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dar apoio a diferentes marcas de produtos, não fazia mais sentido.
Então, em cada país, identificaram 11
serviços com características comuns
em áreas funcionais: cadeia de fornecimento, jurídico, comunicações, marketing, vendas, recursos humanos e
finanças. Cada função foi destinada a
um "dono" global, com a tarefa de consolidar e refinar as operações em países de uma região. O passo seguinte foi
avaliar quais eram os elementos essenciais de cada função, que deveriam ser
mantidos, e quais eram os redundantes
(ou potencialmente redundantes), que
deveriam ser eliminados.
Com base nessa avaliação, surgiu o
"modelo de negócio globalmente integrado", que evoluiu para uma estrutura inteiramente nova para as operações
mundiais da IBM. "Em vez de levar as
pessoas para onde o trabalho está, você
leva trabalho para onde as pessoas estão", diz Cannon-Brookes.
A IBM busca poios de talentos com
as habilidades necessárias para desempenhar cada serviço. Depois, organiza equipes de especialistas geograficamente próximas ao polo mais
relevante para cada uma delas. São essas equipes que atendem às necessidades de cada região no que diz respeito
aos diferentes serviços.
Por exemplo, as operações da IBM
nos mercados emergentes são atendidas pela equipe de RH que fica
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ma empresa internacional do setor
editorial criou estruturas verticais globais reunindo profissionais que trabalham com conteúdo e tecnologia para
publicações semelhantes ao redor do
mundo. Mas foi cuidadosa ao pôr todas
as operações de vendas e marketing
nas mãos de gestores locais de cada
um dos países. Isso porque no setor
editorial essas atividades só são bem-sucedidas se organizadas sob medida
para cada mercado.
Esse é apenas um exemplo da mudança que vem ocorrendo nas organizações globais nesta era dos emergentes. Antes, elas sempre buscaram
ganhos de escala por meio da centralização de atividades que fossem semelhantes nas várias regiões em que
atuavam, ao mesmo tempo que ajustavam aos mercados locais as tarefas que
precisavam ser diferentes de país para
país. Atualmente, repensam estruturas
e processos de acordo com aspectos
como setor de atividade, foco e história.

A

ESTRUTURA
O caso da IBM na Ásia é exemplar, e
quem o descreve é o vice-presidente
da área de estratégia global para mercados em crescimento, Michael Cannon-Brook.es. Pouco depois do início
do novo milênio, os líderes da organização perceberam que deixar a cargo
da operação em cada país da Ásia um
conjunto completo de serviços, para

em Manila, pela contabilidade que é
feita em Kuala Lampur e pelo serviço de suporte técnico (atendimento
ao cliente) baseado em Brisbane, na
Austrália. Globalizar funções que
eram antes realizadas localmente
tem sido enorme empreitada corporativa da IBM.
"Irata-se de uma transformação
cultural", diz Cannon-Brookes. "Mudar os organogramas demanda alguns
cliques no mouse. Mudar os processos
pode levar meses. Mudar uma cultura
e a maneira como os funcionários se
adaptam a novas formas de trabalho
demora anos", acrescenta.
A versão regional

De outro lado, parece que a crescente
importância dos níveis regionais para
empresas globais, especialmente as de
setores de atividade como o farmacêutico e o de bens de consumo, não tem
impedido o enxugamento das equipes
de gestão regionais. Avalia-se que seu
papel tradicional -de ajudar líderes
corporativos distantes a reunir dados
e filtrar informações estrategicamente
relevantes- está se tornando obsoleto,
uma vez que a tecnologia faz com que
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PROCESSOS IMPORTANTES
Ao avaliar a estrutura de suas empresas, os executivos, em geral, são levados
a refletir sobre quais processos devem
ser globais e quais devem ser locais.
Esse é um aspecto bastante sensível: em um levantamento com mais
de 300 executivos de empresas globais, os processos apareceram como
um dos três aspectos mais fracos da
organização, entre 12 que foram discutidos. Algumas companhias possuem processos demais e cerca de
um terço dos executivos disse que um
número menor de processos-padrão
daria mais eficiência a seu negócio.
Algumas organizações, sobretudo as
que cresceram por meio de fusões e
aquisições, não sabem ao certo quantos processos possuem ou quais são
esses processos. E, mais do que isso,
poucas conseguem distinguir processos-padrão que criam valor daqueles
que não o fazem ou são capazes de
identificar os determinantes de valor
de processos-padrão que valem a pena.
Para os gestores que são obrigados
a lidar com essas questões, aqui vão
algumas ideias que já se mostraram
valiosas na prática:

is.

a análise, a síntese e a troca de informações sejam mais fáceis.
Isso tem levado algumas empresas a
reduzir os níveis regionais para equipes de dez integrantes ou até menores.
Essas equipes podem se concentrar na
gestão de pessoas em determinada região, ou no levantamento de informações de alto nível para o negócio, que
alimente a elaboração da estratégia regional. Por exemplo: localizar os riscos
e oportunidades competitivas do ponto
de vista regional e de país.
Esse tipo de reestruturação possui o
benefício adicional de conter estruturas
funcionais que atuam em paralelo (em
RH, marketing etc), as quais tendem
a florescer de maneira não planejada
nas grandes organizações. Embora tais
estruturas não sejam claramente visíveis para o centro da corporação, são
responsáveis por custos e complexidades adicionais consideráveis.

