


Ferramentas de

cooperação
mudança

Clayton M. Christensen, Matt Marx e Howard H. Stevenson

Há uma série de instrumentos de incentivo e
coação para levar o pessoal a trabalhar em
sintonia e promover mudanças. Mas o gerente
só terá sucesso se escolher a ferramenta
certa para a situação que enfrenta.

A PRINCI PAL FU NÇÃo DA GERÊNCIA é fazer com que o pessoal
trabalhe junto de modo sistemático. Assim como o regente
de uma orquestra, o gerente dirige o talento e a atuação de
vários indivíduos para produzir o resultado desejado. É um
trabalho complicado, e mais ainda quando se quer levar a or-
ganização a mudar, em vez de seguir do jeito que está. Até
o melhor dos executivos pode tropeçar ao tentar convencer
as pessoas a perseguirem, juntas, uma nova meta.

Foi o que ocorreu com Durk Jager na Procter & Gamble.
Prata da casa, respeitadíssimo e com pouco tempo na pre-
sidência, Jager lançou em 1999 o Organization 2005, um
programa de reestruturação que prometia mudar a cultura
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da P&G. Só que nem todos achavam que mudança tão ra-
dical era necessária, ou que a saída para mudar era investir
menos nas grandes marcas da empresa para financiar pro-
dutos novos, radicais. Houve um motim e Jager foi obrigado
a renunciar com apenas 17 meses no comando.

Jager sofreu essa derrota tão pública porque não indu-
ziu o pessoal da P&G a cooperar — requisito indispensá-
vel de qualquer iniciativa de mudança. Para obter a co-
operação o gerente tem uma série de ferramentas a seu
dispor, como incentivos financeiros, palavras de moti-
vação, programas de treinamento e a pura e simples ame-
aça. Mas, embora a maioria dos gestores competentes
conheça bem as ferramentas de cooperação disponíveis,
observamos que há uma certa incerteza em relação a
quais delas usar. A eficácia de uma ferramenta depende
da situação da empresa. Neste artigo, que emprega certas
idéias de Do Lunch or Be Lunch, de Howard Stevenson e
Jeffrey Cruikshank, explicamos como escolher a ferra-
menta certa e damos dicas ao gestor cogitando mudanças.

Qual o nível atual de sintonia?
Tendo observado de perto o sucesso e o fracasso de geren-
tes ao longo dos anos, concluímos que o primeiro passo de
qualquer iniciativa de mudança deve ser avaliar o nível de
sintonia na empresa em dois aspectos críticos. Primeiro é
preciso saber se o pessoal está de acordo em relação àquilo
que quer: resultados que busca de sua atuação na organi-
zação, valores e prioridades e concessões que se dispõe a
fazer para atingir esses resultados. Na Microsoft, por
exemplo, uma meta comum sempre uniu o pessoal: domi-
nar a área de trabalho, o desktop, dos computadores. Em-
bora sempre vá haver exceções aqui e ali entre os quadros,
o tema historicamente definiu a cultura da empresa. O se-
gundo aspecto é o consenso existente em relação a causas
e efeitos, aos atos que levarão ao desfecho desejado. Se
existe uma visão comum de causas e efeitos, provavel-
mente haverá acordo entre as pessoas em relação a pro-
cessos a adotar — sintonia nitidamente ausente na P&G
quando Jager tentou transformar a empresa.

O quadro "Matriz da sintonia" ilustra essas dimensões.
O eixo vertical retrata a sintonia entre os membros de
uma organização em relação àquilo que querem, en-
quanto o horizontal retrata o grau de consenso sobre cau-
sas e efeitos. Indivíduos em organizações no quadrante su-
perior à esquerda têm expectativas similares em relação
ao que ganharão por atuar na organização, ainda que pos-
sam divergir em relação às medidas exigidas para satisfa-
zer tais expectativas. Era a situação da Microsoft em 1995,

Matriz da sintonia
Um líder interessado em lançar a organização em uma nova di-

reção precisa primeiro saber qual o grau de sintonia do pessoal

em duas dimensões: aquilo que espera do trabalho na empresa

e causas e efeitos — ou como chegar àquilo que deseja. Um

alto nível de concordância nas duas dimensões, como o regis-

trado na Apple Computer, requer um instrumental de mudança

totalmente distinto do exigido, por exemplo, em ambientes de

baixa sintonia.

quando a Netscape ameaçava virar a principal interface
entre o usuário e o computador. Todos na empresa que-
riam o mesmo — preservar o domínio da Microsoft no
desktop —, mas a princípio havia pouco consenso sobre o
caminho a seguir para se atingir a meta.

