
m algum momento
da próxima déca-
da, sua empresa
enfrentará o de-
safio da mudança,
e isso acontecerá,

inevitavelmente, de maneira abrup-
ta", adverte Gary Hamel, renomado
especialista em estratégia, em seu
livro O Futuro da Administração. O
que mais preocupa, argumenta ele,
é que décadas de ortodoxia em prá-
ticas de tomada de decisão, dese-
nhos organizacionais e abordagens
de recursos humanos não oferecem
esperança real de que as empresas
conseguirão evitar o enorme sofri-
mento das dolorosas reestrutura-
ções (leia entrevista de Hamel a esse
respeito em HSM Management n 58,
página 120).

Lowell Bryan e Claudia Joyce
-sócios da firma de consultoria
McKinsey— chegaram a uma con-

clusão parecida com a de Hamel e
explicam isso em seu brilhante livro
Mobilizing Minds. Descobriram, por
exemplo, que o modelo de desenho
e de gestão das empresas do século
20 -com ênfase na hierarquia e na
importância do capital e do traba-
lho— apresenta resultados negativos
simultâneos: não satisfaz a neces-
sidade corporativa de enfatizar a
colaboração e a criação de riqueza
pelos empregados talentosos e gera
uma complexidade desnecessária,
que funciona no sentido oposto a
essas metas centrais. Bryan e Joyce
concluíram que, diante de um cená-
rio que tem como pano de fundo a
era digital, a globalização crescen-
te e menor previsibilidade, apenas
enfoques inovadores de gestão e de
organização de talentos darão vanta-
gem competitiva às companhias.

Inovar na gestão é necessário,
até urgente. Gary Hamel e Lowell

Bryan percorreram vias diferentes,
mas acabaram se encontrando nesse
rnesmo lugar. Tal inovação, ao que
tudo indica, exige equilíbrio entre
pensamento revolucionário e expe-
rimentação prática para aplainar o
caminho em direção a novos mode-
los de gestão. A firma de consultoria
McKinsey reuniu Hamel e Bryan
para debater o assunto e a conversa
entre eles é descrita a seguir.

Que oportunidade os srs. identi-
ficaram em seus estudos e como
o fizeram?
Gary Hamel: Faz quase 20 anos que
tento ajudar as empresas a inovar.
Mas às vezes, devido aos sucessos co-
lhidos, costumo sentir que é difícil
transferir*plenamente a uma organi-
zação certas noções fundamentais.
A experiência poderia ser compara-
da a ensinar um cãozinho a andar
usando só as patas traseiras. Mesmo



que, eventualmente, obtenhamos
essa habilidade de nosso cachorro,
se o deixarmos sozinho, ficará ou-
tra vez sobre quatro patas, porque
tem um DNA de quadrúpede, não
de bípede. Com o passar dos anos,
tendo a pensar que as empresas não
têm um "DNA da inovação". Isso me
levou a recolocar-me uma pergunta
fundamental: com que objetivo se
inventou a administração?

Quando lemos a história da
administração e rastreamos seus
pioneiros, como Frederick Taylor,
é evidente que o objetivo era algo
muito específico: encontrar um mé-
todo perfeitamente repetível, que
permitisse trabalhar com uma esca-
la sempre crescente e com uma efi-
ciência constantemente superior.

Hoje, porém, enfrentamos
desafios distintos: como construir
organizações ágeis que se adaptem
à velocidade das mudanças mun-
diais? Como mobilizar e monetizar

a imaginação de cada funcionário,
diariamente? Como criar empresas
atraentes para trabalhar? Em ter-
mos simples, é impossível enfrentar
esses desafios sem reinventar nosso
centenário modelo de gestão.
Lowell Bryan: Cheguei ao mesmo
ponto, de uma perspectiva ligei-
ramente diferente. Há 12 anos, a
McKinsey me pediu que interpre-
tasse o impacto da tecnologia e da
globalização nas empresas para
as quais prestávamos serviços de
consultoria. Concluímos que essas
novas forças estavam gerando uma
descontinuidade, ou, dito de outro
modo, que a tecnologia e a globali-
zação estavam dando lugar a opor-
tunidades que antes não existiam.
Observamos que as empresas se
viam com problemas para aprovei-
tar as oportunidades geradas pela
digitalização e pela globalização,
porque não haviam sido desenhadas
para esse novo mundo.

