante-
ver e preparar-se para enfrentar a práxima crise de
desenvolvimemo. O presente artigo dá uma receita
ú:" para uma ação administratíva adequada em cada

dessas cinco fases. mostrando ao mesmo tempo
como as empresas podem transformar as crises em-
presariais em vantagens para seu crescimento futuro.

Greiner é proiessor-ossístente de Comportamemo
Empresarial na Harvard Business School, sendo autor
de diversos artigos sobre desenvolvimento empresarial
já publicados na Harvard Business Revie w.

Uma pequena empresa de pesquisa de mercado resol-
I
Ive criar uma estrutura organizacional demasiado com-
Iplicada e formalizada para a pouca idade que tem c
. para o seu tamanho reduzido. Ela se acaba debatendo
na rigidez de suas normas de trabalho e burocracia du-
rante vários anos, até por fim ser incorporada por uma
empresa maior.

Os diretores de uma cadeia de lojas insistem em
manter indefinidamente o tipo de organização empre-
sarial que de há muito já serviu aos seus propósitos.
pelo simples fato de seu poder provir dessa estrutura-
ção. A empresa, com o passar dos anos, vai à falência.

Um grande banco decide pôr nos eixos um dire-
~tor "rebelde". acusado de ser responsável por diversos

problemas administrativos, quando realmente a causa
!I'lbjacente são os processos centralizados que impe-

1 a expansão para novos mercados. Muitos admi-
nistradores mais jovens subseqüentemente se demitem
do banco. enquanto a concorrência cresce e os lucros
do banco continuam mingüando.

Os problemas destas empresas. como de muitas

.; .••• UOTECAHARVARD

outras, acham-se arraigados mais em decisões passa-
das do que em acontecimentos atuais ou na dinâmica
externa do mercado. Forças históricas na verdade mol-
dam o desenvolvimento de uma empresa. No entanto.
a diretoria. em sua ânsia de crescer, muitas vezes des-
preza questões decisivas de desenvolvimento. tais co-
mo: Em que bases a empresa tem funcionado até aqui?
Como vai ela atualmente? E o que representam as
respostas a estas perguntas para o nosso futuro? En-
tretanto. seus olhares estão fixos no ambiente externo
ou condições de mercado e no futuro - como se pro-
jeções mais exatas do mercado fossem propiciar uma
nova imagem à organização.

As empresas costumam deixar de reconhecer que
muitas indicações valiosas para seu êxito futuro en-
contram-se dentro de suas próprias organizações e em
seus diversos estágios de desenvolvimento. Além do
mais, a incapacidade da direção da firma de compre-
ender seus problemas de desenvolvimento empresarial
pode redundar numa estagnação da empresa em seu
estágio atual de evolução ou, finalmente. em sua fa-
lência. independente das perspectivas oferecidas pelas
condições do mercado.

Meu ponto de vista, conforme exposto neste ar-
tigo. é o de que o futuro de uma organização comercial
é determinado não tanto por influências externas mas
muito mais pelo seu próprio passado. Ao ressaltar a
influência histórica sobre o futuro de uma empresa
eu me baseei nos postulados de psicólogos europeus
(sendo a tese defendida por eles a de que o compor-
tamento de cada um de nós é determinado primordial-
mente por acontecimentos e experiências anteriores e
não por aquilo que está por vir). Projetando essa ana-
logia do desenvolvimento individual aos problemas de
expansão de empresas comerciais. pretendo analisar

Nota do autor: O presente artigo faz parte de um projeto
.obre desenvolvimento de empresas que venho realiz,ando
com meu colega. o profeaor Louis B. Bames, IOb os .UI-
pic:áos ela Divisão de Pesquisa da Harv.rd BusiDessScbool

1
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aqui uma série de fases de desenvolvimento que as
empresas em expansão costumam atravessar. Primei-
ramente, porém, quero definir dois pontos:

1. O termo evolução é empregado para descre-
ver períodos prolongados de crescimento em que não
ocorre nenhuma alteração de importância nas normas
de trabalho da empresa.

2. O termo revolução é usado para indicar os
períodos em que há grande agitação na vida da em-
presa.

À medida que uma empresa atravessa as fases de
desenvolvimento. cada período evolutivo cria sua pró-
pria revolução. Por exemplo, os métodos centralizados,
com o tempo, levam a exigências de maior descentra-
lização. Além disso. a natureza das soluções adminis-
trativas para cada período revolucionário determina se
a empresa passará para o próximo estágio evolutivo
ou não. Conforme demonstrarei mais adiante, existem
pelo menos cinco fases de desenvolvimento empresa-
rial, cada qual caracterizada tanto por uma evolução
como por uma revolução.

Principais Forças do Desenvolvimento

Durante os últimos anos vêm-se acumulando alguns
dados de pesquisa a respeito das fases..do desenvolvi-
mento empresarial. Parte dessas pesquisas é quantitati-
va, assim como análises de tempo-seqüência que reve-
lam os modelos de desempenho econômico em relação
ao tempo. I Na maioria. porém. esses estudos referem-
se a fatos biográficos de empresas e se utilizam de da-
dos e registros dos arquivos e entrevistas para recons-
tituir um belo retrato do desenvolvimento da firma.'
No entanto. ambos os tipos de pesquisa costumam ser
bastante empíricos. porque não procuram obter de-
clarações mais amplas acerca do processo de desenvol-
vimento em todos os seus aspectos.

Uma exceção notável é o trabalho histórico rea-
lizado por Alfred D. ChandJer. Jr. em seu livro Strat-
egy and Structure." Esse estudo mostra quatro fases
amplas e gerais na vida de quatro grandes empresas
norte-americanas. Defende a tese de que as oportuni-
dades de negócios estabelecem a estratégia de uma em-
presa. o que por sua vez determina a estrutura funcio-
nal da organização.

Essa tese é válida para as quatro empresas ana-
lisadas por Chandler, principalmente porque elas se
desenvolveram numa época de mercados explosivos e
de grandes progressos tecnológicos. Porém. aconteci-
mentos mais recentes indicam que a estrutura em-
presarial pode ser menos maleável do que Chandler
supunha; na verdade, a estrutura pode desempenhar
um papel decisivo no estabelecimento da estratégia de
uma empresa. ~ exatamente essa importância inversa
- de como a estrutura empresarial afeta a expansão
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futura - que é ressaltada no modelo apresentado nes-
te artigo.

Da análise de recentes estudos' surgem cinco as-
pectos como fatores essenciais na elaboração de um
modelo de desenvolvimento empresarial:

1. A idade da empresa
2. O porte da empresa
3. Os estágios de evolução
4. Os estágios de revolução
S. O ritmo de expansão da indústria
Analisarei cada um desses elementos separada-

mente, mas antes atentemos para o seu ..efeito conjun-
to. conforme mostrado na ilustração I. Notem em es-
pecial a maneira como cada dimensão influi sobre o
outro aspecto no correr do tempo; quando os cinco
elementos começam a interagir. tem-se então uma idéia
mais completa e dinâmica da expansão da empresa. . '

Depois de descrever estes aspectos e suas corre:;,.;.;··. ~/
lações, discutirei cada fase evolutiva/revolucionária do -' ,
desenvolvimento e mostrarei (a) de que forma cada_ .'
estágio evolutivo cria sua própria revolu ão e b de
que mooo as so uçoes encontradas pela dire ão d
flriiíapara cada revo ução determinam o estágio evQo
luüvõ-seguiDteda empresa.

.1

T
1,

A Idade da Empresa
.'

O aspecto mais evidente e básico de qualquer modelo
de desenvolvimento é o tempo de existência de uma
empresa (representado pelo eixo horizontal na Ilus-
tração I). Todos os estudos históricos reúnem dados e
informações de diversos pontos no tempo e então fa-
zem as comparações. Dessas observações toma-se evi-
dente que os mesmos métodos empresariais não são
mantidos o tempo todo. Isso vem provar algo funda-

(1) Veja. por exemplo, William H. Starbuck. "Organiza-
tional Metarnorphosis", em Promising Researct: Directions,
editado por R. W. Millrnan e M. P. Hottenstein (Tempe,
Arizona. Academia de Administração de Empresas. 1968).
pág. 113.
(2) Veja, por exemplo, a série de casos Gra"gesb~rg, pre-
parada por C. Roland Christensen e Bruce R. Scott, Case
Clearing House. Harvard Business Scbool.
(3) Slrat~gy and Structure: Chapters in the History ot the
American lndustrial Enterprise (Carnbridge, Massachusetts.
The M.I.T. Press, 1962).
(4) Recorri a diversas fontes de comprovação: (~) ínú-
meros casos coligidos na Harvard Business School; (b)
Organizalion Growrh and Development, editado por Wil·
liam H. Starbuck (Middlesex. Inglaterra. Penguin Book.s,
1971 ), onde são citados diversos estudos; e (c) artigos
publicados em revistas, como "Organizational Strucrure and
the Multinational Strategy", de Lawrence E. Fouraker e
John M. Stopford, no Admjnistrariv~ Scimc~ Quar1erly,
Vol. 13. N.o I, 1968, pág. 47; e "Management Appraisal
and Reward Systems", de Malcom S. Salter, na Ioumal 01
Bwin~lJ Policy , Vol. I, N.o 4. 1971.
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FIG. I - MODELO DE DESENVOLVIMENTO ORGÂNICO
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mental: os problemas e princípios administrativos es-
tão enraizados no tempo. O conceito de descentraliza-
ção, por exemplo, pode ter algum sentido na descrição
dos métodos utilizados pela empresa num certo perío-
do, porém perdem sua força descritiva em outra época.

