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m tempos de mudanças rápidas e alto grau de incerteza, estratégias de 
negócio aparentemente sólidas podem descarrilar com uma rapidez 
impressionante. Um concorrente novo entra no mercado com um produto 
mais barato; o gosto do consumidor se direciona rapidamente para uma 

nova tecnologia; acontecimentos no mundo conspiram contra o acesso a matérias-
primas fundamentais. As possibilidades de ruptura estratégica são intermináveis.

Para uma empresa ser bem-sucedida hoje, seus gestores precisam encontrar 
maneiras de melhorar a habilidade de suas unidades de negócios e da própria 
organização de identificar e reagir a mudanças no setor e no mercado. Seu objetivo: 
impulsionar a flexibilidade estratégica da empresa aprendendo de que forma é possível 
descobrir as rupturas potenciais com antecedência e responder rapidamente.

Para a maioria das empresas isso não é fácil, como notam Katsu 0hiko Shimizu, 
da University of Texas, e Michael Hitt, da Texas A&M University, ambas nos Estados 
Unidos. Em um artigo de 2004 publicado na Academy of Management Executive, eles 
apresentam claramente as barreiras enfrentadas pelas empresas para construir 
flexibilidade estratégica e identificam diversos passos que os executivos podem dar 
para superar esses obstáculos. As idéias dos dois, combinadas com os insights de outros 
especialistas e executivos de destaque, fornecem uma valiosa forma de trabalhar para 
melhorar a flexibilidade estratégica de sua organização.

O QUE É FLEXIBILIDADE ESTRATÉGICA
Shimizu e Hitt definem flexibilidade estratégica como uma capacidade da 

organização para:
Identificar mudanças importantes no ambiente externo à empresa.
Reconhecer e agir prontamente quando é tempo de parar ou inverter compro-

missos com recursos existentes.
A dinâmica paisagem competitiva dos últimos anos acelerou o processo que 

tornou essas capacidades necessárias.
Pensemos na Polaroid. Aquela que um dia foi a rainha da foto instantânea levou 

anos para tomar conhecimento e responder aos avanços da imagem digital. Quando 
ela finalmente o fez, era muito pouco e tarde demais.

Não está claro se a Polaroid não enxergou as mudanças em seu setor, se optou 
conscientemente por ignorá-las ou se não tinha recursos para responder efetivamente. 

Estratégias imutáveis são altamente questionáveis em tempos de 
incerteza. Especialistas sugerem uma abordagem adaptativa e os 
cinco passos para que esta seja bem-sucedida. Artigo Harvard



De todo modo, a empresa exemplifica o que este artigo sugere ser um tipo de 
rigidez, como contraponto à flexibilidade. Independentemente do que tenha sido sua 
estratégia corporativa, a Polaroid parecia inabalavelmente comprometida com o que 
foi traçado mesmo quando os avanços tecnológicos a tornaram irrelevante.

É muito fácil transformar a aparente incompetência da Polaroid em piada, mas 
quanto sua empresa está preparada para lidar com o imprevisto?

CINCO PASSOS PARA A FLEXIBILIDADE ESTRATÉGICA
Desenvolver e manter flexibilidade estratégica raramente é tarefa fácil, até 

porque os gestores de todos os níveis têm vieses psicológicos e organizacionais. As 
seguintes medidas podem, entretanto, ajudar sua organização a ter uma postura 
flexível em relação à estratégia:

1. Medir e monitorar resultados
Na Dow Corning Corporation, a equipe de management sênior revisa a 

performance estratégica de cada iniciativa importante da corporação no mínimo 
trimestralmente. “Na realidade, monitorar é um processo que já tem seu fluxo porque 
nós nos encontramos com freqüência para revisar e avaliar a performance de um 
projeto em relação a alvos predeterminados”, explica Scott Fuson, principal executivo 
de marketing da empresa. “A Dow Corning está envolvida com dúzias de mercados 
diferentes, nos quais tudo muda constantemente, então o monitoramento próximo é 
essencial para manter os projetos no caminho certo e dentro do orçamento.”

Também é importante para as organizações, como observam Shimizu e Hitt, 
pensar bem sobre o que devem medir. Por exemplo, se seu objetivo é abocanhar uma 
fatia do mercado dominada por um rival, você não pode apenas medir o total de 
vendas, porque o mercado pode ter crescido e, com isso, as vendas de seu concorrente 
terão aumentado também. De forma semelhante, se você está transferindo o foco para 
novas iniciativas em crescimento, não pode basear-se em medidas que foram feitas 
para monitorar o sucesso de negócios completamente maduros. Para aumentar ainda 
mais a capacidade de adaptação, Fuson aconselha as empresas a manter os projetos 
custeáveis e flexíveis, comprometendo recursos com novas iniciativas por etapas 
–principalmente no começo. “Se o monitoramento de repente indicar que uma 
mudança de direção pode melhorar significativamente o resultado, mas, ao mesmo 
tempo, o orçamento já tiver chegado a seu limite, a iniciativa inteira estará em perigo”, 
explica ele.

