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Na organização passivo-agressiva,
o apoio a essas diretrizes é da boca
para fora e o pessoal faz só o mínimo
necessário para demonstrar adesão.
Cada um se sente no direito de agir
como quer porque quase nunca há
consequências desagradáveis — e por-
que as diretrizes em si em geral são
equivocadas e, logo, aparentemente
dignas de rechaço. Para piorar, a alta
cúpula não deixa claro a quem caberá
prestar contas, na prática isentando
gerentes da responsabilidade final por
tudo o que façam. Quem tem inicia-
tiva é obrigado a esperar intermina-
velmente pelo sinal verde, e seus atos,
quando por fim empreendidos, são se-
guidos de um coro de questionamento
— substituto fraco, mas compreensí-
vel, para a satisfação de levar a cabo
a tarefa em mãos (veja o quadro "Que
tipo de empresa é a sua?").

Quando não há estímulo a impulsos
saudáveis — de aprender, de partilhar,
de realizar —, uma outra conduta, no-
civa mas adaptativa, gradualmente se
impõe. Não surpreende que a ação,
seja qual sua forma, se torne escassa
e que gente outrora realizadora ache
seguro resistir a iniciativas pouco pro-
missoras. Numa empresa assim, a falta
de confronto só faz disfarçar a intran-
sigência.

Em geral, em empresas que não são
saudáveis a cúpula ou exerce um con-
trole excessivo, ou um controle insu-
ficiente. Ambos podem prejudicar o
desempenho: no primeiro caso, por-
que não há delegação de autoridade,
partilha de informações e recompensa
por uma construtiva tomada de deci-
sões; no segundo, porque indivíduos
e braços da empresa agem com metas
conflitantes ou pouco fazem. Devido
a peculiaridades de sua evolução, a corporação pas-
sivo-agressiva pode exibir os efeitos adversos tanto do
excesso quanto da insuficiência de controle.

Numa organização dessas, quem possui autoridade
carece da informação para exercê-la de modo sábio ou
de incentivos para servir a estratégias e interesses da
empresa — ou de uma equipe que siga suas instruções.
Já quem possui incentivos e informação para tomar
decisões boas talvez careça da autoridade para executá-
las ou para supervisionar sua execução por outros. Com
isso, muita gente em altos postos opera sob a falsa im-

pressão de que controla coisas na verdade fora de seu
controle. Ao mesmo tempo, muitos se crêem incapazes
de controlar algo que podem, sim, controlar.

Naturalmente não há um exemplar puro da corpora-
ção passivo-agressiva, assim como não há, em nenhum
lugar, uma empresa que nunca tenha sido acometida
pela síndrome. Até organizações de alto desempenho
abrigam bolsões de resistência, enquanto núcleos
semi-autônomos de excelência erguem consigo os de
fraco rendimento. Um núcleo de excelência pode ser
a alavanca pela qual bons gerentes mostram ao resto
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da empresa que agir é possível. Contudo, descobrimos
que a organização passivo-agressiva é a mais difícil de
reformar dentre os sete tipos que estudamos, pois em
geral teve mais tempo do que as outras para acumular
e institucionalizar a disfunção e, nela, tentativas de
reforma são encaradas com cinismo.

Até que desabroche por completo, a organização
passivo-agressiva exibe aqui e ali campeões frustrados,
incapazes de entender por que seus mais promissores
projetos não pegam embalo. Em um ou dois anos, esse
pessoal vai embora ou perde o vigor, desmoralizado
pela futilidade do esforço, pela falta de reconhecimento.
Contudo, seria errado dizer que organizações que exi-
bem um comportamento passivo-agressivo abrigam
necessariamente muita gente passivo-agressiva. A orga-
nização passivo-agressiva não é aquela na qual tudo de
ruim que ocorre pode ser atribuído a intenções hostis
ou perversas exibidas pelos indivíduos no trabalho. É,
antes, um lugar no qual a maioria das pessoas bem-in-
tencionadas é vítima de processos e políticas falhos.

Para certos observadores, funcionários dessas empre-
sas possuem uma ligeira semelhança com o "homem
organizacional" da sociologia e da ficção literária da
década de 1950. No pós-guerra, quando corporações
americanas dominavam o mercado doméstico e tinham
uma participação estável no mercado, a iniciativa pes-
soal e a tomada de riscos eram compreensivelmente vis-
tas como sinónimo de distúrbio,
não de busca de oportunidades.
Mas o que no passado se mos-
trou um comportamento inócuo
e até apropriado para a época
pode, no mundo atual globali-
zado, de competição irrestrita,
deixar uma empresa à beira da
ruína. Com efeito, algumas das
empresas que hoje sentem segu-
rança e conforto na inércia são
justamente as que dominavam o
mercado 50 anos atrás.