Esse é um tema que os CEOs con-
sideram prioritário?
Hamel: Não necessariamente. A in-
ternet está permitindo ampliar e po-
tencializar as capacidades humanas,
mas a maioria dos presidentes-execu-
tivos ainda não compreende que esse
novo marco mudará drasticamente
a forma de organizar, liderar, atri-
buir recursos, planejar, contratar e
motivar; em outras palavras, a nova
tecnologia modificará a gestão, ou
seja, os procedimentos da adminis-
tração como conhecemos hoje. No
transcurso da história, os grandes
avanços tecnológicos sempre prece-
deram profundas mudanças orga-
nizacionais, entre elas as relaciona-
das à gestão. Agora a aplicação das
mudanças não vai levar cem anos,
como em casos históricos anteriores,
mas será preciso desativar muitos
postulados da administração tradi-
cional. O velho modelo era: "Como
fazer com que as pessoas cumpram
as metas da organização?". Hoje nos
perguntamos: "Como construir orga-
nizações que despertem e inspirem
criatividade, paixão, iniciativa?". Não
é possível impor essas capacidades
às pessoas. A imaginação e o com-
promisso são valores que as pessoas
escolhem trazer ao trabalho todos
os dias ou não.
Bryan: Creio que a revolução tec-
nológica dos últimos 15 anos foi,
em essência, equivalente à Revo-
lução Industrial e produziu uma
descontinuidade na administração,
que também é uma tecnologia.
Analisando as grandes inovações
na administração -desde Taylor, na
década de 1890, até Alfred P. Sloan
nos anos 1920, e os conceitos logo
popularizados por Peter Drucker e
Marvin Bower-, poderíamos dizer
que o modelo de gestão do século
20 alcançou maturidade nas déca-
das de 1960 e 1970. Foi então, e não
antes, que o que consideramos como
administração moderna prevaleceu
mundialmente. Ou seja: levou en-
tre 50 e 60 anos para se consolidar.
Hoje estamos nas primeiras etapas



de urna vasta inovação do desenho
organizacional, cujo desenvolvi-
mento no tempo alcançará pontos
nevrálgicos que ainda não identifi-
camos. Entretanto, podemos ver o
suficiente para identificar oportu-
nidades que as empresas deveriam
aproveitar. E verdade que a inovação
na organização está ocorrendo em
todos os lugares, mas muitas inova-
ções parciais fracassam em sua apli-
cação, ao chocar-se com as próprias
barreiras organizacionais que impe-
dem a inovação plena, articulada à
escala de toda a companhia.
Hamel: Há três razões pelas quais
a tecnologia da administração po-
deria mudar de maneira tão radical
durante as primeiras décadas deste
século, assim como fez durante as
primeiras do anterior. Em primeiro
lugar, o impacto da nova tecnologia
e, conseqüentemente, a disponibi-
lidade de ferramentas poderosas
para coordenar o esforço humano.
Em segundo lugar, uma demanda
crescente para que as empresas se
adaptem e sejam inovadoras, além
de atraentes como lugar de traba-
lho. E, em terceiro lugar, a influên-
cia da primeira geração que cresceu
manejando aweb, cujos membros
consideram que as contribuições só
deveriam ser julgadas em função de
méritos e não de cargos hierárqui-
cos ou de credenciais anteriores.
Eles impulsionam o que eu denomi-
no "pensocracia" (thoughlocracy).
Bryan: O modelo tradicional do sé-
culo 20, baseado em hierarquias,
não é efetivo para organizar o tipo
de trabalho das novas gerações, que
aprendem a se autogerir e criam
critérios subjetivos com base no
próprio conhecimento adquirido
em contextos dinâmicos. Na era di-
gital, são essas pessoas que geram
riqueza. Todas as grandes empresas
têm muitos funcionários que usam
o pensamento de forma intensa e
devem colaborar entre si. Ali está ra-
dicado hoje o valor. As companhias
que permitirem a esses profissionais
canalizar seu poder mental coletivo

inteligente conseguirão obter mais
lucros e se posicionar no mercado
com sucesso.