2. Ter alguém que banque o advogado do diabo
Líderes precisam estar conscientes de seus próprios vieses cognitivos, para que 

não fiquem presos a uma forma de olhar o mundo rígida demais. Nomear um 
colaborador confiável –melhor ainda se for mais de um –para assumir o papel de 
advogado do diabo dentro de sua equipe é uma maneira excelente de fazer isso, dizem 
Shimizu e Hitt.

E o que dizer de decisões sem a participação da equipe? Hitt explica que, por falta 
de tempo, os líderes constantemente tomam decisões estratégicas sozinhos. Isso, no 
entanto, não é bom. Dividir as idéias com os colegas e procurar o feedback deles pode 
ajudar –e muito– a manter a mente aberta.

O maior obstáculo para a “advocacia do diabo” é nossa resistência natural em 
sermos vistos como “pessoas do contra”. Os autores citam um caso da General Motors 
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como exemplo disso. Quando Roger Smith estava na direção da GM, qualquer um 
que apontasse um problema era rapidamente tido como negativista e como uma 
pessoa que não trabalhava bem em equipe. Debra Meyerson, professora associada das 
faculdades de pedagogia e de administração da Stanford University e autora do livro 
Tempered Radicals: How Everyday Leaders Inspire Change at Work (ed. Harvard 
Business School Press), explica que as empresas devem encorajar as pessoas a revelar 
seus pontos de vista mesmo –e principalmente– quando elas discordam da opinião 
dominante. “As organizações não vão aprender se todos pensam e falam da mesma 
maneira”, diz ela.

3. Buscar pontos de vista externos
Outra forma eficaz de mostrar os vieses da administração é manter a mente 

aberta às idéias daqueles com diferentes perspectivas, venham elas de fora de certa 
unidade ou de dentro da empresa –vieses geralmente não observados, como a 
tendência a fazer vista grossa a feedbacks negativos ou ser lento nas iniciativas, 
especialmente quando a rotatividade da alta gerência é baixa. Shimizu e Hitt afirmam 
que obter insights externos e novos é, portanto, muito importante em todos os níveis 
organizacionais. A seguir, alguns passos que as empresas podem dar para que isso 
aconteça:

Nomear rotineiramente novos membros vindos de fora da organização. Os novos 
diretores externos são obrigados a aprender sobre a empresa e, no processo, tendem a 
questionar políticas e práticas tidas há muito como garantidas.

Limitar o domínio dos executivos seniores. “A chegada de um novo presidente 
executivo vindo de fora”, dizem os autores, “proporciona uma oportunidade para uma 
organização rever antigas posições adotadas e corrigir erros de decisões estratégicas 
passadas.” Por exemplo, apesar de sua incrível atuação, os últimos dois presidentes 
executivos da Toyota saíram depois de quatro e seis anos de sua entrada na empresa, 
respectivamente.

Mudar os executivos de lugar constantemente. Muitas organizações já fazem 
rodízio de certos gestores como parte de seu programa de treinamento, mas ainda são 
muitas as que deixam as mesmas pessoas nas mesmas posições por anos a fio. Os 
resultados inevitáveis são o pensamento viciado e a inércia. Inversamente, a 
rotatividade não apenas aumenta o conhecimento e as habilidades de uma empresa, 
como enche os participantes de energia e motivação.

Explorar as alianças com parceiros. Alianças com outras organizações se tornaram 
passos estratégicos comuns, normalmente como forma de capitalizar mutuamente 
recursos complementares. Seja como for, essas alianças podem ser também excelente 
fonte de novas idéias, insights e aprendizado.

Criar grupos de consultoria ad hoc, ou seja, sob medida. Um presidente executivo 
ou um líder de unidade de negócios reúne um grupo informal com freqüência para 
ajudar a analisar e avaliar os resultados potenciais de decisões estratégicas importantes 
–por exemplo, “se” e “o quê” a empresa deve terceirizar e “para quem”. Os líderes 
devem ser claros sobre suas expectativas em relação ao que o grupo vai produzir e em 
que formato. Esses consultores são em geral executivos escolhidos de forma a abranger 
larga gama de expertise.