Em comparação, muitas empresas que empregam
gente terceirizada e trabalhadores sindicalizados estão no
canto inferior direito. Ainda que tenha pouco apreço
pelas metas da empresa, esse pessoal está disposto a se-
guir os procedimentos ditados se julgar que as medidas
produzirão os resultados desejados.

No quadrante superior da direita ficam empresas cujos
funcionários estão de acordo em relação ao que querem
e a como chegar lá. Um nítido consenso nos dois aspectos
torna altamente resistente a mudanças a cultura de uma
organização dessas. Em geral, o pessoal nela está satisfeito
com o que obtém do trabalho e tem uma visão comum
sobre como preservar o status quo.

Clayton M. Christensen (cchristensen@hbs.edu) é titular da cátedra Robert and Jane Cizik Professor of Business Administra-
tion da Harvard Business School, em Boston. MattMarx (mmarx@hbs.edu) é aluno de doutorado da Harvard Business School.
Howard H. Stevenson (hstevenson@hbs.edu) é titular da cátedra Sarofim-Rock Professor of Business Administration da
Harvard Business School e vice-diretor da Harvard University Resources and Planning. É, também, presidente do conselho
da Harvard Business School Publishing.
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O último cenário é o do quadrante inferior esquerdo da
matriz de sintonia. Nele, não há acordo em relação ao que
se deseja e nem em relação a como o mundo opera. A pe-
nínsula dos Bálcãs, com seus povos em eterno conflito,
exemplifica essa falta de consenso. Voltaremos a cada si-
tuação nas páginas a seguir.

É importante observar que não há uma posição neces-
sariamente "ideal" nessa matriz de sintonia. Para escolher
ferramentas que realmente fomentem a cooperação entre
o pessoal, o gerente deve determinar onde sua organização
se enquadra. Aquilo que levará funcionários de um qua-
drante a apoiar uma campanha de mudança pode muito
bem ter o efeito oposto em gente situada em outro qua-
drante. Aliás, a maioria das ferramentas para promoção da
cooperação será inútil em qualquer das situações.

Do consenso à cooperação
É possível dividir as ferramentas da cooperação em qua-
tro grandes categorias: poder, gestão, liderança e cultura.
No quadro "Os quatro tipos de ferramenta de coope-
ração", cada categoria foi justaposta a um quadrante da
matriz de sintonia. Embora não seja rígida, essa circuns-
crição pode dar ao gerente uma noção sobre as ferramen-
tas de eficácia mais provável em cada situação.

Ferramentas de poder. Quando há pouco consenso
entre membros de uma organização nas duas dimensões
da sintonia, somente "ferramentas de poder" — ordem,
força, coação, ameaça — serão capazes de gerar coope-
ração. Líder da Iugoslávia durante boa parte da Guerra
Fria, o marechal Josip Broz Tito era mestre no uso desse
tipo de ferramenta. Reuniu os grupos étnicos da penín-
sula balcânica — distintos, antagônicos — em uma nação
relativamente artificial e disse, na prática, algo como:
"Não me importa se vocês concordam comigo ou uns com
os outros em relação ao que querem da vida ou a como

controle (o chefe de RH do Bank One recebia mais de US$
5 milhões ao ano), Dimon se reuniu com cada executivo
pessoalmente para dizer que seu salário era alto demais —
e cortou centenas de contracheques em 20% a 50%. Capita-
neou a troca dos vários sistemas de TI por uma plataforma
única e ameaçou tomar todas as decisões ele mesmo se a
equipe de TI não chegasse a uma decisão em seis semanas.
Tirou da lista de "prospecção" do banco de investimento do
grupo centenas de empresas de pequeno e médio porte ja-
mais visitadas e passou tal relação para o braço de pessoas
jurídicas, que podia ir atrás desses potenciais clientes. Além
disso, Dimon reformou os sistemas de controle para que ge-
rentes de agências, que recebiam um bônus modesto por
cumprir cotas de venda de hipotecas e outros produtos, pu-
dessem agora perder o emprego se não atingissem as metas.

