
Radiografia da estrutura e organização interna da grande empresa espanhola  
 
Adaptar-se ou morrer. Esta tem sido a máxima das empresas do mundo todo nas últimas 
décadas, período em que foram modificando suas estratégias de crescimento e redesenhando 
suas formas de organização interna para se ajustar ao ambiente competitivo que as rodeia. 
Teria essa evolução seguido um padrão universal?  
 
Nos EUA, por exemplo, até os anos 60, passou-se da integração vertical e da combinação 
horizontal para a diversificação do produto e à internacionalização. No tocante à forma da 
organização, as empresas passaram de uma estrutura centralizada para outra em que a 
centralização se limitava apenas às decisões estratégicas. Esse formato foi batizado de 
multidivisional.  
 
Os anos 60 e 70, com a onda de fusões e aquisições, trouxeram novos ares às estratégias de 
crescimento, dando origem à política de diversificação não relacionada sob a forma de 
conglomerados.   Nos anos 80, e sobretudo nos anos 90, voltou-se a falar novamente em 
especialização.  
 
Enquanto isso, na Europa, análises realizadas nas grandes empresas do Reino Unido, França e 
Alemanha indicavam que o padrão de crescimento era muito semelhante ao do continente 
americano até os anos 70. Contudo, a adoção crescente de uma estrutura multidivisional não 
chegou aos níveis alcançados nos EUA. Foi somente nas décadas de 80 e de 90 que essa 
prática “pegou”. Nas últimas duas décadas do século 20, as empresas européias se 
diversificaram e se estruturaram em divisões mais do que nos anos 70.  
 
No caso da Espanha, havia uma lacuna empírica sobre o tema que os professores da 
Universidade de Salamanca, María José Sánchez Bueno, José Ignacio Galán Zazo e Isabel 
Suárez González procuraram preencher com um estudo intitulado “Evolução da estratégia e da 
estrutura da grande empresa espanhola: análise comparativa com a evidência européia”, cujo 
objetivo era “oferecer  uma visão do processo evolutivo por que haviam passado os maiores 
grupos empresariais da Espanha  no período de 1993 a 2003”, explicam os autores.  
 
No estudo, publicado pelo Universia-Business Review, o comportamento estratégico e 
organizacional das maiores empresas é dado a conhecer em um contexto novo e específico 
(isto é, na Espanha), nunca antes analisado, e em um período novo e recente, de 1993 a 
2003, muito diferente de épocas passadas, explicam os autores.  
 
Os professores da Universidade de Salamanca escolheram esse período em particular porque 
os estudos europeus mais recentes sobre o tema chegam até 2003 e, além disso, dizem, 
fenômenos como a globalização e a revolução tecnológica produziram uma mudança muito 
importante em seu entorno com repercussão sobre as estratégias e as estruturas 
organizacionais das empresas. 
 
Para realizar esse trabalho, os acadêmicos recorreram ao ranking dos grupos empresariais 
com maior volume de vendas publicado pela revista espanhola de negócios Actualidad 
Econômica, em sua edição de 2004.  
 
Os autores explicam que tomaram como amostra grupos empresariais em vez de empresa 
individuais, porque seu propósito era analisar a estratégia corporativa e a estrutura 
organizacional como um todo. O objetivo era identificar vínculos entre a estratégia, a estrutura 
e a administração corporativa.  
 
Estratégia e estrutura organizacional das empresas espanholas 
 
Os resultados do estudo mostram que as estratégias adotadas pela maior parte dos grupos 
empresariais espanhóis privilegia o negócio único e dominante, isto é, aquele cujas vendas do 
negócio principal chegam a 95%, ou mais, do total de vendas, ou entre 70% e 95%, 
respectivamente. Por outro lado, observam que somente um grupo reduzido de empresas 
optou pela diversificação. Para os autores, trata-se de empresas cujas vendas do negócio 



principal ficaram abaixo de 70% do total. De 1993 até 2003, observa-se uma tendência nítida 
para uma maior diversificação, especialmente a do tipo relacionado, ou de conglomerado, em 
que os diversos negócios compartilham custos entre si.  
 