• Não padronize mais do que é necessário. Por exemplo: unidades e
regiões devem ser liberadas para escolher indicadores-chave de desempenho, que serão acompanhados.
Ajuste a tecnologia ao processo, não
o contrário. Processos padronizados
podem assegurar o cumprimento
global das normas em um primeiro
momento, mas também amarrar os
custos globalizados. Antes de realizar um grande investimento em tecnologia para padronizar processos,
as unidades devem ter certeza de que
podem colher os retornos esperados.
Prefira princípios-padrão a regras
detalhadas para os processos locais. Por exemplo, para contratar

um assistente em uma nova localidade, os gestores precisam apenas de um conjunto de princípios
globais, não de um manual sobre
como contratar.
Ouça as vozes de todas as áreas funcionais que estão, ou deveriam estar, envolvidas no esforço de tornar
um processo melhor e assegure que
essas pessoas vão conseguir continuar se comunicando entre si. Novos processos, contudo, você deve
implementar a partir do topo. Consultar as bases é importante também nesse caso, mas os líderes empresariais precisam poder encurtar
a conversa e implementar um novo
processo de maneira obrigatória.
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com funcionários para análise das
conexões entre o negócio principal
da empresa, as áreas funcionais e
as unidades geográficas, a fim de
saber por que estão compartilhando informações, a importância da
informação que conseguem do
ponto de vista das metas de desempenho e dos objetivos estratégicos,
e quão eficiente o compartilhamento tem sido.
Conexões certas. O passo seguinte é
decidir quais conexões devem ser
deixadas de lado, quais é preciso
manter e quais serão adicionadas.
Em companhias em que muitas
pessoas parecem perder tempo em
ligações em excesso, a resposta automática dos líderes é muitas vezes
clarear essa situação mexendo na
estrutura (por exemplo: adicionando novas dimensões à matriz organizacional), mas isso aumenta a
complexidade da empresa, assim
como o custo para geri-la. Soluções
mais adequadas podem surgir quando se analisa um leque mais amplo
de mecanismos de ligação entre as
pessoas, seus diferentes propósitos
estratégicos e o que deve existir para
que funcionem. Por exemplo: a ligação de coaching transfere conhecimento e contribui para desenvolver
futuros líderes e, portanto, requer
interações fortes, de caráter pessoal
e frequentes, baseadas na verdade.
Já outras conexões de transferência de conhecimento, como as que
se dão por meio de documentos,
podem ser bem mais fracas, impessoais e menos frequentes.
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COMUNICAÇÃO COORDENADA
Dois terços dos executivos de companhias de atuação mundial consideram que a capacidade de criar l i gações internas é uma fonte de força
para a empresa. De fato, as organizações sabem que podem fracassar se
não estabelecerem uma boa ligação
entre estrutura e processos, mesmo
que sejam adequadamente estruturadas e tenham processos elaborados com cuidado.
Para tanto, os gestores devem concentrar sua comunicação, tanto regular como intermitente, em contatos
que realmente fazem diferença para
o desempenho de suas tarefas. Os l i deres podem ajudar, tornando mais
fácil para seus funcionários construir
conexões e comunidades baseadas na
internet que sejam úteis para dissemi-

nar o conhecimento rapidamente. Eles
também devem proteger os gestores da
necessidade de gastar muito tempo em
conversas e reuniões cujas agendas e
processos de tomada de decisão são tão
nebulosos que atrapalham a realização
das tarefas essenciais.
Isso depende de:
• F e r r a m e n t a s . Compreender o nú-

mero e o valor dos momentos de
comunicação de que os gestores
participam é o primeiro passo para
encontrar a solução mais adequada para essa questão, e atualmente
há uma grande variedade de ferramentas à disposição para ajudar,
entre elas: entrevistas com funcionários; análise da rede social, que
mapeia a frequência e a eficiência
das comunicações; e pesquisas

Estrutura, processos e relações são
coisas interligadas: é mais fácil evitar
a duplicação das estruturas organizacionais quando a empresa consegue o
equilíbrio adequado entre os processos
locais, regionais e mundiais.

Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 16, n. 95, p. 68-70, nov./ dez. 2012.