O passar do tempo também contribui para a ias-
titucionalização da atuação empresarial. Em virtude
disso, a atuação dós empregados toma-se não apenas
mais previsível como também mais difícil de se alte-
rar quando essa atitude funcional já não mais atende
às necessidades ou está superada.

o Tamanho da Empresa

Este aspecto é representado pelo eixo vertical na nus-
traÇão I. Os problemas e soluções de uma empresa
costumam mudar, de forma marcante, à medida que o
número de empregados e o volume de vendas aumen-
tam. Assim sendo, o tempo não é o único fator deter-
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minante da estrutura empresarial; na verdade, as em.
presas que não se expandem em tamanho podem man-
ter muitos de seus aspectos e métodos empresariais in-
tatos durante longos períodos. Além de proporções
maiores, crescem também os problemas de coordena-
ção e comunicação interna, surgem novas funções, mul-
tiplicam-se os níveis na hierarquia administrativa e os
cargos se tomam mais intimamente interligados. IOs Estágios da Evolução

A medida que tanto a idade comoo tamanho aumentam.
outro fenômeno se torna evidente: o desenvolvimento
prolongado, que chamei de período evolutivo.A maio-
ria das empresas em expansão aio se desenvolvemape-
nas durante dois anos e entAo se retraem durante um
ano; pelo contrário, aquelas que sobrevivem a umr
crise geralmente passam a gozar de quatro a oito anos
de crescimento contínuo, sem nenhum contratempo

S



econômico mais seno ou qualquer dissidência interna
':. O termo evolução me parece apropriado para

Ú._.rever esses períodos mais calmos porque tão-somen-
te uns ajustes menores parecem ser suficientes para
manter a expansão dentro dos mesmos padrões gerais
de administração.

Os Estágios da Revolução

Uma evolução suave não é inevitável: pode-se admitir
que a expansão de uma empresa seja linear. A rela-
ção das "500 Maiores" publicada pela revista Fortune,
por exemplo. tem mostrado grande rotatividade ou re-
novação nos últimos cinqüenta anos. Assim, encontra-
mos provas de grande turbulência entre meada de pe-
ríodos evolutivos bem mais calmos.

Resolvi chamar esses tempos turbulentos de pe-
ríodos de revolução porque eles, caracteristicamente,
apresentam uma séria agitação nos métodos adminis-
trativos. Os métodos administrativos tradicionais, que
eram adequados a uma empresa de tamanho menor e
com menos tempo de existência, são colocados sob ob-
servação atenta por parte de diretores frustrados e ad-
ministradores médios desiludidos. Durante tais períodos
de crise, inúmeras empresas vão à falência - incapa-
7' que são de abandonar métodos antigos e adotar
L .ficações estruturais, elas ou fecham as portas ou
param de se expandir e fenecem.

A tarefa mais crítica com que se defronta a direção
da empresa em cada período revolucionário é a de en-
contrar um novo conjunto de métodos empresariais que
se torne a base para administrar o período seguinte de
expansão evolutiva. Por mais curioso que pareça, esses
novos métodos com o tempo dão origem a suas pró-
prias sementes de decadência e levam a outro período
de revolução. Por conseguinte, as empresas sofrem a
ironia de ver uma genial solução de agora tornar-se
um grave problema numa data posterior.

O Ritmo de Expansão da Indústria

O ritmo no qual uma empresa passa pelas diversas fa-
ses de evolução e revolução está intimamente relacio-
nado às condições de mercado de seu ramo industrial.
Por exemplo, uma empresa que atua num mercado em
rápida expansão terá de aumentar celeremente o seu
quadro de empregados; portanto, aumenta a necessi-
dade de novas estruturas empresariais para atender ao
aumento do pessoal da empresa. Embora os períodos
evn1utivos costumem ser relativamente breves em ra-
I industriais de grande expansão, períodos evoluti-
vos bem mais longos ocorrem em indústrias já madu-
ras e de crescimento lento.

A evolução também pode ser prolongada e as re-
voluções postergadas, quando os lucros são fáceis. Por
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exemplo, empresas que cometem graves erros num ramo
que normalmente dá bons lucros podem. ainda assim.
apresentar resultados favoráveis em seus balancetes
anuais e, dessa maneira. evitar mudanças nos métodos
administrativos por mais tempo. A indústria aerospa-
cial, em seus primórdios. é um exemplo típico. No en-
tanto, períodos revolucionários ainda ocorrem, como
foi o caso da própria indústria aerospacial quando as
perspectivas de lucro começaram ,a diminuir, As revo-
luções parecem ser muito mais sérias e difíceis de re-
solver quando a situação do mercado é desfavorável.

Fases de Expansão
Com o quadro acima em mente, passemos ao exame
em profundidade das cinco fases especificas de evolu-
ção e revolução. Como está demonstrado na Ilustração
Il, cada período evolutivo se caracteriza pelo estilo ad-
ministrativo prevalecente posto em prática para conse-
guir o desenvolvimento desejado, enquanto que cada
período revolucionário se caracteriza pelo problema ad-
ministrativo dominante que deve ser solucionado antes
de o crescimento poder continuar. Os exemplos apresen-
tados na Ilustração 11 parecem típicos de empresas em
ramos industriais de ritmo de expansão moderado num
longo período de tempo; empresas em ramos indus-
triais de expansão mais rápida costumam passar pelas
cinco fases com maior rapidez, enquanto aquelas que
atuam em ramos de expansão mais lenta atravessam
apenas duas ou três fases após muitos anos de atividade.

~ importante ressaltar que cada fase é ao mesmo
tempo um efeito da fase anterior e uma causa da fase
seguinte. Exemplificando, o estilo administrativo evo-
lutivo da Fase 3 do quadro é a "delegação", que resul-
tou da Fase 2 e se toma a solução das exigências de
maior "autonomia" na revolução ocorrida na fase an-
terior. O tipo de delegação usado na Fase 3, porém,
com o passar do tempo cria uma grave crise revolucio-
nária que se caracteriza por tentativas de recuperar o
controle da diversidade de funções criada através da
delegação mais ampla de poderes.

A principal dificuldade de cada fase é que as
ações administrativas devem ser bastante restritas se
se deseja que ocorra uma expansão da empresa. Por
exemplo. a empresa que sofre uma crise de autonomia
Da Fase 2 não pode voltar à administração diretiva co-
mo solução - deve adotar um novo estilo de delega-
ção de poderes para poder progredir.

Fase 1: Criatividade ...

No estágio inicial de uma empresa, toda a atenção deve
concentrar-se na criação de um produto e do mercado
coosumidor. Eis as características do período de evo-
lução criativa:

BIBUOTECA HARV AIt.D
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FIO, 2 - As CINco ETAPAS DO CuSCIMENTO

• Os fundadores da empresa geraímente agem
técnica e empresarialmente, desprezando as atividades
administrativas; suas energias físicas e mentais são ab-
sorvidas inteiramente na fabricação e venda de um
novo produto.

• A comunicação entre empregados é freqüente
e informal.

• Longos períodos de trabalho são recompensa-
dos com salários modestos e a promessa de participa-
ção na empresa.

• O controle das atividades é feito com base em
informações imediatas recolhidas diretamente no mer-
cado; a diretoria age conforme a reação dos clientes.

atividades. Mas em tudo isso se encontra um proble-
ma. À medida que a empresa se desenvolve, uma pro-
dução maior exige conhecimentos mais amplos acerca
da eficiência nos métodos de fabricação. Um número
maior de empregados não pode ser administrado ex-
clusivamente por meio de comunicações informais: os
novos empregados não se motivam por uma intensa
dedicação ao produto ou à organização. Novas inver-
sões de capital devem ser feitas e novos processos con-
tábeis são necessários para o controle financeiro da
empresa.

Assim sendo. os fundadores acham-se sobrecar-
regados de responsabilidades administrativas que não
desejariam ter. E, assim. recordam com saudade os
"bons velhos tempos", tentando agir ainda como se fa-
zia no passado. Dai os desentendimentos entre direto-
res impacientes e irrequietos aumentarem.

