
Modismos vêm e vão.
Não olhe agora, mas o clima

mudou. Embora as últimas duas
décadas tenham produzido on-
das e mais ondas de novas idéias
gerenciais—gerenciamento total
de qualidade (TQM), reengenha-
ria de processos empresariais, ad-
ministração do conhecimento, e-
commerce —, os primeiros anos
do novo milênio têm se revelado
"vazios" de novas modas.

Essa é uma má notícia para edi-
toras, consultores e acadêmicos
que se beneficiam da dissemina-
ção de técnicas gerenciais. A ven-
dagem de livros de administra-
ção caiu pelo menos 30% desde o
fim dos anos 1990. Os poucos tí-
tulos que ainda batem recordes
não apresentam grandes idéias.

Entre eles, está "Good to
Great", de Jim Collins, que faz um
apanhado informal de compa-
nhias consagradas que conse-
guem se converter em líderes em
seus setores, e "Execution: The
Discipline of Getting Things Do-
ne", de Larry Bossidy, um tutorial
sobre gerenciamento de linha.

Analogamente, as firmas de
consultoria em administração que
prosperaram vendendo atualiza-
dos conceitos gerenciais estão vi-
vendo tempos difíceis. Depois de
crescer a uma taxa composta de
20% ao ano nas décadas de 1980 e
1990, as receitas de consultoria es-
tão em queda. "As empresas adota-
ram medidas de austeridade não
apenas financeira mas também
intelectualmente", diz Gary Ha-
mel, acadêmico, autor e consultor.

Mas, por que a mudança no es-
tado de ânimo? A explicação ób-
via é que os gerentes estão-muito
ocupados, enfrentando as dificul-
dades combinadas de recessão,
terrorismo mundial e um merca-
do acionário em baixa, para terem
tempo de se interessar por novas
idéias. No passado, porém, perío-
dos de desaquecimento econômi-
co foram épocas férteis em que
modas gerenciais deitaram raíz. A
recessão brutal no início da déca-
da de 1980 estimulou as empresas
a adotarem, inicialmente, "círcu-
los de qualidade", e depois, TQM.
Do desaquecimento no início da
década de 1990 surgiu a reenge-
nharia de processos de negócios.

Se a história serve de guia, então
deveria ser possível, mesmo no
atual clima econômico, identificar
a "próxima grande novidade". Mas
os operadores ativos no mercado
de idéias gerenciais admitem não
haver candidatos óbvios. "Quando
uma onda se vai, geralmente deixa
um vácuo que termina sendo pre-
enchido por muitas idéias novas.
Neste momento, não tenho certe-
za sobre o que virá em seguida",
admite Eric Abrahamson, um pro-
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Administração
por objetivos

Excelência

Quem: Peter Drucker
Quando: 1950
Livro: "The Practice of
Management" (1954).

Em sua obra clássica, Peter Drucker
defendeu que a administração
precisa ser movida a objetivos.
Em outras palavras, os administradores
precisam ser orientados e
controlados por eles, e não por ditames
impostos por suas chefias, e pagos
por desempenho. Parece óbvio?
Somente porque o guru dos gurus
o disse, meio século atrás.

fessor de administração da escolas
de negócios da Universidade Co-
lumbia, em Nova York.

Embora não haja uma defini-
ção padrão do que seja uma moda
em administração, ondas de novas
idéias tendem a ser simples, con-
sagradas pelo uso e passageiras.
Elas são adotadas generalizada-
mente pelas empresas, mas saem
logo de moda quando os retornos
esperados não se concretizam.

O professor Abrahamson, um
destacado estudante de modas
gerenciais, acrescenta que os mo-
dismos tendem a ser acompanha-
dos de "discursos emocionalmen-
te carregados, entusiasmados e ir-
realistas". Por exemplo, "Re-engi-
neering the Corporation", livro de
1993 que provocou o movimento
de reengenharia de processos em-
presariais, descrevia-se a si pró-
prio como um "manifesto pela re-
volução empresarial", pleno de re-
tórica sobre "liqüidar com o velho
e substituí-lo por algo novo". Até
mesmo alegações mais ousadas
foram feitas, no fim da década de
1990 por defensores do e-com-
merce: repense seu modelo de ne-
gócios ou arrisque-se à extinção.

