
sobrevivência e o sucesso
das empresas depende de
inovações no sistema de
gestão: novas maneiras de
reunir talentos, distribuir

recursos e formular estratégias. Esse
novo caminho é traçado pelo consultor
Gary Harael, para quem a
administração, como é praticada
atualmente, esta ultrapassada. "É uma
tecnologia que parou de evoluir e isto
não é bom", dispara Hamel.

Pensador mais respeitado no mundo
atual dos negócios, Harnel lidera a lista
de 20 gurus mais influentes de 2008
publicada no mês passado pelo Wall
Street Journal. Ofusca até expoentes do
mundo corporativo, como Jack Welch,
ex-presidente da General Electric,
situado em distante 18° lugar.

Hamel ganhou destaque no universo
da administração ao publicar, em 1994,
o livro Competindo pelo futuro, em
parceria com C.K. Prahalad, professor
da Universidade de Michigan. Um de
seus méritos é usar o bom senso para
analisar os métodos de administração
nas empresas.

É professor de gerência estratégica
internacional na London Business
School. Ganhador do prêmio
McKinsey, trabalha como consultor de
grandes empresas, entre elas a
Motorola, Ford, Eastman Kodak, AT&T
e Dow Chemical.

Publicamos a seguir um trecho do
novo livro de Hamel, O futuro da
administração, lançado no Brasil em

*2007, no qual ele atribui a crenças
herdadas um sério obstáculo para que
as empresas do século XXI superem
novos desafios. O momento seria, então,
de se libertar dos grilhões dos dogmas
do passado. Porque, conforme o
consultor, os vencedores de amanhã
serão as empresas que começarem hoje
a inventar o futuro da administração.

Na sua visão, as empresas precisam,
mais do nunca, de ousadia para mudar:
o modelo atual, muito voltado para
controle e eficiência, não é mais

suficiente em um mundo que tem a
chave do sucesso empresarial na
capacidade de adaptação a situações
novas e na criatividade. O consultor
oferece exemplos de uma elite de
empresas que desafiaram dogmas
tradicionais de gestão e estão colhendo
bons resultados.

No livro, o consultor aborda
aspectos fundamentais na vida
empresarial:
• Os desafios cruciais que determinarão
o sucesso em uma época de acelerada
mudança.
• Os efeitos prejudiciais de nossas
crenças de gestão baseadas em outra
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época, com realidade muito diferente
da atual.
• As práticas de gestão
anticonvencionais, que costumam
gerar bons resultados em empresas
pioneiras.
• Os novos princípios que toda
empresa deve incorporar ao seu DNA
de gestão, se quiser continuar no
mercado e crescer.
• O grande potencial da Web para
mudar ou até mesmo destruir práticas
ultrapassadas de administração.
• As medidas que sua empresa pode
tornar imediatamente para criar sua
própria vantagem de gestão. •

NEGAÇÃO
Toda empresa ê bem-sucedida até quando deixa de ser. Mas o que é

desconcertante é quantas vezes a alta direção fica surpresa quando o
'deixa de ser' acontece. Essa surpresa, esse reconhecimento tardio de que
as circunstâncias mudaram drasticamente, é quase garantia de que o
trabalho de renovação será realizado com um atraso significativo, ou até
mesmo perigoso.

A negação obedece a um padrão conhecido. Acontecimentos
inquietantes a princípio são descartados como implausíveis ou
irrelevantes, depois interpretados como anormais ou irremediáveis, em
seguida amenizados com relutância por meio de ação defensiva, para,
finalmente, embora nem sempre, serem encarados com honestidade.

As recentes dificuldades da indústria musical nos fornecem um caso
típico. De início, as gravadoras desdenharam o download de músicas na
internet. Em termos de som, os arquivos MP3 eram inferiores aos CDs,
e baixar música da internet era um processo incômodo e demorado.
Afinal de contas, quem. iria querer ouvir música em um PC? Todavia,
apesar desse desdém auto-reconfortante, a baixa de arquivos de música
aumentava como uma bola-de-neve. Mesmo assim, executivos em Nova
York e Londres não faziam caso da tendência, queixando-se
ruidosamente de que o novo modelo de distribuição baseava-se
inteiramente em roubo. Eles diziam que se as pessoas tivessem de pagar
pelas músicas, a torrente de downloads diminuiria substancialmente.
Guiando-se por essa lógica, a indústria adotou uma estratégia
draconiana: ameaçava processar universitários moralmente deficientes,
que preferiam baixar músicas da banda Coldplay a gastar US$15 na
Tower Records. Quando a indústria finalmente começou a experimentar
o próprio modelo de distribuição on-line, seu sistema altamente seguro de
gestão de direitos digitais tornou os serviços embrionários praticamente
inutilizáveis. Com a porta para o futuro totalmente aberta, a Apple
entrou com tranqüilidade, e logo se tornou a principal distribuidora
mundial de musica on-line. Esse é o preço da negação.

Como era de esperar, a propensão de negar fatos desconcertantes
aumenta à medida que se sobe na escala hierárquica. Uma das razões:
os líderes empresariais geralmente não estão bastante próximos da
vanguarda absoluta das mudanças para perceber os riscos crescentes de
um modelo de negócios há muito venerado. Na ausência de suas
próprias evidências, é improvável que dêem muito crédito ao eco distante
das campainhas de alarme soadas por indivíduos no interior da
organização.

Text Box
Fonte: Líderes, a. 11, n. 33, p. 52-53, jun. 2008.




