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pare para repensar seus rumos de quando em quando — e se ajuste constantemente a novos contextos —
e, na esteira, promova rapidamente mudanças operacionais de vulto está se colocando em risco. Mas,
como diria quase todo dirigente empresarial, o conflito entre a necessidade de permanecer à frente de
uma concorrência cada vez mais acirrada e a necessidade de honrar as metas do ano corrente pode ser
paralisante.
Qual a saída, então?
Não podemos ignorar tudo o que a gestão diária
de uma empresa exige, tarefa da qual hierarquias e
processos administrativos tradicionais ainda se desincumbem muito bem. Essas mesmas hierarquias
e esses mesmos processos não são bons, no entanto,
para identificar os riscos e as oportunidades mais importantes cedo o suficiente, para formular iniciativas
estratégicas originais com agilidade suficiente e para
implementá-las com rapidez suficiente.
Estruturas e processos atuais, que juntos compõem o sistema operacional de uma organização,
precisam de um elemento adicional para dar conta
dos desafios produzidos pela crescente complexidade e por rápidas mudanças. A solução é um segundo sistema operacional dedicado à concepção e à
implementação da estratégia — sistema que empregue uma estrutura ágil, a exemplo de uma rede, e um
conjunto muito distinto de processos. Esse novo sistema operacional avalia continuamente a atividade,
o setor e a organização, e reage com maior agilidade,
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velocidade e criatividade do que o existente. Com- rígida, finita e sequencial para a promoção de ou a
plementa, em vez de sobrecarregar, a hierarquia reação a mudanças pontuais; já os aceleradores são
tradicional, deixando esta última livre para fazer o concomitantes e estão sempre em ação. (2) Os pasque está otimizada para fazer. Aliás, torna a empre- sos em geral são conduzidos por uma pequena, e posa mais fácil de ser administrada e acelera a mudan- derosa, equipe central; já os aceleradores reúnem o
ça estratégica. A ideia não é ter uma ou outra coisa — máximo de gente possível de toda a organização paé ter ambas. O que proponho são dois sistemas que ra formar um "exército de voluntários". (3) Os passos
operem em conjunto.
são projetados para operar dentro de uma hierarquia
O sistema da estratégia tem raízes em estruturas, tradicional; já os aceleradores exigem a flexibilidade
práticas e ideias conhecidas. Muita empresa nova, e a agilidade de uma rede.
por exemplo, é organizada mais como rede do que
Durante muito tempo, a empresa pôde investir
como hierarquia, pois precisa ser ágil e criativa a fim toda a energia e todos os recursos de que dispunha
de agarrar oportunidades. Até em organizações ma- para fazer uma única coisa nova muito bem. Talvez
duras, redes informais de agentes de mudança volta passasse dois anos montando um grande projeto de
e meia operam sob o radar hierárquico. O que estou TI que exigia muita mudança, para só então — e dedescrevendo também encontra eco em muitas das pois de uma longa pausa — ir dedicar cinco anos a
ideias mais interessantes no campo da gestão nas úl- cultivar a propensão à tomada de risco no departatimas décadas, do alerta de Michael Porter para que a mento de desenvolvimento de produtos. Podia coorganização pense na estratégia de modo muito mais locar o processo de oito passos em ação e, em seguiexplícito e frequente a insights de Clayton Christen- da, deixá-lo na gaveta até que fosse exigido de novo.
sen sobre a incapacidade de empresas organizadas Só que é muito difícil produzir resultados excelentradicionalmente de lidar com descontinuidades tes com essa metodologia em um mundo que muda
tecnológicas inerentes a um mundo mais célere, pas- mais depressa.
sando pela obra recente do Nobel Daniel Kahneman
Hoje, a empresa precisa buscar constantemen(Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, 2011), que te uma vantagem competitiva sem causar abalos em
descreve o cérebro como dois sistemas coordenados, operações diárias. É verdade que o nível de turbulênum mais emotivo e outro mais racional.
cia enfrentado por distintos setores varia, mas que
O novo sistema da estratégia também se apoia empresa inteligente não tem medo de ser vítima da
no método de oito passos que registrei pela primei- desintermediação, de ser desbancada por um Google
ra vez há 15 anos (em Liderando Mudança) durante o ou de se tomar irrelevante por algum outro motivo?
estudo de mudanças de sucesso em grande escala: E quantas estão conseguindo se preparar para isso?
imprimir senso de urgência, criar coalizão diretora, Aliás, a própria noção de "estratégia" — termo hoje
traçar visão da transformação, comunicar visão para usado livremente para cobrir o planejamento espoobter apoio, dar poder ao pessoal para que possa agir, rádico em torno de áreas nas quais a empresa devia
produzir vitórias a curto prazo, não desanimar e in- atuar e políticas importantes sobre como competir
corporar mudanças à cultura.
nessas atividades — precisa evoluir. A estratégia deHá três grandes diferenças entre esses oito pas- ve ser vista como uma força dinâmica que constansos e os oito "aceleradores" na base do sistema da es- temente busca oportunidades, identifica iniciativas
tratégia: (1) Os passos em geral são usados de forma para explorá-las e executa essas iniciativas de forma
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rápida e eficiente. Concebo essa força como um processo contínuo para "buscar, fazer, aprender e modificar" e os oito aceleradores como as atividades que
embasam a estratégia e a tiram do papel. A rede e os
aceleradores podem atuar como um braço de mudança estratégica contínua e holística — um braço
que, por não parar nunca, acelera o dinamismo e a
agilidade. Conferem um certo "preparo" estratégico:
quanto mais exercita seus dotes na estratégia, mais
apta fica a organização para lidar com um ambiente
hipercompetitivo. A rede e a hierarquia, atuando como um sistema operacional duplo, podem produzir
mais riqueza, produtos e serviços melhores e um lugar mais interessante para alguém trabalhar em uma
era de mudança exponencial.
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Hierarquias têm sua utilidade. Permitem a distribuição do trabalho por departamentos, divisões de
produtos, regiões e afins com conhecimento, procedimentos consagrados pelo tempo e relações de
subordinação e prestação de contas claras para que
possamos fazer o que sabemos fazer com eficiência,
previsibilidade e eficácia. Hierarquias são dirigidas
por processos gerenciais comuns de planejamento,
orçamentação, definição de funções, contratação e
demissão e medição de resultados.
Hoje, sabemos como melhorar atividades fundadas em hierarquias. Lançamos iniciativas para assumir novas tarefas e melhorar o desempenho naquilo que já fazemos. Sabemos como identificar novos
problemas, localizar e analisar dados em um mercado dinâmico, armar a defesa de uma mudança e
conseguir aprovação. Sabemos executar com o uso
de forças-tarefa, equipes de especialistas, departamentos de gestão de projetos e de gestão de mudanças, patrocinadores de novas iniciativas na cúpula e
esquemas correlatos de avaliação e incentivo. E podemos fazer isso tudo sem descuidar da operação da
empresa no dia a dia, pois a estrutura hierárquica e
processos básicos de gestão acomodam facilmente
essa metodologia — que funciona particularmente
bem quando tornamos a estrutura menos burocrática, com menos camadas e menos regras questionáveis, e damos mais autonomia ao pessoal em níveis
inferiores da hierarquia. Essa metodologia é capaz
de lidar com questões táticas e estratégicas em um
mundo em transformação — mas só até certo ponto
A velha metodologia é simplesmente incapaz de
encarar mudanças rápidas. Hierarquias e processos