Em comparação com esses re-
ferenciais, nenhum conceito ge-
rencial em circulação merece res-
peito. O pretendente mais próxi-
mo é "Six Sigma", a técnica de
melhoria de qualidade desenvol-
vida pela Motorola no fim da dé-
cada de 1980 e popularizada pe-
la General Electric. Mas, embora

Quem: Tom Peters
Quando: Década de 1980
Livro: "In Search of Excellence"
(1982).

Antes de In Search of Excellence,
a teoria da administração era
uma-área de interesse apenas
para consultores e acadêmicos.
Tom Peters e Bob Waterman
mudaram tudo isso graças a um livro
cuja leitura hoje nos parece tão
lugar-comum: concentre-se em seus
consumidores e potencialize a
iniciativa de seus funcionários.

o Six Sigma contenha alguns atri-
butos característicos de um mo-
dismo — alegações exageradas,
adoção generalizada, jargão im-
penetrável —, ele já está um pou-
co velho para que o considere-
mos um modismo. Há também
sinais de que o interesse no Six
Sigma está em descenso.

Se fatores cíclicos não expli-
cam a ausência de interesse em
novas idéias, o que a explicaria?
"Indigestão", sugere Abraham-
son. Ele argumenta que as com-
panhias continuam trabalhando
em iniciativas iniciadas sob a in-
fluência de modas anteriores.

O colapso da Enron no fim de
2001 também deixou um travo
azedo. Essa companhia de Hous-
ton que operava com trading no
setor energético foi endeusada
por autores especializados em te-
mas gerenciais, por ter vencido a
Guerra por Talentos (2001), Lide-
rança na Revolução (2000) e por
abraçar a Destruição Criativa
(2001). Mas, aquela que já foi a
companhia mais identificada
com modismos no mundo reve-
lou-se baseada em castelos de
areia, ilusões contábeis e, muito
possivelmente, fraude. Apesar
disso, seria fácil superestimar o
efeito Enron. A reação contra
idéia e modismos gerenciais teve
início vários anos antes de Enron
virar sinônimo de fracasso.

Os sinais de um retrocesso sur-
giram em meados dos anos 1990,
quando a reengenharia foi res-



Por vezes, para sempre

Engenharia de processos
de negócios

Quem: Michael Hammer
Quando: 1990
Livro: "Reengineering the
Corporation" (1993).

A idéia da reengenharia nasceu no início
da década de 1990. As companhias deveriam
reestruturar seu trabalho, em vez de se tornar
departamentos mais eficientes. A
reengenharia tornou-se uma onda
avassaladora, à medida que as companhias
a empregaram como uma desculpa para
cortes de custos. Uma reação, em meados
da década de 1990, culminou com
Michael Hammer admitindo que teria,
possivelmente, dado muito pouca atenção
às pessoas.

ponsabilizada pela eliminação de
milhares de postos de trabalho e
por ter, em nome da eficiência, "es-
vaziado o tutano" das empresas.
Michael Hammer e James Cham-
py, autores de "A Reengenharia
das Empresas", tornaram-se vilões.

Seguiu-se, então, uma onda de
livros deplorando o caráter tran-
sitório da teoria da administra-
ção. Entre os best-sellers nesse gê-
nero reacionário estão "The Wit-
ch Doctors", publicado em 1996 e
escrito por John Micklethwait e
Adrian Wooldridge, editores da
revista "Economist". A crítica aos
modismos converteu-se, até cer-
to ponto, também em moda.

"Quando uma onda se
vai, deixa um vácuo que
é preenchido por idéias
novas. Agora, não tenho
certeza sobre o que virá",
diz Eric Abrahamson

Aproximadamente à mesma
época, escolas de administração
e negócios começaram a chamar
a atenção de seus alunos para o
perigo de serem alvejados por
uma saraivada de novas idéias.
Um estudo de caso dizia respeito
à AT&T, do setor de telecomuni-
cações, que gastou estimados
US$ 100 milhões por ano em ser-
viços de consultoria no curso da

Competências
Fundamentais

Quem: Gary Hamel
Quando: década de 1990
Livro: "Competing for the Future"
(1994).

