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Quando o modelo de negócios da
empresa muda, o modo como seus
altos executivos lidam uns com os
outros também precisa mudar.

NOVO
PACJO

na cúpula
Yves L. Doz e Mikko Kosonen

tos de um modo eficaz, disso resultando uma operação
azeitada. Sem essa compreensão, podem acabar brigando
por território — concentrando sua atenção no jogo políti-
co interno, e não na missão conjunta de criar valor.

Assim como muitos contratos, esse acordo tácito é pe-
riodicamente revisto. A diferença de um novo pacto em
relação ao antigo, porém, costuma se limitar a quem vai
tocar essa ou aquela parte da empresa. O presidente se-
gue definindo metas estratégicas e responsabilizando os
diretores das principais divisões ou departamentos por
sua consecução. Um diretor desses age como um senhor

papel e de suas responsabilidades — e de sua
. relação com os demais. Sabem trabalhar jun-

LTOS EXECUTIVOS EM EMPRESAS DE SUCESSO

costumam ter uma noção bem clara de seu



feudal semi-autônomo, dispondo de considerável arbítrio
para atingir suas metas. Não surpreende que esse modelo de
liderança delegada seja tão duradouro. A maioria dos execu-
tivos adora ser o próprio chefe e, hoje, considera a autonomia
um privilégio do posto.

Isso não é problema para empresas em setores estáveis,
nos quais fontes de valor são óbvias para todos. Para muitas,
no entanto, as grandes oportunidades de crescimento extra-

buscando motivação para interagir com os colegas, em vez de
trabalhar em absoluto isolamento. Para garantir que essa co-
laboração vingue, administram com carinho toda interação.
No novo pacto, a colaboração se caracteriza por freqüência,
intensidade, informalidade, abertura e foco em temas co-
muns e de longo prazo. Desafiar idéias convencionais é algo
bem-vindo. Críticas e questionamentos oriundos de fora da
cúpula também — com isso, a dinâmica do grupo não isola

O novo pacto é particularmente difícil para presidentes
autoritários, pois exige que aceitem abertamente que suas
idéias sejam questionadas.

polam limites tradicionais de mercados e desafiam fronteiras
internas da organização. A convergência digital abriu opor-
tunidades em mercados até então isolados e nutre o crescen-
te desejo do consumidor de soluções e serviços integrados.
Isso pede a adoção de estratégias e medidas integradas — ou,
no mínimo, orquestradas em conjunto — por divisões da
empresa. A preferência do investidor por empresas com cla-
ra vantagem estratégica e o crescente pé atrás de gestores de
fundos em relação a empresas tocadas por fundos de parti-
cipações só intensifica a pressão. Executar uma estratégia
integrada é, contudo, praticamente impossível quando cada
divisão age como um feudo. Empresas às voltas com desafios
ligados à convergência e a novas exigências de clientes preci-
sam urgentemente de um novo pacto na cúpula.

Nos últimos três anos estudamos a fundo a estratégia e a
liderança de mais de dez grandes empresas — entre elas Ca-
non, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Nokia e SAP — que busca-
vam uma solução para integrar a geração de valor sem perder
os benefícios de iniciativas empreendedoras de crescimento.
Nossa meta era entender o que torna uma empresa estrategi-
camente ágil — capaz de alterar estratégias e modelos de ne-
gócios com rapidez em resposta a grandes mudanças em seu
mercado e de seguir repetindo o feito sem grandes traumas.
Uma das principais constatações foi que a empresa estrategi-
camente ágil adota um novo modelo de liderança na cúpula.

Como veremos nas páginas a seguir, executivos em empre-
sas regidas sob o novo pacto assumem responsabilidade co-
letiva, não individual, pelos resultados. Para tanto, cultivam
a interdependência entre esferas distintas da organização,

seus integrantes do resto da empresa. Antes de mais nada, ve-
jamos em detalhe a diferença entre o novo pacto e o velho.

O que é o novo pacto e por que é difícil selá-lo
Indagado sobre aquilo que uma iniciativa de mudança exige,
um especialista na área quase sempre responderá sob o pris-
ma da engenharia social e organizacional. Vai pedir gente no-
va, sugerir uma redistribuição de poder (da produção para o
marketing, por exemplo) e propor, inevitavelmente, a reforma
de sistemas de mensuração e premiação da empresa, para re-
direcionar prioridades. Feitas tais mudanças, dirá o especialis-
ta, o redirecionamento estratégico será conseqüência natural.
Não temos a intenção de desmentir essa verdade; a maioria
das empresas em transformação terá, sim, de promover essas
mudanças. Nossa experiência mostra, contudo, que isso é só
parte da solução. Nas empresas de maior sucesso que estuda-
mos — as que não só se livraram de problemas, mas também
permaneceram assim — a conduta dos altos executivos mu-
dou radicalmente. O quadro "Velho pacto e novo pacto" traz as
principais diferenças na cúpula antes e depois da mudança.

