


N
o início, o objetivo
da estratégia era
proteger a vanta-
gem competitiva
existente, mas hoje
se trata de identifi-
car qual é a próxima
vantagem competi-

tiva. Por isso, a atribuição essencial
de um líder de empresa está em
equilibrar a gestão do presente com
a criação do futuro.

Para criar o futuro, é preciso
contar tanto com idéias ousadas
como com implementação "estron-
dosa". As idéias são essenciais, po-
rém até as melhores costumam fi-
car no campo da especulação. Por
esse motivo, a regra número um é:
em qualquer grande inovação, as
idéias constituem apenas o primeiro
passo. Um caso bem-sucedido de
transição de uma idéia de ruptura
para uma unidade de negócios nova
e rentável é o do New York Times
Digital (NYTD), a unidade da New
York Times Company voltada para
a internet.

New York Times Digital
Em 1995, a New York Times

lançou o New York Times Digital.
Consciente do tamanho da transfor-
mação que estava por vir, a empresa
delegou o comando do negócio a
um profissional externo, Martin Ni-
senholtz, que havia dedicado toda a
carreira ao desenvolvimento de co-
nhecimentos na área de comunica-
ções interativas. Nisenholtz ocupou
um cargo de direção, subordinado
tanto ao diretor-geral do grupo
como ao editor do jornal. Além
disso, pôde valer-se de uma equipe
com bastante experiência dentro
da empresa.

Assim, o NYTD teve acesso ime-
diato aos recursos do jornal e con-
tou com um início agitado e rápido.
Por volta de 1997, no entanto, sua
equipe gestora mostrou-se preocu-
pada por achar que as operações
não acompanhavam a velocidade
do mundo da mídia on-line. Martin
sentiu-se incomodado com as supo-
sições dos colegas dojornal sobre o
que seria necessário para garantir
o sucesso do NYTD, e até analistas
externos começaram a questionar
se a companhia estaria fazendo os
investimentos necessários na nova
tecnologia.

Em 1999, Russell Lewis, então
presidente-executivo da New York
Times Company, decidiu reestru-
turar o NYTD e transformá-lo em
uma unidade de negócios à parte,
em uma mudança de rumo que
seria marcante para a empresa. A
reorganização envolveu diversas
alterações, a começar pela promo-
ção de Nisenholtz, que passou a se
reportar diretamente ao presidente
da empresa e não aos gestores do
jornal. Trata-se de uma transforma-
ção mais impactante do que pode
parecer: o NYTD passou a ter bem
mais importância dentro de uma
estrutura organizacional imensa.
Outras alterações foram a contra-
tação de profissionais externos, o
desmonte e a reorganização do
processo de desenvolvimento de
produto, a formação de uma nova
equipe de gestão, a redefinição do
planejamento e a reavaliação aberta
da cultura.

As medidas deram início a uma
explosão de criatividade. Os pro-
fissionais desenvolveram produtos
novos e por vários trimestres os lu-
cros superaram as expectativas. No

entanto, as transformações também
causaram efeitos colaterais, uma vez
que deram origem a novas tensões
entre o NYTD e ojornal, decorren-
tes de fatores diversos, como a dis-
puta por recursos e a preocupação
com a proteção da marca e com o
relacionamento com o cliente, sem
falar em uma dose de ciúme. Ao
mesmo tempo que o NYTD crescia
e mostrava resultados, sua eficiência
e eficácia eram punidas com a piora
do relacionamento com ojornal.

Quando a bolha da internet ex-
plodiu, o NYTD estava em maus len-
çóis: embora os ganhos crescessem,
a margem de lucro caía. A equipe
gestora dojornal quase conseguiu
fazer com que o NYTD voltasse a
ser apenas uma operação on-line da
prestigiada publicação, mas Lewis
preferiu seguir um caminho dife-
rente e insistiu nos esforços rumo
à lucratividade. Ele também mon-
tou equipes em níveis graduados
de gestão voltadas para a promo-
ção da cooperação e coordenação.
Apenas poucos trimestres depois,
o NYTD voltou a ser uma empresa
rentável.

O NYTD passou a ser uma "em-
presa associada, porém autônoma"
(veja figura abaixo). Isso significa que
a nova companhia ("NewCo") é es-
sencialmente outra organização,



mas sem perder os vínculos com a
empresa-mãe ("CoreCo").

Esquecer, adotar e aprender
Ao comparar o caso do New

York Times com vários outros re-
latos, aprendemos que uma abor-
dagem do tipo "empresa associada,
porém autônoma" pode ajudar a
nova organização a superar três
desafios essenciais na hora de im-
plementar novos negócios que
representam uma ruptura: o es-
quecimento, a adoção e o apren-
dizado. Assim, a nova companhia
deve esquecer as certezas da em-
presa-mãe sobre o que significa o
sucesso, pedir-lhe recursos e apren-
der a como ser lucrativa em um
cenário de incertezas.

Vale ressaltar a importância da
distinção entre o que deve ser esque-
cido, o que é bom adotar e o que
convém aprender. Uma empresa
nova precisa esquecer as certezas,
as posturas e as tendências de deci-
são. Entretanto, há coisas preciosas
para adotar ou aprender da empre-
sa-mãe, como a marca, a capacidade
de produção, os relacionamentos de
vendas e o conhecimento técnico.