Incluímos três ferramentas no quadro — negociação,
planejamento estratégico e incentivos financeiros — para
ilustrar a tese. As três só serão úteis se houver algum acordo,
ainda que mínimo, nas duas dimensões da matriz. Em cená-
rios de feroz divergência — seja no Oriente Médio, seja no
triste choque da direção da Eastern Air Lines com o sindi-
cato de mecânicos —, a negociação em geral não funciona.
Um líder pode usar o planejamento estratégico para deci-
dir qual deve ser o passo seguinte da organização, mas na
falta de um certo grau de concordância nas duas di-
mensões, o. plano estratégico em si não vai promover a ati-
tude de cooperação exigida para se atingir a meta.

Já incentivos financeiros — basicamente pagar ao traba-
lhador para concordar com a chefia — podem ter efeito in-
desejado em cenários de baixo consenso. É o que ocorre no
ensino público básico nos Estados Unidos, que definitiva-
mente está no quadrante inferior esquerdo da matriz de
sintonia. Professores, contribuintes, diretores, pais, alunos e
políticos têm prioridades divergentes e discordam veemen-
temente sobre como reformar o sistema. A maioria dos es-

UM GERENTE SENSATO EM UM AMBIENTEde baixo consenso
não aceitaria liderar um programa de mudança sem a
autoridade para utilizar as ferramentas de poder certas.

chegar lá. O que quero é que fitem bem essa arma e co-
operem". A tática funcionou, e a região dos Bálcãs viveu
em relativa paz durante décadas.

Não queremos sugerir, naturalmente, que o gerente
saque uma pistola no trabalho. Mas, quando as facções da
organização não chegam a um acordo sobre o que querem
ou como agir, a única saída é usar ferramentas de poder. Foi
o que fez Jamie Dimon, hoje cabeça do JPMorgan Chase, du-
rante a integração do banco a sua empresa antiga, o Bank
One. Como achava que a remuneração ali era algo fora de

quemas de custeio segundo o rendimento não produziu
mudanças duradouras nas escolas, pois nesse contexto o in-
centivo financeiro é uma ferramenta inadequada.

Uma ferramenta de poder pode ser extremamente eficaz
em situações de baixa concordância. O segredo é ter auto-
ridade para usá-la. Às vezes, o gerente se vê em circunstân-
cias balcanizadas — mas não tem poder para empunhar as
únicas ferramentas que levariam à cooperação na situação
em questão. Se tiver de liderar a equipe de um projeto ma-
tricial cujos membros têm interesses conflitantes com as
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metas do projeto, por exemplo, será difícil registrar sucesso.
Assim como um carpinteiro jamais partiria para o trabalho
sem as ferramentas necessárias a tiracolo, um gerente sen-
sato em um ambiente de baixo consenso não aceitaria lide-
rar um programa de mudança sem a autoridade para utili-
zar as ferramentas de poder certas.

Ferramentas de gestão. O foco das ferramentas de co-
operação para a mudança no quadrante inferior direito
da matriz de sintonia está na coordenação e em processos.
Aqui entram treinamento, procedimentos operacionais
padrão e sistemas de mensuração. Para que funcionem, os
membros do grupo devem concordar em relação a causas
e efeitos, mas não necessariamente desejar o mesmo de
sua participação na organização.

Em muitas empresas, por exemplo, um operário sindi-

calizado vai para o trabalho por razões muito distintas das
de um alto gerente de marketing. Mas, se concordarem
que certos procedimentos de produção resultarão em
bens com níveis desejados de qualidade e custo, ambos
irão cooperar para seguir esses procedimentos.

Sistemas de mensuração também podem promover a co-
operação em um cenário desses. Durante as primeiras duas
décadas de existência da Intel, o indicador de rentabilidade
mais aceito era a margem bruta por wafer, ou lâmina de si-
lício. Na década de 1980, a linha de memória DRAM da em-
presa, que tivera altas margens na década de 1970, penava
com a concorrência das japonesas. Focados no indicador
padrão — e mesmo sem ordens explícitas da cúpula —, ge-
rentes de nível médio de várias partes da empresa coopera-
ram para priorizar a produção de microprocessadores, cujas

Os quatro tipos de ferramenta de cooperação
Quando o pessoal de uma organização não chega a um acordo sobre aquilo que quer e como atingir os

resultados desejados, a única saída para gerar cooperação são "ferramentas de poder"— basicamente,

variações de coação e de ordem. Se as pessoas desejam a mesma coisa, mas não há acordo sobre como

chegar lá,"ferramentas de liderança" como o exemplo de superiores e o carisma, podem levá-las a um

consenso. Se há forte concordância em torno de causas e efeitos, mas pouca em relação àquilo que se

quer, o líder pode empregar "ferramentas de gestão", como treinamento e sistemas de mensuração.