Sob o velho pacto, dirigentes de divisão ou de unidades
costumam assumir responsabilidade pelos resultados de seu
domínio. Naturalmente, esses indivíduos têm grande inte-
resse financeiro no desempenho do grupo como um todo
(podem deter ações da empresa, por exemplo), mas encaram
a si mesmos como uma espécie de equipe esportiva na qual
cada jogador tem papel distinto. Se um deles fica reiterada-
mente aquém das expectativas, é substituído pelo técnico. Já
numa empresa com o novo pacto, cada cabeça de divisão se
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sente responsável tanto pelo próprio rendimento como pelo
das demais divisões e busca maneiras de contribuir para o
desempenho de todas. Se uma divisão vai mal, o problema
não é necessariamente atribuído ao cabeça da divisão — e
solucioná-lo tampouco é considerado dever exclusivo dele. A
equipe inteira sai atrás da solução. Naturalmente, o dirigente
da divisão claudicante vai implementar a estratégia aprova-
da — a responsabilidade coletiva pela estratégia não implica
responsabilidade coletiva pelas decisões.

Explorar interdependências é do interesse de uma equipe
com responsabilidade coletiva pela estratégia. Claus Heinrich,
membro executivo do conselho da SAP e diretor global de
recursos humanos da empresa, dá a seguinte explicação: "Se
vejo o Léo [Léo Apotheker, colega de conselho e diretor de
operações com clientes] fazendo um belo trabalho, minha
reação é 'Que maravilha!'. Estou disposto a sacrificar parte de
minhas prioridades para ajudá-lo a atingir essa meta comum".

Implícita na idéia da equipe esportiva é a tese de que um
bom time é, basicamente, uma reunião de especialistas de alto
desempenho. Logo, a capacidade de um integrante da equipe
de ajudar os demais é limitada, o que diminui o senso de res-
ponsabilidade mútua. Se um certo jogador está fora de forma,
não dá para supor que outro membro da equipe, de outra posi-
ção, vá ajudar muito. Isso provavelmente explica por que altos
executivos em empresas regidas pelo novo pacto tendem a ser

"completos"; cada chefe de divisão tende a ter experiência pró-
pria com o tipo de problema enfrentado pelos colegas. Cada
integrante da equipe pode, portanto, dar e receber conselhos.
Com isso, fica mais fácil aceitar a responsabilidade coletiva.

Por mais atraente que soe o novo pacto, chegar lá não é
fácil. É que o comportamento exigido de executivos é muito
diferente daquele a que a maioria está habituada. Daí muitas
empresas nunca conseguirem ir além
da resolução de mudar. Foi como disse
o presidente de uma grande indústria
química americana: "No comitê exe-
cutivo as discussões são cordiais, um
sempre concorda com o outro, todos
saem com aquela sensação agradável
de consenso. E nada acontece. Aí, cer-
to dia, fico sabendo que alguns direto-
res, assim que saíram dali, começaram
a reclamar das decisões equivocadas
da direção, basicamente dissuadindo
os próprios subordinados de se empe-
nhar na implementação da idéia. Em
público todos concordam — e em par-
ticular todos discordam".

Vejamos mais de perto essa dinâmi-
ca. O processo bastante darwiniano de
seleção para o comando da maioria
das empresas favorece o tipo indepen-
dente, com forte necessidade de poder

e autonomia. Na ausência de um sistema de valores sólido e
de uma cultura de colaboração como contrapeso a tal neces-
sidade, um indivíduo desses naturalmente sairá conquistando
terreno no qual seu grau de autonomia seja elevado e a res-
ponsabilidade seja nítida. Em geral, essa pessoa gosta de ter
subordinados diretos em papéis especializados — gente com
quem tem relação direta, cara a cara. Isso simplifica as coisas
e, à luz da velha tática do dividir para conquistar, permite que
proteja sua base de poder. Ao galgar postos na hierarquia, o
executivo leva junto essa preferência, que vai sendo reforçada.
Na chefia de divisões, está habituado a ser visto pelo presi-
dente como o responsável por seu setor em particular. Sua
comunicação com o presidente tem caráter privado.

