
É UM PROBLEMA CLÁSSICO: para vencer,
é preciso conquistar uma vantagem opera-
cional que permita à empresa desenvolver
e fornecer produtos ou serviços como ne-
nhuma outra. Mas, com o passar do tempo
e a natural expansão para aproveitar opor-
tunidades ou se defender, a empresa perde
o foco: suas competências básicas se atro-
fiam, a eficiência ou a qualidade caem e a
empresa fica sujeita a ataques localizados
de rivais mais focadas.

No artigo "The Focused Factory", publi-
cado na Harvard Business Review 35 anos
atrás, Wickham Skinner apresentou uma
solução que, embora pensada para o setor
manufatureiro, fez muito sucesso também

entre empresas de serviços: pegue uma fá-
brica cujas linhas de produtos tenham se
multiplicado e divida-a em unidades espe-
cializadas, cada qual dedicada a uma tare-
fa distinta. Ciente de que o investimento e
o custo fixo exigidos para erguer e operar
uma fábrica nova (e menor) para cada ope-
ração em geral não faziam sentido do ponto
de vista econômico, Skinner sugeriu o mo-
delo da "fábrica dentro da fábrica" ("plant
within a plant", ou PWP). Nele, instalações
existentes seriam física e organizacional-
mente divididas em operações autônomas.

Com o tempo, esse modelo passou a signi-
ficar unidades focalizadas que, até certo pon-
to, compartilham pessoal, equipamentos ou



Está difícil manter suas operações focalizadas

» Dividir uma operação em unida-
des especializadas que partilhem
certos ativos é uma saída popular

para manter a empresa forte e fo-

calizada. Na prática, porém, é difí-
cil. O desafio está em maximizar
os efeitos positivos e minimizar o

impacto negativo dessa partilha.

» A solução é dar a cada unidade
metas claras que respaldem a es-

tratégia maior da empresa, traçar
muito bem os limites entre unida-
des para permitir a dose certa de

interação e tomar medidas proa-
tivas para minimizar inevitáveis

conflitos políticos.

» Administrar como um sistema
um amontoado de unidades foca-

lizadas não é fácil. Se conseguir,
será possível usar suas vantagens
para adentrar novas áreas sem

perder a excelência operacional re-
sultante de uma atuação focada.

outros ativos e que podem ou não estar reunidas sob
um mesmo teto. Entre os exemplos estão companhias
aéreas de baixo custo — como Ted, Song e Continen-
tal Lite — criadas por empresas tradicionais do setor
para competir com rivais como a Southwest, nos Es-
tados Unidos; centros cardiovasculares, oncológicos e
ortopédicos inaugurados por grandes hospitais para
brigar com clínicas especializadas que vinham rou-
bando pacientes; e a chamada "loja dentro da loja",
um espaço especial, organizado por marca ou catego-
ria de produto, adotado por lojas de departamentos.

Infelizmente, não é um modelo fácil de imple-
mentar. Segundo estudos que conduzi em organi-
zações de setores distintos (incluindo hospitais, la-
boratórios farmacêuticos e companhias aéreas), o
problema é que o modelo é visto por gerentes de
modo estreito demais, como mudança tática isola-
da na estrutura de operação da empresa — e não
como um sistema. Por causa disso, esses gerentes
cometem uma série de erros:

• Dão metas bastante específicas a certas unida-
des (mas não a todas) e não param o suficiente para
pensar em como a estratégia de cada unidade con-
tribuirá para a estratégia geral da empresa.

• Na hora de decidir que ativos ou serviços serão
partilhados pelas unidades, ten-
dem a se concentrar naquilo que
pode atingir economias de escala
e a subestimar desafios ligados a
sua partilha, como contratempos
ou ineficiências decorrentes de
reivindicações conflitantes.

• Não consideram plenamente
como, ou até que ponto, as unida-
des deveriam partilhar melhores
práticas, conhecimento e talentos.

• Não entendem a magnitude
de tensões políticas destrutivas
que podem surgir entre unidades.

