
A ADMINISTRAÇÃO É, sem dúvida, uma das invenções mais
importantes da humanidade. Por mais de um século, avan-
ços na gestão — estruturas, técnicas e processos usados para
potencializar o esforço humano — ajudaram a promover o
progresso econômico. O problema é que a maioria dos saltos
fundamentais na administração ocorreu há décadas. Configu-
ração do fluxo de trabalho, planejamento orçamentário anual,
análise do retorno sobre o investimento, gestão de projetos,
divisionalização, gestão da marca — estas e muitas outras fer-
ramentas indispensáveis estão aí desde o começo do século 20.
Aliás, as bases da "moderna" administração foram lançadas por
indivíduos como Daniel McCallum, Frederick Taylor e Henry
Ford, todos nascidos antes do término da Guerra Civil ameri-
cana, em 1865.

A evolução da administração seguiu o traçado de uma clás-
sica curva S. Acelerado no início — no começo do século 20 —,
o ritmo da inovação foi caindo aos poucos. Nos últimos anos,
o avanço praticamente parou. A administração, assim como o
motor de combustão interna, é uma tecnologia madura que
precisa, hoje, ser reinventada para uma nova era. Com isso em
mente, um grupo de acadêmicos e dirigentes empresariais se
reuniu em maio de 2008 para traçar um mapa para a reinven-
çáo da gestão (confira a lista de participantes no quadro "Uma
pauta para a inovação na administração").

O objetivo imediato do grupo era montar uma lista de desa-
fios cruciais — grandes metas para a administração — que foca-
lizasse a energia de inovadores no campo da gestão, onde quer
que estivessem. Os participantes se inspiraram, em parte, na
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Academia Nacional de Engenharia dos
Estados Unidos, que há pouco lançou
14 grandes desafios para a engenharia
no século 21 — incluindo promover a
engenharia reversa do cérebro humano,
melhorar a informática em saúde e de-
senvolver métodos para o seqüestro de
carbono (veja a lista completa no ende-
reço engineeringchallenges.org). Nada
mais natural, a nosso ver, que adminis-
tradores e estudiosos da gestão assumis-
sem metas igualmente ambiciosas.

Novas realidades,
novos imperativos
Embora cada um de nós tivesse motivos
próprios para a frustração com a gestão
velha de guerra, uma opinião unia to-
dos: equipar empresas para enfrentar o
futuro exigiria uma revolução na gestão
não menos monumental do que a que
produziu a indústria moderna.

A administração foi inventada, origi-
nalmente, para solucionar dois proble-
mas: primeiro, garantir que trabalhado-
res semiqualificados executassem tarefas
repetitivas com competência, diligência
e eficiência e, segundo, coordenar toda
essa atividade de modo a permitir a pro-
dução de bens e serviços complexos em
grande quantidade. Os problemas eram,
em suma, eficiência e escala. Já a solução
era a burocracia — com sua estrutura
hierárquica, metas interdependentes,
definição precisa de papéis e normas e
procedimentos elaborados.

Hoje, o administrador enfrenta novos
problemas, fruto de um cenário volátil,
inclemente. Entre os mais prementes
está saber como criar, em uma era de rá-
pidas transformações, organizações tão
adaptáveis e resilientes quanto focadas e
eficientes. Como, em um mundo no qual
os ventos da destruição criadora sopram
com força brutal, inovar com rapidez e
ousadia suficientes para manter a em-
presa relevante e rentável? Como, em
uma economia criativa na qual o gênio
empreendedor é o segredo do sucesso,
inspirar o trabalhador para que este exi-
ba, diariamente, iniciativa, imaginação,
paixão? Como — em um momento no
qual os custos outrora ocultos da indus-

trialização tornaram-se dolorosamente
aparentes — incentivar executivos a
cumprir sua responsabilidade para com
todas as partes interessadas?

Para enfrentar a contento cada pro-
blema desses, executivos e estudiosos
precisam primeiro admitir que che-
garam ao limite da Administração 1.0
— o paradigma da era industrial erguido
sobre os princípios da padronização, da
especialização, da hierarquia, do contro-
le e da primazia dos interesses do acio-
nista. Precisam encarar o fato de que os
imperativos da empresa de amanhã ex-
trapolam os limites de desempenho de
práticas atuais de gestão, impregnadas
de burocracia.

Em segundo lugar, precisam cultivar,
em vez de reprimir, sua insatisfação
com o status quo. Uma dose de justa in-
dignação faz-se necessária. Por que, por
exemplo, esperar pelo instrumento ru-
dimentar que é uma crise de desempe-
nho para promover mudanças? Por que
a capacidade de operar de uma organi-
zação deveria ser tão melhor do que a
de inovar? Por que tanta gente deveria
trabalhar em empresas nada inspira-
doras? Por que o primeiro impulso do
administrador seria evitar, e não acolher,
a responsabilidade da cidadania? Sem
dúvida, podemos melhorar.