Competing for the Future foi um dos
mais influentes livros de administração
da década de 1990. Competência
básica foi uma de suas idéias centrais.
Gary Hamel e C.K. Prahalad, acadêmicos
convertidos ern consultores, disseram
aos administradores que estes
deveriam se empenhar em explicitar
para si próprios qual a vocação
específica de suas organizações, e
permitir o desenvolvimento de uma
estratégia a partir dessa percepção.

década de 1990, e mesmo assim
destruiu riqueza acionária a um
ritmo alarmante.

Contra esse pano de fundo, a
atual atitude ambivalente de ad-
ministradores em relação a gran-
des idéias mais lembra uma ligei-
ra crise de indigestão. Os consu-
midores de conceitos de admi-
nistração, tudo indica, tornaram-
se menos glutões e mais refina-
dos em seus gostos.

Isso só pode ser uma boa notí-
cia, certo? Bem, sim e não, diz
Tom Davenport, diretor do Insti-
tuto de Mudanças Estratégicas da
Accenture. Ele argumenta que a
capacidade de inovar empregan-
do técnicas gerenciais é uma im-
portante vantagem competitiva.

Assim, Jack Welch, executivo
chefe da GE recentemente apo-
sentado, cultivou o personagem
público de um gerente de linha
duro e obstinado. No entanto, ele
teve a cautela de cercar-se de in-
telectuais da área empresarial,
como Noel Tichy, antes na Uni-
versidade de Michigan, e Steve
Kerr, ex-reitor da Escola Marshall
de Administração e Negócios da
Universidade da Califórnia Sul.

Os dois acadêmicos foram
contratados para dirigir o centro
de treinamento em administra-
ção da GE, em Crotonville. Ope-
rando do reduto de Crotonville,
Welch deslanchou iniciativas co-
mo "sem-fronteiras", Six Sigma e
"digitização", em sua trajetória
no sentido de transformar a GE

em uma das mais respeitadas
companhias do mundo.

Em contraste, consideremos a
Westinghouse, conglomerado
que, no passado, rivalizava com a
GE. Diz Davenport: "A Wes-
tinghouse sempre foi dirigida por
cientistas e engenheiros. A com-
panhia tinha produtos inovado-
res, mas os únicos conceitos de ne-
gócios que a Westinghouse explo-
rou envolviam análise financeira,
aquisições e uma preocupação de
última hora com qualidade".

A ausência de inovações ge-
renciais foi uma das razões pelas
quais, conclui Davenport, a Wes-
tinghouse foi desmembrada na
década de 1990, depois de uma
série de resultados financeiros
desapontadores.

Se Davenport tiver razão, a es-
perança deve estar em que, de-
pois da fase aquecida das déca-
das de 1980 e 1990, e da fase re-
cessiva dos últimos anos, o mer-
cado de conceitos gerenciais
atingirá um equilíbrio — um es-
tado no qual boas idéias serão va-
loradas com justeza, e más idéias
serão ignoradas.

Isso não é tão utópico quanto
parece. O primeiro estrondoso su-
cesso edtorial em administração,
"In Search of Excellence", escrito
por Tom Peters e Bob Waterman,
os primeiros gurus gerenciais
modernos, foi publicado apenas
em 1982. Antes desse livro, as
mais bem sucedidas obras sobre
administração vendiam apenas
alguns milhares de cópias.

Não há dúvida, as idéias en-
tram e saem de moda, mas sem
todo o estardalhaço a que tínha-
mos nos acostumado. Na era pré-
"In Search of Excellence", in-
fluentes pensadores na área ge-
rencial, como Joseph Juran, pio-
neiro em controle de qualidade,
e Bruce Henderson, visionário es-
tratégico e fundador do Boston
Consulting Group, eram pratica-
mente desconhecidos fora de
seus campos. O setor de consul-
toria em administração era uma
espécie de indústria caseira.

Será este um mundo para o
qual estamos, agora, retoman-
do? Ou a "ausência de modis-
mos" irá revelar-se apenas como
mais uma moda? É difícil acredi-
tar que o mercado de conceitos
gerenciais nunca mais nos fará
atravessar períodos de exuberân-
cia irracional.

Diz Davenport: "Nós necessita-
mos de um pouco da energia que
os gurus da administração e suas
idéias são capazes de gerar. Mas
precisamos ser bem mais inteli-
gentes no gerenciamento de nos-
sas expectativas". (Tradução de
Sérgio Blum)