Shimizu e Hitt admitem que seus conselhos envolvem sempre alguma 
desvantagem e algum risco. Novos executivos e gerentes, por exemplo, podem 
redesenhar estratégias que têm sido eficazes apenas para deixar sua marca. A curva de 
aprendizado em um novo emprego deve ser levada em consideração.
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“Seja cuidadoso com pontos de vista externos”, aconselha Steve Odland, 
presidente do conselho de administração e presidente executivo da Office Depot, 
sediada em Delray Beach, Flórida, Estados Unidos. “Aqueles que não compreendem 
completamente sua empresa podem afastar você dos trilhos e destruir a proposta de 
sua marca. A inconsistência estratégica pode confundir clientes e, em caso extremo, 
destruir o valor para o acionista. Manter o equilíbrio é crucial.”

4. Enxergar as decisões como um portfólio de opções
Organizações geralmente têm iniciativas e projetos múltiplos encaminhados 

simultaneamente, e é muito importante que os líderes não deixem que um ou dois 
dominem sua atenção. Como o mercado está em constante mudança, iniciativas que 
podem parecer menos expressivas agora podem tornar-se as mais valiosas 
rapidamente. Shimizu e Hitt comentam que uma forma de manter uma perspectiva 
balanceada é periodicamente revisar os projetos e iniciativas da empresa como se 
fossem parte de um portfólio de opções. Fazendo isso, fica mais fácil realocar    
recursos de um projeto para outro, oferecendo uma chance maior de acordo com a 
situação do mercado.

Organizações menores tendem a ter menos iniciativas simultâneas, mas podem 
facilmente expandir seu portfólio de opções incluindo pequenas variações e 
experimentos.

5. Analisar o resultado e aplicar o aprendizado
A flexibilidade deriva da capacidade de aprender. Mas será que as organizações 

aprendem o máximo possível das iniciativas estratégicas tomadas? Provavelmente não. 
Os gestores tendem a fazer vista grossa ao negativo e a enfatizar o positivo. Seja como 
for, a única forma de maximizar o aprendizado é examinar cuidadosamente o que 
gerou resultados positivos e negativos. Se uma empresa adquirida tem desempenho 
sofrível, por exemplo, mas os executivos que encaminharam a aquisição aprendem 
muito com isso, eles podem vendê-la e aplicar o novo conhecimento para fazer 
melhores aquisições no futuro. Ou, se detectaram ineficácia na integração, podem 
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Para atingir flexibilidade estra-
tégica, as organizações precisam 
encarar a mudança como parte 
e s s e n c i a l  e  i n e v i t á v e l  d e  s e u  
crescimento. No entanto, poucos 
líderes corporativos cuidam disso. Na 
verdade, mesmo em situações de 
negócios imprevisíveis, os gestores 
tendem a concentrar quase toda a 
energia em executar com sucesso a 
estratégia. O que os gestores devem 
fazer é preparar-se para o futuro 
desconhecido, garantindo que seus 
funcionários estejam prontos para a 
mudança, venha esta de onde vier e 

quando vier. Em outras palavras, os 
funcionários têm de ser capazes de 
mudar de função, de mudar a 
maneira de executar o que fazem e 
de mudar de equipe de uma hora 
para outra. Se não houver essa 
mentalidade em sua organização, eis 
algumas medidas que você pode 
tomar, segundo os highlights do livro 
Manager’s Toolkit – The 13 Skills 
Managers Need to Succeed:

Desafiar a complacência.
Dar voz aos funcionários.
Encorajar o trabalho participativo.
Afastar o medo do horizonte.

Sua empresa está pronta para mudanças?

adiar o desinvestimento até entender 
melhor o problema.

Talvez não seja possível 
determinar o valor desse tipo de 
aprendizado, mas as organizações 
devem considerar isso parte do 
retorno de cada projeto. Em muitos 
casos, isso mudará seus pontos de 
vista significativamente. Um bom 
exemplo desse aprendizado,  
afirmam Shimizu e Hitt, é a Cisco 
Systems. A empresa cresceu 
consideravelmente por meio de uma 
série de aquisições. Os autores 
descobriram que seus executivos 
fazem um esforço conjunto para 
aprender o máximo possível com 
cada aquisição e tomam bastante 
cuidado para evitar a saída de pessoal 



com conhecimento expressivo sobre a empresa adquirida, seus setores e mercados. 
Esses funcionários podem tornar-se professores importantes, ajudando a organização 
a olhar para seus setores e seus mercados sob uma nova luz. A habilidade de adotar essas 
novas perspectivas é um elemento crucial na construção da flexibilidade estratégica. 

Este artigo foi escrito por Peter Jacobs, colaborador de Harvard Management Update. O quadro foi escrito 
por Siobhan Ford, colaborador da mesma publicação.
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