De todos os executivos da alta equipe, o presidente talvez
tenha o maior ajuste a fazer para garantir um novo pacto. A
tarefa é particularmente difícil para presidentes autoritários,
pois o novo pacto requer que aceitem abertamente — esti-
mulem, até — que seu raciocínio seja questionado.

O efeito mais óbvio do velho estilo de liderança sobre o
processo decisório é que reuniões da equipe executiva se tor-
nam altamente ritualizadas, com pouco tempo dedicado à
livre troca de idéias. O respeito à especialização — quando
cada integrante do grupo domina uma determinada área e se
curva aos outros em tudo o mais — elimina toda e qualquer
possibilidade de um diálogo verdadeiro. A norma, implícita,
é a seguinte: "Não invada meu terreno e não invadirei o seu".
Em outras palavras, o comportamento na interação é o de
evitar choques. Qualquer divergência é manifestada em parti-
cular ou de modo passivo-agressivo, destruindo toda noção de
equipe. É claro que indivíduos de partes distintas de um grupo
diversificado sempre terão de colaborar de certa forma. Em
empresas regidas pelo velho pacto, contudo, a equipe gestora

Velho pacto e novo pacto

VELHO PACTO

• Responsabilidade individual

pelo desempenho da unidade

Cada unidade tem uma es-

tratégia distinta de negócios

Controles e critérios

financeiros; delegação

de decisões estratégicas

Conhecimento funcional

e específico da unidade

Foco em resultados: ênfase

no controle de resultados

NOVO PACTO

• Responsabilidade coletiva pelo desempenho

da empresa

Chefias de unidade interdependentes integram

estratégia empresarial e geração de valor

Critérios transparentes mostram como inter-

dependência melhora desempenho; diálogo

estratégico considerável na alta equipe

Sobreposição de experiência e

responsabilidades

Foco em valores: ênfase no controle normativo

(internalização de normas de conduta)



tende a administrar a colaboração firmando acordos individu-
ais antes da reunião, e não buscando compromissos que todos
compartilhem. A reunião, no final, não passa de um evento
roteirizado para mera aprovação de pactos já firmados.

Para abandonar esse vício, altos executivos devem reco-
nhecer a necessidade de colaboração e se empenhar nela.
Isso significa formular e articular uma lógica de geração de
valor na empresa, ou modelo de negócios, que todos possam
aceitar. Às vezes, uma saída é formular o novo pacto como

"uma volta às verdadeiras raízes". Um bom exemplo foi a
visão de Lou Gerstner para a IBM — como integradora de

Cada executivo graduado ficou responsável por apenas uma
etapa da cadeia de valor; agora, a equipe de comando precisa
colaborar estreitamente para traçar e executar a estratégia
geral. É impossível, por definição, que uma unidade seja
independente no nível do comitê executivo.

Essa dependência mútua elevou a qualidade das reuniões
do comando da SAP, onde o debate segue incrivelmente in-
formal e franco apesar do porte e da complexidade da empre-
sa. É como diz Claus Heirich: "Quando entrei para o conselho,
fiquei impressionado com o grau de abertura das discussões.
Não são ferramentas, almoços ou coisas afins que criam a

No velho pacto, o comportamento na interação é o de evitar choques.
Divergências são manifestadas a portas fechadas ou de modo
passivo-agressivo, destruindo qualquer noção de trabalho em equipe.

serviços, algo que remontava ao apogeu do mainframe. A
Hewlett-Packard fez várias tentativas de definir sua razão
de ser antes de se decidir pela idéia de ser — nas palavras
do presidente Mark Hurd — "a principal empresa de infra-
estrutura de TI do mundo", cuja clientela seriam as maiores
empresas do mundo, o consumidor individual e usuários em
trânsito. Essa declaração de propósito serve para integrar to-
das as distintas atividades da HP. Naturalmente, quanto mais
focada a empresa, mais fácil formular e difundir sua missão.

Dependência mútua
Além da compreensão intelectual do novo modelo de ne-
gócios e até do compromisso emocional com a mudança,
a transição de velho para novo pacto quase sempre exige
vasta transformação na cultura, nos valores e nas normas de
interação da empresa. Em nossa amostra de empresas, as que
tiveram êxito nesse processo fizeram ajustes organizacionais
no comando que estabeleceram certa dependência mútua
entre setores da empresa até então independentes. Com isso,
garantiram que as chefias de divisão voltassem a interagir, o
que com o tempo criou um senso de missão comum e res-
peito pela contribuição de outras unidades. Nessa transição,
a maioria das empresas que adotaram um novo pacto segui-
ram uma de três abordagens.