Empresas nas quais há sintonia entre o pessoal nas duas dimensões da matriz (e, portanto, satisfação

com o status quo) possuem culturas muito fortes e difíceis de mudar. Em tais circunstâncias o máximo

que se pode obter são ajustes mínimos de rota com o uso de "ferramentas de cultura" como rituais e

folclore. Há outras ferramentas à disposição de gerentes — como negociação e incentivos financeiros

—, mas só surtirão efeito se houver um mínimo de consenso nas duas dimensões da matriz.
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margens haviam ultrapassado as da memória DRAM.
Ferramentas de liderança. Ferramentas úteis no qua-

drante superior esquerdo da matriz tendem a ser volta-
das a resultados, e não a processos, e podem promover a
cooperação desde que haja um alto grau de consenso de
que a mudança condiz com a razão pela qual o pessoal
decidiu participar da empreitada — ainda que haja
pouco acordo em relação a como promover a mudança.
Um líder carismático e respeitado pelos subordinados,
por exemplo, em geral não tenta mostrar às pessoas
como atingir a meta. O que faz é motivar o pessoal a
"arregaçar as mangas". Um bom gerente de vendas em-
punha bem esse tipo de ferramenta.

Bill Gates usou a ferramenta de liderança que chama-
mos de visão em um comunicado ao pessoal em 1995 in-
titulado Internet Tidal Wave. Isso ajudou a organização
a entender que para manter o domínio no software (o
que todos queriam) seria preciso aceitar sem reservas
que a incipiente World Wide Web viraria parte integral
da computação — e não mero apêndice de aplicativos de
desktop, então dominantes —, algo que contrariava
crenças arraigadíssimas da maioria do pessoal da em-
presa. A reação feroz da equipe do Internet Explorer
causou danos à Netscape e garantiu à Microsoft mais de
90% do mercado de navegadores de internet. Diante da
concorrência acirrada da Google em fins de 2005, Gates
lançou mão outra vez da técnica em um comunicado li-
gado à "onda de serviços" que pedia prioridade à venda
de assinaturas de software, e não do produto embalado.

Um gesto visto como inspirador e visionário por funcio-
nários no quadrante superior esquerdo da matriz pode ser
recebido com indiferença ou desdém por aqueles nos qua-
drantes de baixo. Peguemos uma declaração de visão.
Quando integrantes de um grupo trabalham com a mesma
meta em mente, um enunciado que expresse aonde a or-
ganização precisa chegar pode energizar e inspirar. Já na
falta desse acordo, a declaração de visão pouco fará no sen-
tido de alterar o comportamento das pessoas — o máximo
que causará é uma manifestação coletiva de ceticismo.

Ferramentas de cultura. Em organizações situadas no
quadrante superior direito as pessoas irão cooperar de
modo quase automático para seguir na mesma direção. O
forte consenso em relação a prioridades, e às medidas que
levarão a empresa a atingir essas metas, é a essência de
uma cultura forte. Como afirmou Edgar Schein, do MIT,
em Organizational Culture and Leadership, a cultura é "um
padrão de premissas básicas comuns adquirido por um
grupo durante a resolução de problemas de adaptação ex-
terna e integração interna — padrão que funcionou bem
o bastante para ser considerado válido e, portanto, trans-
mitido a novos membros como o modo correto de perce-
ber, interpretar e se sentir em relação a esses problemas".
Em organizações com uma cultura forte as pessoas instin-
tivamente priorizam opções similares e sua visão comum
de como funciona o mundo significa que é preciso pouco

debate sobre a melhor maneira de contemplar tais priori-
dades. Sob muitos aspectos, uma empresa dessas pode se
administrar sozinha.