Nosso conceito da empresa
passivo-agressiva e dos outros
seis tipos de organização no es-
quema de sete partes que elabo-
ramos é fruto de décadas de experiência assessorando
empresas de uma diversidade de setores e localidades
em questões organizacionais. Testemunhamos, vez
após vez, a ocorrência de certos padrões clássicos de
comportamento que, segundo o que pudemos obser-

uando não há estímulo
a impulsos saudáveis —
de aprender, de partilhar,
de realizar —, uma outra
conduta, nociva mas
adaptativa, gradualmente
se impõe.

var, estavam relacionados a certos atributos objetivos
de tais empresas, como porte e idade. Para explicar a
emergência desses padrões, postulamos a existência
de um número limitado de forças subjacentes em toda
organização. Depois de isolar o que a nosso ver eram
as quatro forças mais básicas, examinamos como cada
uma agia, e interagia com as demais, para produzir os
sete tipos de organização. À medida que entendíamos
o que determinava o bom ou mau funcionamento de
uma organização, pudemos refinar as definições. Com
a sondagem online, na qual testamos a solidez de nosso
esquema, descobrimos que o retrato de organizações
pintado pelas respostas correspondia intimamente aos
sete tipos que havíamos identificado.

O mergulho na
passivo-agressividade
A maioria das organizações passivo-agressivas não parte
já com uma resistência entrincheirada. O desvio surge
gradualmente à medida que a empresa cresce, fruto
de mudanças organizacionais bem-intencionadas, mal
implementadas — e sobrepostas. Logo, a organização
passivo-agressiva costuma ser uma entidade grande e
complexa na qual a semente da resistência foi plantada
quando a empresa era bem menor.

Embora cada organização tenha uma trajetória sin-
gular, observamos a recorrência
de um padrão particular de de-
senvolvimento. Uma empresa é
fundada sobre um negócio cen-
tral saudável. O grande volume
de dinheiro que aplica financia
uma série de aquisições, elevando
a complexidade e a confusão or-
ganizacional. Quando cresce e
ultrapassa a barreira do US$ 1 bi-
lhão em receita, torna-se grande
e complexa demais para ser efeti-
vamente tocada por uma equipe
gestora pequena, diretamente
envolvida na gestão. A empresa
passa, portanto, a provar a des-
centralização, mas de modo mal

planejado, já que é inexperiente na integração ou no
crescimento acelerado demais, e também sem muito
empenho, já que seus fundadores sentem dificuldade
para realmente ceder as rédeas. Para reconquistar o
controle tais fundadores criam camadas de gerência
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Que tipo de empresa é a sua?
Dos sete grandes tipos de organização que observamos, o mais saudável é a organização resiliente — que, conforme

sugere o nome, é a mais flexível e adaptável. Nossa pesquisa online mostra que, infelizmente, o tipo mais comum é,

de longe, o passivo-agressivo, no qual linhas de autoridade são incertas, o mérito não é recompensado e o pessoal

aprendeu a sorrir, consentir com a cabeça e fazer o mínimo necessário para tocar o barco.

Tipo de organização cuja descrição mais se aproxima das respostas obtidas

Fonte: banco de dados do Org DNA, 30 mil observações; análise Booz Allen

para monitorar os gestores de linha cujo desempenho
os decepcionou. Com essas novas camadas, fica difícil
para o pessoal entender quem é responsável por este
ou aquele resultado. Certos gerentes ficam receosos de
tomar decisões, enquanto outros não assinam embaixo
das decisões que tomam, abrindo a guarda para que
colegas as questionem ou ignorem. A organização vai fi-
cando cada vez mais passivo-agressiva à medida que as
pessoas se convencem da aceitabilidade de tal conduta.
A resistência cria raízes. Deixar de honrar compromis-
sos assumidos vira algo crónico.

Em outras organizações, o mergulho na passivo-agres-
sividade ocorreu, mais especificamente, de uma das três

maneiras clássicas ilustradas nos exemplos a seguir.
Escopo vago de autoridade. Uma fabricante de bens

de consumo que estudamos foi fundada por um empre-
sário da Califórnia que, no começo, vendia apenas um
tipo de salgadinho na região oeste dos Estados Unidos.
Foi o primeiro produto da empresa a ter presença na-
cional. O fundador tomava praticamente toda decisão
importante, não só sobre estratégia, mas sobre marke-
ting, vendas e operações. Quando surgiu a oportunidade
de adquirir um par de empresas na América Latina, a
empresa não hesitou. O fundador colocou um vice-pre-
sidente a cargo das duas empresas novas, garantindo ao
executivo que sua porta estaria sempre aberta.
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O vice-presidente achava que o desenvolvimento de
produtos devia ser ajustado aos mercados locais e neles
ser mantido. Relutante, o fundador aceitou um programa-
piloto no qual uma fórmula do salgadinho alterada para
a América Latina seria criada no Brasil, com supervisão
"periódica" da matriz. À medida que o processo avan-
çava, contudo, o fundador foi se envolvendo cada vez
mais, visitando o Brasil quase semanalmente. Em geral,
ignorava aquilo que a equipe local de desenvolvimento
sugeria. O produto final, ajustado aos desejos do funda-
dor, teve uma recepção morna no mercado.