Por último, quem se importa com a
administração precisa de coragem para
mirar alto. Grandes conquistas come-
çam com grandes aspirações — seja a de
levar o homem à Lua, a de decifrar o ge-

noma humano ou a de criar um acelera-
dor de partículas capaz de revelar os se-
gredos do universo. O mesmo vale para a
administração. Não raro, acadêmicos se
contentam em codificar melhores práti-
cas em vez de olhar além. Executivos se
mostram mais inclinados a perguntar se

"alguém mais já fez isso?" do que "não
valeria a pena testar isso?". O que preci-
samos é de metas ousadas que motivem
a busca por maneiras novas e radicais
de mobilizar e organizar a capacidade
humana.

Grandes metas
Animada por essas idéias, nossa "brigada
de renegados"— acadêmicos, presidentes,
consultores, empreendedores e capitalis-
tas de risco — se perguntou: que provi-
dências devem ser tomadas para criar-
mos organizações realmente preparadas
para o futuro? Que prioridades seriam
críticas para os pioneiros da administra-
ção do futuro? As 25 metas resultantes
não são nem exaustivas nem mutuamen-
te excludentes. O modelo atual de gestão
é um todo integrado que não pode ser
facilmente subdividido. Daí muitos dos
desafios se sobreporem. Contudo, cada
meta lança luz sobre um trecho crítico
no caminho rumo à Administração 2.0.
Todos os envolvidos concordaram que as
dez primeiras são as mais importantes.

Garantir que o trabalho da gestão
sirva a um propósito maior. A maioria
das empresas luta para maximizar a ri-
queza do investidor — meta inadequada
sob muitos aspectos. Gomo catalisador
emocional, a maximização da riqueza
não tem o poder de mobilizar plena-
mente a energia humana. É uma defesa
insuficiente quando alguém questiona
a legitimidade do poder de empresas. E
não é específica ou instigante o bastante
para produzir renovação. Por isso tudo,
as práticas de gestão de amanhã devem
ser voltadas a metas nobres, socialmente
relevantes.

Inserir plenamente a idéia de co-
munidade e cidadania em sistemas
de gestão. No mundo interdependente
do futuro, sistemas altamente colabora-
tivos irão superar organizações caracte-
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rizadas por relações antagônicas, em que
uns ganham e outros perdem. Hoje, no
entanto, a estrutura de governança de
empresas não raro exacerba o conflito
ao promover interesses de certos grupos

— altos executivos e fontes de capital, por
exemplo — à custa de outros, em geral
trabalhadores e comunidades locais. No
futuro, sistemas de gestão devem refletir
o ét/ios da comunidade e da cidadania,
reconhecendo assim a interdependência
de todos os grupos de stakeholders.

Reconstruir as bases filosóficas da
administração. A organização de ama-
nhã precisa ser adaptável, inovadora, ins-
piradora e socialmente responsável, bem
como excelente em termos operacionais.
Para imbuir a organização desses atri-
butos, acadêmicos e gestores precisam
reerguer os alicerces da gestão. Para tan-
to, terão de buscar novos princípios em
campos distintos como a antropologia,
a biologia, o design, a ciência política, o
planejamento urbano e a teologia.

Eliminar patologias da hierarquia
formal. Embora a hierarquia vá ser
sempre uma característica da organiza-
ção humana, há uma premente neces-
sidade de limitar o impacto negativo de
estruturas com autoridade centralizada.
Valorizar demais a experiência em de-
trimento de novas idéias, dar a segui-
dores pouca ou nenhuma influência na
escolha de líderes, perpetuar disparida-
des de poder que não sejam justificadas
por diferenças de competência, criar
incentivos para que gerentes guardem
para si uma autoridade que deveria ser
distribuída e minar o valor próprio de
indivíduos dotados de pouco poder for-
mal são alguns dos problemas comuns.
Para derrubar esses entraves, a pirâmide
organizacional tradicional deve ser subs-
tituída por uma hierarquia "natural" na
qual status e influência correspondam
à contribuição, não à posição de cada
um. A hierarquia deve ser dinâmica pa-
ra que o poder flua com rapidez para
quem está somando valor e se afaste de
quem não está. Por último, em vez de
uma única hierarquia, deve haver várias
hierarquias, cada qual urn termômetro
da tarimba em arenas críticas.

A hierarquia deve ser dinâmica para
que o poder flua com rapidez para
quem está somando valor.