Ambos falam do talento e das pes-
soas como principal ativo de uma
empresa. Os CEOs estão nessa
mesma sintonia?
Bryan: Parte do problema está na
definição de "talento". Todos dizem
que querem mais talento. Mas, se-
jamos diretos, não é de gente in-
trinsecamente talentosa que uma
organização precisa; se estiver dis-
posta a pagar o que o mercado exi-
ge, poderá atrair essas pessoas. O
desafio autêntico consiste em gerar
lucros com esses talentos. Para isso,
as empresas líderes de hoje combi-
nam talento, tecnologia e desenho
organizacional.

Hamel: Em um mercado no qual
o talento é quase uma commodity e
pode ser comprado em toda parte,
o segredo é criar um ambiente em
que se otimize o desempenho do
capital humano. A combinação de
tecnologia e talento é um catalisa-
dor poderoso para criar valor. Mas,
se o ponto é aproveitar a capacidade
da web a fim de amplificar o poten-
cial humano de forma nova, é pre-
ciso deixar de lado certas crenças
da administração tradicional. Por
exemplo, a noção de que a estra-
tégia deve ser estabelecida pelos
executivos sêniores ou a de que os
gestores são uma classe diferencia-
da e privilegiada de funcionários
As pessoas muito talentosas não
precisam, e é provável que não o
tolerem, de um modelo de gestão



explicitamente hierárquico. A tarefa
de gestão tende a transcender os
gestores. Será empurrada para a
periferia; estará incorporada aos
sistemas. Creio que estamos à beira
do que chamo de "sociedade pós-
gerencial". Em uma ou duas déca-
das, a idéia de que alguém precisa
mobilizar a mão-de-obra humana
-uma hierarquia de supervisores,
burocratas e administradores- será
muito antiquada.
Bryan: O desafio atual da gestão é
similar ao do planejamento urbano.
L criatividade consiste em harmo-

nizar o fluxo de infinitas decisões
individuais, criando a infra-estru-
tura para que essas decisões pos-
sam ser tomadas facilmente. Redes
coletoras, auto-estradas de quatro
faixas e zonas de pedestres permi-
tem que seja natural e simples para
os indivíduos trabalhar, sozinhos ou
com outros.

Hamel garante em seu livro que a
chave da inovação é a administra-
ção que passa pela experimenta-
ção. Qual é sua opinião, Bryan?
Bryan: As idéias que já existem na
prática me fascinam, as inovações
dos últimos 10 a 15 anos, mas só em
pequena escala. Incorporar os mer-
cados do talento e do conhecimento
a uma empresa, desenvolver redes
formais, introduzir os princípios
da gestão dinâmica são idéias que
já foram postas à prova, porém não
foram articuladas em grande escala
na maioria das companhias.
Hamel: Os princípios do modelo de
gestão do século 21 já são claros. As
ferramentas da criatividade serão
distribuídas de maneira ampla nas
organizações. As idéias competirão
em pé de igualdade. As estratégias