Como não queria desestimular a iniciativa regional,
o fundador institucionalizou o
processo-piloto. O pessoal envol-
vido no desenvolvimento local de
produtos sabia, contudo, que não
tinha poder nenhum. Apesar disso,
seguiu fingindo que estava no con-
trole, mas sem nunca lutar para de
fato assumir as rédeas.

A falta de clareza ou de compre-
ensão sobre quem realmente tem
o controle sobre essa ou aquela
decisão é muitas vezes, o primeiro
sinal de que uma organização está
entrando no território da passivo-
agressividade. Em vez de delegar a
autoridade às divisões e torná-las
imputáveis pelos resultados, equi-
pes gestoras como a da empresa
acima apertam o cabresto. Gesto-
res de divisão já debilitados, incertos sobre os limites da
própria autoridade e com medo de perder o que resta
dela passam a sentir pouca responsabilidade, pessoal-
mente, pelo destino da empresa.

Metas enganadoras. Numa fabricante americana
de artigos para o lar, um novo presidente decidiu que
distribuir o poder organização abaixo fomentaria a ini-
ciativa e turbinaria o lucro. No mundo todo, o pessoal
de vendas recebeu mais autoridade para responder a
desejos da clientela — e seu desempenho seria medido
pelo faturamento. Equipes de marketing em cada país
passaram a produzir campanhas locais e eram medidas
com base na participação de mercado. Gerentes de fá-
brica receberam autoridade para tomar decisões opera-
cionais e tinham de responder por seus custos.

O programa teve impacto, mas não aquele que o pre-
sidente desejara. Graças a pesados descontos, o pessoal
elevou o volume vendido — mas as margens caíram. O
volume maior pesou sobre a capacidade das fábricas,
gerando problemas de qualidade. O índice de entrega
nos prazos despencou, mas como eram julgados pelos
custos, os gerentes de fábricas se recusaram a arcar com
o alto ônus de turnos extras. A certa altura, a direção
regional dizia a esses gerentes: "Sabemos que este ano

passivo-agressiva,
a disfunção nasce
do desalinhamento
fundamental de quatro
pilares básicos:
incentivos, direitos de
decisão, informações e
estrutura organizacional.

vocês teriam de reduzir os custos em 7%, mas abriremos
uma excecão na hora de avaliar os resultados no fim do
período porque entregar nos prazos é mais importante
nesse momento".

Essa incapacidade inicial de alinhar corretamente in-
centivos e metas da organização transmitiu um sinal ine-
quívoco de que métricas e planos não eram realmente
para valer. Deixar de honrar compromissos tornou-se algo
aceitável desde que houvesse uma desculpa razoável.

Consentimento sem cooperação. Uma década de-
pois, na mesma empresa, a matriz passou a se concen-
trar em gerar lucro com a redução de custos tanto das

operações quanto do pessoal. Na
divisão europeia, contudo, a dire-
ção acreditava que o futuro da em-
presa estava em conquistar uma
fatia maior do mercado.

Pouco depois de assumir, um
novo presidente lançou um pro-
grama de redução de complexidade.
A seu ver, a falta de padronização
em maquinário e processos gerava
custos desnecessários. Em uma das
reuniões trimestrais da empresa, o
presidente, os vice-presidentes re-
gionais e os líderes de cada depar-
tamento discutiram o problema. A
convite do presidente, um execu-
tivo de fora veio contar como um
programa desses dera certo em
sua empresa. Quando o presidente

pediu a opinião dos presentes, todos endossaram o pro-
grama, incluindo o cabeça europeu que, apesar disso, de-
fendeu a complexidade como necessária para satisfazer
grandes clientes com exigências especiais e disposição
para pagar por isso. Todos concordaram que esse conse-
lho era sensato.

Na Europa, a direção entendia que o programa era
importante para o pessoal na matriz — já na lista de
prioridades estratégicas da divisão, vinha lá atrás. O
vice-presidente na Europa colocou a cargo do programa
um gerente de nível médio envolvido havia dois anos
em projetos especiais. Na seguinte reunião trimestral
com o presidente, o vice relatou o progresso europeu: a
divisão tinha destacado um líder, montado uma equipe,
divulgado e deslanchado o projeto. Tudo soava bem.
Mas, para todos os efeitos, a Europa estava ignorando
a iniciativa. Seu vice-presidente nunca falava do pro-
grama, nem perguntava dele quando reunia a equipe
regional ou visitava as fábricas. Não incluiu o tema na
pauta de nenhuma reunião de gerência, nem ligou seu
nome ao programa; em vez disso, toda comunicação
relativa ao projeto vinha do gestor do projeto. Na Eu-
ropa, a mensagem implícita era que o programa não
importava de fato. Mas, ao deixar uma impressão de
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consentimento na matriz, a direção europeia tornou
muito mais difícil, para aquela, detectar a falta de pro-
gresso e as péssimas chances de sucesso.

Seja como for o mergulho na passivo-agressividade,
o mal é, em geral, a soma de uma série de decisões ou
eventos ad hoc que fizeram sentido no momento, mas
cujo efeito foi o de gradualmente desfocar o que cha-
mamos direitos de decisão. Embora a justificativa para
esses acertos impensados esvaneça com o tempo, os
acertos em si persistem, fazendo com que a organização
perca qualquer vestígio de um plano geral coerente.