Diminuir o medo e aumentar a
confiança. Sistemas de cornando e con-
trole refletem uma profunda falta de
confiança no compromisso e na compe-
tência do pessoal. Além disso, tendem a
apostar excessivamente em sanções pa-
ra garantir a obediência. É por isso que
tantas organizações estão repletas de
funcionários ansiosos, que relutam em
tomar a iniciativa ou em confiar no pró-
prio tino. Só pode haver adaptabilidade
organizacional, inovação e envolvimen-
to do pessoal em uma cultura de alta
confiança e baixo medo. Num ambiente
assim, a informação circula, opiniões di-
vergentes são livremente manifestadas
e assumir riscos é incentivado. A descon-
fiança desmoraliza e o medo paralisa.
Devem, portanto, ser erradicados dos
sistemas de gestão de amanhã.

Reinventar os meios de controle.
Sistemas tradicionais de controle garan-
tem altos níveis de obediência — mas
à custa da criatividade, do empreende-
dorismo e do envolvimento do pessoal.
Para superar o trade-off entre disciplina
e inovação, sistemas de controle do futu-
ro terão de apostar mais no exame por
pares e menos na supervisão pela chefia.
Terão de explorar o poder de valores e
aspirações comuns e afrouxar a carnisa-
de-força representada por normas e res-
trições. A meta? Uma organização povo-
ada por gente com autodisciplína.

Redefinir o papel da liderança.
Uma hierarquia natural requer líderes
naturais. Ou seja, indivíduos capazes de
mobilizar os outros mesmo sem ter au-
toridade formal. Na Administração 2.0,
o líder deixará de ser visto como o gran-
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de visionário, o tomador de decisões
onisciente, o rígido disciplinador. Em
vez disso, terá de ser um arquiteto social,
um redator da constituição, um empre-
endedor do sentido. No novo modelo, o
papel do líder é criar um ambiente no
qual todo funcionário tenha a oportuni-
dade de colaborar, inovar e brilhar.

Ampliar e explorar a diversidade. A
diversidade não é apenas essencial para
a sobrevivência de uma espécie. É, tam-
bém, um requisito para a viabilidade da
empresa a longo prazo. A organização
que não acolher, estimular e explorar
uma diversidade de experiências, valo-
res e capacidades será incapaz de produ-
zir uma farta variedade de idéias, opções
e experimentos, ingredientes essenciais
da renovação estratégica. Sistemas futu-
ros de gestão terão de dar à diversidade,
ao desacordo e à divergência valor no
mínimo igual ao que dão à conformida-
de, ao consenso e à coesão.

Reinventar criação da estratégia
como processo emergente. Num
mundo turbulento, fazer projeções é di-
fícil e planejar para o longo prazo tem
valor limitado. Processos de gestão que
busquem chegar à "melhor estratégia"
com métodos analíticos, de cima para
baixo, devem dar lugar a modelos fun-
dados nos princípios biológicos da varie-
dade (gerar várias opções), da seleção
(usar experimentos de baixo custo para
testar rapidamente premissas críticas)
e da retenção (injetar recursos em es-
tratégias que estão surtindo mais efeito
no mercado). No futuro, a diretoria da
empresa não vai conceber a estratégia
— vai, antes, criar condições para que no-
vas estratégias possam surgir e evoluir.

Desestruturar e desagregar a or-
ganização. Para interceptar oportuni-
dades que surgem e desaparecem a uma
velocidade estonteante, a organização
deve ser capaz de reconfigurar capaci-
dades, infraestrutura e recursos com
rapidez. Infelizmente, fronteiras rígidas
entre divisões, silos funcionais e feudos
políticos impedem o rápido realinha-
mento de habilidades e ativos em mui-
tas empresas. Unidades organizacionais
imensas, reunindo milhares e milhares

de funcionários, são outro perigo, pois
costumam causar, em grande escala, o
chamado pensamento grupai, ou group-
think. Para se tornar mais adaptável, a
empresa precisa se reorganizar em uni-
dades menores e criar estruturas fluidas,
baseadas em projetos.

Reduzir drasticamente o apelo do
passado. Processos de gestão costumam
ter vieses sutis a favor da continuidade
(e contra a mudança). Processos de pla-
nejamento reforçam visões ultrapassa-
das sobre clientes e concorrentes, por
exemplo; processos orçamentários difi-
cultam o custeio inicial de idéias especu-
lativas; sistemas de incentivo premiam

mais o gerente que zela pelas coisas do
que o empreendedor interno; sistemas
de mensuração subestimam o valor da
geração de novas opções estratégicas; e
processos de seleção superestimam ha-
bilidades analíticas e subestimam habili-
dades conceituais. Embora continuidade
seja importante, essas preferências sutis
e arraigadas pelo status quo precisam ser
expostas, examinadas e, se necessário,
extirpadas.