Cadeia de valor ou área funcional. Uma empresa com
uma cesta de operações relativamente focada pode fomentar
o envolvimento entre altos executivos com a simples abo-
lição da unidade isolada como princípio organizacional da
alta cúpula. Pode dar a executivos responsabilidade formal
não por uma unidade de negócios, mas por distintos estágios
ou elos da cadeia de valor da empresa. Foi o que a SAP fez
em sua reintegração como organização unificada em 2005.

abertura e a colaboração. O segredo é debater primeiro como
uma equipe no topo. Temos apreço uns pelos outros, mas
somos duros uns com os outros durante discussões. Trabalha-
mos como equipe em toda questão — não com a postura de,
digamos, 'Sou do RH, então não vou opinar sobre o desenvol-
vimento de produtos'. Se discordo, tenho algo a dizer, não im-
porta de que área seja ou quais sejam minhas atribuições".

A Cisco enveredou pelo mesmo caminho ao organizar sua
cúpula em linhas puramente funcionais. Seu diretor de P&D
é responsável por todas as linhas de produto e tecnologias
comuns. O de vendas e marketing controla todas as regiões e
todos os setores. O de defesa do cliente comanda as operações
de atendimento e suporte. E o chefe de operações é encarre-
gado de todos os processos transfuncionais, como logística e
compras. Assim como a SAP, a Cisco viu a qualidade da intera-
ção na cúpula aumentar desde a adoção do modelo.

Grupos de negócios e recursos comuns. Empresas com
carteira de operações menos focada que a da Cisco e a da
SAP nem sempre irão tão longe. Adotam uma abordagem
mais leve à integração e à colaboração. Nesse caso, uma or-
ganização matricial, com o cruzamento de divisões e unida-
des funcionais (todas representadas na equipe de comando),
faria mais sentido. Foi o que fez a Nokia em 2004, com a
reorganização que dividiu a empresa em quatro grupos de
operação — telefones celulares, multimídia, soluções em-
presariais e redes —, cada qual com responsabilidade global
pelos próprios resultados financeiros. Verticais, esses grupos
eram apoiados por dois grupos horizontais — operações com
clientes e mercados e plataformas de tecnologias — e uma
série de outras funções e processos de apoio comuns a toda a
empresa. Os grupos e funções horizontais, com seu conheci-
mento dos ativos exigidos empresa afora, foram incumbidos



de monitorar e desafiar as unidades verticais, e não só
de ampará-las. O grupo de operações com clientes e
mercados criou, por exemplo, uma estrutura comum
de gestão de contas para toda a Nokia.

Assim como toda matriz, a da Nokia implica um cer-
to nível de custos fixos para sustentação da estrutura,
mas isso é mais do que compensado pela colaboração
de alto nível promovida. Líderes de unidades de negó-
cios sabem que dependem do apoio e da contribuição
de líderes das unidades horizontais, o que produz um
bom fluxo de idéias entre ambos. Além disso, a Nokia
atribui a chefes de unidade a responsabilidade, empresa
afora, por ativos como marca, grandes clientes globais e
relações com parceiros estratégicos. A qualidade do di-
álogo na cúpula foi visivelmente afetada, pois gerentes
de linha cruciais hoje exercem um papel corporativo
em todas as reuniões do comitê executivo (a pauta es-
pecífica da unidade é discutida sobretudo em comitês
do grupo de negócios).