Anatomia da organização
Em toda organização enferma, a disfunção tem origem
no desalinhamento fundamental de quatro pilares bá-
sicos da organização: incentivos ou, em termos mais
amplos, motivadores; direitos de decisão; informações;
e estrutura organizacional. Na organização passivo-
agressiva, o desalinhamento em geral envolve com-
plicadas interações entre todos os quatro, que, juntos,
conspiram para tolher a iniciativa.

Motivadores ineficazes. Em nossa definição de "mo-
tivadores" incluímos não só a compensação financeira,
mas todo fator, explícito e implícito, que afeta algo de
valor para um funcionário: se na sala da pessoa há uma
janela, se é promovida a um cargo
de maior visibilidade ou com mais
subordinados diretos, se recebe um
carro da empresa ou é convidada
a reuniões importantes ou encon-
tros no exterior. Contudo, algo de
influência muito maior é algum in-
dício tangível do impacto dos atos
da pessoa.

A organização passivo-agressiva
tem muita dificuldade para apre-
sentar tal indício, e em geral é inca-
paz de julgar e premiar o indivíduo
segundo seu valor profissional para
a organização — ou até de distin-
guir o desempenho melhor do pior.
Um total de 57% dos sondados em
empresas passivo-agressivas decla-
rou que na organização "o processo de avaliação indivi-
dual não registra a diferença entre gente de desempe-
nho alto, adequado e baixo". Já em empresas resilientes
só 15% dos entrevistados concordou com tal declaração
(veja o quadro "Como identificar a organização passivo-
agressiva"). Em certos casos, o prémio dado a determi-
nados postos parece não condizer com a contribuição
geral que dão à empresa. Uma pessoa que acha que
seu esforço não será reconhecido ou será inadequa-
damente apreciado se limita a fazer o minimamente
necessário para não se meter em apuros, pois não tem

compreensão sobre
quem realmente tem o
controle sobre essa ou
aquela decisão costuma
ser o primeiro sinal
de que a organização
está mergulhando na
passivo-agressividade.

motivos para crer que qualquer esforço ou iniciativa
maior levarão a recompensas adicionais ou a resultados
superiores.

Além disso, sistemas de incentivo informam à or-
ganização toda o que realmente é importante para a
alta cúpula. A matriz pode despachar um sem-fim de
memorandos sobre a estratégia, a missão e as metas,
mas seus verdadeiros valores estão representados na-
quilo pelo qual está disposta a pagar e de outro modo
reconhecer — um motivo pelo qual o informe anual
que detalha como serão calculados os bónus é algo que
todo mundo não só lê, mas lembra.

Em empresas passivo-agressivas, privilégios e posição
hierárquica em geral superam a realidade do mercado.
O tamanho e a riqueza de empresas assim podem, por
si só, isolar seus funcionários de pressões competitivas,
que figuram como meros símbolos — cotação das ações
ou cifras num balancete —, não como forças de impacto
sobre o sucesso da empresa. Logo, um gestor pode ser
premiado pelo número de estudos de mercado con-
duzidos pelo departamento no último exercício fiscal,
independentemente de quantos deles serviram de base
para iniciativas de marketing que de fato turbinaram
as vendas. A função da cúpula gestora é recordar todos
os demais da realidade por trás desses símbolos, conec-
tando para tanto a posição de cada gerente na empresa

— tamanho da sala, tamanho do
bónus, acesso a superiores — à po-
sição da empresa no mercado.

Contudo, por mais carente que
uma organização passivo-agres-
siva possa estar de uma motivação
adequada, seria um erro supor que
a mera modificação de incentivos,
sem atenção às outras forças em
jogo, resgataria uma empresa des-
sas de sua miséria.

Direitos de decisão incertos.
Assim como na empresa califor-
niana de salgadinhos descrita an-
teriormente, quase todo mundo
numa organização passivo-agres-
siva está incerto sobre onde ter-
mina o limite de sua responsabi-

lidade e onde começa o de colegas. Em nossa pesquisa
online, apenas 27% dos entrevistados em organizações
passivo-agressivas era da opinião de que "todo mundo
tem uma boa ideia sobre as decisões/ações pelas quais
é responsável". Em organizações resilientes, tal parcela
era de 93%.

Papéis vagamente definidos dão a seus ocupantes a
chamada "plausible deniability", a desculpa plausível
quando algo sai mal. Sempre é possível dizer que o
problema é de responsabilidade da pessoa ao lado, que
também pode atribuir a outro a culpa. Já quem é escru-
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puloso pode não agir por medo de invadir o terreno de
alguém.

O resultado é que a autoridade se torna fragmentada.
Quando todo mundo se envolve na tomada de decisões,
qualquer um acha que tem o direito de obstruir ou
reverter uma decisão depois que essa foi tomada. Na
organização passivo-agressiva, 75% dos entrevistados
acreditam que "uma vez tomada, uma decisão em geral
é questionada", contra apenas 26% em organizações
resilientes. Se ocorre no meio do processo decisório,
esse questionamento pode simplesmente paralisar o
processo.