. .. & Q crise administrativa: Todas as atividades in-
dividualistas e criativas que acabamos de apresentar são
essenciais à empresa para que esta possa iniciar suas

BIBUOTECA HARVARD 7
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A essa altura ocorre uma crise administrativa. que
constitui o início da primeira revolução. A quem cabe
tirar a empresa dessa confusão e resolver os problemas
administrativos que a afligem? Evidentemente. faz-se
necessário um administrador de pulso forte. que pos-
sua os conhecimentos e a habilidade exigidos para in-
troduzir novas técnicas comerciais. Acontece que é
mais fácil falar do que fazer. Os fundadores geralmen-
te detestam ter que ficar de lado, mesmo que provavel-
mente não tenham temperamentos adequados ao bom
administrador. Portanto. temos aqui a primeira opção
decisiva para o desenvolvimento - encontrar e con-
tratar um administrador de pulso forte. que seja apro-
vado pelos donos da firma e que possa reconsolidar a
empresa.

Fase 2: Direção ...

As empresas que sobrevivem à primeira fase, porque
contrataram um diretor comercial competente. geral-
mente entram num período de expansão contínua de-
baixo de uma direção capaz e objetiva. Eis as carac-
terísticas desse período evolutivo:

• t criada uma estrutura empresarial. separan-
do-se a parte industrial das atividades comerciais, en-
quanto que os cargos se tornam mais especializados.

• São introduzidos métodos contábeis de manu-
tenção de estoque e de compras.

• São adotados incentivos, orçamentos e normas
técnicas de trabalho.

• A comunicação se toma mais formalizada e im-
pessoal à medida que vão surgindo os cargos e as po-
sições hierárquicas.

• O novo diretor geral e seus principais supervi-
sores assumem a maior parte da responsabilidade pela
direção da empresa. enquanto que os administradores
de nível inferior são tratados mais como especialistas
em suas funções do que como dirigentes autônomos
que tomam suas próprias decisões.

... &. a crise de autonomia: Embora as novas téc-
nicas administrativas canalizem mais eficazmente a
energia dos empregados no sentido da expansão, com
o tempo elas se tomam inadequadas para controlar uma
organização maior, mais diversificada e mais complexa.
Os empregados de nível mais baixo acham-se amarra-
dos em sua ação por uma hierarquia incômoda e mui-
to centralizada. Possuindo maior conhecimento acerca
dos mercados e da maquinaria de escritório do que os
integrantes da alta direção, conseqüentemente eles fi-
cam indecisos entre seguir os processos já estabeleci-
dos e tomar iniciativas de moto próprio.

Portanto. a segunda revolução se torna iminente
à medida que a crise se ~~nvolve em vista de exi-

8

gências de maior autonomia por parte dos administra.
-,~,:"es-de- IIlVel mais baixõ:'"'A solução adotada ~
maioria das empresas e a de aumentar a delegação de
poderes. Entretanto. é 'difícil aos altos dirigentes. que
anteriormente tiveram êxito com sua política austera,
abrir mão de responsabilidades .. Além do mais, os ad-
ministradores de nível inferior não estão acostumados a
tomar decisões por conta própria. Assim. inúmeras em.
presas acabam debatendo-se em crises durante esse pe-
ríodo revolucionário. aderindo finalmente aos métodos
ce.ntraJizad~ enquanto os empregados de nível inferior
desiJudem.~is. acabando por deixar a empresa.-
Fase 3: Delegação ...

A nova era de desenvolvimento surge da aplicação ade-
quada de uma estrutura empresarial descentralizada.
Esta apresenta as seguintes características:
~. Muito maior responsabilidade é concedida aos
superintendentes de fábrica e diretores regionais de
venda.

• São utilizados os métodos de cálculo de volu-
mes de venda e bonificação para estimular a motivação.
~ • Os altos dirigentes. no escritório central, res-
tringem-se a administrar por exceção. baseando-se em
relatórios periódicos sobre a atuação di Aquipe de
~ ~~

• A diretoria. com freqüência, concentra sua
atenção em novas incorporações, as quais podem ser
colocadas ao lado de outras unidades industriais au-
tônomas.

• A comunicação de parte da alta direção é pou-
co freqüente e geralmente é feita por escrito, pelo tele-
fone ou através de rápidas visitas às filiais ou escritó-
rios dos .r~sentantes. .~

/ ~Õestágio de delegação de poderes compro~~. -
/ utilidade pela motivação que propicia nos níve~ ~
\,.!~~~_tiV~~i~_~~ D~e~orias . desce?traliza .- -

com maior autonomia e mais mcentivos, sao capazes .
de penetrar num maior número de praças, reagir mais
rapidamente à demanda e criar novos produtos. I
.•• &. a crise de controle: Todavia, com o passar do ,
tempo, surge um sério problema à medida que os ad-
ministradores percebem que estão perdendo o controle~
Duma operação de campo altamente diversificada~ Di-
retores de venda autônomos preferem organIZar seus
próprios departamentos e trabalhar à sua moda. sem
planos coordenadores, verbas, tecuologia e pessoal li-
gados e dependentes do resto da empresa, A liberdade
gera uma atitude de independência.

Portanto, a revolução da Fase 3 está a caminho
quando a alta direção procura reconquistar o comando
geral da empresa. Algumas vezes, a alta direção anseia
por uma volta' à administraçio centralizada, que geral-

.,
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D'" '~fracassa por causa da amplitude das operações.
A .npresas que progridem descobrem uma nova so-
lução com o uso de técnicas especiais de coordenação
de esforços.

Fase 4: Coordenação.,.

No transcorrer desta fase, o período evolutivo se ca-
racteriza pelo uso de sistemas formais para conseguir
maior coordenação e pelo fato de altos executivos as-
sumirem responsabilidades pela criação e administra-
ção destes novos sistemas.

Exemplificando:
• Unidades descentralizadas fundem-se com gru-

pos de produtos,
• Processos formais de planejamento são esta.

belecidos e revistos com grande freqüência,
• Inúmeros funcionários são contratados e colo-

cados no escritório central para criar e desenvolver
programas que envolvem toda a empresa. para contro-
le e revisão pelos administradores de nível médio.

• Investimentos são cuidadosamente avaliados e
distribuídos por toda a organização,

• Cada grupo de produtos é tratado como um
centro de investimento no qual os lucros sobre oca-
piu /estido constituem um critério importante para
a distribuição de verbas.

• Certas funções técnicas, tais como processamen-
to de dados. são centralizadas no escritório central, en-
quanto decisões comuns, diárias, continuam descentra-
lizadas,

• Compra de ações e distribuição de lucros são
usadas para promover a imagem da empresa.

Todos estes novos métodos de coordenação de-
monstram sua utilidade em conseguir a expansão atra-
vés de uma distribuição mais eficaz dos limitados re-
cursos da empresa. Isso faz com que os diretores de
venda procurem esforçar-se além das necessidades lo-
cais de suas praças. Embora esses funcionários con-
liGuem gozando de bastante autoridade na tomada de
~, eles logo ficam sabendo como justificar suas
-- CDm maior cuidado perante os "cães de guar-
!lt:ifo~scritório central.

, " cl ti crise burocrática: Contudo, uma falta de con-
:iança começa a surgir gradativamente entre a direto-
ia e a média administração, bem como entre o escri-
:ório central e os representantes. A proliferação de sis-
:emas e programas administrativos começa a exceder a
lua' \ide; cria-se uma crise burocrática. Os admi-
Ustra_.• es médios, por exemplo, cada vez mais se res-
;cotem da direção exercida por pessoas que não estão
Amiliarizadas com as condições locais. Os diretores,
)Qf outro lado, queixam-se da falta de cooperação e do
Jeapreparo dos administradores de nível médio. J un-
DU01'ECA JlAaVAJU)
be

tos, ambos os grupos cnticam o sistema burocrático
que surgiu de toda essa sistemática. Os processos têm
precedência sobre a solução dos problemas e a inova-
ção sai prejudicada. Em suma, a organização se toma
grande demais e muito complexa para ser gerida por
meio de programas formais e sistemas rígidos. A revo-
lução da Fase 4 está a caminho.

Fase 5: Colaboração .. ,

A última fase observável em estudos anteriores ressal-
ta uma forte colaboração pessoal numa tentativa de
superar a crise de burocracia. Enquanto a Fase 4 era
dirigida mais através de processos e sistemas formais, a
Fase 5 ressalta uma espontaneidade maior na ação ad-
ministrativa através de equipes e a hábil confrontação
de diferenças pessoais. O controle social e a autodisci-
plina assumem as rédeas antes mantidas pelo controle
formal. Essa transição é particularmente difícil tam-
bém para os diretores que confiavam nos métodos for-
mais para encontrar as soluções. A evolução da Fase
5 surge, então, em torno de um enfoque mais flexível
e pessoal da administração. Eis as suas características:

• A atenção concentra-se na rápida solução de
problemas através da ação conjunta.

• As equipes combinam seus esforços para uma
atividade em grupo.

• Os especialistas do escritório central são redu-
zidos em número, remanejados em seus postos e, por
fim, colocados em equipes interdisciplinares para con-
sultar. e não dirigir, unidades de vendas.

• Uma estrutura do tipo formativo geralmente é
usada para montar as equipes' certas na solução dos
problemas.

• Os sistemas anteriores são simplificados e com-
binados em novos sistemas. simples. de finalidades
múltiplas.