a

Limites da hierarquia e da gestão
convencional de mudanças

típicos de gestão, ainda que minimamente burocráticos, são inerentemente avessos ao risco e à mudança.
Parte do problema é político: gerentes detestam assumir riscos sem o aval dos superiores. Parte do problema é cultural: as pessoas se aferram a hábitos e
temem a perda de poder e posição, dois elementos
essenciais de hierarquias. E parte do problema é que
toda hierarquia, com suas unidades especializadas,
regras e processos otimizados, anseia por estabilidade e sempre preferirá fazer aquilo que já sabe (essas
características ficam ainda mais acentuadas quando
uma hierarquia é sobreposta a outra para criar uma
organização matricial).
Além disso, metodologias de implementação da
estratégia, apostas à coluna dorsal hierárquica, não
estão à altura do desafio de gerenciar a transformação rápida. A gestão da mudança normalmente se
vale de ferramentas — como avaliações e análises
diagnosticas, técnicas de comunicação e módulos
de capacitação — que podem ser de tremendo valor
para ajudar com problemas pontuais para os quais há
soluções relativamente simples e diretas, como a implementação de um sistema consagrado de contabilidade. São abordagens eficazes quando se sabe claramente que é preciso passar do ponto A a um ponto B bem definido; quando a distância entre os dois
não é estratosférica; e quando a resistência do pessoal não se revele hercúlea. Processos de gestão de
mudanças suplementam o sistema que conhecemos.
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• Mentalidade do "quero" e "posso", n ã o só

do "devo". Só é possível mobilizar a energia e o cérebro de um exército voluntário se as pessoas quiserem ser agentes da mudança e se sentirem autorizadas a tal. O espírito do voluntariado — o desejo de
trabalhar com os outros por um propósito comum —
energiza a rede.
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Podem facilmente ser inseridos em uma organização de gestão de projetos. Podem ficar mais fortes
ou mais velozes com o acréscimo de recursos, com o
uso de versões mais sofisticadas de métodos antigos
ou colocando gente mais inteligente para conduzir o
processo — mas, de novo, só até certo ponto. Depois
dele, usar essa abordagem para lançar iniciativas
estratégicas que exijam que a organização absorva
mais mudanças com mais rapidez pode criar confusão, resistência, fadiga e custos maiores.