Numa empresa que analisamos, por exemplo, a de-
cisão aparentemente rotineira de renovar o contrato
anual de um fornecedor de longa data de prendedo-
res de alumínio teve de superar nove obstáculos para
poder ser tomada. A princípio a questão foi abordada
pelo setor de compras central, que negociou o contrato
segundo diretrizes típicas de compras. Houve, contudo,

objeções por parte do pessoal operacional de divisões
da empresa, que queria peças com índices menores de
falhas (o que custaria mais). O braço de compras, sen-
tindo que havia sido ignorado, não deu sua aprovação.
Passadas semanas de impasse, uma divisão de negócios
encontrou um fornecedor alternativo, e seu gerente de
compras aprovou o pedido a um preço maior.

Ainda assim, o departamento central de compras não
deu o sinal verde, pois o novo fornecedor não estava
em sua lista de empresas pré-aprovadas. O fornecedor
em questão teve, portanto, de se submeter de novo a
todo o processo de aprovação. No fim, o tema teve de
ser levado à cúpula gestora para a decisão final — e
o processo levou meses, em vez das poucas semanas
que deveria ter consumido. Se os direitos de decisão
não estivessem fragmentados — se o departamento
de compras central ou a divisão de negócios tivessem
sido encarregados de obter a mercadoria certa ao preço
certo —, esse processo não teria gerado tanta frustra-

Como identificar a organização passivo-agressiva
Em organizações passivo-agressivas, o pessoal tem a forte sensação de que não sabe por quais decisões é responsável,

de que nenhuma decisão é final, de que é difícil obter boas informações e de que a qualidade de seu trabalho não é

adequadamente avaliada. Já em organizações resilientes o pessoal sente o contrário.

Entrevistados

Tipo de organização

Fonte: banco de dados do Org DNA, 30 mil observações; análise Booz Allen
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ção. Do jeito que foi, a lição para gerentes de compras
foi essa: prazos não importavam, e tampouco as diretri-
zes internas, pois ambos podiam ser revogados por um
grupo ou outro.

Naturalmente, nunca é possível especificar todo di-
reito de decisão a priori. Oportunidades e desafios sur-
girão com o desdobrar da situação, e qualquer tentativa
de fazer um levantamento completo de toda decisão
que possa ser prevista levaria muito tempo e seria com-
plexa demais para ser útil. Em organizações saudáveis,
contudo, uma decisão não deixa de ser tomada porque
ninguém foi destacado para torná-la.
Na maioria das vezes, alguém entra
em cena e faz o que é preciso. Nessas
organizações, a pessoa toma a inicia-
tiva porque sabe que seu esforço será
recompensado.

Na Quest Diagnostics, por exemplo,
há um responsável por tomar cada
uma das 50 decisões mais importan-
tes. Abaixo desse nível, a empresa é
menos explícita em sua abordagem,
mas tão eficaz quanto em garantir que
decisões sejam tomadas. Para tanto,
cria incentivos. Para cada um de seus
15 processos transfuncionais mais im-
portantes — da coleta de espécimes à
cobrança —, destaca um "titular", que fica imputável
pelo desempenho da empresa inteira, não só pelo da
área que controla diretamente. Já que o titular do pro-
cesso de obtenção de espécimes pode, por exemplo,
obter informações úteis para que a cobrança melhore
a taxa de coleta de pagamentos, a empresa premia o
titular do processo de coleta de espécimes, bem como o
titular do processo de cobrança, quando cai o nível de
inadimplência.

Informação errada. Quem trabalha numa organi-
zação passivo-agressiva muitas vezes está mais inte-
ressado em saber o que ocorre na própria empresa, e
suas implicações, do que em se inteirar da realidade
competitiva que afeta a sobrevivência da empresa a
longo prazo. Numa empresa de software, por exem-
plo, gerentes de marca eram julgados pela sofisticação
das apresentações prognosticas que faziam — embora
nunca oficialmente. Porém, projeções e resultados dife-
riam em média em até 25% naquele setor volátil, num
sinal de que gastar tanto tempo num material para
consumo interno vinha desviando aqueles gestores de
iniciativas mais produtivas.

Em outro caso, funcionários notaram que executivos
frequentemente promovidos passavam boa parte do
tempo em reuniões na matriz. No afã de subir, pas-
saram a lutar para serem convidados a tais reuniões,
tivessem ou não uma contribuição a dar. O que não
entendiam é que os executivos em questão eram convo-

m empresas
passivo-agressivas,
privilégios e
posição hierárquica
em geral superam
a realidade do
mercado.

cados porque tinham informações importantes sobre o
mercado — e úteis para os demais. Na organização pas-
sivo-agressiva, rituais e rotinas, e até o jeito de vestir,
viram um fetiche, como se encerrassem o segredo para
o sucesso da empresa no passado.

