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Em janeiro, a Nokia Corp. perdeu o equilíbrio. 
 
A gigante finlandesa dos celulares já havia separado seus negócios de celulares em três grupos 
baseados em segmentos do mercado: telefones para o consumidor, modelos inteligentes 
repleto de funções e aparelhos para empresas. Desta vez, seus diretores dividiram a unidade 
em dois grupos funcionais: um que desenvolvia os aparelhos e outro para criar seus cada vez 
mais numerosos serviços e software. 
 
 A reorganização permitiu à Nokia destinar mais atenção a software e serviços, uma parte cada 
vez mais importante da empresa. E também criou uma organização que é "instável por 
projeto", porque as duas unidades são encorajadas a desafiar-se mutuamente, diz Mikko 
Kosonen, um ex-diretor de estratégia da Nokia que foi consultor da diretoria no desenho da 
nova estrutura. 
 
Um potencial ponto de conflito é se os softwares da Nokia deveriam ser reservados para os 
celulares dela ou vendidos para outros fabricantes, uma questão que pode afetar os lucros de 
cada unidade. Mas as divisões não definem suas próprias metas financeiras, uma de várias 
táticas para forçar os executivos a resolver suas diferenças em vez de brigar. 
 
Esse mix de tensão e colaboração tem como objetivo "manter a organização acordada", diz 
Kosonen, co-autor de um recente livro sobre agilidade estratégica com Yves Doz, professor da 
faculdade de administração Insead em Fontainebleau, França. "As mesmas coisas que o 
beneficiam podem matá-lo - a menos que você tome remédios para continuar ágil", diz 
Kosonen. 
 
A reorganização da Nokia destaca um crescente desafio para as empresas: como estar sempre 
preparada para mudanças - mesmo quando tudo parece ir bem. 
 
Pensadores de administração também têm estudado o assunto. Edward Lawler, professor de 
administração da Universidade do Sul da Califórnia, diz que as empresas têm de criar a 
capacidade de mudar de direção rápida e freqüentemente. "Você não pode procurar períodos 
de tranqüilidade", diz Lawler, que em 2006 escreveu "Built to Change" (Construído para 
Mudar) com o pesquisador Christopher Worley, da mesma instituição. 
 
Worley cita o banco americano Capital One Financial Corp. como uma companhia que é boa em 
mudanças. A um certo ponto, o banco, especializado em cartões de crédito, avisou os 
trabalhadores que as descrições de cargos eram temporárias. Várias outras empresas não são 
tão boas nisso: um grupo de 548 diretores de grandes empresas dos Estados Unidos deu à 
habilidade em mudanças de suas empresas a nota média de 2,87, numa escala de 5, segundo 
uma recente pesquisa de Worley e Lawler e da consultoria Booz & Co. 
 
Em seu livro "Fast Strategy" (Estratégia Rápida), Doz e Kosonen passaram três anos 
entrevistando diretores da Nokia e outras empresas, como a americana International Business 
Machines Corp. e a fabricante alemã de software SAP AG. Uma conclusão é que as empresas 
precisam promover tensão assim como cooperação para manterem-se abertas e capazes de 
mudar. Uma sugestão: dar aos gerentes objetivos aparentemente contraditórios, como a 
montadora francesa Renault SA fez quando mandou os projetistas de seu bem-sucedido 
modelo Twingo reduzir custos e aumentar a qualidade. 
 
Empresas que não se adaptam podem chegar à conclusão de que as melhores práticas da 
diretoria podem ficar envenenadas com o tempo, dizem Doz e Kosonen. Por exemplo, a 
maioria das companhias escolhe líderes com fortes currículos em novos projetos, mas essa 
mesma experiência podem torná-los menos abertos a novas idéias e confiantes demais em 
suas habilidades. Para evitar isso, os autores recomendam juntar veteranos com novatos ou 
recém-contratados que tenham novas perspectivas. 
 



A Nokia, que começou no século XIX como uma usina de papel, tem um histórico de 
reinventar-se, mesmo com o time ganhando.Ela entrou em telefonia nos anos 60, depois 
passou para celulares nos 90. Em 1998, ano em que se tornou a fabricante de celulares com 
maior fatia de mercado, ela realocou seus diretores para novos postos. O diretor de telefonia 
móvel passou a um grupo de novos empreendimentos, e o diretor de redes passou para a 
divisão de celulares. A mudança quebrou facções corporativas sedimentadas e refrescou a 
visão dos gerentes, diz Kosonen, que era diretor de estratégia na época. 
 
Certas reformas custam caro. Quatro altos executivos saíram da Nokia depois de uma 
reorganização em 2004 que criou novas divisões de marketing e pesquisa e frustrou alguns 
líderes que controlavam essas funções. Analistas dizem que a companhia havia perdido 
algumas tendências importantes do mercado, como a de fones dobráveis, o que lhe custou a 
liderença do mercado americano em 2004. 
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