


O QUE TORNA

UMA ORGANIZAÇÃO

No ambiente hipercompetitivo de hoje, uma empresa tem duas alternativas:
adaptar-se ou desaparecer. Quem souber incorporar a flexibilidade em suas

estratégias, estruturas executivas e tomada de decisões vai dominar o cenário
competitivo, como mostra a experiência latino-americana.

Andrés Hatum e Andrew M. Pettigrew

I M A G I N E M O S SUA EMPRESA como uma organização
latino-americana no começo da década de 1990. Se
estivesse na Argentina ou no Brasil, por exemplo, você

estaria habituado à hiperinflação e a competir num mer-
cado fechado e protegido, no qual o papel de empresas
multinacionais é limitado por políticas governamentais.
Nesse contexto, a concorrência estaria restrita ao mercado
interno, com empresas estatais exercendo nele um papel
relevante.

Pensemos agora na realidade de altíssima competição
que desde a década passada vem transfigurando o cenário
global de negócios. A formação de redes globais cada vez
mais interdependentes, o impacto de tecnologias da infor-
mação na coordenação e no controle de organizações, a
concorrência baseada no conhecimento como principal
vantagem e os desequilíbrios políticos associados a fron-
teiras nacionais cada vez mais difusas trouxeram, todos,
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volatilidade e incerteza ao ambiente no qual uma empresa
opera — e fizeram da adaptação oportuna um fator crucial
de sobrevivência.

Agora, voltemos ao presente. O frenesi da hipercompeti-
ção teve alto impacto em seu país. Nos últimos anos, você
pôde testemunhar o ingresso do investimento estrangeiro
direto, da retirada do Estado de setores cruciais da econo-
mia e da chegada de multinacionais que desbancaram as
velhas estatais e se dedicaram à compra de empresas locais.
Hoje, é essa sua arena competitiva, é esse o desafio que
precisa enfrentar. Foi justamente o ocorrido na América
Latina na década de 1990 — e só empresas que se mostra-
ram capazes de se adaptar rapidamente conseguiram sair
triunfantes dessa onda de mudanças competitivas.

Não surpreende, portanto, o renovado interesse na dinâ-
mica da adaptação e, em particular, na flexibilidade orga-
nizacional como um caminho para a rápida adaptação em
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situações de incerteza. Fizemos estudos
sobre os fatores que determinam a fle-
xibilidade organizacional em condições
de instabilidade como as registradas na
América Latina durante a década pas-
sada, concentrando-nos no período de
1989 a 1999. Nossa análise se baseia em
antecedentes coletados mediante entre-
vistas, material de arquivo e informa-
ções estatísticas correspondentes a em-
presas locais da região, principalmente
da Argentina, Uruguai e Paraguai, mas
incorporando também casos de empre-
sas mexicanas e brasileiras.

Nossa investigação mostra que, em
mercados emergentes como o latino-
americano, a flexibilidade organizacio-
nal é determinada por um repertório de
cinco capacidades organizacionais e de
gestão, inter-relacionadas e específicas
de ambientes turbulentos e altamente
competitivos como os registrados na
região na década de 1990. Nas páginas
seguintes, analisaremos esses cinco determinantes da fle-
xibilidade organizacional: o perfil da equipe dominante
na empresa, o grau de imersão na macrocultura do setor,
o nível de centralização e formalização do processo de to-
mada de decisões, a exploração do ambiente e, por fim, a
identidade organizacional.

Perfil da equipe dominante
Empresas flexíveis possuem uma equipe diretora hete-
rogênea. Isso significa que seus executivos tiveram tra-
jetórias distintas e que possuem, também, experiência
em setores que não aquele no qual atuam no momento.
Diferentemente de equipes homogêneas, que produzem
um maior grau de conformidade, focam a eficiência e são
mais inclinadas a preservar o status quo, uma equipe hete-
rogênea tem o potencial de impulsionar a adaptabilidade
e a criatividade do grupo. A diversidade de habilidades e
trajetórias, somada à heterogeneidade demográfica, leva
a uma variedade de perspectivas e fontes de informação,
e a maior criatividade e inovação na tomada de decisões.
Além disso, a coexistência de visões distintas numa equipe
heterogênea pode facilitar a mudança radical.