Este artigo vai ajudar o gerente
a enfrentar essas questões e a oti-
mizar seu sistema de PWP.

Entenda os desafios
Os erros acima enumerados de-
correm de três desafios básicos da
concepção e da gestão de uma or-
ganização PWP: estabelecer ob-
jetivos para cada unidade, definir
os limites entre elas e administrar
áreas de interação de modo contí-
nuo. Vejamos um por vez.

Estabelecer objetivos. É difícil

a empresa atingir a visão de Skinner de uma orga-
nização única composta de várias unidades. Em ge-
ral, o que a empresa faz é criar um punhado de uni-
dades focalizadas em resposta a oportunidades ou
ameaças específicas, mas sem reorganizar e focali-
zar o que sobrou — que pode ser uma miscelânea
de restos ou o grosso da operação original.

As grandes companhias aéreas caíram nesse erro
ao criar subsidiárias de baixo custo para rotas mais
curtas, que exigem um turnaround (tempo de per-
manência em solo) menor. O objetivo operacional
dessas subsidiárias era claro: otimizar o embarque e
o desembarque do avião e eliminar refeições a bor-
do e outros serviços "adicionais" ao passageiro. À
luz disso, mudaram os processos. Só que as compa-
nhias aéreas esqueceram de redefinir as operações
tradicionais como de "atendimento completo", ain-
da que estivessem cada vez mais cruzando grandes
distâncias para as quais serviços adicionais eram
mais importantes e o turnaround menor pesava me-
nos. Para piorar, algumas não viram que as subsidi-
árias econômicas minavam metas maiores, como
atrair a clientela executiva, que quer conforto.

Definir limites. Quão porosas devem ser as fron-
teiras entre unidades de uma organização PWP?
Um erro comum é partir para um ou outro extremo
— e permitir pouca interação ou interação demais.

Temendo que fronteiras porosas anulem o pro-
pósito de criar unidades focalizadas, certos gerentes
tentam impedir que isso ocorra — mas exageram, e o
preço pago é uma partilha nada ideal de recursos ou
conhecimento. Foi o que descobriu o laboratório far-
macêutico GlaxoSmithKline (GSK) ao reorganizar
seu monolítico braço de pesquisa de medicamentos.

Pouco depois da fusão da Glaxo Wellcome e da
SmithKline Beecham, em 2000, a organização de
pesquisa de fármacos da GSK foi dividida em cen-
tros semiautônomos, cada qual voltado a uma área
terapêutica específica, como doenças cardiovascu-
lares ou oncologia. A justificativa para a reorganiza-
ção era que a GSK, assim como outras grandes far-
macêuticas, tinha baixa produtividade em P&D e
enfrentava concorrência cada vez maior de labora-
tórios de biotecnologia menores, especializados.

Muitos cientistas nesses centros aplaudiram o mo-
delo. Com ele, tinham flexibilidade para tocar os proje-
tos que, a seu ver, contavam com maior chance de pro-
duzir novos medicamentos em suas respectivas áreas.
Só que essa autonomia ameaçava uma importante
coordenação entre os centros. Mais de 30% dos com-
postos sendo estudados por um centro qualquer, por
exemplo, também eram objeto de estudo de outros.
Fármacos eficazes para certos quadros psiquiátricos,
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digamos, talvez pudessem ser aproveitados no trata-
mento de distúrbios digestivos. Só que a GSK não
especificara como as várias unidades deveriam traba-
lhar juntas para desenvolver esses compostos.

Em comparação, quando os gerentes deixam as
fronteiras intencionalmente porosas, a justificati-
va em geral é que certos serviços de apoio — como
equipe em solo para grandes companhias aéreas
e suas subsidiárias de baixo custo — se prestam a
economias de escala. Mas muitas organizações não
consideram plenamente os custos de partilhar.