• C a b e ç a e c o r a ç ã o , não só c a b e ç a . Ninguém

vai querer desempenhar uma função na hierarquia
durante o dia e outra na rede durante a noite— que
é basicamente como um sistema operacional duplo
funciona — se a empresa apelar apenas para a lógica,
com cifras e justificativas comerciais. Também é preciso falar ao emocional das pessoas. É preciso apelar
a seu desejo genuíno de contribuir para mudanças
positivas e de levar a empresa de forma estrategicamente astuta a um futuro melhor, dando mais sentido e propósito a seu trabalho.
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Complexidade maior e rapidez de mudanças criam
desafios estratégicos que nem uma hierarquia turbinada é capaz de enfrentar. É por isso que o sistema
operacional duplo — uma hierarquia voltada à gestão que opere em conjunto com uma rede de estratégia — dá resultados tão espetaculares.
Há cinco princípios no cerne do sistema operacio• Muito mais l i d e r a n ç a , n ã o só g e s t ã o . No cernal duplo:
ne de uma boa hierarquia reside uma gestão compe• Muitos agentes de m u d a n ç a , não só a pane- tente. Uma rede de estratégia, por sua vez, precisa de
linha de sempre. Para ir mais rápido e chegar mais muita liderança, o que significa que opera com prolonge, é preciso incluir mais gente do que nunca no cessos, vocabulário e expectativas distintos. É tudo
jogo da mudança estratégica — mas de modo econo- questão de visão, agilidade, oportunidade, ação insmicamente realista. Ou seja, não com grandes con- pirada e celebração — e nada de gestão de projetos,
tingentes de funcionários com dedicação integral ou análise de orçamento, relações de subordinação, remesmo parcial, mas com voluntários. Atrair 10% da muneração e cumprimento de planos.
população de gestores e trabalhadores é tanto sufi• Dois s i s t e m a s , u m a o r g a n i z a ç ã o . A rede e
ciente quanto possível.
a hierarquia devem ser inseparáveis, com um fluxo
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• Podemos criar uma organização em
campo que tenha sucesso e da qual sintamos profundo orgulho.
Davidson colocou os oito aceleradores
para trabalhar para a empresa. Primeiro,
montou uma "equipe de urgência" composta de 20 voluntários de toda a organização em campo — gente com credibilidade
que respondera à declaração de oportunidade (intelectual e emocionalmente) assim
que a ouvira. Essa turma adotou uma meta
ambiciosa: conseguir o apoio de pelo menos 5 0 % dos 1.500 integrantes da divisão
de vendas. Durante três meses, a equipe
de urgência explorou dezenas de ideias para promover um entendimento maior da
oportunidade, além de paixão e empenho
pela mesma. Organizou reuniões, criou
material de apoio e montou um portal na
intranet repleto de informações, vídeos,
blogs e relatos de mudanças já sendo efetuadas por gente da equipe de vendas.
Isso feito, e em parceria com o comitê
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• Temos a oportunidade de aumentar o
crescimento das vendas em 5 0 % ou mais
em dois anos e de nos tornarmos a maior
organização de vendas do setor.
• Isso é possível porque (1) necessidades
dos clientes estão mudando, exigindo que
as concorrentes mudem (embora nada garanta que irão mudar depressa o bastante),
(2) mercados em países em desenvolvimento começam a explodir e (3) não estamos
operando à eficiência máxima na empresa.
• Até aqui, não mudamos com rapidez
suficiente para acompanhar o ritmo de

exigências externas, mesmo contando com
gente excelente. Somos capazes de mudar
mais depressa — conseguimos no passado.