Mas essa mesma fortaleza pode tornar a organização al-
tamente retrataria à mudança. Ferramentas culturais — ri-
tuais e folclore, por exemplo — só facilitam a cooperação
no sentido de preservação do status quo; não são instru-
mentos de mudança. Nesse quadrante também é possível
usar ferramentas de liderança e de gestão para promover a
cooperação — mas, de novo, apenas para reforçar ou acen-
tuar a cultura vigente. Um gestor em uma empresa dessas
pode se julgar um líder visionário interessado em traçar
uma nova rota para a organização. Talvez resolva usar uma
declaração de visão como ferramenta para analisar e refinar
a visão que tem em mente. Mas como ferramenta de mu-
dança? Funcionários no quadrante superior direito, o da
cultura forte, raramente cooperam com uma estratégia em
conflito com suas crenças, arraigadas e partilhadas, sobre o
que querem e como chegar lá. Carly Fiorina aprendeu essa
lição a duras penas na Hewlett-Packard ao tentar mudar o
chamado HP Way. Seus famosos embates com o.pessoal e
o conselho da HP resultaram em sua demissão, em 2005, na
esteira da polêmica fusão da empresa com a Compaq. Na
prática, como devia ter entendido Durk Jager, da P&G, as
únicas ferramentas a serem usadas são aquelas eficazes no
domínio no qual estão os funcionários — e, em culturas for-
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tes como as do quadrante superior direito, uma ferramenta
dessas promove, na melhor das hipóteses, a cooperação
com mudanças graduais.

O que um gerente pode —
ou não — fazer
Observamos anteriormente que não há posição "ideal"
na matriz da sintonia. Cada quadrante traz desafios pró-
prios. A posição de uma empresa pode refletir o estágio
no qual se encontra no ciclo de vida e é amplamente de-
terminada por seu sucesso até ali. A maioria parte da es-
querda e, em geral, da base da matriz, onde o fundador de-
cide o que é prioridade e o que será feito para a
consecução das metas. Se o pessoal desenvolve métodos
eficazes, que levam ao êxito, vai haver uma alta no con-
senso no eixo horizontal da sintonia, em tomo de medidas
que produzem os resultados desejados. Com o sucesso da
empresa, quem se ajusta a esse modo de operar, e quer o
que a alta diretoria quer, tende a ser promovido. Quem
não enquadra tende a partir. O sucesso é, portanto, o me-
canismo que gera consenso em relação àquilo que o pes-
soal quer e a como atingir tais metas. O sucesso leva a or-
ganização rumo ao quadrante superior direito.

Já crises e derrotas podem destruir o consenso e derru-
bar a organização para o quadrante inferior à esquerda.
Uma crise corrói a anuência ou a unanimidade do pessoal
em relação às medidas que é necessário tomar. Um gestor
capacitado e disposto a usar ferramentas de poder du-
rante uma crise pode levar o pessoal a cooperar para um
curso de ação corretivo — desde que saiba para onde a or-

ganização deve ir e o que deve ser feito para que chegue
lá. É por isso que especialistas em mudança organizacio-
nal costumam sugerir a "criação de uma crise", algo que
colocaria os funcionários em uma situação na qual se-
riam compelidos a cooperar.

Embora a estratégia de fabricação de crises tenha méri-
tos, essa solução simples tem seus poréns: e se o presidente
vislumbra a necessidade de mudança de rota quando a em-
presa ainda vai bem — quando a crise está no futuro, não
no presente? E se essa empresa saudável tiver, ainda por
cima, uma cultura forte? Foi a situação enfrentada por
John Sculley, presidente da Apple Computer de 1983 a 1993.
Depois de uma carreira triunfal na PepsiCo, Sculley era um
executivo excepcional. Durante seus primeiros anos na
Apple, a empresa seguiu prosperando. Em fins da década de
1980, porém, Sculley enxergou problemas lá na frente e
sentiu que a estratégia teria de mudar — de três maneiras
específicas. Primeiro, sentiu a ameaça de empresas então
engatinhando, como a Dell — que buscavam um jeito de
produzir micros de alto desempenho com um modelo de
negócios de baixo custo. Sculley afirmou que a Apple teria
de partir com tudo para esse segmento do mercado, cor-
tando em até 75% os preços para neutralizar o ataque. Se-
gundo (e antes ainda da chegada do Windows, da Micro-
soft), instou a Apple a abrir a arquitetura de seu célebre
sistema operacional e a passar a vender o produto. Ter-
ceiro, viu que aparelhos portáteis, de mão, seriam um im-
portante mercado para crescer. Hoje vemos que Sculley
vislumbrou o futuro do setor com notável clareza.