Dividir o trabalho de definir rumos.
Com o ritmo da mudança crescendo e o
ambiente de negócios se tornando mais e
mais complexo, será cada vez mais difícil
para um pequeno grupo de altos execu-

Grandes desafios da administração

Garantir que o trabalho da gestão
sirva a um propósito maior. A

administração, tanto na teoria como
na prática, precisa ser voltada a metas
nobres, socialmente relevantes.

Inserir plenamente a idéia de co-
munidade e cidadania em sistemas

de gestão. Precisamos de processos e
práticas que reflitam a interdependência
de todos os grupos de stakeholders.

Reconstruir as bases filosóficas da
administração. Para erguer organi-

zações que não sejam apenas eficientes,
é preciso buscar lições em campos corno
a biologia, a ciência política e a teologia.

Eliminar patologias da hierarquia
formal. Há vantagens em hierarquias

"naturais", nas quais o poder flui a partir
das bases e líderes emergem natural-
mente em vez de serem nomeados.

Diminuir o medo e aumentar a
confiança. Falta de confiança e

medo são péssimos para a inovação e o
envolvimento e devem ser erradicados
dos sistemas de gestão de amanhã.

Reinventar os meios de controle.
— Para superar o conflito entre disci-

plina e liberdade, sistemas de controle
terão de incentivar o controle pelos
próprios indivíduos, em vez de restrições
externas.

Redefinir o papel da liderança.
A visão do líder corno um heróico

tomador de decisões é insustentável.
O líder deve ser visto como arquiteto
de sistemas sociais, um viabilizador
da inovação e da colaboração.

Ampliar e explorar a diversidade.
É preciso criar um sistema de gestão

que preze a diversidade, o,desacordo e
a divergência tanto quanto a conformida-
de, o consenso e a coesão.

Reinventar criação da estratégia
como processo emergente. Num

mundo turbulento, a concepção da estra-
tégia deve refletir os princípios biológicos
da variedade, da seleção e da retenção.

Desestruturar e desagregar a
organização. Para ser mais adap-

tável e inovadora, uma empresa grande
precisa ser decomposta em unidades
menores, mais maleáveis.
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tivos traçar o rumo da renovação empre-
sarial. É por isso que a responsabilidade
por definir rumos precisa ser dividida
com muitos. Além disso, somente um
processo participativo pode engendrar
um compromisso sincero com a mudan-
ça proativa. Visão e insight, e não poder
e posição, devem determinar quem terá
voz na definição dos rumos da empresa.

Estabelecer indicadores holísticos
de desempenho. Sistemas atuais de de-
sempenho têm muitas falhas. Valorizam
demais a consecução de certos objetivos
— atingir metas de lucro no curto prazo,
por exemplo — e dão pouca atenção a
outras metas importantes, como erguer

novas plataformas de crescimento. Em
geral, não levam em conta fatores sutis,
porém críticos, do sucesso competitivo,
como o valor da inovação movida pelo
cliente. Para superar essas limitações a
empresa terá de criar sistemas de men-
suração mais holísticos.

Ampliar horizonte de tempo e
perspectivas de executivos. Sistemas
de incentivo e remuneração costumam
truncar o horizonte de tempo de execu-
tivos e distorcer sua perspectiva. Estudos
sugerem, por exemplo, que a maioria
dos executivos não daria verba para uma
iniciativa nova, porém viável, se isso fos-
se derrubar o lucro no presente. Instituir

sistemas de incentivo que concentrem
a atenção de executivos na geração de
valor ao acionista a longo prazo deve ser
uma prioridade critica para a inovação
na gestão.

Criar uma democracia da informa-
ção. O poder de gestores sempre depen-
deu do controle da informação. Cada vez
mais, no entanto, a geração de valor se
dá na interface entre funcionários da li-
nha de frente e clientes. Esse pessoal pre-
cisa de informações e autonomia para
poder fazer o que é certo para o cliente
sem ter de pedir permissão.

A resiliência também depende da
transparência da informação. Em am-

Reduzir drasticamente o apelo
do passado. Sistemas atuais de

gestão costumam reforçar automatica-
mente o status quo. No futuro, terão
de promover inovação e mudanças.

Dividir o trabalho de definir
rumos. Para que todos se

envolvam, a responsabilidade por definir
metas precisa ser dividida por meio de
um processo no qual o insight. e não o
poder, determina quem terá voz.

Estabelecer indicadores holís-
ticos de desempenho. Medidas

atuais de desempenho precisam ser
reformuladas, pois dão insuficiente
atenção a capacidades humanas críticas
para o sucesso numa economia criativa.

Ampliar horizonte de ternpo
e perspectivas de executivos.

Precisamos descobrir alternativas a
sistemas de incentivo e remuneração
que incentivem o gerente a sacrificar
metas de longo prazo em prol de ga-
nhos imediatos.

