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Por Caroline Marino

Empresas traçam seus
DNAs para ajustar a

cultura organizacional e garantir a
sobrevivência num mercado em mutação

O mundo empresarial parece
ter gostado da biologia. E

não se trata apenas de questões como
biocombustíveis ou projetos em bio-
tecnologia, mas de conceitos. Se o
mercado é altamente competitivo e
mutante, restarão apenas as empresas
mais fortes e capazes de se ajustar a ele.
Isso não deixa de ser, por exemplo, um
certo darwinismo corporativo. E para
se manterem vivos nesse processo evo-
lutivo, muitos organismos empresariais
estão investindo, literalmente, em ou-
tro conceito biológico: o DNA.
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Se num indivíduo ele é encontrado
em todas as células, carrega todas as
informações genéticas que permitem
identificar com precisão quem é esse
sujeito e é passado de geração para
geração, numa empresa não é muito
diferente: o DNA empresarial é en-
contrado na menor das células de tra-
balho; indica quem é a empresa (sua
cultura); e deve ser transmitido a todos
aqueles que nela entram. Simples,
não? Mas o que vem a ser isso?

O consultor e escritor Roberto
Tranjan explica que DNA empresarial

são crenças e valores e que não se
limitam apenas a um ponto. "Algu-
mas organizações dão muita ênfase
para aspectos como competitividade,
agilidade e lucratividade. Porém, é
importante ter em mente que esses
itens garantem apenas uma parte do
sucesso, não o êxito pleno", diz. Ao
falar em crenças e valores, o consultor
deixa mais clara a relação com a cul-
tura de uma organização, que é o que
caracteriza (ou que vai determinar a
imagem) uma companhia.

E como chegar ao DNA de uma



empresa? A
consultora sê-

nior e gerente de
projetos da Axia-

lent, Walerya Mandetta,
explica que, em primeiro

lugar, deve-se saber exatamente
qual imagem a corporação quer ter
no mercado para, depois, iniciar esse
processo, que envolve entrevistas
com funcionários de todos os níveis,
ajuda de consultores e pesquisas
quantitativas. Segundo ela, realizar o
levantamento do DNA é importante
para orientar desde os processos mais
simples, como a contratação de um
colaborador, até o relacionamento
com os clientes, além de deixar claro
quais atitudes estão alinhadas com o
espírito da organização. "Só com esse
mapeamento da cultura corporativa é

possível crescer e inovar, criar novas
formas de se relacionar ou, até mesmo,
fazer uma gestão de pessoas mais efi-
caz", completa.

No entanto, para que esse proces-
so tenha êxito e não se perca no meio
do caminho é essencial mobilizar as
pessoas. Isso significa que o RH é o
parceiro ideal, já que é um importan-
te agente na comunicação. "Ele é o
mais adequado para lidar com esse
tema e promover um levantamento
que torne presente e visível o DNA
da organização, que é a essência do
sistema humano", explica Tranjan.

A trajetória de grandes empresas
e a imagem que têm no mercado
mostram quanto é importante ter
uma cultura corporativa forte, com
princípios arraigados e em sintonia
com os colaboradores. A &
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Johnson (J&J), que obteve em 2006
um faturamento global de 53,3 bilhões
de dólares, é um exemplo. Segundo o
gerente de RH Pedro Pittella, a empre-
sa considera que parte essencial de seu
DNA é o credo escrito em 1943 por
Robert Wood Johnson, filho do funda-
dor da companhia. "Esse documento
representa o conceito do gerenciamen-
to de negócios da J&J, cujos principais
valores são cidadania, confiança,
respeito, responsabilidade, justiça,
cuidado e bem-estar", completa.

Quem também investe em seu ge-
noma empresarial é a Eurofarma, la-
boratório farmacêutico de capital 100%
nacional. Para a diretora de marketing
corporativo, Maria del Pilar Munoz, o
DNA é a essência da organização e o
que, num mundo cada vez mais globa-
lizado e commoditizado, faz com que
as companhias se diferenciem. "Muitas
vezes, os objetivos e as estratégias das
empresas são semelhantes, mas a
forma como operam, administram os
negócios e recursos e a maneira como
lidam com os colaboradores fazem
toda a diferença", completa. A diretora
acrescenta que na Eurofarma todos de-
vem agir de acordo com os padrões de
integridade pessoal e profissional. Para
isso, há dois anos, foi lançado o Código

Pittella, da J&J:
RH é a área mais

adequada para
promover um

levantamento que
torne presente e
visível o DNA da

organização

de Conduta e Ética,
uma compilação
dos comportamen-
tos e atitudes que a
companhia espera de
cada colaborador.

Sobre os valo-
res da empresa, que
teve um faturamen-
to de 943 milhões de reais em 2006,
Maria ressalta a importância que o
capital humano tem por meio de ações
de desenvolvimento e de crescimen-
to, com diálogo aberto e geração de
oportunidades. "Aqui, há pontos muito
importantes que tratam a relação da
empresa com seus colaboradores e
vão além da transparência e da ética.
É nessa relação de confiança mútua
que se sobressai o comprometimento,
o 'algo mais' que cada funcionário
entrega à companhia", diz.