• Realizam-se. com freqüência, reuniões dos prin-
cipais administradores para examinar as questões mais
graves.

• Programas educacionais são utilizados para
treinar os administradores em seu relacionamento' in-
terno a fim de conseguir um melhor aproveitamento do
trabalho de equipe e soluções de questões de incompa-
tibilidade.

• Sistemas informativos de aproveitamento do
tempo são integrados nas decisões cotidianas.

• Compensações em dinheiro são ajustadas mais
ao desempenho da equipe que à atuação de cada um.

• Experiências com novos métodos são estimula-
das em toda a empresa.

. " cl ti crise de?: Oual será a revolução que surgirá
em conseqüência deste estigio de evolução? Muitas
pandes empresas nos Estados Unidos eocontram.se,

.: r >
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FIG. 3 - PUTlCAS DE OlúANtl.AÇÁO SEúUtDA.S DL"UNTE A EVOLUÇÃO PIAS CIPlCO ETAPAS DE CRESCIMENTO

ETAPA I ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA S

Fabncar e Eflc~rncla Expansào do ConsollClacào Solução de
vender das mercado da organIZação problemas e

operaçoes Inovaçâo

Centralizada Descentralizada Grupo ce
MaltlZ deInforma' linha·s/Q//e funCionai e geograflca e produtos equIpei

lndrvidua-
Ilsla c Orientador Delegador VI~iador Paniclpador
ernpresanal

Resultados Padrões e Relatónos Planos e Estabelecimento
do mercado bases de e base de base, de mutuo

Custo lucros investimento de metas

Aumentos Bonlficaçõcs PanlCipação nos BonificaçÕC1
Propnedade de salános indiViduaiS lucros e opção por

por meruo de compra de acões equIpei

ATE~ÇAO DA
DIREÇAO

ESTRUTURA DA
ORGA~llAÇÁO

ESTILO DA ALTA
DIREÇÃO

SISTB1A DE
CONTROLE

ENFASE DA
DIREÇAO EM
RECO~IPE~SAS

atualmente na Fase 5 do estágio evolutivo e, portanto,
as soluções são decisivas. Conquanto haja poucas pro-
vas cabais. creio que a revolução nesta fase será em
torno da "saturação psicológica" dos empregados que
ficam emocional e fisicamente exaustos pela intensida-
de do trabalho de equipe e a forte pressão que sofrem
para encontrar novas soluções.

Meu palpite é de que a revolução da Fase 5 se
resolverá por meio de novas estruturas e programas
que permitam aos funcionários periodicamente descan-
sar, refletir e recuperar-se. Poderemos até mesmo vir a
conhecer empresas com duas estruturas: uma estrutura
"habitual" para realizar o trabalho diário. e uma estru-
tura "refletiva", para estimular as perspectivas de en-
riquecimento pessoal. 0& empregados poderiam. então,
pular de uma estrutura à outra à medida que suas
energias são despendidas e recuperadas.

Uma empresa européia implantou uma estrutura
dupla desse gênero. Foram criados cinco grupos re-
fletivos além da estrutura básica, com o propósito de
continuamente avaliar cinco atividades fundamentais à
empresa. Esses grupos respondem diretamente ao di-
retor administrativo, embora seus relatórios sejam da-
dos ao conhecimento de toda a organização. Os inte-
grantes de cada grupo abarcam todos os níveis e fun-
ções, sendo que os empregados fazem o rodízio por to-
dos os grupos numa base semestral.

Outros exemplos concretos atualmente em ação
compreendem férias remuneradas aos empregados, no-
meação e remoção de administradores de cargos "di-
ríceis", estabelecendo uma semana de trabalho de qua-
tro dias, garantia de emprego, construção de instala-
ções para exercícios e educação física, recreação e des-
canso durante o dia de trabalho, além de tornar os car-
gos intercambiáveis, criar uma equipe extra na linha
de montagem, a fim de permitir que uma turma possa
ausentar-se em dado momento, para aprimoramento
profissional, e mudar para férias mais longas e horários
de trabalho mais flexíveís.

10

O método chinês de exigir que os executivos pe-
riodicamente passem algum tempo em cargos inferio-
res também pode justificar uma avaliação não ideo-
lógica. Há muito tempo que os diretores de empresa
nos Estados Unidos vêm achando que o progresso nu-
ma carreira profissional deve ser comparado a uma
escalada para se chegar a um título pomposo, um me-
lhor salário e o poder. Será que alguns vice-presiden-
tes de marketing podem estar almejando passar algum
tempo no departamento de vendas e aproveitar essa
estada?

As Implicações Históricas

Vou agora resumir algumas implicações importantes.
para os administradores em atividade. Primeiro, os prin-
cipais aspectos desta discussão são mostrados na ilus-
tração Hl, que apresenta as ações especificas da admi-
nistração que caracterizam cada fase de expansão. Tais
ações também representam as soluções que encerraram,
cada período revolucionário anterior.

De certo modo, espero que muitos dos leitores.
reajam ao meu modelo considerando-o evidente. claro
e natural por mostrar a expansão ou crescimento de
uma organização comercial. Para mim, esse tipo de
reação é uma prova prática da validade do modelo em
apreço.

Todavia, num nível mais refletivo. quero crer que
algumas dessas reações sejam até retrógradas em vez
de dinâmicas. Os administradores mais experientes,
que já passaram por uma seqüência desenvolvimentis-
ta, podem compreender isso melhor agora. Como rea-
giram, porém, durante um estágio evolutivo ou uma re-
volução? Provavelmente eles possam lembrar-se dos
limites de sua própria compreensão desenvolvimentis-
ta naquela ocasião. Talvez tenham resistido a mudan-
ças recomendáveis ou foram até mesmo arrebatados
emocionalmente para uma revolução sem poder apre-
sentar soluções construtivas. Por conseguinte, desejo
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apresentar aqui algumas diretrizes claras e explícitas
para os administradores de empresas em evolução te-
rem em mente.

..•." Saiba exatamente em que ponto da seqüência
evolutiva você se encontra.
Em toda empresa as suas partes integrantes acham-se
em diferentes estágios de desenvolvimento. A tarefa
da alta direção é a de estar ciente de todos esses diver-
lOS estágios; do contrário. não poderá saber quando é
chegada a hora de proceder a uma mudança ou poderá
agir de modo a impor uma solução errada.

Os altos dirigentes de uma empresa devem estar
preparados para remar a favor da maré e não contra
ela; no entanto. devem ser cautelosos. pois é tentador
queimar etapas devido à impaciência em atingir o alvo.
Toda fase resulta em certo fortalecimento e em maior
experiência a respeito da organização. os quais serão
essenciais para conseguir êxito nas fases subseqüentes.
Uma criança prodígio, por exemplo, pode ter a capa-
cidade de ler como um adolescente, mas não se com-
portará como tal até passar por uma série de experiên-
cias pessoalmente.

Duvido também que os administradores p_~s~~
ou devam agir de modo a evitar as revoluções. Em vez
disso, tais períod~s_~cieJcosão -IllilPi~J~Siliia
pressão, as idéias e a conscientização q~~re-para~
terreno para que ocorra a mudança e a introdução de
DOVOS métodos de trabalho. .. --- ------

t

Fstabeleça o alcance das soluções.
Em cada estágio revolucionário toma-se evidente que
o mesmo pode terminar tão-somente por meio de so-
luções específicas; além do mais, tais soluções são di-

. Ierentes daquelas aplicadas aos problemas da revo-
lução anterior.~ muito comum ficar-se inclinado a ado-
tar soluções já tentadas antes, o que torna impossível o
aparecimento de uma nova fase de expansão.

A diretoria deve estar preparada para desmante-
lar as atuais estruturas antes de o estágio revolucioná-
rio tornar-se demasiadamente turbulento. Membros da
alta direção, compreendendo que seus próprios estilos
administrativos não mais se coadunam com a realida-
de. podem até mesmo afastar-se de postos de mando.
Um bom administrador da Fase 2 que esteja enfren-
tando a Fase 3 demonstrará acuidade se procurar um
outro setor (que esteja atravessando a Fase 2, e que
por isso se ajuste melhor aos seus talentos), quer seja
fora da empresa ou em qualquer uma de suas novas
lubsidiárias.

Finalmente, a evolução Dio é uma coisa automá-
tica; trata-se de uma luta pela sobrevivência. Para pro-
gredirem, as empresas de.vem conscientemente adotar
eatrutura,s planificadas que nio só representem solu-
:ç6ea l c:riae atual mu também estejam em condições

HAJ.VAJU)
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de enfrentrar a fase de expansão seguinte. Isso requer
um bocado de autocrítica da parte da alta direção, bem
como igual dose de habilidade pessoal em convencer
outros diretores de que tal mudança se faz necessária .

Compreenda que as soluções criam novos problemas.
Os administradores muitas vezes não conseguem com-
preender que as soluções empresariais criam problemas
futuros (isto é. uma decisão de delegar poderes cria.
com o tempo, um problema de controle). Atitudes his-
tóricas são altamente determinantes do que acontece
a uma empresa em data futura.