Quando munidos de informações ou conhecimen-
tos de valor genuíno, funcionários de uma organiza-
ção passivo-agressiva relutam em compartilhá-los, já
que em geral isso beneficia quem recebe, e não quem
dá, a informação. Muitos departamentos, por exemplo,
usam acrónimos e termos especializados para abreviar

a informação usada internamente. Ao
partilhar a informação com um novo
departamento, deixam de explicar o
que a abreviação significa — não s ó
pelo desejo de guardar a informação
para proveito próprio, mas porque o
tempo gasto em explicações não será
recompensando.

Por fim, numa organização já asso-
lada pela ingerência, muita gente crê
que repassar informações dá a quem
as recebe o pretexto para interferir.
Todos esses fatores explicam por que
apenas 20% das pessoas ouvidas em
organizações passivo-agressivas con-
cordam com o enunciado "a informa-

ção flui livremente pelas fronteiras organizacionais".
Em organizações resilientes, essa parcela é de 81%.

Estrutura enganadora. O indivíduo em empresas
passivo-agressivas muitas vezes não sabe ao certo como
agregar valor. Logo, é possível que empregue o organo-
grama da empresa como mapa de seu status relativo
— focando quantos subordinados diretos possui, quan-
tos níveis o separam do presidente ou se seu supervisor
imediato é um favorito. Ironicamente, o organograma
revela muito pouco sobre como o trabalho é feito nes-
sas empresas, já que direitos de decisão são incertos ou,
muitas vezes, residem em locais inesperados.

Curando o paciente
A organização passivo-agressiva é, por definição, espe-
cialmente resistente a mudanças e, logo, especialmente
difícil de reabilitar. Para começar, é difícil vislumbrar
a enfermidade atual por trás da fachada de reparos
fracassados anteriores. Além disso, o remédio tende
a ser complicado e exaustivo. A análise pode revelar
a necessidade de maior centralização em certas áreas
(em suporte a produtos que dependam de uma mesma
tecnologia básica, por exemplo, ou processo de produ-
ção) e maior descentralização em outras (talvez para
atender mercados que exijam considerável modificação
de produtos).

A primeira providência a tomar é a mais desafiante
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de todas: conquistar a atenção da organização passivo-
agressiva. Uma longa lista de iniciativas ignoradas e aos
poucos abandonadas deixa o pessoal dessas organiza-
ções com um cinismo praticamente incurável. Muitos
deles são tão céticos que somente uma ameaça substan-
cial aos negócios pode levá-los a agir. Mas, uma vez que
essas organizações são tão voltadas a si mesmas, uma
ameaça permanece invisível até ser tarde demais.

Uma seguradora com a qual atuamos, por exemplo,
teve a classificação de seus títulos de dívida rebaixada
justo quando a concorrência se desmutualizava e ela,
a seguradora, necessitava atrair investidores que não
os detentores de apólices. Ali, sempre que defrontados
com um programa de mudanças, os gerentes adotavam
a postura do "nada vai mudar" — e quase sempre era
o que ocorria. Para ressaltar que daquela vez seria di-
ferente, a cúpula gestora removeu 30 gerentes de seu
trabalho regular para se concentrarem totalmente na
transformação. Entre os 30 estavam as sete figuras de
maior visibilidade e potencial na empresa, cada qual
encarregada de um dos sete elementos da virada. Em-
bora tivessem experiência limitada no trabalho com

Onde há saúde, há lucro
Em nossa pesquisa, mais de metade dos entrevistados em organizações

resilientes caracterizou sua empresa como mais rentável do que a

média do setor. Já em empresas passivo-agressivas, menos de

um terço dos sondados declarou o mesmo.

Fonte: banco de dados do Org DNA, 30 mil observações; análise Booz Allen

equipes, os gestores da cúpula formaram sete times
transfuncionais e se reuniram com eles semana sim,
semana não. Não tardou para que a equipe na cúpula
adotasse o comportamento das equipes que organizara
— cooperando, definindo metas explícitas, tomando
decisões difíceis e respeitando tais decisões.

Dessa vez, a organização inteira se deu conta da se-
riedade dos eventos e as metas de curto prazo da trans-
formação foram mais do que cumpridas. Anos depois,
foi a vez de a empresa passar pela desmutualizacão.
Hoje, sua situação é próspera. A transformação ainda é
lembrada, tanto por seu impacto na cultura quanto nos
resultados da organização.

Além desses catalisadores, bons programas para
sanar uma organização passivo-agressiva incluem os
seguintes elementos:

Busque sangue novo. Em geral, a mudança em orga-
nizações passivo-agressivas é capitaneada por gente de
fora, por vários motivos. Primeiro, porque passam um
sinal inequívoco às tropas de que "a situação degene-
rou a tal ponto que já não podemos saná-la sozinhos".
Segundo, porque uma pessoa de fora traz novos pa-

drões que, espera, a organização cum-
pra. Não é uma pessoa desgastada
pelo velho hábito de dar desculpas.
E, terceiro, muitas vezes é mais fácil
para ela do que para alguém da casa
tratar a organização mais como uma
empresa do que como uma família.