A Cast, provedora de soluções de
tecnologia, é outro exemplo de em-
presa preocupada com esse genótipo
corporativo. Segundo o diretor André
Assumpção, a companhia decidiu que
precisava de um DNA em 2005, quando
mudou sua forma jurídica de Ltda. para
S.A. "Com a profissionalização, preci-
sávamos de algo que traduzisse o jeito
e a forma de pensar da Cast", explica.
Para isso, a empresa elaborou, com
ajuda de uma consultoria, a Identidade
Cultura Estratégica (ICE), o DNA da
Cast, que se divide em missão, valores,

Walerya.da Axialent: saber
exatamente qual imagem a
corporação quer ter no mercado

princípios e metas estratégicas. Foram
necessários seis meses de trabalho e um
investimento em torno de 300 mil reais
para concluir o processo.

Assumpção garante que os resultados
foram positivos. "Durante o processo
de elaboração é normal ocorrerem dis-
sidências, demissões e conflitos, porém,
depois, consegue-se um grupo coeso e
determinado. É com base nisso que a
empresa se lança ao sucesso", afirma. O
diretor acredita que o DNA é o guia de
conduta, de estratégia e, principalmente,
de essência da empresa. É por meio
dele que se filtra qual profissional está
identificado com a companhia.

"Não podemos colocar na empre-
sa quem não compartilha as nossas
crenças e valores", reforça Sandra
Sabaté, gerente de RH e Qualidade da
McLane do Brasil, organização que
mapeou seu genoma empresarial em
sua sede, nos EUA. Com a chegada da
empresa de logística ao país, há cerca
de 10 anos, o grande desafio foi repassar
essa cultura aos mais de 800 colabora-
dores contratados de uma única vez.
O processo demorou cinco anos, mas
Sandra garante que, atualmente, todos
estão em plena sintonia com a com-
panhia, que tem entre seus principais
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genes o respeito às pessoas, o retorno
justo e o serviço de valor prestado
ao cliente. Esse processo, continua a
executiva, foi importante para alinhar
o comportamento dos colaboradores
já a partir da contratação - sinal de
que todo cuidado é pouco quando o
assunto é cultura organizacional, tanto
que a empresa realiza constantemente
treinamentos voltados a esse tema.
Mas Sandra ressalta que, apesar disso,
a atitude dos gestores é essencial para
disseminar os princípios da empresa.
É por essa razão que o consultor Dieter
Kelber, diretor-executivo do Instituto
Avançado de Desenvolvimento Inte-
lectual (Insadi), defende a existência de
um 'lidestor' nas empresas. Não basta
ter apenas uma cadeia de valor consis-
tente e voltada para o desenvolvimento

•

sustentável para que a organização se
mantenha firme no mercado, explica
Kelber. É preciso algo mais, um gestor
capaz de unir o conhecimento técnico
e a interdisciplinaridade com a multi-
culturalidade e os conhecimentos de
psicopedagogia empresarial. "Esse é o
perfil do lidestor", destaca. É ele quem
vai ajudar a fazer com que o DNA seja,
de fato, uma realidade.

Conhecer o DNA da empresa,
afirma Pedro Pittella, da J&J, é es-
sencial tanto para o alinhamento entre
os valores pessoais e corporativos
quanto para o estabelecimento de
pontes que permitem o engajamento
dos colaboradores. "Um profissional
pode se realizar plenamente quando
conhece seus valores e propósitos
pessoais e entende como eles estão
ligados à empresa em que trabalha",
completa o gerente. É por meio da
disseminação e do fortalecimento dos
genes que a organização consegue
unificar os princípios e, assim, orientar
os colaboradores sobre a forma ideal
de trabalho, norteando os padrões de
comportamento e permitindo o alinha-
mento às estratégias de negócios.

Nortear e alinhar são verbos que
pressupõem mudanças de rota, de-

pendendo do mercado. Isso signi-
fica que a cadeia genética de uma

empresa pode mudar? Para o
presidente do Grupo Totvs

e autor do livro Genoma
Empresarial, Laércio
Cosentino (veja mais
na página 110), é pos-
sível incluir ou excluir

determinado gene cor-
porativo a qualquer instante.
Tanto que, conforme lembra
Flávio Balestrin, diretor de

Sandra, da McLane:
colocar na empresa quem

compartilha as mesmas crenças
e valores que a organização

RH do grupo,
há cerca de oito
meses, com a criação
do Totvs, a carta de valores
da companhia foi reescrita. "Isso
para checar se os genes originais,
efetivamente, estavam em sintonia",
conta Balestrin.

Segundo o diretor, conhecer os
genes que regem o comportamento
da empresa vai muito além dos
trabalhos normais de competência.
Aborda aspectos culturais e da
personalidade da organização. "É
essencial para a companhia saber que
tipo de imagem quer ter no mercado
e quais executivos estão engajados na
filosofia da organização", completa.