Laboratório farmacêutico líder no Cone Sul, a Andró-
maco sofreu uma mudança radical na composição de sua
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equipe diretora. Graças a executivos oriundos de setores
que não o farmacêutico e a gente mais jovem com experiên-
cia e trajetória diversas, a empresa ganhou em diversidade
cognitiva — fator crucial para o ingresso de novas idéias na
organização e para que a realidade seja interpretada com
distintas visões e percepções administrativas (veja como
evoluiu a equipe diretora da Andrómaco no quadro "Perfil
demográfico do grupo dominante na Andrómaco").

Em nosso estudo, as empresas mais flexíveis ampliaram
sua base cognitiva, o que trouxe novos modelos mentais.
Dois indicadores ilustram a diversidade cognitiva nas
empresas mais flexíveis: primeiro, a capacidade da equipe
diretora de agir; segundo, o conflito construtivo entre os
membros dessa mesma equipe. A capacidade de agir se ma-
nifesta no respaldo da exploração de novas alternativas es-
tratégicas, em atitudes de tomada de risco e na capacidade
da equipe de enfrentar situações difíceis. Como explicou
um alto executivo da Andrómaco: "Os novos profissionais
eram diferentes; tinham idéias provocativas, não tinham
medo de mexer no status quo. Com efeito, estavam bastante
dispostos a mudar".

Por outra parte, para empresas flexíveis o maior grau de
conflito é visto como um gerador de visões alternativas. Os
entrevistados em nosso estudo destacaram a importância
do aumento de choques entre os membros da alta cúpula.
O presidente da Andrómaco disse: "A nova equipe diretora
estava aberta a dissentir e, portanto, eu assumi um novo
papel. Não tinha de pensar apenas na estratégia, mas tam-
bém garantir que a dissensão não abrisse um abismo entre
os executivos". Apesar disso, para a empresa, "enfatizar o
conflito construtivo permitiu atingir uma maior abertura
a visões alternativas".
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Nas empresas altamente flexíveis de nosso estudo,
como a Andrómaco, a chegada ou a promoção interna
de executivos com trajetórias que fugiam ao tradicional e
com alto potencial reduziu o grau de sujeição da empresa
a pressões institucionais. A presença de marcos cognitivos
divergentes é essencial num entorno turbulento. Empre-
sas flexíveis possuem uma compreensão mais profunda
dos padrões atuais de mudança e podem tomar decisões
melhores sobre medidas mais apropriadas para dado mo-
mento.

Imersão na macrocultura setorial
O segundo determinante da flexibilidade organizacional é
o grau de imersão da empresa em sua macrocultura seto-
rial. Isso reflete as pressões institucionais exercidas sobre a
organização, que podem afetar sua agilidade na adoção de
novas estratégias.

Em nossa análise, surgiram dois fatores indicadores do
grau de imersão de uma empresa em sua macrocultura:
a semelhança ou divergência observada em relação às
demais empresas do setor e o grau de conectividade
com essas outras. Quanto mais alta a semelhança com as
demais, mais provável é que a empresa aceite as normas
predominantes e se institucionalize em seu setor. Já o
grau de conectividade se refere a contatos interpessoais
entre executivos de um mesmo setor, sendo que contatos
freqüentes promovem a consciência sobre as práticas e os
valores do setor.

Peguemos o caso da Laboratórios Sidus, com subsidiá-
rias na Argentina, Uruguai e Paraguai. A Sidus conseguiu
prosperar com uma estratégia que nenhuma de suas adver-
sárias diretas seguiu: a biotecnologia. A empresa registrou
grande sucesso exportando 70% de seus produtos biotecno-
lógicos para todo o mundo — produtos representados no
exterior pelos mais conhecidos laboratórios internacionais.
Além disso, em 1998 a Sidus estabeleceu a primeira aliança

estratégica no mercado farmacêutico argentino, com a gi-
gante americana Merck.

Diferentemente do benchmarking que a Sidus realizava
na década de 1980 — quando se comparava a outras em-
presas locais —, seu atual ponto de referência está fora do
mercado argentino. Em 1999 a Sidus definiu como o foco
de sua comparação empresas de saúde no mercado de bio-
tecnologia, como as americanas Genentech e Amgen (para
detalhes sobre a mudança de referencial na empresa, veja
o quadro "Benchmarking na Sidus").