A consciência desse efeito retardado deve ajudar
os diretores a avaliar os problemas da empresa com
maior compreensão histórica em vez de simplesmente
"jogar a culpa" num acontecimento atual qualquer. Di-
go mais. que os administradores devem ter condições
de prever problemas futuros e. com isso. preparar so-
luções e estratégias para enfrentar o problema antes
que uma revolução lhes escape ao controle.

Toda diretoria que estiver perfeitamente consci-
ente dos problemas a enfrentar pode muito bem resol-
ver não expandir. Membros da alta direção podem. por
exemplo. preferir manter os métodos formais típicos de
uma empresa pequena. sabendo que esse modo de vida
é mais apropriado ao porte limitado da organização. e
não às suas próprias personalidades. Se resolverem ex-
pandir. poderão ter de abandonar seus cargos e acabar
com um tipo de vida que realmente apreciam.

E que dizer dos diretores de empresas gigantes-
cas? Será que eles conseguem encontrar novas solu-:
ções para fases contínuas de evolução? Ou será que
estão atingindo um estágio em que o governo terá de
intervir para dissolver a empresa porque esta se tornou
grande demais?

Conclusão

Sem dúvida, ainda há muito que se aprender a respeito
dos processos de desenvolvimento de uma empresa co-
mercial. As fases descritas aqui são apenas cinco e
constituem nada mais que definições experimentais.
Os pesquisadores estão ainda começando a estudar os
problemas específicos de expansão da estrutura, con-
trole, compensações e estilo administrativo em diver-
sos ramos industriais e numa série de culturas dife-
rentes.

Contudo, não devemos esperar por provas conclu-
sivas para só então educar os administradores a pensar
e agir dentro de perspectivas desenvolvimentistas. O
upecto decisivo do tempo de há muito tem estado au-
lente nas teorias e métodos administrativos. O curioso
paradoxo é que ao aprendermos mais acerca da histó-
ria ou do passado da empresa poderemos trabalhar me-
lhor no futuro.

11
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-{,tipROGRAMA • DEPARTAMENTO J
. . . ' ...

Quinta ..feira, 17 de Junho de 1998

r.tl,t,) RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES
Entrega da docul'l"'IemnçAo e café

[,1:1'" ABERTURA DA CONFERÊNClA PELO
PRESIDENTE DA MESA

Dr. Fernenao Flsuelredo
Vice-Presidente /
BA$F ~

r-"-;!-'Z-!I DEPARTAMENTO JURIOICO DA
EMPRESA: ••MAL NECESSÁRIO" OU FATO
GERADOR DE LUCROS?
• u!n problen'li:l t:C)'1C~jtu,)1 (~ nriclitár:o: o Decana-

rrento Jurfdico é um "mal necessarío' ou um
gerador (1~1lucros?

• Duas questões prévias e fundernenta:s:
. A ínterecào do Departamento Jun'd:co com as
demais áreas da empresa:

. A atuação do De9ar.amento Jurídico: pee\/entiv~
e/ou contenciosa?

• Af; areas onoe o Depar1;imento JlJrld:c:o pode e
dev~ atuar, gerando lucros.,..,io« Jair Primo Guermandi

/,..) . Gerente Jurídico
.\.!>" ARNO

(PEr/,' COFFEE-BREAK

Imt'P' REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO
JURíDICO - MODELOS GERENCIAIS
• Modt.'1üs antigo:;;
• MOdelos novos;
• Gcrenciornento de trans'cao;
• Cooceitos gerendais de desempenho.

Dr. Adriano Forrara OliVEira
Gererrte Jur(dico
PEROIGÂO AGROINDUSTRIAL

IIIN') DEPARTAMENTO JURíDICO FRENTE A
OUESTÃO INTERNACIONAL E O MERCOSUL
• Adminr.;traçi:lo e interface rcgion.:ll;
• Especialista e/ou in riouse laW}-er;
• Aspectos relevantes do Mercosul.

Dra. Elza Maria Possinhes Pimentel
Gerente de Propriedade Intelectual
GESSY LEVER

mr,) PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA
EMPRESA COMO GERADOR DE RECEITAS
• Necessldade e-ou oportunidade do olanelemento,
• Análise de SJa viabilidade;
• Cuídaoos necessérios C om a SuL:!irnplümp.l1taçào~
• U.'l:tes elo planejamento.

Dr. Reinaldo Pizolto
Sócio
COLLAÇO DOMtNGUES E PIZOLlO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

rt!t,) MINIMIZAR A CARGA TRIBUTÁRIA
ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO TRIBUTARlO •
ASPECTOS PREVENTIVOS

Marcos Almoida
Sócio - Diretor de Impostos
ARTI-lUR ANDERSEN

If1fPI COFFEE·BREAK I
11m,) DEPARTAMENTO JURíDICO INTERNO
• Vantagens e desvantagens;
• O perfil do advogado de empresa:
• Integr açào:
• Estralégi,)S e rnexímízeção de resultados,
/:) {' Dr. Mario Oscar Chaves de Oliveira
D Gerente Jurfdico

SOUZA cnuz
'-'

IM") DEPARTAMENTO JURíDICO
TERCEIRIZADO • COMO ESTABELECER
UMA FORTE PARCERIA
• ü que tcrceinzcr ?
• Relaç,'3o custo/oeneffcio,
• Van1<i.,.\Sense desvanta.'sens: contencioso,

tributário. marcas e patentes, trabalhista. etc;
• Alavancagern de recursos.
,-. i" Dr Mé.~rcoAurélio Ébolio VicePresidente Juridico

PANAMCO/SPAL

rz.t1l'1 ENCERRAMENTO

' .. :. .;". " . . ~ '. . .'. .
F'Il -lo'>' •



íDICO COMO GERADOR DE LUCRO .

Sexta-feira, 18 de Junho de 1998

(,1:It.1,) RECEpÇÃO AOS PARnCIPANTES
Entreg<'l de) documentação e cate

(,t:1!M) ABERTURA DA CONFERÊNCIA PELO
PRESIDENTE DA MESA

Dr. Fernando Fisueircdo
Vice -Pro!':icenle
8ASF

(']:ltl'J SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEREN-
CIAL PARA O DEPARTAMENTO JUR/OICO
• AutcrT1ac.;âo;

• Scguronç<3;
• Integridade;
• Confiabi!idade de sistemas de :nforlToé\çá(").

Jooo Orlando Rodr;sues de Menezes
Consultor

({Kf,J COFFEE-8REAK

rz,;I'111COMO O DEPARTAMENTO JURíDICO
PODE GARANnR RESULTADOS NA CONTRA-
TAÇAo DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA
ESFERA TRABALHISTA
• O universo trabalh:sta dentro e ~ora das empresas:
• Co;,te'l:::iosc terceir'zsco versus êstratégias

empresariais;
• A Ct)~\tré1lé1ç[,üde serviços jurídicos envolvendo

grande volume de processos trebalhístas:
• Controle cos serviços Jun'dicos terceírízaoos,

Df. Marcio Yoshida
MARclO YOSHIDA ADVOCACIA I

'.",-,-,],-) MOOELOS PARA O ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES JURiDICAS DE UMA EMPRESA
• tv1apearr.el'lto dos clientes internos;
• IdentiflCaç.io do parJr~o de atendrnonto requerido:
• AVi3li(lç50 da demanda.
• Alocação dos recursos compatíveis;
• Determinação dos custos;
• Definiçao do modelo de atendimento.

I Dr. Rodriso S. Muz:i€I ~ Diretor E:xeclItivoL ALCOA ALUMíNIO

",4[,J ALMOÇO

Mi,) DEPARTAMENTO JURíDICO E A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (MARCAS E
PATENTES)
• Gerenciamento dos regístros de marcas e

patentes;
• Oepc1rtarnento interno e assessoria externa;
• A importãncia do relacionamento :'jOSrlepd~td-

mentes Jurf<.tico.rr.arket'ng e deSenvolvl:T,erlto
de produtos:

• Proteção das marcas no Mercosul.
Dr. Antônio Ferro Rico
Diretor Jurídico
RICCI & ASSOCIADOS

'»0401,) DEPARTAMENTO JUnfDICO FRENTE A
NOVA LEI AMBIENTAL: COMO MIN~MIZAR
RISCOS PARA A EMPRESA.

Dr. Fernando Keslnsk! cottenberg
Chefe no Depéll1amento .k.ndico
FtESP

UI}) COFFEE-BREAK

,I.,*Z,J A IMPORrANCIA DO ELO "DEPARTA-
MENTO JURIDICO E RECURSOS HUMANOS"
PARA EVITAR CUSTOS PROCESSUAIS

Dr. õreusio Ransal
DRAUSIO RANGEL E ASSOCIADOS

I'fA1,J o DEPARTAMENTO JUnlDICO OTIMI-
ZANDO AS NEGOCIAÇÕES COM CUENTES
INADIMPLENTES ElOU CONCORDATARJOS
• Cobrança Amigável;
• Cobrança Judidal.