Um exemplo pertinente é
o do Brookview Hospital (no-
me fictício), um centro médico
acadêmico nos EUA que criou
uma divisão especializada em
próteses do joelho no departa-
mento de ortopedia. Ao padro-
nizar muitas das etapas do pro-
cedimento, o cirurgião-chefe
da unidade, Frederick Steven-
son (também um pseudônimo),
reduziu o tempo exigido para a
colocação de uma prótese dessas de uma ou duas ho-
ras para menos de 25 minutos. Com isso, era possível
realizar de 10 a 12 cirurgias por dia.

Para maximizar a produtividade, Stevenson e
equipe usavam duas salas de cirurgia simultanea-
mente. Ao concluir o procedimento numa delas,
Stevenson fazia a assepsia exigida e entrava na ou-
tra, onde o paciente seguinte já estava aguardando.
Enquanto operava nessa segunda sala, a primeira
era desinfetada e outro paciente era preparado para
cirurgia. Só que qualquer problema com a limpeza
das salas de cirurgia ou a entrega dos kits de instru-
mentos cirúrgicos esterilizados, digamos, podia pa-
ralisar esse modelo altamente eficiente.

O modelo de Stevenson era particularmente difí-
cil de executar porque dividia espaço com um depar-
tamento acadêmico de ortopedia cujos cirurgiões re-
alizavam operações bem mais variadas e menos pre-
visíveis do que a da prótese de joelho. Além disso, em-
bora as duas unidades tivessem de oferecer tratamen-
to de alta qualidade e gerar receita para o hospital, a
acadêmica tinha ainda de realizar pesquisa e formar
residentes, coisa que a de Stevenson não fazia.

Se as duas unidades pudessem ter sido totalmen-
te separadas, manter as duas no mesmo hospital
não teria trazido maiores complicações. Só que isso
teria exigido a onerosa duplicação de salas de cirur-
gia, equipes e serviços de apoio. Logo, esses recursos
foram estruturados de modo a serem partilhados.
Infelizmente, o hospital não deu diretrizes claras

para a gestão de reivindicações conflitantes desses
serviços compartilhados.

Um problema ocorreu na central responsável por
esterilizar os jogos de instrumental cirúrgico. Já que
esses kits custam caro, havia um número limitado
no Brookview — e a central precisava esterilizá-los
sem parar. Para manter a eficiência da unidade de
Stevenson, era essencial que esses kits estivessem
disponíveis no momento necessário. Apesar disso,
era comum seus pedidos de instrumental serem pre-
teridos pelos de cirurgiões da unidade acadêmica,

Um erro comum é permitir interação
demais entre unidades focalizadas.
Em geral, a empresa não considera
o custo dessa partilha.

onde muitas das operações — algumas urgentes, ou-
tras não — eram marcadas de última hora. Se tives-
sem considerado plenamente os custos dessas reivin-
dicações conflitantes, os líderes do Brookview Hospi-
tal poderiam ter tornado menos porosa a fronteira
entre as duas unidades. Duplicar a central de instru-
mentos teria custado caro demais, mas o hospital po-
dia ter imposto normas de agendamento para impe-
dir que casos da unidade acadêmica que não fossem
urgentes afetassem a equipe de Stevenson.

Administrar interação. Uma meta óbvia de uma
organização PWP é minimizar o potencial de que
uma unidade exerça impacto negativo sobre o de-
sempenho de outra e maximizar o potencial de
repercussões positivas. Em muitos casos, isso só é
possível com a gestão ativa da interação das várias
unidades.

É praticamente impossível, por exemplo, elimi-
nar conflitos políticos — conflitos cuja causa costu-
ma ser bastante inócua: a empolgação dos líderes
da unidade com a eficiência que possivelmente con-
seguirão graças a um foco operacional mais fechado.
Para tornar sua unidade o mais eficiente possível,
esses líderes pressionam a organização para obter
recursos exclusivos. Se a organização assentir, uni-
dades que não receberem igual tratamento podem
ficar contrariadas.