ar

Davidson sabia, em linhas gerais, o que
queria: uma operação de vendas menos
onerosa, uma gama maior de distribuidores, capacidade de chegar ao mercado
com mais rapidez e mais foco em mercados de alto crescimento na Ásia. Para começar a promover essas mudanças, Davidson reuniu durante um dia inteiro o comitê
executivo da divisão de vendas e o encarregou de formular uma declaração de
oportunidade. Não posso dar a declaração
aqui (minha equipe trabalhou com Davidson), mas eis os principais pontos:
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executivo, a equipe convidou o pessoal a
buscar um lugar na coalizão diretora (CD).
No formulário de inscrição, a pessoa tinha
de informar por que queria estar no grupo
e como pretendia administrar a carga extra de trabalho, entre outras coisas. De 210
interessados, 36 foram aceitos — a maioria
(mas não todos) da gerência média e de escalões inferiores. Não havia um líder formal
na CD, só um facilitador para agendar reuniões e conversas por telefone. No início, a
mistura de gente de tudo quanto é nível da
hierarquia causou certa estranheza. Mas logo surgiu uma nova lógica organizacional:
fosse qual fosse a atividade, quem tivesse
informação, contatos, motivação e habilidades relevantes assumia a liderança.
Com subsídios da cúpula executiva, do
estudo da consultoria e de colegas organização afora, a CD formulou uma visão
e uma estratégia. Embora confidencial, a
declaração de visão dizia mais ou menos
o seguinte: "Daqui a 12 meses, estaremos
usando intermediários de forma muito
melhor do que no passado; nossa taxa de
crescimento em mercados emergentes será de pelo menos o dobro do que é hoje;
teremos adquirido uma disciplina em torno da inovação; e o tempo necessário para
a tomada de decisões terá sido reduzido à
metade, para duas semanas. Seremos um
grupo orgulhoso e entusiasmado, que segue ganhando embalo para virar a organização de vendas mais admirada e o melhor
lugar para trabalhar do setor". Embora
perfeitamente racional, a declaração também apelava muito para o emocional.
Isso feito, a coalizão diretora se lançou à tarefa de identificar iniciativas específicas. Seus membros fecharam com
cinco, incluindo atrair e contratar bons
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vezes, contudo, a mudança é tamanha que
é necessário intervir.
Três anos depois de Davidson ter começado a criar um sistema operacional duplo,
a organização de campo, e cada vez mais
a divisão inteira, estão lidando com questões importantes de um jeito novo. Ninguém no comitê executivo fica aturdido
por ter de ajudar a orientar duas ou três
iniciativas estratégicas simultaneamente. E, apesar de toda a mudança, poucos
se queixam de cansaço com mudanças no
"core business".
Os resultados são dramáticos. O sistema acelerou a criação de novas parcerias,
novas formas de lidar com clientes diretos,
um processo mais rápido de lançamento de produtos, maior rapidez na resposta
a queixas, dados superiores para o grupo
de desenvolvimento de produtos sobre necessidades cambiantes de clientes e crescimento mais acelerado na Ásia — onde
subiu mais de 6 0 % em 2011, em comparação com 25% três anos atrás. E a divisão
começou a recuperar participação de mercado, o que a comunidade financeira premiou com um aumento de 55% no valor de
mercado da empresa.
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A empresa não esmoreceu nunca. Já
perdi a conta de quantas iniciativas foram
tocadas nos últimos três anos e de quantos obstáculos foram removidos ali dentro.
Houve muitos erros ao longo do caminho,
mas o sistema continua a melhorar e a versão 2.0, agora no nível da divisão, é inegavelmente mais sofisticada do que a primeira versão.

tig

Passados seis meses, a CD tinha cinco
grandes iniciativas em curso, todas com
subiniciativas (de uma a seis, cada uma).
A iniciativa de contratar gente boa na Ásia,
por exemplo, deflagrou uma subiniciativa
para que profissionais recém-contratados
estivessem rendendo o máximo mais depressa. O foco era eliminar obstáculos a
um avanço acelerado no sentido certo.
Os envolvidos conversavam, trocavam
e-mails e se reuniam conforme necessário
para dar cabo do trabalho. Nas principais
reuniões da CD, os integrantes relatavam o
progresso, trocavam informações, solicitavam ideias e pediam ajuda ("Quem tem experiência com o mercado japonês?"). Altos
gerentes ajudavam a garantir que o pessoal de escalão inferior recebesse a informação necessária para poder tomar boas

A coalizão diretora registrou uma vitória
grande e visível com seis meses no processo: criou uma ferramenta nova de Tl, simplificada, a um custo incrivelmente baixo
em um curto período de tempo (a área de
Tl era um ponto problemático que consumia muito tempo). Primeiro, uma equipe da iniciativa entrevistou usuários para
entender por que o sistema atual deixava
a desejar; em seguida, buscou know-how
junto ao exército de voluntários. Um e-mail
pedindo ajuda, enviado a cem pessoas, teve 35 respostas em quatro dias. Vendedores e gerentes adoraram o produto final. O
sucesso dessa iniciativa, observado na organização em campo e divulgado no portal, acelerou o progresso, pois removeu um
grande obstáculo e aumentou a credibilidade do sistema operacional duplo.

é

Os métodos da equipe de urgência original ajudaram a CD a levar a visão e a estratégia à organização inteira de vendas,
usando capacitação, ferramentas de comunicação, o portal e conversas em pessoa, o que se provou particularmente eficaz. Quanto mais os integrantes da equipe
falavam com colegas, mais o pessoal se
empolgava. Fui a um almoço no qual um
membro da CD falou e, quando o grupo se
dispersou, o sujeito a meu lado disse: "Pela primeira vez na vida entendo para onde
precisamos ir, e como. E faz total sentido!".

decisões. Já esse pessoal supria informações da linha de frente que normalmente
não teriam galgado a hierarquia e chegado
ao comitê executivo.

o

profissionais com experiência na Ásia e
tornar o processo de lançamento de produtos mais rápido e eficiente. A visão e a
lista de iniciativas passaram primeiro pelo
comitê executivo, que, apesar do entusiasmo geral pela coisa, temia que a CD pudesse estar dando um passo maior do que
a perna. A CD estendeu os prazos de uma
das iniciativas e se pôs a trabalhar.