A única maneira de esquecer,
adotar e aprender é por meio da
modificação do conjunto de políti-
cas que mais influenciam o compor-
tamento, ou seja, a transformação do
DNA da empresa (veja figura acima).
Todas as organizações têm um DNA.
Quando as companhias pequenas

Para o novo

negócio, todo
cuidado é pouco,
pois cada vínculo

entre as duas

organizações

dificulta o processo

de esquecimento

crescem a ponto de não ser mais
possível ao líder concentrar todas
as decisões, tem início a formação
do DNA -e isso ocorre com a defini-
ção de políticas, regras de decisão,
motivações e valores, entre outros
elementos. Uma empresa forte tem
um DNA coerente com o modelo
de negócio, o que significa que a
mesma "configuração" determinará
a formação de um novo negócio. Os
aspectos fracos de uma organização
são apenas o outro lado dos aspectos
positivos: em geral, basta investir
pesado para que uma companhia
obtenha a excelência em uma ati-
vidade para começar a enfrentar
dificuldades em outras.

As outras nove regras para a cria-
ção do futuro [veja quadro na página
124] constituem uma diretriz mais
específica para a estrutura "empre-
sa associada, porém autônoma" na

hora de esquecer, adotar e aprenderX
Cada um desses desafios envolve três
regras.

Para esquecer, a nova empresa
precisa reconstruir seu DNA a partir
do zero. Os profissionais vindos de
fora desempenham papel essencial
porque naturalmente questionam as
certezas aceitas como verdades su-
premas. Mas, para poderem influen-
ciar, eles precisam ocupar cargos de
influência. Além disso, é importante
que a nova companhia esteja ligada
a um nível acima do gerente-geral
da empresa-mãe [se houver] -isso
porque, quando a nova empresa se
reporta à empresa-mãe, a influência
desta costuma ser excessiva. Tam-
bém é fundamental alterar os parâ-
metros de avaliação de desempenho,
para que não se reforce uma forma
de comportamento ou mentalidade
existente.

Para o novo negócio, todo cui-
dado é pouco na hora de "adotar
coisas", pois cada vínculo entre as
duas organizações dificulta o pro-
cesso de esquecimento. Por isso,
convém pegar apenas o que confe-
re à nova empresa uma vantagem
competitiva essencial (e nunca
apenas para restringir custos, por
exemplo). Tão importante quanto
escolher com cuidado quais víncu-
los manter é geri-los de maneira
cuidadosa.

E inevitável que ocorram tensões
entre a nova empresa e a organi-
zação original; por isso, a equipe
gestora precisa ter em mente que a
manutenção desses conflitos den-
tro de limites produtivos é uma
preocupação fundamental na fase
inicial do novo negócio. Um passo
importante para o controle dessas
animosidades é garantir que o pro-
cesso de adoção se desenvolva da
maneira mais suave possível. Como
o gestor-geral da empresa-mãe é res-
ponsável pelo negócio que consti-
tui a base do desempenho atual da
corporação, não convém que ele
se sinta dividido entre uma unida-
de experimental. Para facilitar o
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processo de empréstimo, os recur-
sos da empresa-mãe devem ser am-
pliados quando a nova organização
demandar tempo e atenção. Além
disso, os preços de transferência de-
vem estar adequados ao rendimento
declarado da empresa-mãe.

Uma nova iniciativa tem um
desafio de aprendizado altamen-
te concentrado: precisa aprender
a prever seus resultados. Quanto
mais rápido a empresa conseguir
fazer previsões sobre seu desempe-
nho, maior agilidade terá na hora
de solucionar os críticos aspectos
desconhecidos de seu modelo de
negócio e mais rapidamente che-
gará a uma fórmula adequada ou
desistirá de urna iniciativa sem
futuro. Durante o aprendizado,
hipóteses genéricas se tornam es-
timativas consistentes, e estimativas
consistentes se transformam em
previsões confiáveis.

Fazer previsões é a atividade cen-
tral do processo de planejamento, e
por isso todas as regras de aprendi-
zado são alterações da abordagem
de planejamento tradicional. E cru-
cial que a equipe gestora passe para
a nova empresa a incumbência de
aprender em vez de só lhe exigir
números. As previsões não podem
melhorar se os projetos não muda-
rem. Ainda assim, trata-se de uma
transformação difícil para executivos

É crucial que a

equipe gestora

passe para a

nova empresa

a incumbência de

aprender em vez
de só lhe exigir
números

graduados, muitas vezes acostuma-
dos a relacionar bom desempenho
com o dever de prestar contas.

O contrário da prestação de
contas, porém, não é o caos. Trata-

se de uma abordagem de aprendi-
zado rigorosa, estruturada e dis-
ciplinada. Um atributo central de
um processo de planejamento que
apoie o aprendizado é que este se
repita com maior freqüência. Os
planos da nova empresa devem
ser reavaliados a cada trimestre
ou mesmo mensalmente (o que
requer simplicidade, por uma
questão prática).

Finalmente, é importante en-
fatizar que as reuniões de plane-
jamento da nova companhia e da
empresa-mãe devem ocorrer sepa-
radamente, sob o risco de resulta-
rem em discussões dominadas pelo
excesso de teorias e por interesses
conflitantes.

Com uma abordagem confor-
me a proposta aqui, de "empresa
associada, porém autônoma", até
as companhias mais reticentes e
tradicionais poderão ir além das
simples boas idéias, construindo
iniciativas para o futuro por meio
do esquecimento, da adoção e do
aprendizado. •
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