Foi o que ocorreu no Brookview. Stevenson con-
venceu os líderes do hospital a garantir a sua uni-
dade (em certos dias) uma equipe exclusiva de
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anestesistas, pessoal de enfermagem e técnicos de
sala de cirurgia, além de uma sala só sua para ad-
ministração de anestesia e uma área especial para
a admissão de seus pacientes. Quando os cirurgiões
do departamento acadêmico (muitos deles de reno-
me nacional) exigiram tratamento similar, a direção
do hospital disse não, alegando que, ao contrário de
Stevenson, eles não realizavam um volume suficien-
te de procedimentos para justificar a exclusividade
de recursos. O clima entre a equipe de Stevenson e
os cirurgiões da área acadêmica azedou — e cresceu
a disputa, entre as duas, por pacientes e recursos do
hospital. Embora a presidente da instituição tenha
dissipado parte da tensão ao explicar claramente
por que a decisão era boa para o centro médico co-
mo um todo, foi preciso administrar ativamente a
situação para garantir que a competição entre as
duas unidades não fugisse ao controle.

Otimize o desempenho
Os desafios aqui apresentados sem dúvida são imen-
sos. Creio, porém, que possam ser superados. Eis al-
gumas diretrizes:

Defina objetivos claros. Aqui, meus conselhos
são três (e, embora básicos, não são normalmente
seguidos). Primeiro, certifique-se de que todas as uni-
dades tenham objetivos claros e específicos. Segundo,
certifique-se de que os objetivos das unidades respal-
dem, isolada e coletivamente, a estratégia da organi-
zação. Se houver conflito e não puder ser resolvido,
considere a transformação de certas unidades num
negócio separado ou até sua eliminação por comple-
to. Terceiro, informe os objetivos de cada unidade a
todas as outras no sistema. Essa transparência vai aju-
dar as pessoas a entender por que decisões específicas
sobre alocação de recursos e outras questões podem
favorecer uma unidade em detrimento de outra.

Essa abordagem ajudou a presidente do Brookview
a administrar brigas em torno do salário da equipe.
Stevenson pedira, por exemplo, que os enfermeiros e
técnicos que trabalhavam para ele recebessem mais

por hora de trabalho do que funcionários em postos
similares na unidade acadêmica. Como justificativa, ci-
tou o alto volume de pacientes que sua unidade nor-
malmente atendia. A presidente disse não, sob a tese
de que o hospital não olhava apenas para o sucesso fi-
nanceiro; a missão do Brookview ditava que premiasse
também a contribuição dada ao ensino e à pesquisa.

Estabeleça as fronteiras certas. O gerente deve
dar preferência a fronteiras porosas se a partilha de
um volume considerável de ativos ou serviços por
distintas unidades permitir a queda de custos ou o
aumento do lucro. Essa avaliação envolve duas con-
siderações. A primeira é até que ponto haveria eco-
nomias de escala. Em geral, gerentes conduzem essa
análise relativamente bem.

A segunda consideração é mais difícil e, não raro,
ignorada. Envolve identificar efeitos mais difíceis de
quantificar da partilha e determinar se deveriam ser
promovidos ou evitados. Efeitos positivos incluem
transferência de conhecimento, disseminação de me-
lhores práticas e aumento da produtividade em vir-
tude da competição. Efeitos negativos incluem dispu-
tas internas, conduta interesseira gerada pela briga
por recursos e concessões no campo operacional pa-
ra satisfazer as necessidades de outras unidades.

Muitas vezes, é difícil para o gerente determinar
o impacto que um efeito indireto desses terá sobre o
desempenho geral. É o que ocorre no tratamento de
pacientes com doenças coronarianas. A maioria dos
hospitais que atendem casos de obstrução das coro-
nárias oferece tanto a angioplastia (realizada por um
cardiologista) quanto a cirurgia de ponte de safena
(feita por um cirurgião cardíaco). Para quem admi-
nistra esses hospitais, uma questão central é saber
até que ponto esses dois grupos de médicos devem
ser geridos como uma unidade integrada. Se atua-
rem em estreita parceria, um serviço pode respal-
dar naturalmente o outro: em caso de complicações
durante um procedimento rotineiro de angioplastia,
o paciente pode ser submetido a uma cirurgia de
ponte de safena de emergência. Além disso, a gestão
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integrada pode levar a um processo mais coordena-
do para determinar que tratamento deve receber um
paciente em particular. Ou não.