Essa evolução está ligada à imagem que a empresa fazia
de si mesma. No começo da década de 1980, a Sidus se via
como uma pequena empresa local e estabelecia seu bench-
marking com base nessa percepção. Contudo, quando a
iniciativa de biotecnologia e a aliança com a Merck pega-
ram embalo, o paradigma mudou. Nas palavras do próprio
presidente da Sidus: "Hoje, nossos modelos estão fora do
mercado argentino. Temos a empresa de biotecnologia
mais importante da região. Por que deveríamos nos com-
parar com um laboratório nacional?"

Já na questão do grau de conectividade, a Sidus come-
çou a perceber mudanças desde princípios da década de
1980, mas só quando se desligou da associação profissio-
nal do setor esse nível começou a cair consideravelmente.
Nossa pesquisa com executivos da Sidus revelou que, de
uma participação ativa de 40% em associações profissio-
nais em 1989, esse percentual caíra para 27% uma década
depois.

Uma das conseqüências do baixo grau de imersão
macrocultural de empresas flexíveis é sua liberdade para
realizar manobras estratégicas e se converter em pionei-
ras na adoção de certas estratégias. Ao longo do tempo,
uma empresa tende a adotar uma estratégia particular
que se tornará cada vez mais institucionalizada dentro
dos marcos do setor. Logo, para uma adaptação acelerada
e uma rápida adoção de novas estratégias é preciso evitar
as pressões da macrocultura setorial. E isso é particular-
mente certo em entornos de maior instabilidade.

Os fracos vínculos da Sidus com a macrocultura per-
mitiram que se aventurasse antes que as concorrentes
por estratégias como a biotecnologia e a integração de
seus negócios numa esfera que não a do canal atacadista
— algo obtido com a compra de uma rede de varejo de
medicamentos. Embora algumas dessas iniciativas tenham
sido copiadas por rivais, a Sidus conquistou uma vantagem
competitiva importante ao passar com maior rapidez de
uma estratégia para outra e ao manter um baixo nível de
imersão setorial.

Centralização e formalização do
processo de tomada de decisões
Seria de supor que quanto maior a centralização e a for-
malização do processo decisório, menos flexível seria a or-
ganização. Contudo, altos níveis de autonomia e dispersão
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do controle podem limitar a implementação de inovações
e estratégias.

A formalização reflete a ênfase em regras, procedi-
mentos e controle nas atividades da organização. Já a
centralização reflete o grau de dispersão ou concentração
do processo de tomada de decisões. Embora seja difícil de-
terminar com precisão o efeito individual da centralização
e da formalização, nossa investigação revelou que o grau
de ambas teve clara influência sobre a flexibilidade que
cada organização foi obrigada a mostrar sob condições de
turbulência e incerteza.

Vejamos o caso da Aceitera General Deheza (AGD),
uma próspera fabricante argentina de óleo de cozinha
situada entre as 20 maiores exportadoras do país. Dona
de um faturamento de US$ 1,2 bilhão, a empresa exporta
80% de suas vendas totais. Na década de 1990, a AGD
empreendeu uma profunda transformação para enfren-
tar a abertura da economia. Entre outras mudanças de
peso, migrou para uma estrutura funcional baseada em
divisões de negócios, arregimentou novos executivos e
começou a substituir a venda de óleo a granel pelo pro-
duto engarrafado.

Entre 1989 e 1999 a AGD apresentou uma clara re-
dução em seus níveis de centralização, sobretudo ope-
racional. Contudo, no período analisado registrou um

aumento da formalização, tanto estratégica quanto ope-
racional (para uma descrição detalhada das mudanças,
veja o gráfico "Centralização e formalização da tomada
de decisões na AGD"). "Na década de 1980, o conselho
se envolvia diretamente nas operações do dia-a-dia. Os
conselheiros eram, ao mesmo tempo, gerentes. Cada de-
cisão de âmbito operacional tinha de ser aprovada por
um deles", contou um alto executivo da empresa.