Diretor-geral e sócio da Microcity,
empresa de outsourcing de infra-es-
trutura de tecnologia da informação,
Luis Carlos Nacif concorda com
Cosentino e conta que, apesar de a
companhia sempre ter genes bem
definidos, sempre chega o momento
de mudança. Assim, com novos obje-
tivos estratégicos, a Microcity decidiu
rediscutir e adequar sua cultura orga-
nizacional e criar um novo genoma.

Esse processo foi feito a partir do
alinhamento do DNA Pessoas (identifi-
cado e construído pelos colaboradores
da Microcity) com o DNA Empresa
(valores e premissas existentes desde
a fundação da companhia). Para isso,
em março deste ano, ela realizou, sob
a coordenação de uma consultoria,
uma convenção com os colaboradores
para discutir o tema e, assim, criar seu
código de ética, nomeando seus va-
lores e princípios. O investimento foi
de 100 mil reais e trouxe resultados
expressivos, já que na visão de Nacif,
o DNA empresarial é a característica
determinante para pautar a gestão e
as atitudes das pessoas que constró-
em a companhia de forma clara e
transparente. "DNA, para nós, é a
diferença na atitude", conta.



"Quando uma companhia
não possui os genes empre-

sariais definidos, além de não ter um
crescimento acelerado, não conse-
gue que as pessoas falem a mesma
língua", afirma Laércio Cosentino,
presidente do Grupo Totvs. E diz com
razão: ele conseguiu fazer com que
sua empresa, criada em meados dos
anos 80, chegasse aos dias de hoje
como uma das maiores companhias
de software de gestão empresarial da
América Latina. E nessa passagem
da pequena Microsiga ao atual Gru-
poTotvs, o DNA corporativo teve um
papel fundamental.

Autor do livro Genoma Empresarial
(Editora Gente) - lançado no início da
década e que detalhava os 20 genes
da Microsiga, tais como percepção e
visão, liderança, habilidade, espírito de
equipe e versatilidade -, Cosentino ain-
da explica que se uma empresa estiver
encontrando dificuldades para crescer,
deve avaliar melhor o seu DNA. "Deve
olhar para 'dentro' - para os valores e
princípios corporativos. Para ser com-
petitivo você tem de entender o que
acontece com os colaboradores", diz.

MELHOR - O que pode acontecer
com uma empresa se ela não tiver
(ou perder) o seu DNA?

Cosentino - Quando uma compa-
nhia não possui os genes empresariais
definidos, além de não ter um cresci-
mento acelerado, não consegue - num

curto espaço de tempo
- que as pessoas que

trabalham no gru-
po falem a mesma

língua. E quando não se tem
um time coeso e com pleno
entendimento da missão e
dos princípios da empresa,
não há estabilidade. Além
disso, os colaboradores
perdem um longo tempo
para entender a filosofia de
onde trabalham.

Que tipo de genes uma em-
presa deve ter para sobreviver num
ambiente de alta competição?

O conjunto de genes necessários va-
ria em cada empresa, exatamente como
acontece no ser humano. Depende
das peculiaridades da corporação, de
suas necessidades e do que ela busca.
Assim, para começar o processo de
levantamento do DNA, é importante
responder à seguinte pergunta: o que,
para aquela empresa, no mercado e na
região em que atua e no momento em
que se encontra, faz sentido? Diante
disso, cada uma tem os seus genes
próprios. Porém, há alguns pontos a
que toda companhia deve se ater: com-
petitividade, versatilidade, inovação,
espírito de equipe e relacionamento.

Qual a importância do levanta-
mento desse DNA?

Se a empresa estiver encontrando
dificuldades para crescer, se estiver
perdendo produtos para a concorrência
ou enfrentando problemas de relaciona-
mento interno, sem dúvida deve avaliar
melhor o seu DNA. Deve parar e olhar
para "dentro" - para os valores e princí-
pios corporativos -, a fim de entender o
que realmente está acontecendo.

No entanto, ainda vemos muitas
empresas mais atentas à concor-
rência do que consigo mesmas.

Para ser competitivo você tem de
entender o que acontece com os cola-
boradores. Aqui na Totvs, por exemplo,
nós os chamamos de participantes,
pois colaborador é muito pouco. É
essencial saber o que acontece dentro
da organização para competir no mer-
cado. Para ser competitiva, a equipe
deve ter o pleno entendimento do que
é a empresa. Eu não acredito que, hoje
em dia, num mercado aberto, em que a
grande diferença é o ser humano, uma
companhia tenha sucesso se os genes
não forem muito bem mapeados.

Como manter o genoma empresa-
rial vivo nos colaboradores?

Os genes corporativos devem
ser revistos a cada novo projeto. É
essencial verificar sempre se estão
alinhados e em plena sintonia. O RH,
que trata das relações humanas - par-
ticipantes, fornecedores e clientes -,
avalia e reforça constantemente a cul-
tura do grupo para saber se as ações
desenvolvidas estão, realmente, de
acordo com os genes definidos.
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