Até aqui, as maiores conquistas foram
institucionalizadas na organização hierárquica e integradas às operações diárias.
Quando uma mudança estratégica específica não casa com algum aspecto da cultura da empresa, a equipe pertinente busca
um jeito de mudar a cultura. Em geral, isso
ocorre naturalmente quando a nova abordagem produz resultados melhores. Às

A campanha está só no começo. Para que o sistema operacional duplo atinja seu verdadeiro potencial, é preciso que
se espalhe por toda a empresa. Creio que
irá. Só então a empresa virará um modelo
de agilidade estratégica e de eficiência a
curto prazo: os resultados de hoje ficarão
mais e mais fortes e a organização inteira trabalhará em conjunto para detectar
ameaças e reagir antes que seja tarde — e,
mais importante ainda, para agarrar e explorar oportunidades a um ritmo que garanta sua prosperidade por anos a fio.

equipes especializadas, departamentos de estratégia
— foi transferido para a rede. Isso deixa a hierarquia
menos sobrecarregada e capaz de fazer, de modo
melhor e mais rápido, o que foi projetada para fazer:
executar bem o trabalho de hoje, promover mudanças incrementais para aumentar ainda mais a eficiência e tocar pequenas iniciativas que ajudem a empresa a lidar com ajustes previsíveis como atualizações
de rotina na TI.
A rede da estratégia se combina à hierarquia
de igual para igual. Não é uma superforça-tarefa
subordinada a uma ou outra instância da hierarquia. A rede está perfeitamente ligada e coordenada
com a hierarquia de uma série de maneiras, sobretudo por meio daqueles que habitam os dois sistemas.
Isso posto, os líderes da organização exercem um
papel importante no lançamento e na manutenção da rede: cabe à diretoria ou ao comitê executivo
criá-la (detalhes mais à frente) e dar sua bênção e seu
apoio explícitos à mesma. A rede não pode ser vista
como uma operação clandestina. Se não for tratada

como parte legítima da organização, será esmagada
pela hierarquia.

Os oito aceleradores
Eis a seguir os processos que permitem o funcionamento da rede da estratégia:

is.

1. Criar senso de u r g ê n c i a em torno de uma
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grande oportunidade. É algo absolutamente fundamental para deixar a organização mais ciente da
necessidade constante de ajustes estratégicos e de
que tais ajustes devem estar sempre alinhados com
a maior oportunidade em vista. A urgência começa
lá no alto da hierarquia. É importante que executivos sigam reconhecendo e reforçando-a, para que as
pessoas despertem a cada manhã decididas a encontrar alguma medida que possam tomar durante o dia
para avançar rumo a essa oportunidade.
Encarar com suficiente urgência uma oportunidade estrategicamente racional e emocionalmente
empolgante é a base sobre a qual tudo o mais se ergue. No trabalho que realizei 15 anos atrás, descobri
que livrar uma organização do comodismo era importante. Em minha atividade mais recente, vi que
um senso permanente de urgência virara uma forte
vantagem competitiva. É algo capaz de galvanizar
um exército de voluntários e manter o sistema operacional duplo em boas condições de funcionamento. Faz gestores se concentrarem em oportunidades
e permite que a rede cresça em benefício da organização. Sem um senso constante de urgência, nenhuma oportunidade de criar um negócio maior vai para frente.
Com clientes, minha equipe começava por instar
o comitê executivo a dar um primeiro passo no sentido de articular a oportunidade estratégica. Faz sentido, já que seus membros estão bem posicionados para ver o panorama geral e já que seu papel no fomento da estrutura dupla é vital — sobretudo no início,
quando a estrutura é mais vulnerável às forças da resistência (veja como um executivo de vendas de uma
empresa de tecnologia criou um senso de urgência
no boxe "Sistema operacional duplo em ação").
2. Montar e manter uma c o a l i z ã o diretora.