As mudanças organizacionais na empresa na década
de 1980 tiveram o intuito deliberado de modificar o
papel do conselho. O mesmo executivo fez o seguinte re-
lato: "A mudança de uma estrutura funcional para outra,
fundada em divisões de negócios, era um recado claro ao
conselho: 'A operação é da alçada de vocês, mas nós ire-
mos nos concentrar em temas estratégicos'". Contudo, os
mecanismos de controle também se intensificaram nos
dez anos analisados. Isso provavelmente explica por que,
na percepção dos executivos, o grau de formalização na
AGD cresceu. Na década de 1980 não havia sistemas de
controle como gestão orçamentária e planificação. Esse
baixo grau de formalização era conseqüência da turbu-
lenta economia argentina, que não incentivava empresas
a trabalhar com sistemas de controle e planificação. A
década de 1990 trouxe a necessidade de atualização e
inclusão de mecanismos mais formais que não represen-

tassem uma maior burocracia.
No caso da AGD, a maior formalização

no âmbito estratégico — obtida mediante
a adoção de mecanismos formais no con-
selho, como planificação e reuniões estra-
tégicas — teve como contrapeso reformas
estruturais e um processo de delegação
que permitiram baixos níveis de centra-
lização operacional. Não é, contudo, um
equilíbrio fácil de atingir. Qual o segredo
de empresas flexíveis para equilibrar os
efeitos de graus distintos de centralização
e formalização?

Descobrimos três padrões comuns
em empresas flexíveis. Primeiro, ainda
que mantivessem um grau maior de
centralização para a tomada de decisões
estratégicas, a operação do negócio foi
delegada a executivos de nível médio.
Segundo, foram empreendidas reformas
estruturais profundas. E, por fim, seus
níveis de formalização subiram com o
tempo. A menor centralização operacio-
nal aumentou a autonomia de executivos
de negócios e, com isso, sua liberdade para
agir de forma mais flexível. Mudanças
estruturais ajudaram empresas flexíveis
a compensar as possíveis conseqüências
negativas da maior formalização. A estru-
tura de divisões de negócios na AGD, por
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exemplo, facilitou a comunicação e a resposta rápida. A
flexibilidade implica novas maneiras de organização: a
estrutura deve se tornar mais horizontal e coordenada
entre os processos funcionais centrais; a hierarquia perde
força e o trabalho em equipe passa a ser a pedra angular
dessas organizações.

Os altos níveis de formalização — estratégica e opera-
cional — encontrados nas empresas flexíveis de nosso es-
tudo contradizem os resultados registrados na literatura
sobre inovação e flexibilidade, segundo os quais é preciso
baixos níveis de centralização e formalização na tomada
de decisões para propelir a inovação e a criatividade.
A evidência da AGD e de outras empresas flexíveis na
América Latina sugerem, porém, que a incorporação de
mecanismos de formalização na década de 1990 jogou a
favor de sua capacidade de adaptação, e não contra ela.

Exploração do ambiente
A capacidade de interpretação é um elemento funda-
mental na diferenciação de organizações humanas em
relação às demais. Explorar o entorno é uma atividade
crucial para que se obtenha uma capacidade de interpre-
tação profunda.

Quando uma empresa adota mecanismos para au-
mentar o uso da informação mediante a exploração do
ambiente a seu redor, cresce também a possibilidade de
que interprete certas questões com rapidez. Com isso, a
empresa fica em condições de reagir rapidamente a qual-
quer ameaça ou oportunidade, e pode absorver sinais
e mobilizar recursos de modo mais proativo para gerar
mudanças de sucesso.

Sob as condições de intensa concorrência do período
estudado, as empresas flexíveis se caracterizaram por
detectar novas fontes de informação e estabelecer me-
canismos tanto formais quanto informais para explorar
o entorno. É algo de crucial importância, dado que essa
exploração é uma tarefa que abarca toda a organização
— e estruturas informais não só são insuficientes para in-
terpretar cabalmente o contexto externo, como também
perigosas na medida em que podem levar a organização
a interpretações equivocadas. Vias informais de explora-
ção se fazem necessárias.

Em empresas flexíveis, descobrimos três padrões
comuns no tocante à forma de explorar o entorno. Em
primeiro lugar, tais empresas desenvolveram estruturas
formais e informais de exploração. Em segundo, se empe-
nharam em criar uma orientação e uma abertura para o
exterior. E, por fim, seu comportamento exploratório foi
impulsionado pelos novos modelos mentais que prevale-
ceram na década de 1990.