se desenvolverão de baixo para cima.
O poder será definido pela idoneida-
de e não pela posição hierárquica.
No que se refere ao futuro da admi-
nistração, estamos nos alvores do
que será uma viagem bem longa. Os
executivos que aspirarem a ser ino-
vadores na gestão terão de refletir
sobre as práticas convencionais que
restringem seu pensamento, assim
como sobre os hábitos e dogmas que
nunca se animaram a questionar. Ri-
chard Florida, autor de um livro in-
titulado TheRise ofthe Creative Class,
diz que as batalhas mais dolorosas
a serem detonadas nos próximos
15 a 20 anos colocarão as forças da
organização em confronto com as
forças da criatividade, já que um mo-
delo não se renderá ao outro sem
oferecer resistência. Não acredito
que possamos "deslizar" de uma era
da administração para a seguinte;
será preciso saltar. Frederick Taylor,
por sua vez, costumava falar da ne-
cessidade de uma revolução mental
para mobilizar as organizações de
um modelo baseado no trabalho
artesanal até o modelo da fábrica.
Hoje necessitamos de uma nova re-
volução mental. Algumas empresas
liderarão essa revolução e outras
as seguirão, mas a administração
do novo século não se reinventará
sem um processo traumático e sem
assumir riscos.

Então, o que as empresas deve-
riam mudar ao saltarem para o
novo modelo?
Bryan: Cada companhia deveria
desenhar um conceito de gestão
-ou uma arquitetura, um plano
mestre, se preferir- que estabeleça
os elementos estruturais para que
a organização funcione de forma

diferente. E fundamental que esse
plano inclua, por exemplo, o princi-
pal indicador de desempenho, mas
antes seria preciso determinar se
será o retorno sobre o investimento
ou a rentabilidade por empregado.
Uma vez desenhado o plano mes-
tre, é possível lançar uma série de
iniciativas destinadas a alcançar as
metas. Parte desse processo consiste
em aplicar o modelo "stage-gate" (de
etapas sucessivas, no qual cada uma
deve ser superada com sucesso antes
de passar para a seguinte) às inicia-
tivas, a fim de poder administrar os
riscos de inovar. Porque o que real-
mente freia a inovação é o risco. Os
CEOs costumam se aterrorizar dian-
te da possibilidade de uma ruptura
organizacional, já que isso poderia
colocar em risco a capacidade da
companhia de alcançar seus objeti-
vos de lucros trimestrais, o que, por
sua vez, ameaçaria a permanência
deles em seus cargos. Conseqüente-
mente, necessitam de uma alterna-
tiva que lhes permita ser inovadores
e, simultaneamente, conservar seu
trabalho. Creio que se tomarmos os
princípios do capital de risco e da
pesquisa e desenvolvimento (P&D)
e os incorporarmos à empresa para
definir os investimentos na inova-
ção organizacional mediante um
processo stage-gate, saberemos quais
são as que funcionam e logo pode-
remos ampliar sua escala sem assu-
mir riscos excessivos. E possível ter
um panorama do rumo geral, mas
não antecipar o comportamento e
as conseqüências das idéias que são
postas em prática. E preciso desco-
brir por tentativa e erro.
Hamel: Reinventar a gestão exi-
ge coragem para fixar objetivos
aparentemente ambiciosos. Mas



a tarefa de redesenhar as velhas
práticas da administração será mais
evolutiva que revolucionária. Nin-
guém pega uma empresa grande e
complexa e muda tudo simultanea-
mente. Fazê-lo a exporia a um nível
intolerável de risco operacional. As
empresas devem ser intencional e
criativamente experimentais na
hora de pensar em seus sistemas
e processos de gestão, como já o
são na hora de pensar em P&D
ou no desenvolvimento de novos
produtos.

Quem deveria impulsionar, dentro
das companhias, essa bateria de
experimentos de que fala Bryan?
Hamel: Os responsáveis pelos gran-
des processos de gestão: o vice-pre-
sidente-executivo de recursos huma-
nos, o diretor de finanças, o diretor
de planejamento.
Bryan: Nas companhias que estão
impulsionando a inovação e mobi-
lizando o poder do pensamento, al-
guns dos melhores exemplos são as
empresas de capital de risco, cujas
ações estão gerando impacto em
muitos setores.