Mas ser um líder visionário não basta. Quando conclui
que é preciso mudar de rota, um executivo como Sculley

Ferramentas políticas
Em instituições com culturas arraigadas

(as do quadrante superior direito do qua-

dro"Matrizda sintonia")é possível usara

democracia como instrumento de estí-

mulo à cooperação. Um insight impor-

tante do modelo aqui apresentado é que a

democracia só vinga quando as pessoas

estão de acordo nas duas dimensões da
matriz: aquilo que querem e relações de

causa e efeito. O próprio funcionamento

da democracia depende da existência de

fortes crenças culturais em geral associa-

das a certas religiões. A religião na raiz

desse tipo de cultura prega que todo indi-

víduo é livre e que deve, por vontade pró-

pria, ser honesto e respeitar a vida, a pro-

priedade alheia e a igualdade de

oportunidades do próximo — pois, ainda

que escape ao poder policial, haverá al-

guma forma de recompensa ou castigo

em outra vida. Quando bem aplicadas na

prática — e combinadas à noção de que

todo indivíduo tem o direito à liberdade

de escolha religiosa—, essas crenças pro-

duziram sociedades de sucesso na índia,

nojapão, nos Estados Unidos, na Europa

ocidental. São práticas tão enraizadas, e
há tanto tempo aí, que quase toda pessoa

nessas sociedades, seja qual for sua opção
religiosa, hoje comunga com esses valores

e se situa no quadrante superior direito

da matriz de sintonia. A vasta maioria dos

integrantes dessas culturas obedece à lei

de livre e espontânea vontade — e, com

isso, a democracia funciona.

Volta e meia há a tentativa (por parte

dos EUA, em particular) de impor a de-

mocracia em um país cuja população não

se situa nesse quadrante da matriz de sin-

tonia — país no qual a religião ou outras

instituições não produziram o consenso

cultural condizente com princípios demo-

cráticos. Em geral, quando os EUA dispa-

ram a ordem para que um país desses

estabeleça em um piscar de olhos uma
democracia estável, o resultado é o caos.

O crime, a corrupção e a evasão de im-
postos que caracterizam boa parte da

sociedade na Rússia, o colapso da ordem

civil no Haiti e o dilema trágico e oneroso

que os EUA hoje enfrentam no Iraque

estão aí para provar que não há como a

democracia funcionar na ausência de

condições prévias que a viabilizem.
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O FORTE CONSENSO EM RELAÇÃO a prioridades e às medidas
que levarão a empresa a atingir essas metas é a
essência de uma cultura forte.

deve considerar em que ponto da matriz de sintonia está
o resto dos funcionários. Na Apple, o pessoal definitiva-
mente estava no quadrante superior direito — para alguns,
a cultura da empresa era um "culto". Sculley lançou mão de
reorganizações, demissões, sistemas de controle, incenti-
vos financeiros, treinamento, sistemas de mensuração, pro-
cedimentos-padrão, declarações de missão, superioridade
em vendas, planejamento estratégico e muitas outras táti-
cas para obter apoio para as mudanças que vislumbrava.
Nada funcionou. O pessoal da Apple se recusava a ouvi-lo.

Com ferramenta após ferramenta incapaz de gerar a
mudança que desejava, Sculley foi perdendo credibilidade
aos olhos do conselho e dos funcionários. Em 1993, foi
mandado embora. Em seu lugar entrou Michael Spindler,
diretor do próspero braço europeu da empresa. Spindler
também descobriu que as únicas ferramentas de coope-
ração a seu dispor eram aquelas que reforçavam a cultura
da Apple, e depois de três anos seria demitido. Seu posto
foi ocupado por Gil Amelio, que havia tirado do atoleiro
a National Semiconductor — e que tentaria repetir o feito
na Apple. Depois de 18 meses, estava fora.

Incapaz de achar outro executivo qualificado, e já deses-
perado, o conselho da Apple instalou na presidência, em ca-
ráter interino, o fundador da empresa, Steve Jobs. Jobs ba-
sicamente deixou de tentar mudar as coisas. Em vez disso,
conclamou o pessoal a voltar a criar produtos atraentes,
inovadores e sofisticados, como o iMac e o iPod. Hoje, a
Apple domina o setor de música digital. Mas, se houvesse
ferramenta capaz de promover o apoio ao novo rumo vis-
lumbrado por Sculley em uma cultura forte como a da em-
presa, a Apple poderia ter colhido boa parte dos frutos que
acabaram nas mãos de Compaq, Dell e Microsoft.