Criar uma democracia da
informação. É preciso siste-

mas de informação que equipem todo
funcionário para agir com o interesse da
empresa toda em mente.

Fortalecer renegados e de-
sarmar reacionários. Sistemas

de gestão precisam dar mais poder a
funcionários cujo capital emocional está
investido no futuro, não no passado.

Ampliar o escopo da autonomia
do pessoal. É preciso reformular

sistemas de gestão para que facilitem a
experimentação local e iniciativas a partir
das bases.

Criar mercados internos de
idéias, talentos e recursos. Um

mercado é melhor do que uma hierarquia
na hora de alocar recursos — fato que
deve ser refletido em processos de alo-
cação de recursos de empresas.

Despolitizar a tomada de
decisões. Processos decisórios

devem estar livres de vieses ditados pelo
cargo e precisam explorar a sabedoria
coletiva dentro e fora da organização.

Otimizar melhortrade-offs.
Sistemas de gestão tendem a

contrapor opções mutuamente exclu-
dentes. É preciso sistemas híbridos que
otimizem sutilmente trade-offs cruciais.

Explorar ainda mais a imagi-
nação humana. Muito se sabe

sobre como estimular a criatividade
humana. É preciso aplicar melhor esse
conhecimento à concepção de sistemas
de gestão.

Viabilizar comunidades de
"paixão". Para maximizar o envol-

vimento do pessoal, sistemas de gestão
devem facilitar a formação de comunida-
des em torno de uma paixão comum.

23 Reaparelhar gerentes para
fcd um mundo aberto. Redes de
geração de valor costumam transcender
as fronteiras da empresa e podem tornar
ineficazes ferramentas de gestão fun-
dadas no poder. Para criar e dar forma a
ecossistemas complexos é preciso novas
ferramentas de gestão.

Humanizar linguagem e prática
dos negócios. Sistemas de

gestão do futuro terão de dar tanta im-
portância a ideais humanos eternos como
beleza, justiça e comunidade quanto dão
a metas tradicionais como eficiência,
vantagem e lucro.

Recapacitar mentes gestoras.
Capacidade de dedução e análise

de gerentes terá de ser complementada
por habilidades conceituais e pelo raciocí-
nio sistêmico.
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Uma pauta para a inovação na administração

Que aspectos da administração, da

estrutura e da liderança de grandes

organizações colocarão em maior risco

sua capacidade de prosperar nas dé-

cadas vindouras? Que mudanças te-

rão de ocorrer em princípios e práticas

de gestão para que possamos erguer

empresas realmente preparadas para

o futuro? Foram estas as questões

lançadas 3 35 estudiosos e praticantes

da administração reunidos durante

dois dias na Califórnia, Estados Unidos,

para discutir o futuro da gestão. A

conferência, organizada pelo The

Management Lab com o apoio da

McKinsey & Company, reuniu um

grupo diverso de veteranos do mundo

acadêmico, teóricos da nova adminis-

tração, executivos progressistas

e capitalistas de risco.

A conversa foi animada e, aqui e ali,

acalorada. Em nenhum momento, no

entanto, perdeu-se de vista o grande

objetivo: criar uma pauta ambiciosa

que promovesse a reinvenção da ad-

ministração no século 21. Ao mergulhar

nessa missão, estávamos cientes de

que especialistas em gestão costu-

mam sofrer de um déficit de ambição.

Nossa pergunta era: na administração,

que feitos seriam equivalentes a deco-

dificar o genoma humano, a descobrir

a cura da Aids ou a reverter o aqueci-

mento global?

Depois do encontro, um subgrupo

sintetizou, a partir do material gerado

durante a conferência, uma lista dos

principais desafios. A meta não era

condensar a lista em um punhado de

metadesafios, mas apresentar um ca-

tálogo relativamente completo — e que

fizesse jus às perspectivas distintas,

muitas vezes sutis, dos participantes.

No final, a conferência em si não foi tão

importante quanto a missão que nos

reuniu: oferecer estímulo, rumos — e

uma certa proteção — a "renegados"

da gestão em toda parte.

"Brigada de renegados'
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bientes voláteis, todo funcionário pre-
cisa de liberdade para agir com rapidez
e de dados para agir com inteligência.
Se tiver que repassar a decisão a instân-
cias superiores, a adaptabilidade sofre.
É por isso que o custo da sonegação de
informações está se tornando inaceitá-
vel. Para tomar decisões oportunas que
reflitam os interesses de toda a empresa,
o pessoal na base precisa estar entre os
mais bem informados da organização. A
empresa precisa, portanto, montar sis-
temas de informação que dêem a todo
funcionário uma visão tridimensional
de indicadores críticos de desempenho
e de prioridades cruciais.