Contudo, a preponderância do negócio único vai perdendo força para o negócio dominante até 
o ponto em que, em 2003, este último se torna o comportamento estratégico observado com 
maior freqüência nas empresas. Nesses dez anos, o negócio único chegou a 88%, enquanto o 
dominante a 73%. A conclusão a que os autores chegaram é que na Espanha houve nesse 
período muito pouca diversificação, uma tendência também observada em períodos anteriores.  
 
Os motivos que teriam levado a um menor grau de diversificação na empresa espanhola em 
relação às empresas dos países desenvolvidos podem ser, conforme José Ignácio Galán 
explicou a Universia-Knowledge@Wharton: “Em primeiro lugar, uma dimensão média menor 
em relação a outras empresas de países desenvolvidos; segundo, uma inclinação para o 
empreendimento interno (o chamado corporate entrepreneurship) e índices de pesquisa e 
inovação inferiores aos dos países tomados como referência, o que pode ter levado a uma 
propensão menor ao risco.  
 
Também a ênfase em tecnologias (e capacidades) básicas não favoreceram a criação de 
sinergias e de negócios relacionados; em terceiro lugar, a estrutura mais concentrada de 
propriedade na empresa também pode ter sido outra razão para a menor diversificação em 
termos relativos; por último, uma variável que pode ter influído também, e que se acha 
igualmente relacionada com todos os pontos mencionados anteriormente é a regulamentação.” 
Apesar disso, Galán insiste que foi observada uma tendência de diversificação durante o 
período estudado.  
 
A rota seguida pelos grupos empresariais espanhóis em suas estratégias corporativas foi a 
seguinte: de negócio único a negócio dominante, e dessas duas categorias à diversificação 
relacionada. É um caminho sem retorno, observam os autores, já que nenhum grupo 
previamente diversificado retoma a especialização setorial. Contudo, no geral, observa-se uma 
elevada estabilidade no que diz respeito às estratégias corporativas, já que apenas 28% dos 
grupos introduziu alguma mudança estratégica nesses dez anos. 
 
No que se refere à evolução da estrutura organizacional, em 1993 praticamente 50% dos 
grupos empresariais espanhóis organizavam-se internamente em áreas funcionais. Contudo, 
dez anos depois, a situação mudou e essa estrutura perde em popularidade para a estrutura 
multidivisional, que se torna líder indiscutível com a adesão de mais de 50% dos grupos.  
 
Assim como no caso das estratégias corporativas, os grupos espanhóis mostravam-se 
relutantes em mudar, e somente 38% da amostra analisada inicia uma mudança 
organizacional durante o período estudado e, quando o fazem, passam da forma funcional à 
multidivisional. Esta se converte na forma de organização mais estável no conjunto das 
empresas espanholas, já que nenhum grupo a abandona de 1993 a 2003.  
 
Espanha e Europa frente a frente 
 
As mudanças estratégicas e organizacionais observadas nos grandes grupos espanhóis 
coincidem, de modo geral, com as tendências observadas na Europa, explicam os autores. 
“Observa-se um aumento da importância da diversificação empresarial paralelamente à adoção 
mais freqüente da forma multidivisional.”  
 
Ainda assim, há diferenças substanciais entre a Espanha e a Europa. Os grandes grupos 
espanhóis apresentam um grau de diversificação notavelmente inferior e a categoria de 
negócio único supera amplamente o percentual alcançado na França, Alemanha e Reino Unido. 
Por outro lado, enquanto a estratégia de negócio dominante é adotada por um grande número 
de grupos espanhóis, nos demais países ela alcança pouco sucesso.  
 
Com relação à evolução da estrutura organizacional, enquanto na Europa entre 70% e 90% 
das empresas optam pela forma multidivisional, na Espanha esse percentual é de 50%. E 



enquanto na Espanha adota-se com freqüência a organização funcional, na França, Alemanha 
e Reino Unido esse formato é praticamente nulo. A importância do formato de holding na 
Espanha não é tão evidente como em outros lugares, sobretudo na Alemanha, de acordo com 
dados colhidos pelos autores. 
 