O núcleo de uma rede de estratégia é a coalizão diretora (CD), que é composta de voluntários de toda
a organização. Em meu trabalho com clientes, interessados postulam por uma vaga nesse grupo preenchendo um formulário. Com um senso suficiente de
urgência, é possível conseguir até dez candidatos por
vaga no núcleo da rede.
A CD é montada de forma a representar cada um
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com impacto emocional, usando termos como "orgulho", "entusiasmo" e "admiração". Fruto disso, o
grupo prometeu trabalhar melhor com parceiros, dobrar o crescimento em mercados emergentes, inovar
constantemente e reduzir pela metade o tempo exigido para a tomada de decisões.
Em seguida, a CD identificou as cinco iniciativas
estratégicas que seus integrantes julgavam cruciais
para a consecução da visão e que queriam muito tirar
do papel, incluindo a de "inovação na investida em
mercados em crescimento". Inspirado pela visão e
guiado pelas iniciativas que fluíam logicamente dela,
todo mundo na rede virou autor da mudança estratégica. O impacto disso é tremendo.
Para manter as duas partes de um sistema operacional duplo conectadas e alinhadas, a CD precisa
apresentar um esboço da visão e das iniciativas ao
comitê executivo da organização para comentários.
Quando funciona bem, a CD trata esses comentários
como subsídios de grande valor, mas não os aceita
automaticamente como ordens.
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dos departamentos e níveis da hierarquia, com uma
ampla gama de habilidades. Deve ser composta de
gente em quem a liderança confia e incluir, pelo menos, alguns líderes e gestores destacados. Isso garante que a CD possa reunir e processar informações como nenhuma hierarquia jamais poderia.
Todos os integrantes da CD são iguais; não há hierarquia interna que retarde a transferência de informações. A coligação consegue enxergar dentro e fora
da empresa, conhece detalhes e o quadro geral e usa
essa informação para tomar boas decisões para a empresa toda sobre iniciativas estratégicas a lançar e o
melhor modo de fazê-lo. Embora a dinâmica social
da CD possa causar incômodo no início, uma vez que
a equipe aprende a operar bem, a maioria dos membros parece adorar pertencer ao grupo.

é

3. Formular uma v i s ã o e s t r a t é g i c a e conceber iniciativas de m u d a n ç a destinadas a explo-
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rar a grande oportunidade. A visão agirá como
um norte estratégico verdadeiro para o sistema operacional duplo. O foco de uma visão bem formulada
é tirar partido de uma oportunidade decisiva (se não
houver uma oportunidade assim, porque seu mercado é um raro bolsão de estabilidade competitiva, esse sistema pode não ser necessário ainda. Mas fique
de olho: essa situação não vai durar para sempre). A
visão certa é factível e fácil de comunicar. É emocionalmente instigante e estrategicamente inteligente.
E dá à CD uma imagem do sucesso e suficiente informação e orientação para que tome decisões consequentes no calor do momento, sem ter de pedir permissão a cada passo.
Para formular a declaração de visão, a coalizão diretora de uma empresa colheu subsídios da alta administração, do relatório de um consultor e de colegas organização afora. A declaração de visão descrevia em que situação o grupo de vendas — que vinha
lidando com perdas de mercado — poderia estar dali
a um ano se acelerasse rumo a uma grande oportunidade. Traçava metas pragmáticas, mas formuladas

4. Comunicar a visão e a e s t r a t é g i a para obter a d e s ã o e atrair um crescente e x é r c i t o de

v o l u n t á r i o s . Uma visão e uma estratégia de alto impacto vividamente formuladas e promulgadas por
uma coalizão diretora de forma memorável e autêntica vai levar todos a discutir o tema sem o ceticismo
volta e meia reservado a mensagens disparadas lá do
alto da hierarquia. Se bem feita, com criatividade, essa comunicação pode adquirir caráter virai, atraindo
funcionários que aderem à ambição da mensagem e
passam a exibir um compromisso com ela.
Essa tese tende a ser recebida com descrença por
quem já viu tentativas de motivação da força de trabalho darem em nada. Mas se a mensagem certa for
dada por uma CD entusiasta a colegas que sentem
um senso de urgência, o exército de voluntários começará a ganhar corpo. Já vi isso acontecer. O problema da motivação surge quando as pessoas são obrigadas a atuar em compartimentozinhos dentro de

uma hierarquia na qual o trabalhador morre de tédio,
ideias novas não são bem-vindas e gerentes não são
eficazes. E não é preciso uma imensidão de voluntários para a rede decolar: de novo, 10% dos quadros
totais já bastam. Ou seja, 500 pessoas em uma organização de 5 mil.