Fortalecer renegados e desarmar
reacionários. O monarca no trono nor-
malmente não promove revoluções. A
maioria dos sistemas de gestão, no en-
tanto, dá uma parcela desproporcional
da influência sobre políticas e estraté-
gias a um pequeno número de altos exe-
cutivos. Ironicamente, esse é justamente
o grupo com mais interesse no status
quo e o mais inclinado a defendê-lo. É
por isso que empresas estabelecidas cos-
tumam "ceder" o futuro para novatas. A
única saída é criar sistemas de gestão
que transfiram poder para aqueles cujo
capital emocional está investido basica-
mente no futuro e que têm pouco a per-
der com mudanças.

Ampliar o escopo da autonomia
do pessoal. Gente na base e no meio
da pirâmide organizacional costuma se
sentir incapaz de promover mudanças.
Diretrizes rígidas, limites estritos de gas-
tos e falta de controle sobre o próprio
tempo limitam sua autonomia. É pre-
ciso reformular sistemas de gestão para
que facilitem a experimentação local e
iniciativas a partir das bases.

Criar mercados internos de idéias,
talentos e recursos. A liberação de ver-
bas em empresas geralmente é decidida
na cúpula e altamente influenciada por
fatores políticos. Daí a empresa investir
demais no passado e deixar o futuro à
míngua. Já a alocação de recursos em
um sistema de mercado, como a Bolsa
de Valores de Nova York, é descentraliza-
da e apolítica. Embora esteja obviamen-
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te sujeito a distorções de curto prazo,
um mercado é, a longo prazo, melhor
do que grandes organizações para alocar
os recursos certos à oportunidade certa.
Para tornar a alocação de recursos mais
flexível e dinâmica, a empresa deve criar
mercados internos nos quais programas
antigos e novos projetos disputem talen-
tos e verba em pé de igualdade.

Despolitizar a tomada de decisões.
A qualidade das decisões tomadas na
cúpula costuma ser comprometida pelo
húbris de executivos, por vieses tácitos
e por dados incompletos. Para piorar, o
número de variáveis que precisam ser
computadas em decisões importantes
segue crescendo. Ao decidir se irão gas-
tar milhões de dólares para entrar num
novo mercado ou apoiar uma nova tec-
nologia, altos líderes raramente buscam
o conselho do funcionário comum. Em
geral, no entanto, o pessoal em campo
é o mais equipado para avaliar questões
que ditarão o sucesso ou o fracasso da
estratégia. É preciso um processo deci-
sório novo, que compute uma variedade
de opiniões, explore a sabedoria coletiva
da organização e esteja livre de vieses
influenciados pelo cargo.

Otimizar melhor trade-offs. O su-
cesso organizacional em anos vindouros
vai depender da capacidade de trabalha-
dores em todos os níveis de administrar
alternativas aparentemente irrecon-
ciliáveis: lucro no curto prazo versus
crescimento a longo prazo, competição
e colaboração, estrutura e emergência,
disciplina e liberdade, sucesso individual
e sucesso em equipe. Sistemas tradicio-
nais apostam em políticas universais im-
perfeitas — que favorecem certas metas
em detrimento de outras. Os sistemas
de amanhã precisam estimular a saudá-
vel disputa entre objetivos conflitantes e
permitir que o pessoal na linha de frente
otimize dinamicamente trade-offs cru-
ciais. A meta é criar uma organização
que combine a capacidade de explora-
ção e aprendizado de redes descentrali-
zadas com a eficiência decisória e o foco
de hierarquias.

Explorar ainda mais a imaginação
humana. Muito se sabe sobre como es-

timular a criatividade humana: equipe
as pessoas com ferramentas de inovação,
permita que reservem um tempo para
pensar, tire o estigma do erro, crie opor-
tunidades para o aprendizado fortuito e
por aí vai. Contudo, pouco desse conhe-
cimento se infiltrou por sistemas de ges-
tão. Pior, muitas empresas instituciona-
lizam uma espécie de apartheid criativo.
Dão a um punhado de indivíduos uma
função criativa e tempo para ir atrás de
seus interesses — e presumem que a
maioria dos outros não tem imaginação,
Processos de gestão do amanhã terão
de cultivar a inovação em todo canto da
organização.

Viabil izar comunidades de "pai-
xão" A paixão é um considerável mul-
tiplicador da realização humana, sobre-
tudo quando indivíduos que pensam
parecido convergem para uma causa im-
portante. Uma série de dados, no entanto,
indica que a maioria dos trabalhadores
está emocionalmente desconectada do
trabalho. Por não se sentirem realizados,
o desempenho da organização deixa a
desejar. É preciso incentivar "comunida-
des de paixão" permitindo que o indiví-
duo ache um propósito maior em sua
vida profissional, ajudando a congregar
funcionários que tenham paixões simi-
lares e alinhando melhor os objetivos da
organização com os interesses naturais
de seu pessoal.