Portanto, os pesquisadores concluem que, na Espanha, é menos pronunciada a preponderância 
da diversificação relacionada e da estrutura multidivisional. Isto se deve, entre outras coisas, a 
diferença de tamanho das empresas, dizem os autores, “já que quanto maior a empresa, 
maior a probabilidade de que ela adote uma estratégia de diversificação e uma estrutura 
multidivisional”.  
 
O estudo observa que as empresas francesas analisadas têm um volume de vendas de 4,668 
bilhões de euros; as alemãs, 6,832 bilhões e as britânicas, 6,036 bilhões, ao passo que entre 
as empresas espanholas esse volume é de 1,4 bilhões de euros. Portanto, dizem os autores, 
“como as empresas espanholas são menores do que as européias, talvez isto explique o menor 
índice de diversificação e de organização quando comparadas às empresas européias”.  
 
Outra variável que afeta a estratégia e a estrutura organizacional é a estrutura da propriedade. 
Os autores observam que nas economias excessivamente dependentes dos estados, quando se 
quer investir ou contratar crédito, “a tomada de decisões é extremamente centralizada devido 
à importância desse fator na hora de determinar o êxito ou o fracasso das companhias”. 
 
Por outro lado, dizem os pesquisadores, se o mercado é dominado pelo mercado de capitais, 
as empresas adotam estratégias bastante diversificadas e estruturas organizacionais 
descentralizadas com o intuito de internalizar o risco administrativo. Já quando a propriedade 
é dominada por bancos, é menor a necessidade de diversificação, e as empresas podem se 
concentrar na especialização de competências.  
 
No caso da Espanha, a estrutura de propriedade familiar é mais comum do que no restante da 
Europa. Das empresas estudadas, 66% apresentam esse tipo de estrutura ante 42% na 
França; 46% na Alemanha e 4,5% no Reino Unido. Isto talvez explique, de acordo com os 
autores, porque a diversificação e o formato multidivisional não sejam tão pronunciados na 
Espanha como em outros países europeus, principalmente no Reino Unido, onde o papel do 
estado é pouco significativo nas empresas, assim como nos EUA.  
 
Por último, o estudo conclui fazendo uma recomendação à administração: “Eles devem levar 
em conta as particularidades de cada zona geográfica: a situação política, econômica e cultural 
influi e é importante para o fenômeno estratégico e organizacional adequado.”  
 
Como as empresas evoluirão a partir de agora? 
 
Antes de responder a essa pergunta, José Ignácio Galán assinala que as pesquisas científicas 
nos informam claramente que a coerência entre estratégia corporativa e estrutura 
organizacional é fundamental para a rentabilidade nos mercados, e acrescenta que a 
internacionalização da empresa espanhola afetou a relativamente escassa diversificação. Por 
razões de afinidade cultural e de mercado, diz ele, a empresa espanhola optou pelos mercados 
latino-americanos, embora tenha havido também um forte fluxo de investimentos na UE.  
 
Atualmente, observa, a Espanha faz a ponte entre a União Européia e a América Latina. 
“Depois de fixadas as empresas na América Latina, a segunda fase será de racionalização, 
eficiência e inovação para poder competir nos mercados globais cada vez mais exigentes. 
Portanto, a evolução a partir de agora seguirá um caminho claro: crescimento e expansão para 
competir em um mundo global com outros grandes grupos industriais e financeiros.  
 
Sempre que os grupos empresariais controlam um mercado importante, eles tendem a se 
diversificar por questões de sinergia, para reduzir riscos e para aumentar sua lucratividade. 
Eles desejam também criar estruturas sólidas de poder que lhes protejam das ameaças e de 
grupos grandes de outras regiões, sejam da própria União Européia, dos EUA ou da China.” 
 



Conseqüentemente, prossegue José Ignácio Galán, “assistiremos a processos cada vez mais 
intensos de mudanças estratégicas rumo à diversificação, o que é muito importante, porque é 
aí que se encontra a vantagem competitiva que a concorrência não poderá emular.  
 
Haverá reorganizações de grande impacto em direção à forma multidivisional combinada com 
elementos de rede. No futuro, a principal variável consistirá na estruturação de organizações 
que sejam capazes de coordenar e motivar, a fim de gerar eficiência e inovação, estimulando 
desse modo a adaptação e a geração de lucros”. 
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