6. Festejar v i t ó r i a s iniciais v i s í v e i s e impor-
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tantes. A credibilidade de uma rede de estratégia
não vai durar muito sem a confirmação de que suas
decisões e atos estejam realmente beneficiando a organização. A ala cética vai erguer obstáculos a menos
que veja provas de que o sistema operacional duplo
está dando resultados reais. E, já que a paciência das
5. Acelerar o movimento em d i r e ç ã o à visão
e à oportunidade ao garantir que a rede remo- pessoas é curta, a prova deve vir logo. Para garantir
va o b s t á c u l o s . Digamos que um representante de o sucesso, as melhores vitórias a curto prazo devem
vendas tenha ouvido queixas de clientes sobre entra- ser óbvias, inequívocas e claramente ligadas à visão.
ves burocráticos. O sujeito não sabe como resolver a Festejar essas conquistas vai animar o exército de voquestão e nem tem tempo para pensar nisso. Alguém luntários e levar mais gente a aderir ao esforço. Suna rede se inteira e oferece sua ajuda voluntária: "Co- cesso gera sucesso.
A ausência de conquistas óbvias é, em si, um
nheço o problema. Vou montar um grupo e atacá-lo". Essa pessoa faz uma descrição do problema por feedback útil, pois indica que há algo errado. Uma
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escrito e a envia ao exército de voluntários. Cinco
pessoas imediatamente respondem. Agendam uma
conversa para começar a entender por que aquilo está ocorrendo, descobrir como remover o obstáculo e
conceber uma solução (um sistema de CRM melhor,
talvez). A equipe inclui, provavelmente, alguém de
TI que possua conhecimento técnico e possa ajudar
a descobrir de onde viriam os fundos para o novo
sistema. A equipe trabalha com outros voluntários
munidos de informações relevantes — de qualquer
área pertinente — para agir com rapidez e eficiência.
Da primeira conversa até aqui podem ter transcorrido duas semanas — um modelo de ação acelerada. A
equipe da rede chega a uma solução prática que garante o devido suporte à equipe de vendas. Isso feito,
seus membros levam a ideia ao diretor de informação, que dá sua opinião e talvez possa entrar com a
verba e os recursos.
A concepção e a implementação ocorrem na rede
e são incorporadas então à hierarquia. E, se a rede realmente estiver operando em perfeita sintonia com a
hierarquia, o pessoal da hierarquia não vê a hora de
receber o novo sistema de CRM.

CD comprometida, com as antenas todas ligadas
para captar a realidade e nenhum status ou território
a proteger, pode rapidamente ajustar tanto as decisões que tomou como os métodos empregados para
colocar em prática essas decisões.
7. N ã o esmorecer. Seguir aprendendo com a
e x p e r i ê n c i a . N ã o declarar v i t ó r i a cedo demais.

A organização deve seguir firme com iniciativas
estratégicas já adotadas e lançar outras para se adaptar a mudanças na conjuntura e, assim, melhorar sua
posição competitiva. Quando tira o pé do acelerador,
a organização abre espaço para a resistência cultural e política.
É por isso, repito, que o senso de urgência é tão
crucial para o componente da estratégia no sistema
operacional duplo. É ele que mantém todo mundo
engajado. Se for fraco para começo de conversa, ou
negligenciado, a determinação do exército de voluntários vai arrefecer, e a tentação a reduzir a marcha
ou parar será irresistível. Os voluntários vão começar
a se concentrar em seu trabalho na hierarquia — hierarquia que de novo voltará a dominar.
8. Institucionalizar

mudanças estratégicas

na cultura. Nenhuma iniciativa estratégica, grande
ou pequena, está concluída enquanto não tiver sido
incorporada a atividades do dia a dia. Um novo rumo ou método deve se incorporar à própria cultura
da empresa — o que só ocorrerá se a iniciativa der resultados visíveis e lançar a organização rumo a um
futuro estrategicamente melhor.

organização. Quando se sente com autonomia para
fazer algo, a pessoa também começa a crescer mais
depressa em sua função normal na hierarquia, o que
ajuda a tornar as operações regulares mais eficazes".