Dr. Paulo ceser Mdcedo
Gerente Jurfdico
BRASIMET

1l:II,J ENCERRAMENTO
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Folheto de Divulgação

Congresso: "Reduzindo Custos e Maximizando a

Eficácia do Departamento Jurídico"



II.~!----------Beneficie-se das Apresentações de:
GESSY LEVER • AVON • ELEVADORESOTlS • GRUPO i'BRIL • PERDIGÃO

ARNO • S.A. O ESTADO DE S. PAULO • GRUPO PAO DE AÇUCAR
BRAGA & MARAFON ADVOGADOS • MASCARO E NASCIMENTO ADVOGADOS

TOZZINI, FREIRE,TEIXEIRA E SILVAADVOGADOS
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER& IPANEMA MOREIRA

• Discuta sobre as vantagens e desvantagens da terceirizaçõo
• Avalie diferentes formas de 'minimizar a carga tributária
• Saiba como evitar prejuízos tirando suas dúvidas sobre a nova lei de marcas e patentes
• Verifique como precaver-se das indenizações por danos morais
• Conheça os aspectos dos contratos e auditoria da gestão ambiental
• Aprenda a otimizar as negociações de contratos e minimize inadimplência comercial
• Analise novos procedimentos para evitar reclamações trabalhistas e de consumidores
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. ESTRATÉGIAS DE: SUCESS
Terça·feira, 28 de Julho·de 1998 ...:

OSh30 Recepção aos Participantes, Entrega da Docurnenloçôo do
Evento e Café

09hOO Abertura da Conferência pelo Presidente da Mesa
Dr. Cloúdio M. F. Vicente Vianna
Gerente Jurídico Corporativo
ELEVADORES OTIS

09hlO Globali%ação dos Assuntos Jurídicos:
Novo Modelo Jurídico Empresarial
• Visão na estruturação e no formo de atuação do

Departamento Jurídico
• O Departamento Jurídico e o Planeiamento Estrotégico do

empresa
Dr. João Carlos de Figueiredo Neto
Gerente do Deportcmenío Jurídico
AVON COSMETlCOS

JOhlO Café

IOh3õ} Redurindc Custos e Maximilondo a
Eficácia do Departamento Jurídico
• Visão cloro do missão
• Adequcçõo da serviço
• GerenciomenlO de soluções
• Integração do processo produtivo
• Agregoção de valor
• Ensinando o auto-serviço
• Serviço interno de marcas e potentes: quando reduz

custos e traz eficácia
Dr. Luis Carlos Golvão
Diretor Jurídico
INDÚSTRIAS GESSY LEVER

IIh3D Disseminando uma Consciência Jurídica
nas Unidades de Negócios da Empresa
• Interação do Departamento Jcridíco dentro das diversos

otividodes desenvolvidos pelas unidades de negócios
• Recuperação dos informações legais mentidos em outros

departamentos da empresa
• O papel do advogado como "Fociliíodor de Negócio{
Dr. Clóudio M. F.Vicente Vionna
Gerente Jurídica Corporativo
ELEVADORES OTIS

i21130 Almaço

14hOO Minimi%ando Carga Fiscal Através de
Aspectos Preventivos no Planejamento
Tributário
• Conceito de planejamento tributário
• liberdade de orgonizoçôo e e~truturoçõo empresoriois
• Abuso de formos e o interpre1ação econômico
• Simuloçôo
• Negócio iurídico interno
• Planeiamento tributário contencioso
• Principois teses que vêm sendo discutidos no judiciário
Dr. Plínio Marofon
Sôcic-Proprietório
BRAGA & MARAFON CONSULTORES E ADVOGADOS

15hOO Departamento Jurídico Interno Versus
Terceiri%ação• Qual a Melhor Opção para
sua Empresa?
• Vantagens e desvantagens do terceirização
• Garantindo eficácia no parceria entre advogados internos

e externos
• Técnicas para identificação e escolha do sistema mais

adequado aos objetivos da empresa
• Terceirização parcial ou total dos serviços juridicos
Dr.Adriano Ferraro Oliveira
Gerente Jurídico
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL

Cafét6hDO

Projeto de Prevenção de Reclamações
Trabalhistas Utili%andoas Instrumentos do
P.M.Q. (Processo de Melhoria da Qualidade)
• Alaumas ferramentas da oualidode e suo e~e8eie ~e

Ilr~vf!nçôo oo comondos trobolhistos
• A importância de se possuir um projeto de prevençõo de

reclamações trabalhistas
• O /rcinamcnlo como formo eficaz de prevenção de

reclamações trabalhislos
• Informações gerellciois: o grande aliado do prevençõo
• Como cokular corretamente o pcssivo trabalhista
• O possivo /rabalhista real e o passivo oculto
• O possivo trabalhista utilizado coma instrumento de

prevenção
• Como obter "lucro" com O contencioso trabalhista
Oro Edno Martins
Gerente Jurídico Irobolhlsto
S.A. O ESTADO DE S. PAULO

17h20 Minimizando a Inadimplência Comercial
Tendo como Suporte o Departamento
Jurídico
• Depar/amento Jurídico otimizando a negociação de

conírctos com clientes e fornecedores
• Das diversos espécies de contratos
• Da execuçõo dos contratos
Oro. Elizobeth Marcia Pontes Falei
Advogado ~
GRUPO PAO DE AÇUCAR

16h20

I Sh20 Encerramento

_SAIBA MELHOR SOBRE A IBC DO BRASIL
O Grupo IBC é líder mundial em divulgação de inform~õo às Indústrias e por mais
de 25 an~ vem dlsseminrmdo iIlformosão empreçarial I técnka aos div.rsos
segment~ do economia através de (onf.rindos, seminários, (Ursos e bol.lins.
Sendo uma empresa de origem inglesa, (om ações negociadas na bolso de Londres
desde 1985, está presente atualmente em 18 polses e tem mantido a sua
excelente reputaçiio 110 ~ue diz respeito à relevância dos assuntos abordados nas
(onferêncios e no quo~dade dos polestranles. Poro maiores informações sobre o
Grupo e sobre a IBC do Brasil,visilt-nos na tnlerne!. www.in,hustom.(orn/brasil

'JIr.9"7'" c.~·M
• clt • ~,." , .• !'O", da •.~ ~ ~ k·3 0'3I'ti»

-~,.. ·~IIÍIIÍII"'~
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15hOO Marcas e Patentes: A Nova Leida

Propriedade Industrial· O que as
Empresas Devem Saber para Evitar
Prejuízos Futuros
• Como proteger suo marca
• Processo e registro junto 00 INPI
• Proibições ao registro de marco
• Como proleqer luas invenções
• Invenções prolugív(!i~
• Registro de desenhos industriais
• O licenciomenlo dos direitos de proprieda~e índuftrial
• InfraçÕfl~ ao direito de propriedade rndustrral
• Concorrênc ia desleal
Dr. Luir Henrique O. do Amoral
Sócio
DANNEMANN SIEMSEN BIGlfR & IPANEMA MOREIRA

08f.30

09hOO

Recepçõo aos Participantes e Café

t6~C Café

16:20 Flexibilização dos Contratos de Trabalho:
Riscos e Vantagens
• Jornada de trabalho
• Contratos a prazo
• Controtos coletivo de trabalha
Or.Morcelo Costa Mascaro Nascimento
Advogado Sócio
Oro. Sônia Costa Nascimento Mongia
Advogada Sócia
MASCARO E NASCIMENTO ADVOGADOS

17:20 Encerramento

--- CURSOSIN COMPANY _
A IBCdo BrasU possui uma equipe especializada na cria~ão de cursos e eventos
visando alender os necessidades específicas do suo emprtsa. Ganhe dlenles e gere
neg6cios ofcro<endo o eles um evenlo direcionado. Ugue para a nossa (enlral de
Alendimenlo 0800 11 3883 e conle com a nossa expeliindo intetnadoncl.

-OPORTUNIDADE DE EXPOSIÇÃO_
E PATROcíNIO

A suo empresa tem InlertS58 em conquistar novos dientes?
NossosMIlIos reúnem executivos, torrnadores de decisão, denlro do seu mercado alvo.
A Divisão de Polroclnio e Exib~ões oferece as ferramentas !delais para atingir o
seu publico:
• 510nds d•• xjbi~o
• Dislribui(ão de material publicitário
• Palro(ínio do almo(o, coffee·breok e cocktail
• Banners e exibição de videos
• E muitas outras oportunldadesl
Nõo perco mai~ lempo e dinheiro poro akan(Ol os pessoas que ,eolmeDle deddom,
entre era conlolo conosco e obtenha maIores informações sem nenhum
compromisso: (0111257.5331 • ramais 228, 232 e 248.

---_ DOCUMENTAÇÃO _
É daro que llOdose compora a assistir à conferêndo, mas se você realm.nte não
pode comporecer... esta é a melhor opçõo para oluabor~. A 18( do Bros~ estó
(olotando à venda a documentação complela deslo conferênda com lado o
malerial fornecIdo pelos paleslrantes. Poro maiores infOlrlla(Õ8S,flgue 0800 11 3883.