Em relação ao primeiro ponto, as empresas flexíveis
estabeleceram estruturas de processamento de infor-
mações e mecanismos informais de exploração. A AGD
formou uma divisão de análise econômica e a Sidus esta-
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beleceu três divisões para manter a empresa em dia com
a situação macroeconômica. Igualmente importante
foi comunicar ao restante da organização o papel que
tinham como exploradores informais. "Cada funcionário
está consciente da importância de se manter alerta e de
coletar tudo o que possa do setor, de concorrentes e de
clientes", diz um alto diretor da AGD.

O segundo aspecto — abertura e orientação ao exte-
rior — resultou igualmente crucial. Empresas voltadas
ao externo são mais capazes de sentir os movimentos de
seus concorrentes e enxergam a si mesmas como mais
capacitadas para implementar respostas competitivas do
que empresas voltadas ao interior. Executivos nessas em-
presas têm mais confiança para desenvolver um ajuste
entre a organização e seu entorno através da exploração.
É como disse um diretor da Sidus: "Observar o que ocor-
ria fora da empresa e detectar tendências e mudanças na
concorrência foi a única maneira que encontramos para
ter sucesso."

A Petrobras aprendeu muito sobre as dificuldades de
depender de um único mercado. Ao manter-se aberto
àquilo que outros mercados poderiam oferecer, o grupo
brasileiro estava preparado para lançar uma expansão
internacional quando surgiu a oportunidade (como na
Argentina). E ao explorar o entorno, a empresa evitou
uma resposta lenta e reações inadequadas aos eventos.

O terceiro fator comum que encontramos em empre-
sas flexíveis é a influência de novos modelos mentais em
seu comportamento exploratório. Ao analisar a hete-
rogeneidade da equipe de direção dominante, ficamos
especialmente surpresos com a diversidade de modelos
cognitivos no interior de tal equipe. Esses novos mode-
los mentais ajudaram seus executivos a perceber sinais
externos e interpretá-los, acelerando sua capacidade de
resposta. "Antes, no conselho, tomávamos decisões com
base no senso comum", diz um conselheiro da AGD.
"Hoje, as coisas mudaram. Os novos profissionais chegam
mais bem preparados, e são bastante rápidos. Isso acelera
nossa resposta."

Identidade organizacional
Por que o conceito de identidade organizacional é impor-
tante para que se possa entender como uma empresa flexí-
vel se adapta? Seria possível afirmar que a identidade orga-
nizacional é uma fonte de vantagem competitiva quando o
entorno é estável e a homogeneidade é alta, embora possa
se tornar uma fonte de desvantagem se o ambiente não
apresenta tais atributos. Contudo, conforme descobrimos
em nosso estudo, a identidade pode não ser um fator de re-
sistência à mudança quando inclui valores que favorecem
a inovação, a tomada de riscos e a mudança em si.

As sólidas identidades da AGD e da Sidus, embora pro-
fundamente arraigadas, não prenderam nenhuma delas
à rigidez da inércia. Pelo contrário. Ambas foram capa-
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zes de mudar rapidamente e sem sobressaltos — e sem
afetar seus valores organizacionais básicos. Tanto a AGD
quanto a Sidus foram capazes de conciliar a relação entre
uma forte identidade e a mudança porque incorporaram
valores ligados à inovação e à mudança (na AGD, valores
como a rápida tomada de decisões e a inovação; na Sidus,
a inovação e a aceitação de riscos). A incorporação desses
valores permitiu às duas levar a cabo transformações im-
portantes sem causar danos aos principais aspectos de sua
identidade e evitando a resistência à mudança.

Ao manter intactos seus valores centrais, mudando ao
mesmo tempo estratégias, produtos e processos, a AGD e
a Sidus se transformaram sem gerar instabilidade interna.
Um diretor da AGD assim resumiu a empreitada: "A em-
presa mudou muito na década de 1990. Apesar disso, se
perguntarem a um funcionário se essas mudanças foram
sentidas, a pessoa dirá que não notou nenhuma instabili-
dade interna. Nosso pessoal não se sente ameaçado pelas
mudanças. Apesar do processo de transformação que
atravessamos, diria que agimos bem no sentido de evitar
o caos interno".