A ferramenta da desaglutinação
Nem tudo está perdido para o dirigente que sente a neces-
sidade de mudar uma empresa de sucesso antes que uma
crise se instale. É possível usar a ferramenta da desagluti-
nação: o desmembramento da organização em unidades.
Com isso, o líder da nova divisão pode criar outro con-
senso entre os funcionários em relação àquilo que que-
rem e a como chegar lá — enquanto na divisão original a
cultura anterior segue reinando.

A lógica da desaglutinação é eliminar a necessidade de
cooperação entre grupos com metas opostas. Foi como a
Hewlett-Packard conseguiu triunfar com impressoras a jato

de tinta enquanto o braço de impressoras a laser avançava
com um modelo de lucro muito distinto. A HP desagluti-
nou a área de impressoras: deixou a divisão a laser em
Boise, no Idaho, e criou uma unidade a jato de tinta em
Vancouver, Washington. A IBM também seguiu forte em
computadores por muitos anos (enquanto as rivais em
mainframes e minicomputadores naufragavam) graças a
essa ferramenta. Quando o minicomputador começou a
causar distúrbios na área de mainframes, a IBM abriu uma
divisão em Rochester, no Minnesota, para se dedicar a mi-
nicomputadores, cuja criação, produção e venda exigiam
um modelo econômico muito diferente do de mainframes.
Quando o computador pessoal veio abalar o minicomputa-
dor, a IBM desaglutinou uma vez mais, criando outra di-
visão isolada em Boca Raton, na Flórida, com um modelo
de negócios sob medida para esses aparelhos. Se os execu-
tivos da IBM tivessem tentado convencer gerentes e fun-
cionários da divisão original de computadores a apoiar
uma só estratégia, um só modelo econômico e uma só cul-
tura para o êxito simultâneo em mainframes, minicompu-
tadores e PCs, a tática não teria dado certo.

Domínio de ferramentas de
cooperação na Continental Airlines
É raro, naturalmente, que todos os funcionários de uma
empresa estejam na mesma posição na matriz de sintonia
em determinado momento ou ao longo do tempo. O
grupo de fundadores e a cúpula gestora podem estar no
quadrante superior direito enquanto o pessoal na manufa-
tura está no inferior direito. Vendas e criação podem estar
no quadrante superior esquerdo e ter uma noção comum
daquilo que é importante, mas se recusarem a acatar
padrões e processos que são eficazes no inferior direito. In-
felizmente, a maioria dos gestores possui um instrumental
limitado e, logo, só pode administrar com sucesso em cer-
tos contextos. Uma das mais raras habilidades de gestão é
a capacidade de entender que ferramentas surtirão efeito
em cada situação — e não gastar energia à toa ou correr o
risco de perder credibilidade com instrumentos inúteis.

Gordon Bethune, presidente da Continental Airlines de
1994 a 2004, tinha esse raro dom. Em dez anos, Bethune era
o décimo executivo a presidir a companhia aérea, que
vinha de um período no qual tivera os piores índices da
área em bagagem extraviada, queixas de passageiros, over-
booking e pontualidade de vôos. A Continental pedira con-
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cordata duas vezes na década anterior e vinha perdendo
US$ 55 milhões por mês apesar de anos cortando custos.

Embora já fosse diretor de operações, Bethune recusara
duas vezes o convite para chefiar a empresa. Da primeira
vez, teria ocupado o posto interinamente durante uma li-
cença de seis meses do presidente. Da segunda, assumiria
o comando quando o então presidente decidisse se apo-
sentar. Embora respeitasse Bethune, o conselho achava
que a única saída para a empresa voltar a ter lucro era cor-
tando ainda mais os custos — algo que, na opinião de Be-
thune, seria desastroso, não redentor. Diante dessa consi-
derável divergência, Bethune sabia que estaria de mãos
atadas sem a plena autoridade conferida pelo cargo — se
fosse apenas um "interino" ou "provável sucessor".