Abertura da Conferencia pelo Presidente da Meso
Dr. Claúdio M. F. Vicente Vianna
Gerente Jurídico Corporativo
ElEVADORES OTIS

09hlO Conhecendo os Aspectos de Contratos e
Auditoria na Gestao do Meio Ambiente
• Aspectos básicos sabre a legislação ambiental brasileiro
• A novo lei ornbientol (n' 9.605/98) e $UOI inovoçôes
• A auditoria ambiental e suas finolidades
• Contratos de cunho ambiental e o delimitação das

responsabilidades dos poríes contratantes
Ora. Adriano Mathios Baptista
Advogada
TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS

I ()I, 10 Café

O Departamento Jurídico Auxilipndo na
Redução das Reclamações aos Orgãos de
Defesa do Consumidor
• A imporlâncio estroíéqico dos consumidores
• O juridico como parceiro do SAC
• Estratégias de ecôo poro gerenciar reclcmcções de

consumidores
Or. Newman Debs
Gerente Jurídico
INDÚSTRIAS GESSY LEVER

Departamento Jurídico da Empresa: Mal
Necessário ou Fato Gerador de Lucros?
• Um problemo conceitual: O Departamento Jurídico é um

"mal necessário' ou poderá ser um gerador de lucros?
• Questões prévios e fundo mentais:

. A interação do Departamento Jurídico com as demais
áreas do empresa

. A atuaçõo do Departamento Juridico: preventivo e/ou
contencioso?

• Áreos onde o Departamenta Jurídico pode e deve atuor,
gerando lucros

Or. Jair Primo Guermandi
Gerente do Divisôo Jurídico
ARNO

IOh30

Almoço

Precauções que o Departamento Jurídico
Deve Tomar para Evitar que a Empresa
Sofra Ações de Indenizações por Danos
Morais
• O Dano Moral após o constituição de 1988
• O Dono Moral e o Imagem
• Repercursão nos meios de comunicação
Or. Lourival José c/os Santos
Diretor Jurídico Corpcrotivo
GRUPO ABRIL
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::p NE.JAMENTO TRIBUTAR·IO
'NO'- BITO NACIONAL' E INTERNACIO'NAL'

Benefícios: fornecer aos partk:ipontes a oportunidade de
discutir sobre os formos e meios que a legislação permite poro
minimizer custos tributários, verificar como evitar pagamento de
impostos indevido e em excesso, bem como obter informações
poro eslruturcr-se frente às mudanças no óreo tributória.

l1hOO Reduzindo Riscos no Planejamento
Tributário Contencioso
• Solório Educoção
• Correção monetória pós reol
• Adicional olíquoto ICM
• Créditos de ICMS
Dr. José Roberto Pison;
Sócio
PINHEIRO NETO ADVOGADOS

Almoço

Planejamento Tributário nas Aquisições d.
Em~resCII• Soluções pa~ os Problé~
SOCIetários .. .
• Responsabilidade por sucessão e alternativos poro redução de

riscos fiscais
• Plaoejamento lfibulÓrio nas oqui~ões
Dro. Raquel Mario Sorno Ofronfo
Sócia
UUA, HUCK, MALHEIROS, OJUNTO, RIBEIRO,
CAMARGO E MESSINA ADVOGADOS

Aspectos Relevantes do Planejamento
Fiscal Internacional
• fluxos de coixa
• fluxos de lucro
• Tratados de bitributoçõo
• Tax Sparing
Dr. Hélio B. WelSl1
Sócio Diretor
COOPERS & LYIlRAND

Café

Acordos de Bitributação: Benefícias Gerados
ao Orientar o Planejamento Fiscal
• Acordos de bitributoçõo: o que sí9niRcom~
• "Tax SporinS' e aporh.midades
• 'Treaty Shopping'
Dr. Rob&rlo Duque Estrodg
Advogado
XAVIER. IUNAROU, aRAGANÇA. 500WADE DE
ADVOGADOS

O Alcance da Tributação d. Resultados
Auferidos no Exterior
• lU(ro~ tributados
• Compensoção de prejuízos
• Impostos pogos no exterior
Sr. lulJ Rogério Godinho Forinelll
Sócio
MACHADO ASSOCIADOS· ADVOGADOS E
CONSULTORES

Programação:

08hOO Recepção aos Porticipantes, Entrega do Documentoção e Café

OBh40

Aberturo do SeminólÍo pelo Presidente da Mesa

Estruturando o Planejamento Tributário de
.A~ com·a legi5laçãoBra.iIeira·
• Concello oe plcrejaMenlo lilCal
• Plano camtitucional do discussôo
• O negócio Jurídico indireto e o ínlluêncio do direito comparado
• limites do plonejomento liscol
Dr. José Amlr ÜlnO GonçolveJ
Sócio
UMA GONÇALVES, JAMBOR, ROTENBERG E SILVEIRA
BUENO ADVOGADOS
Doutor em Oireilo e Professor de Graduação e Pós-Graduaçõo
PUC· SP

Globalização e Integração do Brl1silna
Reforma Tributária
• A formaçõo dos blocos comerciais paro li'vre-çomércio
• lmpodos na es/ruturo legi~otivo doméstico
• TendeflCios na política tribut6ria internacional
• Os imposlos sobre o consumo e sobre a rendo
• A internacionalização do legislação tribut6rio brasileiro
• As proposlcs de reformo tribulória no Brasil
Dr. Antonio (arlm Rodrigue. do Amarol
Sócio
ADVOCACIA RODRIGUES DO AMARAL

16h35

08h30 moo

15h15

16h15

moo

Cofé

Conhecendo e Ap'Ucando Técnicas de
~laneiamento Tributário· Casos Práticos
• L>a~ afXIroÇoÕo)
• Do balanço
Or. lnacéncjg Henrique do Prado
Sócio
KPMG PEAT MARWlCK

17hl5

I BhJ5 Encerromento

I
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Como o Departamento Jurídico pode Contribuir
para Tornar sua Empresa mais Competitiva

Caro Executivo,
Coro Executivo,

Hoje em dia o Deportomento Jurídico é visto como centro de resultodos, tem
participação ativo no planejamento estratégico do empresa, buscando efetivamente
oportunidades para gerar lucros.

No entanto, uma atuação eficaz do Departamento Jurídico cria oportunidades para
maximizar resultados e reduzir ou eliminar custos desnecessários. A área
Jurídica pró-ativa fortalece a imagem do empresa, contribuindo assim poro torná-lo cada vez
mais competitiva.

Com o objetivo de proporcionor-lhe umo verdodeira troca de informoções sobre a atual
e eficoz Gestão do Departamento Jurídico nas Empresas o IBC do Brasil elaborou esta
conferência que duronte dois dias reunirá grandes especialistas no assunto.

Estaé uma oportunidade única para você esclarecer suas dúvidas com essesexperts e
trocar idéies com outros executivos que estarão presentes neste evento.

Não perco tempol Obtenho informações sobre como agregar valor ao seu negócio
através do perfil atual do Departamento Jurldico, como garantir a eficácia no parceria entre
advogados internos e externos.

Discuta os vantagens e desvantagens do terceirização, verifique como prevenir-se da
inadimplência comercial e saiba como evitar reclomações com órgãos de defeso do
consumidor e trobalhistas.

E mais! Aproveite e tire suas dúvidos sobre o novo lei de marcos e patentes, conheço
os aspectos de contratos e auditoria do meio ambiente, aprenda como reduzir despesas com
recolhimentos de impostos e como precaver-se dos indenizações por danos morais.

Além disso, participe do Seminário sobre Planejamento Tributário - Âmbito
Nacional e Internacional no dia 30 de Julho e venho discutir sobre os formos e meios que
o legislação permite poro minimizar pagamentos de impostos e aprendo como estruturar-se
frente às mudanças no órea tributária.

Confiro o programa e faça a sua reservo. Ligue já para 0800 11 3883 ou envie suo
ficha de inscrição para o fax 0800 11 4664. Garanta já a sua voga, se houver alguma
dúvida, não hesite em contactar-me, estarei à disposição poro atendê-Ia [o].

A nossa equipe terá imenso prazer em recepcionó-Io (o) no dia do evento.

Atenciosamente,

Sônia Boas
Gerente de Conferências - Divisão Industrial
PS.· n.a.õ ~ ././ ~a<t. ~ ~~~ .a. ~
ao ~~t-() 1Jü..~} ~ ~ ./U.ctL(gUr- ~ ~

~~ oú ~ &l.dL.~~ ~úk~~ .