John Thompson era um forasteiro
desses ao assumir, em abril de 1999
— depois de 28 anos na IBM —, a pre-
sidência da empresa de segurança na
internet Symantec. Eis o que Thomp-
son diz da Symantec: "Era uma em-
presa que havia perdido o rumo e que
precisava de uma pessoa sem ligação
com o pessoal ou os processos ou a
estratégia para lançar perguntas duras
e estar pronta para agir com base nas
respostas. O ex-presidente, Gordon
Eubanks, erguera a empresa do zero,
num excelente trabalho. A matéria
bruta, os atributos brutos, lá estavam.
Tudo o que fiz foi trazer uma visão
distinta, uma ótica distinta".

Forasteiros como Thompson têm,
contudo, suas desvantagens. Se alie-
narem a gerência intermediária por
irem rápido demais, podem agravar a
tendência natural desses gestores a re-
sistir no clássico estilo passivo-agres-
sivo. Um bom forasteiro conserva um
número suficiente de executivos da
velha guarda para angariar a lealdade
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da organização — ao mesmo tempo
eliminando aqueles que dificilmente
aderirão ao esforço.

Devido a esses riscos, um presi-
dente cultivado na casa e que seja
capaz de captar a urgência da situ-
ação às vezes pode ser a opção mais
segura. Mas a mensagem que envia
— a da chegada de uma nova era
— deve ser inequívoca.

Não deixe pedra sobre pedra.
Numa organização passivo-agres-
siva, o desalinhamento é tal que a
melhor maneira de conquistar sua
atenção é mudar tudo de uma só
vez, para que seja impossível negar a
magnitude do problema e do esforço
necessário para saná-lo.

Pouco depois de chegar à Syman-
tec, Thompson se desfez de várias di-
visões e linhas de produto, mudou a
equipe gestora, reatribuiu direitos de
decisão e revisou todos os sistemas
de incentivo — em suma, "mudei
quase tudo na empresa". Thomp-
son explica: "Pusemos abaixo toda
a velha rede. É como o que acontece
na Flórida quando passa um furacão
(...). As linhas elétricas caem ao chão,
ficam ali soltando faísca. E alguém
tem de vir e religar tudo. Decidimos
aproveitar essa oportunidade para
reconectá-las de um modo distinto".

Tome decisões, e faça com que vinguem. Esclarecer
e articular os direitos de decisão em geral é o primeiro
passo para sanar uma organização passivo-agressiva,
na qual decisões foram tomadas, revogadas, ignoradas
e questionadas tantas vezes que ninguém sabe de fato
quem realmente tem poder de decisão sobre isso ou
aquilo. Em muitos casos, a autoridade decisória foi
parar onde não deveria. Quando Thompson assumiu
o comando da Symantec, "o gerente de produtos era
o rei, e os gerentes regionais eram ainda mais autóno-
mos". Era comum uma região redesenhar uma embala-
gem e deixar estacionado um estoque que não queria
vender.

"Tínhamos muita gente que podia dizer não, mas
poucos que podiam dizer sim e fazer com que a coisa
vingasse", diz Thompson. Logo, uma das primeiras coi-
sas que fez ao chegar foi definir, de uma vez por todas,
quais deveriam ser os respectivos papéis dos gerentes
regionais e de produtos. "Dissemos ao pessoal regional:
'Seu papel é executar. Vocês farão aquilo que forem ins-
truídos a fazer. Vocês não são uma divisão de negócios.
Vocês são o motor de vendas da empresa. Sua função é

vender aquilo que produzimos, não decidir se querem
ou não vender o produto e então criar uma campanha
própria em torno disso'."

Uma vez explicitados, os direitos de decisão devem
ser respeitados. Se forem, as pessoas na organização
começarão a contar umas com as outras e a crer que o
que for planejado será executado.

Logo de cara, Thompson viu que seria possível pou-
par se a empresa se limitasse a fornecer cabos de com-
putador de graça só quando o cliente pedisse, em vez de
incluir o item em toda caixa de software. Numa reunião
sobre corte de custos, todos, inclusive o executivo res-
ponsável, acataram a sugestão. Semanas depois, con-
tudo, as caixas ainda levavam os cabos. "Aqui, tomamos
decisões uma única vez", disse Thompson ao executivo.
"Se você não concorda com um ponto de vista, abra o
jogo enquanto estamos discutindo. Não fique calado
e me devolva um sorriso como se tudo estivesse bem.
Agora vá e dê um jeito na situação. Não incluímos mais
os cabos nas caixas. E se você for incapaz de comunicar
isso, eu o farei."

"Esse foi o estrondo ouvido mundo afora", lembra
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Thompson. "Foi como uma epifania: 'Nossa, esse su-
jeito está falando sério'."

Divulgue a ideia — e os dados. Nenhuma organi-
zação pode tomar boas decisões sem acesso a informa-
ções relevantes. Só que, para saber o que é relevante, é
preciso ter bem claro quais questões merecem a mais
alta prioridade. Não é só uma questão de despachar um
memorando ou dois.