Mas coragem e arquitetura são
suficientes? Não posso acreditar
que isso seja tudo o que uma em-
presa necessita...
Hamel: Acima de tudo, é preciso
muita disciplina e trabalho para
migrar de um modelo de gestão
para outro. Não acredito que muitas
empresas considerem óbvio que seja
possível experimentar com a gestão.
Assim como ocorre com qualquer
experiência científica, é necessário
estabelecer limites muito claros em
torno do tipo de risco que se de-
seja assumir e logo desafiar as pes-
soas a experimentar as novas idéias
dentro desses limites. Boa parte da
inspiração provirá de observar o
mundo alheio à administração e
entender de que maneira se aplica
a experimentação -nas ciências, por
exemplo- para gerar novas idéias e
minimizar os riscos.

"A organização das
empresas ficou
atrasada quanto
às mudanças na
economia mundial
[nos últimos 30 anos]"
LOWELL BRYAN

Bryan: Hoje em dia, as empresas
devem empreender iniciativas es-
tratégicas e organizacionais ao mes-
mo tempo. Para colocar em jogo
qualquer inovação e acompanhar
seu desenvolvimento, é necessário
mostrar alguns recursos. A ino-
vação original, bruta, não atinge
nenhum objetivo; criará riqueza
quando seu alcance se estender a
toda a companhia. As idéias sobre
como nos organizar para o século
21 já chegaram à maturidade. Se
há dez anos ainda tentávamos deci-
frar a digitalização e a globalização,
hoje, ao contrário, as pessoas estão
potencialmente preparadas para
inovar a consciência.
Hamel: Eu diria que não há uma
só empresa em mil na qual a ino-
vação seja realmente uma respon-
sabilidade de todos. Durante meus
encontros com presidentes-executi-
vos, muitas vezes me dizem: "Gary,
levamos a inovação muito a sério".
Meu conselho é que falem com os
funcionários dos níveis mais baixos
e lhes formulem algumas perguntas.
Em primeiro lugar: "De que manei-
ra você foi treinado como inovador
nos negócios? Que investimentos fez
a empresa para ensiná-lo a inovar?".
Um segundo grupo de perguntas
seria o seguinte: "Se você tem uma
idéia nova, quanta burocracia tem
de vencer para conseguir um peque-
no aumento do capital destinado a
experiências? Quanto tempo pode
levar obter 20% de tempo de seu ho-

rário de trabalho e US$ 5 mil para
colocar sua idéia à prova? Conside-
ra fácil a empresa autorizar?". Em
terceiro lugar, perguntaria: "Está
medindo isso por seu desempenho
na inovação ou pela inovação de
sua equipe de trabalho? Isso influi
no salário?". E, por último: "Se
analisar os processos de gestão de
sua empresa, crê que recebe ajuda
para trabalhar como inovador?". As
respostas a essas questões demons-
trarão que, na maioria das empre-
sas, continua existindo uma brecha
enorme entre a retórica da inovação
e a inovação genuína.

Qual seria o principal argumento
a favor de uma necessária e im-
prescindível inovação quanto aos
modos tradicionais de gestão?
Hamel: Em qualquer área, chega-se
a uma instância na qual não é possí-
vel resolver os problemas aplicando
os velhos princípios. Na evolução
da administração, atingimos esse
ponto. Se nos remontamos aos prin-
cípios sobre os quais se construíram
as empresas modernas —padroniza-
ção, especialização, hierarquia-,
percebemos que não são maus, mas
inadequados para os desafios que
temos pela frente.
Bryan: Houve mais integração eco-
nômica nos últimos 30 anos do que
nos 10 mil anos anteriores da história
da humanidade. E a organização das
empresas, na verdade, ficou atrasada
quanto às mudanças na economia
mundial. Mas, em meu entender,
estamos diante de uma oportunida-
de única, porque, pela primeira vez,
a capacidade de criar riqueza não
depende exclusivamente do capital
e do trabalho. As idéias estão sendo
monetizadas e hoje as condições são
propícias para gerar produtos e ser-
viços mais valiosos. •
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