~ I'art of IBC Group; • London • $tockholm • Sydney' !loston • Brussets • DubaI. United Ar"D Ernirates • Du.sseldorf
~ • Elndhoven. The Nctherlands • Hong Kong • 5.\0 !'"ulo • lohannesburg • Vlen~ • I'Mls • $Ingapore
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ANEXO IV

. Equipes Autogerenciadas e Unidades de Negócios - Definições

Curso Estratégia de Flexibilização das Corporações em Unidades de Negócios

- Ofélia L. S. Torres
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EQUIPES AUTOGERENCIADAS
São unidades sócio-técnicas. estrategicamente flexibi/izadas em
substituição as unidades tüererouizeaos trudicionais

Unidades Hierarquizadas Equipes Autogcrenciadas
4 Verticalização funcional
• Chefia unipessoal
• Subordinados especializados
• Carreiras compartimentadas

Funções linha/staft acentuada
• Metas de produção extemas
• Controle operacional externo

• Visão endomarketing
• Gerenciamento compartilhado
• Subordinados multifuncionais
• Autoempregos/ equipes
• Função !inha/staft agregada
• Metas de produção co-geridas
• Auto-controle simultâneo

..~
:':"!

• Avaliação de resultados externo. Auto-avaliação concomitante
• Correção dos desvios extemo • Auto-correção dos desvios

I • Avaliação do mérito individual • Bonificação/equipe/resultados
!

1I

UNIDADE DE NEGÓCIOS
São Unidades Gerenciais flexibilizadas estrategicamente através

de redes intraempreendedoras auto-administradas

• Estratégias de riscos compartilhados da corporação
';{. • Ações interativas na constelação de valores

• Espaço organizacional intraempreendedor consolidado
• Políticas intragerenciais voltadas para resultados
• Gestão estratégica da unidade de negócio
• Autonomia na negociação de preços e de custos
• Consolidaçáo de políticas de avaliação de resultados
• A.utogerenciamento em politicas de bonificações por equipe
• ntercâmbio sitemático de informações e novas oportunidades



ANEXO V

Formulário Utilizado na Pesquisa de Campo Exploratória
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~FG~
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

São Paulo, 27 de julho de 1998

Para: Lista de Distribuição

Prezados Senhores,

Gostaria de sua participação, respondendo a pesquisa anexa, a qual destina-se
EXCLUSIVAMENTE à um trabalho acadêmico de Mestrado da FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS. Os dados serão tabulados e apresentados no trabalho de conclusão
de Mestrado no curso de MBA - Master and Business Administration. O objetivo é
verificar se as áreas jurídicas das corporações são consideradas estratégicas pela empresa a
ponto de se tornarem uma Unidade de Negócios da corporação.

Os dados obtidos serão CONFIDENCIAIS e o nome da empresa será mencionado
somente se autorizado. O resultado tabulado da pesquisa estará disponível para as empresas
participantes interessadas.

À disposição para outras informações.

Grata antecipadamente,

Celia Regina G. Cleim de Andrade
MBA / FGV-SP
Tel.: 3741-7873/3741-7677
Fax: 3741-8944
e-mail: celia.c1eim@br.rhodia.com
e-mail: 9962008@eaesp.fgv.com

Lista de Distribuição:

Abril Aleoa Alumínio Algar Buli AIII~d Domecq Amo
Avon Cosmétlcos Banco ABN Amro Banco Bundetruntes III11lC()ltuú Banco RellJ
Barra Shopplnl!: Basf Bombril lIosh Bradesco
IImhma Uraslmet Cnrl:i11 Âl:l'Ífol1l Ceval CIII. SUZIIIIO
Cununlns J)owQuímkll 1)" !'uIII I)" 1'11(('X Eh'vudu,'('s Otis
E'!I() Estrela Fl"'T"."O Nllt 1'I('sp
Ford (;radlenk IISlIe 1I1I1I1('';lIdll. Ind, (;('ssy Lever Iplnllll:lJ
Itautec Philco .Iohnson & .lohnson klnhln Kolynos-Dlv.Colgate Leite Paulista
i\td)oll ••••J·. 1\1o""""to M"ltlb,·í •• NIIIIII1I N(·.Ul-
Novart1s Panamco/Spal 1'•••.•11111••1 1'("'dlgi1o Agro. S.A. I'hlllll" Medk ••1
l'irellJ Proceda Systemhouse Proctcr & G••IIIIM Quaker R&Colllum
Rhodla S.A. O Estado de SP Sadia Santlsta AlImentos Scania ,
Shell Slemens SOU7.:1Cruz Texaco 8rasll Ttntas ComI
Unlbanco Volkswaeen W.LlIlllh(·rt Zelleca

mailto:celia.c1eim@br.rhodia.com
mailto:9962008@eaesp.fgv.com


ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

EMPRESA: .
Nome: .
Cargo: ; .

e-mail: .
Telefone: .
Fax: .

01) Qual o ramo dc atividade da empresa c o Faturamento Anual?

02) Qual o número dc funcionários da empresa? .
03) A empresa possui um Jurídico interno? () Sim ( ) Niio
Se a resposta for "sim", qual o número de funcionários no Jurídico? (separar em advogados, assistentes, outros)

o.•) ü jurídico é considerado IUI empresa uma área cstrutégicn para os negócios? ( )Sim )Nilll

l'or quê? . .

05) Como o jurídico pode agregar valor aos negócios da empresa? .

O(j) O jurídico é considerado uma Unidade de Negócios da empresa, lace lis contribuição que o mesmo agrega ao'!
negócios? ( ) Sim ( ) Não
Por quê? .

•.....:

07) O jurídico interno está dividido por especialidades, ou seja, civil/comercial, tributário e trabalhista?
( ) Sim ( ) Não Se a resposta for "não". por quê?

08) O jurídico interno é corporativo? ( ) Sim ( ) Não
SI! a resposta ror "niio" como ele está estruturado?

(9) O contencioso civil/comercial é tcrceirizado? ( ) Sim ( ) Não
10) O preventivo civil/comercial é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
1i) O contencioso tributário é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
12) O preventivo tributário é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
13) O contencioso trabalhista é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
14) O preventivo trabalhista é terccirizado? ( ) Sim ( ) Não
15) Por quê estas áreas estão ou não terceirizadas? ..........................................................................................•

16) A empresa autoriza a divulgação de seu nome, como participante desta pesquisa? (OS DADOS INDIVIDUAIS DAS
EMPRESAS NÃO SERÃO MENClONADOS) ( ) Sim () Não
17)Você tem interesse em receber os resultados tabulados desta pesquisa? ( ) Sim () Não
Se a resposta for "sim", favor mencionar o endereço para remessa: .

18) Comentários ou observações: .

Cclia Regina G. Cleim de Andrade
Aluna do MBA / FGV-SP



ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

EMPRESA: .
Nome: .
Cargo: .

e-mail: .
Telefone: .
Fax: .

01) Qual o ramo de atividade da empresa e o Faturamento Anual? .
.......................................................................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

1>2)Qual o número de funcionários da empresa? .
03) A empresa possui um Jurídico interno? () Sim ( ) Não
Se a resposta for "sim", qual o número de funcionários no Jurídico? (separar em advogados, assistentes, outros)
........................................................................................................................................................................
............................................................................
(4) O jurídico é considerado na empresa lima Meu cxlratégicu para os negócios'? ( )Sim ( )Niio
1'01' que? . .
............................................................ .
...................................................................... .
. ,.,""',."", .. """" .... "." .. "",."".""" .. , ... ".,."" ",

05) Como o jurídico pode agregar valor aos negócios da empresa? .

. , , .

....................................................................................................................................................... , .

...... , , .. " " , .. , " , ,., .

(6) O jurídico é considerado uma Unidade de Negócios da empresa, lace ús contribuição que o mesmo agrega aos
negócios? ( ) Sim ( ) Não
Por quê? .

,''\.'

................................................................................... . .

.................................................................................................... .

.........................................................................................................................................................................

07) O juridico interno está dividido por especialidades, ou seja, civil/comercial, tributário e trabalhista?
( ) Sim ( ) Não Se li resposta 1<11'"!lão". por quê?

........................................................................................ , .

.........................................................................................................................................................................

08) O jurídico interno é corporativo? ( ) Sim ( ) Não
Se a resposta for "não" como ele está estruturado?

.........................................................................................................................................................................

............................................................................. . .

............................................................................. . .
0'.1) O contencioso civil/comercial é terccirizudo? ( ) Sim ( ) Niiu
10) O preventivo civil/comercial é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
1i) O contencioso tributário é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
12) O preventivo tributário é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
13) O contencioso trabalhista é terceirizado? ( ) Sim ( ) Não
14) O preventivo trabalhista é terccirizado? ( ) Sim ( ) Não
15) Por quê estas áreas estão ou não terceirizadas? " ............................................................•
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
16) A empresa autoriza a divulgação de seu nome, como participante desta pesquisa? (OS DADOS INDIVIDUAIS DAS
EMPRESAS M40 SERÃO MENCIONADOS) ( ) Sim ( ) Não
17)Você tem interesse em receber os resultados tabulados desta pesquisa? ( ) Sim () Não
Se li resposta for "sim", lavor mencionar o endereço para remessa: .
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
18) Comentários ou observações: .

..................................................................... .
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Cc1ia I~cgina G. Clcim de Andrade
Aluna do MBA / FGV-SP



Certificado de Participação no Seminário:

" eduzindo Custos e Maximizando a Eficácia do Departamento Jurídico"
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