Reaparelhar gerentes para um
mundo aberto. Novos modelos de ne-
gócios apostam cada vez mais em redes
de geração de valor e formas de produ-
ção social que transcendam as fronteiras
organizacionais. Nesse ambiente, ferra-
mentas de gestão que se apoiam no po-
der conferido pelo cargo provavelmente
serão ineficazes ou contraproducentes.
Numa rede de voluntários ou agentes
legalmente independentes, o "líder" pre-
cisa energizar e ampliar a comunidade,
em vez de administrá-la do alto. O su-
cesso exige, portanto, a criação de novas
abordagens à mobilização e à coordena-
ção do esforço humano.

Humanizar linguagem e prática dos
negócios. As metas da administração
normalmente são descritas por termos
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como "eficiência" "vantagem" "valor",
"superioridade" "foco" e "diferenciação".
Por mais importantes que sejam, tais
metas não conseguem tocar o coração
humano. Para criar organizações quase
humanas em sua capacidade de adaptar,
inovar e engajar, os pioneiros da gestão
precisam achar maneiras de infundir
atividades corriqueiras da empresa de
ideais mais profundos, mais cativantes
— como honra, verdade, amor, justiça e
beleza. Essas virtudes eternas há muito
vêm levando o ser humano a conquistas
extraordinárias e já não podem ser rele-
gadas às margens da administração.

Recapacitar mentes gestoras. O fo-
co do treinamento de gerentes sempre
foi ajudar o líder a desenvolver um arse-

ineficiência. A organização precisa ficar
muito mais adaptável, inovadora e inspi-
radora — mas sem deixar de ser focada,
disciplinada ou voltada ao desempenho.

A solução desse paradoxo vai exigir
uma clara distinção entre fins e meios.
Muitas vezes, o executivo defende prá-
ticas arraigadas simplesmente por não
poder imaginar uma maneira menos
burocrática de alcançar as metas. Em
muitas empresas, por exemplo, viagens
de negócios são regidas por diretrizes
minuciosas. Todo mundo precisa de
autorização antes de sair de viagem,
obeceder a limites estritos de gastos e
apresentar para aprovação um relatório
de despesas. Poucos ficariam contra a
meta de manter despesas com viagens

O progresso nessas metas vai ajudar a
desburocratizar a empresa e a libertar
de amarras a capacidade humana.

nal específico de habilidades cognitivas:
o uso do lado esquerdo do cérebro, o
raciocínio dedutivo, a solução analítica
de problemas e a engenharia de solu-
ções. O gerente de amanhã precisará de
novas habilidades, entre elas o aprendi-
zado reflexivo ou de duas voltas (doubte-
loop), o raciocínio baseado em sistemas,
a resolução criativa de problemas e o
raciocínio movido a valores. Faculdades
de administração e empresas precisam
reformular programas de capacitação
para ajudar o executivo a adquirir esse
tipo de habilidade e reorientar sistemas
de gestão para incentivar sua aplicação.

Superação dos conflitos
O progresso nessas grandes metas vai
ajudar a desburocratizar a organização
e a libertar de amarras a capacidade hu-
mana. A meta, no entanto, é superar as
limitações da atual prática administrati-
va sem perder os benefícios que ela con-
fere. Não faz sentido buscar a cura para
o isolamento e a inércia, digamos, se os
efeitos colaterais forem imprudência e

sob controle, mas pode haver um jeito
menos burocrático de agir. Uma saída
seria lançar o relatório de despesas de
todo funcionário na intranet da empre-
sa e apostar na pressão dos pares para
colocar freios nos gastadores. Muitas ve-
zes, a transparência é tão eficaz quanto
a aplicação rígida de normas — e, em
geral, é mais flexível e mais barata de
administrar. Quem não lembra da como-
ção pública em setembro de 2008 quan-
do executivos da AIG torraram US$ 440
mil num resort de luxo dias depois de a
seguradora ter recebido US$ 85 bilhões
em socorro do governo americano? Os
executivos da AIG dificilmente vão re-
petir a gastança.

Apesar disso, quem quer que tenha
assistido, boquiaberto, à indústria finan-
ceira sendo consumida pelas chamas da
ganância no ano passado teria razão em
perguntar se o problema não foi buro-
cracia de menos. Afinal, o aparato da bu-
rocracia — procedimentos operacionais
detalhados, papéis estritamente defini-
dos, supervisão atenta e critérios claros

de aprovação — mantém o pessoal sob
controle. Sem dúvida, estaríamos todos
melhores hoje se as rédeas de executivos
de bancos à caça de bônus tivessem sido
mais curtas.