Mesmo quando o conselho empossou Bethune na pre-
sidência, poucos na casa concordavam com a visão hetero-

de "Neutron Jack" por usar ferramentas de poder para aglu-
tinar uma empresa então composta de braços com culturas,
procedimentos operacionais e expectativas radicalmente
distintas em relação a crescimento e rentabilidade. En-
quanto martelava no conglomerado o lema de que cada di-
visão devia ser a primeira ou a segunda no respectivo setor,
a GE foi avançando do canto inferior esquerdo da matriz
para o superior direito. Já Welch passou a priorizar ativida-
des de reforço da cultura, como a formação de gerentes
promissores no campus da empresa em Crotonville.

Naturalmente, o êxito de Bethune e Welch é ao mesmo
tempo bom e ruim para seus sucessores. Enquanto a co-
munhão de propósitos e o consenso em torno de meios para
se chegar a tais fins forem adequados para os desafios da em-
presa, Larry Kellner e Jeffrey Immelt têm tudo para seguir re-
gistrando sucesso com as ferramentas de cooperação que ré-

UMA DAS MAIS RARAS HABILIDADES de gestão é o poder de
entender que ferramentas surtirão efeito em cada situação

- e não gastar energia à toa com instrumentos inúteis.

doxa do executivo de que a Continental precisava dar mais li-
berdade ao pessoal e gastar mais para sair da concordata. Em
From Worst to First, Bethune relata que quando o braço ope-
racional rechaçou uma ordem sua — pintar de novo a frota
de mais de 200 aviões da empresa — foi preciso disparar
ameaças para que obedecessem. Bethune achava, ainda, que
o pessoal de atendimento ao cliente microgerenciava a clien-
tela por seguir à risca um interminável manual de instruções
— ao qual ele ateou fogo no estacionamento da empresa.

Tendo vencido certas batalhas no grito, Bethune regis-
trou um par de conquistas e passou a levar a empresa do
quadrante inferior esquerdo para o superior direito.
Quando a empresa começou a se reerguer, foi a hora de em-
pregar ferramentas de gestão mais tradicionais, incluindo
incentivos financeiros. No mês seguinte à oferta de um
bônus de US$ 65 por funcionário a cada mês que a Conti-
nental ficasse entre as cinco melhores em pontualidade, a
empresa foi para o quarto lugar no ranking e para o pri-
meiro no mês subseqüente. Nosso modelo sugere que um
incentivo desses não teria surtido efeito no contexto de des-
confiança e discórdia que caracterizava a empresa quando
Bethune assumiu. Em 1998 a Continental registrara 11
meses ininterruptos de alta no lucro e conquistara dois prê-
mios consecutivos da J.D. Power and Associates. Bethune
passou os últimos anos da carreira empunhando ferramen-
tas do quadrante superior direito, empenhado em reforçar
o que se tornou uma cultura altamente produtiva.

A seleção oportuna de ferramentas por Bethune foi simi-
lar à de Jack Welch na General Electric, apelidado no início

ceberam ao tomar posse. Já se uma alteração no cenário
competitivo exigir mudanças consideráveis naquilo que o
pessoal quer ou nas medidas necessárias para honrar as
metas, os dois podem constatar que o instrumental usado por
seus antecessores para reerguer a organização não pode ser
empregado de modo eficaz no quadrante da cultura forte.

Muito se falou, por exemplo, sobre o êxito do ex-presi-
dente da IBM Lou Gerstner em transformar a empresa de
titã industrial a potência em serviços. Administrar uma
transformação nunca é fácil. Nosso modelo sugere,
porém, que Gerstner teve sorte ao assumir o comando
quando a IBM estava em genuína crise, perdendo bilhões
de dólares — situação que exigia ferramentas de poder.
Com o amadurecimento do negócio de serviços, seu suces-
sor, Sam Palmisano, talvez enfrente um desafio mais difí-
cil. Não há, no momento, uma crise que permita o uso efi-
caz de ferramentas de poder para iniciar uma marcha
cooperativa rumo a um novo horizonte. O desafio cultu-
ral diante de Palmisano provavelmente será mais espi-
nhoso do que a crise enfrentada por Gerstner.

Bethune, Welch e Gerstner foram abençoados com o ins-
tinto para escolher a ferramenta certa na hora certa. Nossa es-
perança é que ao explicar melhor como funciona esse ins-
tinto, até quem não nasceu sabendo como capitanear uma
mudança possa aprender a agir com mais eficácia em uma si-
tuação dessas.
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review, ano 84, n. 10, p. 44-52, out. 2006.