Na 7-Eleven, por exemplo, bem cedinho na segunda-
feira os oito membros do comité executivo e alguns con-
vidados se reúnem para discutir questões estratégicas e
analisar a semana que passou e a que está começando.
Já chegam sabendo quais dos 2.500 produtos do esto-
que estão vendendo ou não nas 5.800 lojas por todos
os EUA e Canadá. Até as 11 da manhã, a alta equipe
executiva define as prioridades da semana e passa a
comunicá-las a todo executivo hierarquia abaixo, até o
nível da vice-presidência. Durante a primeira metade
dessa videoconferência nacional, que dura duas horas,
vice-presidentes de divisões analisam as projeções atu-
alizadas do mês e do trimestre. Ao meio-dia, chefes
de departamento, diretores de produtos, gerentes de
categoria e gerentes de vendas e marketing discutem
questões ligadas às lojas que precisam ser apresentadas
à matriz.

Na terça, às 11h15, os quase 800 consultores de campo
da 7-Eleven — cada qual encarregado de supervisionar
um grupo de lojas — são brifados em outra videocon-
ferência. Essa chamada cobre estudos de casos, novos
temas de merchandising, produtos em destaque, resul-
tados em mercados de teste — tudo o que esses consul-
tores precisam para orientar proprietários e o pessoal
de lojas sobre as prioridades da semana. Quando saem
em campo, finda a chamada, os consultores sabem exa-
tamente o que informar às lojas, já que ouviram a in-
formação diretamente do topo. Nitidamente, o cuidado
em definir e manter as prioridades está compensando:
até julho de 2005, a 7-Eleven havia registrado 35 trimes-
tres consecutivos de crescimento de vendas, segundo o
critério de same-store.

Case motivadores à contribuição. Quando Thomp-
son chegou à Symantec, todo executivo promovido à
vice-presidência automaticamente ganhava uma BMW.
O bónus da alta gerência era pago todo trimestre e mais
frequentemente em dinheiro, em vez de ações. "Se a
cotação das ações andava mal, ninguém ligava", explica
Thompson."Temos [hoje] um plano de opções de ações
bastante abrangente, mas não universal. Uma das coi-
sas que reconhecemos logo no início foi que, para con-
tinuar crescendo ao ritmo que crescíamos, tínhamos
de ser mais seletivos na hora de distribuir opções, para
não diluir o valor das ações. Logo, nosso primeiro passo
foi identificar uma faixa de funcionários valiosos para
a empresa, mas que não precisavam deter participação
na empresa para vir ao trabalho, e focamos a remune-

ração deles em torno de um bônus em dinheiro. Em
seguida, aumentamos a participação dada a engenhei-
ros e outros indivíduos cruciais para o sucesso a longo
prazo." Ao premiar os dois grupos de modo distinto, o
novo esquema de compensação reconhece a distintiva
importância de cada um.

"Mudamos o alinhamento por toda a organização",
diz Thompson. "Agora, todo mundo recebe com base na
geração tanto de receita quanto de lucro. Minha visão
foi a seguinte: 'A maioria de vocês não tem nada a ver
com o lucro. Mas todos vocês tem alguma relação com
a receita, e por isso vamos reequilibrar nossos incenti-
vos para refletir tal realidade'."

• • •

É só questão de tempo para que os elementos enfer-
mos de uma organização passivo-agressiva superem os
sadios e deixem a organização em apuros financeiros.
Aliás, nossa pesquisa confirma o elo entre a saúde da
organização e sua rentabilidade. Quem classificou de
resiliente sua organização informou ainda uma renta-
bilidade acima da média com frequência quase duas
vezes maior do que quem disse pertencer a organiza-
ções passivo-agressivas (veja o quadro "Onde há saúde,
há lucro").

Embora uma total transformação da organização
passivo-agressiva seja impossível sem o envolvimento
da alta gerência, o pessoal na camada intermediária da
organização pode, sim, fazer a diferença em sua própria
esfera de influência.

Grandes organizações são compostas de várias di-
visões menores, sobrepostas. Ainda que não sejamos
totalmente independentes, a maioria de nós pode efe-
tuar mudanças em nossa esfera. Se é gerente de marca
de uma empresa passivo-agressiva, por exemplo, você
pode deixar claro para a equipe que honrar promessas
é importante. Em seguida, ache uma oportunidade de
provar o que diz — não com um castigo público, mas
com algum sinal de que as coisas mudaram. Se a equipe
de pesquisa de mercado avisar, por exemplo, que os gru-
pos de discussão foram adiados por duas semanas, mos-
tre decepção com o fato de que a promessa da equipe
não foi cumprida. Deixe isso bem claro na reunião com
todo o grupo, para que todos entendam a mensagem.

Quando é dada com clareza e consistência, uma
mensagem dessas é assimilada. Aos poucos, sua divisão
pode se converter numa ilha de iniciativa num mar de
lassidão. Talvez a empresa toda não vá mudar da noite
para o dia, mas com isso você começa a definir um novo
tom.

1. Além de aproximadamente 30 mil respostas coletadas em nosso website
(orgdna.com), nossa pesquisa incluiu também cerca de 20 mil respostas à
mesma sondagem obtidas ao longo do trabalho com clientes.
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