Em certos casos de doença cardiovascular, há um
consenso na comunidade médica de que se o quadro
for grave a ponte de safena é o mais indicado. Quan-
do o quadro é mais moderado, a angioplastia é reco-
mendada. Há casos, contudo, para os quais a comu-
nidade ainda não bateu o martelo, e a competição
entre cardiologistas e cirurgiões pelo acesso a essa
massa limitada de pacientes é feroz. Minha pesqui-
sa sugere que a briga por território retardou o ritmo
de adoção da angioplastia por hospitais tanto para
casos de rotina como para quadros graves — o que é
uma pena, pois o procedimento é mais barato do que
a cirurgia da ponte de safena e, em muitos casos, po-
de ser igualmente eficaz. Infelizmente, não está claro
se o segredo para minimizar essa nociva rivalidade é
separar cardiologistas e cirurgiões ou aproximá-los
ainda mais. Não é porque é complexa ou confusa, no
entanto, que uma questão dessas deva ser ignorada.
Em última instância, caberá à gerência decidir.

Defina normas para a partilha. Toda unidade
precisa entender claramente como será a partilha de
ativos. O Brookview Hospital indicou em que dias
Stevenson teria uma equipe e salas de cirurgia exclu-
sivas. A GlaxoSmithKline podia ter pedido a cientis-
tas lotados nos diversos centros de pesquisa de me-
dicamentos que dividissem seu conhecimento sobre
substâncias específicas e criado incentivos para que is-
so de fato ocorresse. Mas não basta vir e criar normas;
é preciso garantir que estejam sendo respeitadas.

Customize critérios de desempenho. Já que os ob-
jetivos das unidades costumam ser distintos, é prová-
vel que suas metas de desempenho e incentivos tam-
bém devam ser. Isso ajudará a impedir que certas uni-
dades sejam indevidamente consideradas um fardo.

Peguemos a velha estratégia industrial de reser-
var uma linha para a produção em altos volumes e
deixar para outra linha atividades de baixo volume,
como a fabricação de componentes customizados

ou o teste de novos produtos. Se o desempenho
das duas linhas for medido apenas pelo índice de
utilização, a de baixo volume sempre sairá perden-
do, devido ao tempo de manufatura perdido na fre-
qüente transição de uma atividade para outra. In-
divíduos na linha de alto volume podem criticar a

"ineficiência" dos colegas na linha de baixo volume.
Uma saída para evitar o problema é adotar metas
de desempenho distintas para a unidade de baixo
volume (como reduzir o tempo gasto na troca de
produto) e garantir que o pessoal da linha de alto
volume esteja ciente delas.

Por si só, normas e objetivos claros não garantirão
que uma organização PWP atingirá seu pleno po-
tencial. O líder da organização precisa estar sem-
pre incentivando o pessoal das distintas unidades a
trabalhar em conjunto. Isso envolve muito mais do
que identificar e neutralizar os inevitáveis conflitos.
O líder também deve lembrar cada unidade de suas
metas e propósitos — individuais e coletivos — to-
da vez que uma decisão sobre recursos, mensuração
de desempenho ou remuneração for tomada.

Um líder deve ver a organização PWP como uma
obra em perpétuo andamento. É impossível fazer
tudo certinho já da primeira vez. Ou da segunda. Ou
da terceira. Além disso, qualquer mudança substan-
tiva no entorno competitivo pode exigir uma mu-
dança concomitante no desenho organizacional.

A graça do modelo PWP é abrir a possibilidade
de uso de dotes operacionais da empresa para a ex-
pansão em novas áreas — mas sem perder a exce-
lência operacional resultante da atividade focaliza-
da. Atingir esse potencial não é fácil. É preciso uma
gestão refletida e disciplinada.

Robert S. Huckman (rhuckman@hbs.edu) é profes-
sor associado do centro de tecnologia e gestão de
operações da Harvard Business School, nos EUA.
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