Controle é crucial. Normalmente, no
entanto, vem à custa da iniciativa, da
criatividade e da paixão — elementos
essenciais do sucesso organizacional.
Em ambientes dinâmicos, como o ul-
trassensível mundo das finanças moder-
nas — a autoridade decisória precisa ser
distribuída. Logo, o controle virá, basi-
camente, de normas organizacionais, e
não de procedimentos de supervisão
esclerosados.

Centralização e controle draconiano
dificilmente serão a melhor maneira de
lidar com o risco imprudente a longo
prazo. Indivíduos na linha de frente
— os "gênios" que criam e vendem ins-
trumentos financeiros exóticos — preci-
sam ser responsabilizados pelo impacto
de seus atos sobre o risco do balanço e
sobre a rentabilidade de bancos a médio
prazo- Nos últimos anos, porém, foram
responsáveis por pouco mais que deso-
var produtos no mercado. Profissionais
de bancos precisam de incentivos que
exijam deles uma visão mais distendida
do sucesso. Precisam se enxergar como
guardiões — responsáveis pela defesa
dos interesses de todos os que depositam
neles sua confiança —, e não como mer-
cenários movidos apenas por cheques
de milhões de dólares. Controle interno,
e não externo; um horizonte de tempo
que vá além dos 12 meses seguintes; tra-
balhar com um propósito maior, o éthos
da comunidade — essas grandes metas
serão componentes cruciais de qualquer
alternativa de longo prazo ao ciclo de
excessos e contrição que caracterizou a
indústria financeira americana durante
o grosso do último século.

Nem todas essas metas são novas; mui-
tas são voltadas a problemas de caráter
endêmico em grandes organizações. O
propósito de destacá-las é inspirar no-
vas soluções para problemas há muito
fermentando- A Gates Foundation se
lançou à erradicação da malária, meta
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que nada tem de nova. Mas o pessoal
à frente do ataque crê que novas idéias,
novos tratamentos e novos sistemas de
administração de fármacos acabarão
trazendo avanços históricos. Na mesma
veia, mentes novas — sem o fardo de
velhas crenças — e novas ferramentas,
como as que permitiram a revolução
social na internet, talvez nos ajudem a
escapar das limitações de práticas admi-
nistrativas incrustadas de tradição.

A meta da Administração 2.0 é tornar
toda organização tão humana quanto
aqueles que nela trabalham. O ser huma-
no se adapta: todo dia, milhares de indi-
víduos cruzam continentes para assumir
um novo posto, voltam a estudar para
aprender coisas novas, começam uma
nova carreira na meia-idade ou enfren-
tam uma crise pessoal. O ser humano é
inovador: todo dia, milhões de pessoas
escrevem algo num blog, inventam re-
ceitas, escrevem poemas ou redecoram
a casa. O ser humano gosta de comuni-
dades: pense em todos aqueles que fa-

zem algum serviço voluntário na escola
dos filhos, ajudam em hospitais, treinam
algum time de crianças ou vão ao mer-
cado para um vizinho inválido. É trágico,
mas a tecnologia da administração com
freqüência extirpa da organização as
próprias qualidades que nos fazem hu-
manos: nossa vitalidade, inventividade
e senso de afinidade. O que a empresa
no passado via apenas como um impe-
rativo moral — criar uma organização
genuinamente humana—tornou-se um
imperativo empresarial inelutável.

Embora o desafio seja imenso, é pre-
ciso não desanimar. Os primeiros pionei-
ros da administração tiveram de trans-
formar gente independente e intratável
em trabalhadores obedientes, subser-
vientes. Tiveram de ir contra a essência
da natureza humana. Nós, por outro
lado, estamos indo ao encontro dessa
essência. Nossa meta é tornar a organi-
zação mais — e não menos — humana.
McCallum, Taylor e Ford teriam inveja

dessa oportunidade.

Nota da redação: o link vovici.com/wsb.

dll/s/1549g38fd2 (na página da HBR em inglês)

ou o managementlab.org/future (no site do

The Management Lab) traz a lista, em inglês,

dos 25 desafios. Ali, o leitor pode ajudar a

decidir se é importante que a organização faça

progressos em cada desafio desses. É possível,

ainda, avaliar o avanço já feito por sua empresa

e identificar os obstáculos mais importantes no

caminho de novos progressos. Colabore você

também para a ré i n vença o da administração.

Gary Hamel (gh@managementlab.org)
é professor visitante de administração
estratégica e internacional na London
Business School e diretor do The Mana-
gement Lab, centro de pesquisas sem fins
lucrativos instalado no Vale do Silício e
voltado à inovação na administração. O
livro mais recente de Hamel (com Bill
Breen) é O Futuro da Administração
(Campas, 2007).
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