Como pegar embalo
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Nos últimos três anos assessorei oito organizações,
tanto públicas como privadas, na criação de um sisExército de voluntários
tema operacional duplo. Os desafios foram bastanOs membros do exército de voluntários também aju- te previsíveis. Um deles é garantir que as duas pardam a manter a atividade rotineira da organização a tes atuem em conjunto e aos poucos não se afastem.
toda; não são um grupo separado de consultores ou Aqui, é essencial que a coalizão diretora e o comide gente recém-contratada, nem uma força-tarefa. É tê executivo estejam sempre se comunicando. Ougente com conhecimento organizacional, relações tra dificuldade é pegar embalo: é importantíssimo
ali dentro, credibilidade e influência. É gente que comunicar vitórias desde o início. O maior desafio,
entende a necessidade de mudança — muitas vezes, provavelmente, é fazer gente habituada a uma hiesão os primeiros a detectar ameaças ou oportunida- rarquia regida pelo controle acreditar que um sistedes — e tem disposição para implementá-la.
ma duplo é possível. De novo, é por isso que um senÉ vital que esse exército seja formado de indiví- so racional e contundente de urgência em torno de
duos dotados de energia, compromisso e entusias- uma grande oportunidade estratégica é tão impormo de verdade. Não é um bando de paus-mandados tante. Uma vez despertado, mobilizar a CD e colocar
cumprindo ordens da chefia. São, antes, líderes da os aceleradores restantes em movimento acontece
mudança. Enquanto a hierarquia exige que a gestão quase que organicamente.
mantenha um status quo eficiente, a rede exige lideUm sistema operacional duplo não parte totalrança de todo indivíduo em seu seio.
mente formado e não requer uma reforma vasta da
Quem nunca viu um sistema operacional duplo organização. Ganha corpo aos poucos, acelera a ação
em ação muitas vezes teme, com certa razão, que com o tempo e assume uma vida própria que parece
uma turma fervorosa de voluntários possa criar mais diferir de empresa para empresa nos detalhes. Pode
problemas do que solucionar — ao tomar decisões começar com pequenos passos. A versão 1.0 de uma
precipitadas e pouco refletidas e causar distúrbios rede de estratégia pode ser restrita a um único setor
em operações diárias, por exemplo. É justamente da empresa. Ao virar uma poderosa força de aceleraaqui que entram em cena os detalhes bastante espe- ção, talvez se expanda por toda a organização. A vercíficos incorporados à rede e os aceleradores. Esse
são 1.0 pode ter pouco ou nenhum papel na formusegundo sistema não só monta o exército, mas tam- lação da estratégia, mas se envolver, sim, na implebém norteia os voluntários com uma estrutura e com mentação. A princípio, pode parecer mais um granprocessos que criam uma força estratégica possante, de exercício de engajamento do pessoal que produz,
inteligente e cada vez mais necessária.
com efeito, um retorno muito maior com a mesma
Em organizações nas quais o exército de volun- folha de pagamentos. Mas a rede e os aceleradores
tários realmente vingou, já me disseram que o retor- evoluem e o embalo chega mais depressa do que seno é espetacular — embora raramente monetário. In- ria de esperar.
divíduos falam da realização sentida ao batalhar por
uma missão na qual acreditam. Adoram a oportuni- Uma síntese e uma projeção
dade inédita de poder colaborar com um leque maior Já que evolui aos poucos, um sistema operacional
de colegas. Alguns dizem que esse trabalho na estra- duplo não sacode a organização como uma mudantégia aumentou sua visibilidade organização afora e ça radical repentina. Não exige que a organização
rendeu postos mais elevados na hierarquia. Já seus
erga algo gigantesco para só então baixar um intergerentes apreciam o desenvolvimento profissio- ruptor e ativá-lo. Uma maneira de encará-lo é como
nal dos voluntários. Em junho de 2012, recebi o se- uma vasta e construtiva expansão em escala, escoguinte e-mail de um cliente na Europa: "Não posso po e poder de redes informais menores que dão cabo
acreditar na rapidez com que esse segundo sistema de tarefas com mais rapidez e menor custo do que
operacional faz crescer os verdadeiros talentos da hierarquias.

na

is.

Há tempos que se reclama da indústria de consultoria estratégica, cujo trabalho não consegue resolver o problema que é encontrar e implementar estratégias mais condizentes com um ambiente em transformação. O relatório de um consultor — um produto
puramente cerebral que trata de prever onde a empresa pode florescer em dois, cinco ou dez anos, produzido por bambambãs de fora e seguido de forma l i near por um número limitado de gente nomeada para tal — tem pouca ou nenhuma chance de sucesso
em um mundo mais incerto e mais acelerado.
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Hoje, as falhas inevitáveis do sistema operacional
único causam sofrimento. No futuro, vão nos matar. O
século 21 nos obrigará a todos a evoluir para uma forma fundamentalmente nova de organização. Creio,
aqui, ter basicamente descrito essa forma. Ainda há
muito a aprender. Não obstante, empresas que chegarem lá primeiro, por terem agido já, terão em troca
sucesso imediato e de longo prazo — para acionistas,
clientes, trabalhadores e elas próprias. Já as que chegarem tarde vão penar, ou talvez nem sobreviver.
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O sistema traz uma solução para problemas que
estão aí já há algum tempo. Há pelo menos 20 anos se
vem escrevendo sobre a crescente velocidade da atividade empresarial e a necessidade de organizações
serem mais rápidas e muito mais ágeis. Mas quem
foi capaz dessa proeza? A situação não vai melhorar
com pequenos ajustes na metodologia típica ou com
a mera turbinada de um único sistema hierárquico.
É o mesmo que tentar transformar um elefante para
que o bicho possa ser tanto elefante como pantera. É
impossível.
Há 50 anos se escreve sobre a necessidade de l i berar o potencial humano e de canalizar essa energia para os grandes desafios da atividade empresarial.
Mas quem, fora do universo das startups, conseguiu?
Pouquíssimos — pois estão trabalhando no seio de
um sistema que basicamente manda a maioria das
pessoas calar a boca, obedecer a ordens e fazer seu
trabalho de forma repetitiva.
Há 25 anos se fala na necessidade de mais líderes, pois os dois ou três principais executivos de uma
organização já não podem dar conta de tudo. Mas
pouquíssimas funções em organizações hierárquicas tradicionais dão a informação e a experiência
necessárias para que alguém vire um líder. E as soluções disponíveis — cursos de liderança, por exemplo — são totalmente inadequadas, pois a aquisição
de perspectivas e habilidades complexas se dá, em
sua maior parte, na prática, não na sala de aula.

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 11, p. 26-38, nov. 2012.