Modelos de negócios comuns. Empresas de diver-
sidade aparentemente grande tendem a dar ênfase a
oportunidades comuns de aprendizado trazidas por
modelos de negócios comuns a distintas operações. O
easyGroup, por exemplo, pode parecer a princípio um con-
glomerado de turismo e lazer, com companhia aérea, navios
de cruzeiro, hotéis, locadora de veículos e outros. Já para o
fundador, Stelios Haji-Ioannou, a empresa é tudo menos
um conglomerado: é um modelo único de negócios — en-
volvendo serviços de preço baixo de natureza programada e,
portanto, perecível; custos baixos garantidos por um modelo
particularmente eficaz de precificação dinâmica; distribui-
ção via internet; e ativos móveis, reutilizáveis — aplicado
a todo um leque de oportunidades. O aprendizado comum
sobre esses elementos, sobretudo na precificação dinâmica,
na gestão da capacidade e na redução inovadora de custos,
serve de base para o modelo de negócios corporativo. Refie;
xo concreto desse modelo é a sede da empresa em Londres:
um vasto ambiente circular (um antigo depósito de trens)
batizado de Rotunda que abriga os principais executivos e
suas equipes, com Stelios e seu pessoal de apoio no meio. Ao
final de cada dia de trabalho o grupo conduz uma avaliação
conjunta de todas as atividades numa sala de reunião con-
tígua. Essa abordagem tem um porém: a empresa deve ter
o cuidado de não menosprezar as particularidades de cada
operação ou ignorar o conhecimento profundo necessário
para tocá-las com sucesso. Esse detalhe poderia ter causado
sérios problemas ao easyGroup, que já enfrentou dificulda-
des. Contudo, a lógica por trás dessa ênfase em processos
comuns de gestão segue forte.

As três abordagens traçadas não são a única maneira de
promover a dependência mútua, embora, a nosso ver, se-
jam as mais comuns. Seja qual for o modelo adotado, seria
bom compensar seus altos executivos pela eventual perda

de autonomia com a atribuição, a cada um, de responsabi-
lidades gerais por operações, modelo de negócios, atividade
ou outra questão que assumam. A realocação de responsabi-
lidades também permite ao presidente redistribuir o poder
na organização. Atribuir uma responsabilidade corporativa
importante ao líder da menor divisão de negócios, por exem-
plo, pode ajudar a neutralizar o poder maior naturalmente
exercido por líderes de unidades maiores.

Trabalho em parceria
Para que o novo pacto funcione é preciso mais do que adotar
um modelo integrativo para a cúpula gestora. Se a interde-
pendência organizacional não vier acompanhada de pro-
cessos e práticas adequados, a interação no comando rapida-
mente ficará disfuncional. Como demonstrado por muitos
especialistas no tema — incluindo Michael Mankins, autor
de "Pare de perder um tempo precioso" (HBR Setembro
2004) —, a equipe no comando pode facilmente desperdiçar
o tempo que passa junta. A IBM desistiu de explorar inter-
dependências na década de 1980 em parte por ter perdido a
capacidade de gerir o processo.

Para concluir, vejamos como garantir que a alta equipe
funcione bem quando da adoção de um novo pacto.

Foque questões pertinentes a toda a empresa. Presiden-
tes das empresas que estudamos davam muita atenção à
pauta de reuniões da equipe executiva. O comitê executivo
da IBM, criado por Lou Gerstner em 1993, proibia divisões
de negócios de empurrar a solução de seus problemas a um
escalão superior. Seus integrantes tampouco conferiam apre-
sentações e tomavam decisões para essas divisões. O comitê



tratava apenas de diretrizes comuns a várias divisões. Na
mesma veia, a equipe de desenvolvimento de estratégias
da Nokia cuida de criar e manter, coletivamente, uma lista
das dez questões estratégicas mais importantes para toda a
empresa — lista discutida na reunião mensal do painel de es-
tratégia. Isso ajuda altos executivos a se inteirar de questões
estratégicas e a reagir de modo proativo e, acima de tudo, co-
letivo. Jarkko Sairanen, diretor de estratégia corporativa na
empresa, explica: "Ter uma pauta geral ajuda os integrantes
da equipe gestora a tratar de desafios comuns a todos, e não
da agenda específica de subunidades".

Mantenha o diálogo informal. Altos executivos de em-
presas que conseguiram adotar um novo pacto se sentem à
vontade com o diálogo direto, informal. Na HP e na IBM, os
membros da cúpula ocupam um mesmo andar, praticamen-
te sem divisões, no mesmo espírito do easyGroup. A idéia é
garantir contato casual e freqüente. Na Canon, o presidente,
Fujio Mitarai, conduz uma reunião toda dia das 8hoo às
ghoo. São reuniões sem pauta específica, mas com muita
troca de informações. Nelas, uma série de decisões é impli-
citamente tomada. "Não é uma reunião que um executivo
queira perder", diz Kunio Watanabe, diretor de planejamen-
to da Canon. Até reuniões formais nessas empresas têm um
tom intencionalmente informal.