Na Sidus, a percepção é similar, segundo explicou seu
diretor de recursos humanos: "Um aspecto surpreen-
dente dessa empresa é que durante os últimos 10 ou 15
anos mudou totalmente sua estratégia, mas ainda temos
o espírito de antigamente, inclusive as mesmas histórias
e tradições. Não perdemos o fio que nos vincula a nosso
passado, embora estejamos voltados ao futuro".

Essas histórias assinalam o papel crucial da identi-
dade no processo de mudança. A AGD e a Sidus foram
conservadoras em relação a seus valores centrais, mas ao
mesmo tempo dinâmicas. A forte identidade encontrada
na AGD e na Sidus não gerou uma inércia que impedisse
a mudança e a transformação. Pelo contrário, sua forte
identidade organizacional impulsionou sua flexibilidade
ao prover o lastro de que necessitavam para mudar, provar
novas coisas e assumir riscos.

Relação entre esses fatores
Até agora, consideramos individualmente cada um dos
determinantes da flexibilidade organizacional. Indícios
sugerem, contudo, a existência de uma ligação entre os
cinco determinantes — o que facilitou a rápida adaptação
nas empresas flexíveis de nosso estudo.

O ingresso de executivos com trajetórias distintas aju-
dou essas empresas flexíveis a reduzir a influência de pres-
sões institucionais. Equipes executivas heterogêneas pos-
suíam marcos cognitivos variados, o que também ajudou
essas empresas a captar sinais no ambiente a seu redor e a
ampliar sua capacidade de interpretação. Como resultado,
as empresas exploraram novas iniciativas estratégicas e se
tornaram pioneiras em sua adoção.

A importância do baixo grau de imersão na macro-
cultura do setor determinou que as empresas fossem

capazes de mover-se com rapidez e de antecipar tacadas
de concorrentes. Essa baixa imersão, por sua vez, foi faci-
litada sobretudo por mecanismos de exploração formais e
informais e, depois, pela chegada de executivos egressos
de outros setores.

Já os baixos níveis de centralização operacional de-
monstrados pelas empresas flexíveis aumentaram as
possibilidades de interação entre altos executivos, de par-
ticipação na tomada de decisões (mediante processos de
delegação) e de resposta acelerada diante de necessidades
da empresa.

A exploração do ambiente externo nas empresas flexí-
veis se tornou não só um fator, crucial para prever as ações
da concorrência, mas também influenciou a capacidade
de empresas de perceber logo cedo a importância de
novas habilidades de gestão como vantagem competitiva.
Da mesma forma, a exploração foi importante para em-
basar as decisões ligadas à reorganização da estrutura e
ao início de processos de delegação que permitissem uma
maior participação dos executivos de negócios nas deci-
sões operacionais.

Por fim, a forte identidade organizacional das empresas
flexíveis, representada por seus valores centrais, teve im-
pacto sobre os demais determinantes. Ao apoiar valores
ligados à mudança e à inovação, essas empresas foram
capazes de evitar um comportamento que reproduzisse
as características de outras empresas de seu setor. Esse
mesmo conjunto de valores permitiu às empresas exibir
uma abertura externa para encontrar novas oportunida-
des e manter as vantagens competitivas que permitiram
sua adaptação com rapidez e a contento. Além disso, mu-
danças em estrutura e em processos de delegação foram
fruto dos valores de inovação e mudança de empresas
flexíveis.

• • •

Destacamos aqui os cinco determinantes da flexibilidade
de uma empresa. Esses determinantes — ou capacidades
de gestão e organização — foram cruciais para a adap-
tação e o sucesso de certas empresas latino-americanas
sob condições de pressão competitiva. Outras empresas
podem igualmente se beneficiar disso. Para tanto, é pre-
ciso que se perguntem quantas dessas capacidades estão
presentes em sua própria organização. Se uma empresa
exibe diversidade em sua equipe gestora, se está estabe-
lecendo as novas tendências em vez de imitar a concor-
rência, se conseguiu integrar a comunicação horizontal,
a delegação de poderes e a autonomia, se continuamente
antecipa mudanças no setor em vez de apenas reagir a
fatos consumados, e se o conteúdo de seus valores dá res-
paldo à mudança, em vez de impedi-la, podemos então
dizer que essa empresa é flexível e que está preparada para
os futuros desafios competitivos da região.
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