Deixe tempo para a reflexão. É inevitável que membros
do comando passem boa parte do tempo em reuniões regu-
lares, discutindo questões e iniciativas correntes. De maior
valor para a empresa, porém, são discussões especulativas
de estratégia — daí equipes regidas sob o novo pacto terem
o hábito de se reunir fora da empresa. Henning Kagermann,
presidente da SAP, faz questão de reunir o comitê executivo
todo trimestre em um off-site. Nesse tipo de encontro na
Nokia, altos executivos falam de metas gerais da empresa, o
que ajuda a garantir uma compreensão e um respeito mútu-
os pelo esforço, pela contribuição, pelos motivos e pelas am-
bições de todos no grupo. A interação informal e espontânea
ao longo do tempo também é crucial.

Renove sempre a perspectiva. Altos executivos de muitas
empresas regidas pelo novo pacto fizeram carreira na casa.
Isso gera confiança e reduz o territorialismo, mas pode levar
todos a pensarem igual. A SAP abriu o escalão executivo a
forasteiros nos últimos seis anos e combate o territorialismo
com o Corporate Strategy Group, uma equipe de consultoria
interna que prepara tópicos para decisão e apresenta idéias
novas, que desafiam o raciocínio da cúpula. Segundo Kager-
man, os consultores trazem o rigor e a imparcialidade neces-
sários à melhoria contínua das decisões do comitê executivo.
Essa equipe se reporta diretamente a ele para que sua neu-
tralidade em relação aos altos executivos seja preservada.

Atribua ao presidente um papel subordinado. Há sempre
o risco de que altos executivos se curvem ao presidente, so-
bretudo se tal líder é forte. Para evitar essa situação, certos
presidentes assumem intencionalmente um papel subordi-

nado. Na IBM, Sam Palmisano substituiu o comitê execu-
tivo da empresa por três equipes: estratégia, operações e
tecnologia. Para extrair o melhor das três, Palmisano teve de
aprender a exercer papéis distintos numa mesma reunião.
Em vez de presidir as equipes, age como outro participante
qualquer. Sua idéia é não inibir a discussão — sobretudo
o debate voltado ao planejamento a longo prazo. Às vezes
Palmisano participa do diálogo em pé de igualdade, intelec-
tualmente falando. Às vezes, é um (relutante) primeiro entre
iguais na tomada de decisões. Com outros altos executivos se
habituando a assumir uma liderança maior na equipe gesto-
ra, o presidente pode se desligar de questões rotineiras para
pensar sobre o futuro da empresa no longo prazo.

Seja transparente na mensuração de resultados e de-
sempenho. Relações de interdependência costumam ser
complexas. Na pior das hipóteses, esse tipo de colaboração
abre espaço para jogos políticos. Na melhor, gera ceticismo
na organização: integrantes da equipe executiva ficam tão
envolvidos em inter-relacionamentos e estratégias que seus
subordinados perdem interesse em novas iniciativas — ga-
rantindo, na prática, o insucesso. Para evitar tal sorte, a alta
equipe deve instituir sistemas transparentes de mensuração
de resultados e de desempenho — sistemas que determi-
nem exatamente qual a contribuição da interdependência
para o desempenho. Ao mesmo tempo, deve adotar freios e
contrapesos para mitigar o risco de uma volta à politicagem
interna; uma saída é a abordagem de integração horizontal
como a da Nokia, com recursos e infra-estrutura comuns. O
contato pessoal promovido por reuniões e off-sites freqüen-
tes, espaços abertos como a Rotunda do easyGroup e uma
pauta comum e interdependente também ajudam a comba-
ter agendas ocultas e o surgimento de facções.

Quem questiona um modelo de liderança delegada é logo
criticado por defender o controle centralizado. Não é isso que
propomos. Organizações centralizadas possuem líderes au-
toritários que buscam conselhos fora da empresa e esperam
que os quadros executivos simplesmente executem a nova
visão. Para organizações centralizadas o pensamento grupai
é uma meta, não um problema. Uma organização dessas tem
poucos mecanismos para manifestar divergência ou novas
idéias internamente — nada, obviamente, que se assemelhe
às três equipes da IBM. Já presidentes de empresas regidas
pelo novo pacto não são autoritários. Esse tipo de empresa
preza a diversidade e o debate — não só na cúpula, mas or-
ganização afora. Em vez de tentar diminuir a autoridade de
altos executivos, tenta ampliá-la por todo o grupo. Não é um
modelo fácil de aplicar, mas a empresa que conseguir terá
muito mais chance do que rivais regidas pelo velho pacto de
superar as vicissitudes da economia do novo pacto.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v. 85, n. 8, p. 74-80 , ago. 2007.




