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Peter F. Drucker 

vZVaqui a 20 anos, a típica empresa de grande porte, em comparação 

com as de hoje, terá menos da metade dos níveis gerenciais e não mais 

do que um terço dos gerentes. Quanto a estrutura e aos problemas e 

preocupações gerenciais, a nova empresa apresentará poucas semelhan

ças com a empresa industrial típica, nos moldes da década de 1950, que 

os compêndios ainda consideram o padrão. Ao contrário, é muito mais 

provável que se assemelhem a organizações que hoje atraem pouca aten

ção dos gerentes e acadêmicos: hospitais, universidades e orquestras sin

fônicas. Pois, como elas, a empresa típica será baseada no conhecimento, 

uma organização composta sobretudo de especialistas, que dirigem e 

disciplinam seu próprio desempenho, por meio do feedback sistemático 

dos colegas, dos clientes e da alta administração. Portanto, serão o que 

chamo de organização baseada em informações. 

As empresas, principalmente as grandes, têm pouca escolha, senão 

a de se converter em organizações baseadas em informações. Para co

meçar, a própria demografia exige a mudança. O centro de gravidade do 

emprego desloca-se rapidamente de trabalhadores manuais e pessoal de 

escritório para trabalhadores do conhecimento, que resistem ao modelo 

do comando e controle copiado das organizações militares de 100 anos 
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atrás. Também a economia induz à mudança, especialmente ao impor a 

necessidade de que as grandes empresas sejam inovadoras e empreen

dedoras. Mas, acima de tudo, a mudança é exigência da tecnologia da 

informação. 

Evidentemente, a tecnologia avançada de processamento de dados 

não é imprescindível' para o desenvolvimento da organização baseada 

em conhecimento. Como veremos, os ingleses construíram esse tipo de 

organização na índia, numa época em que "tecnologia da informação" 

significava, literalmente, pena de ave como instrumento de escrita e os 

sistemas de "telecomunicações" eram mensageiros que corriam descal

ços. Mas à medida que a tecnologia avançada se torna cada vez mais 

dominante, precisamos envolver-nos no processo de análise e diagnósti

co — ou seja, em "informação" — de maneira ainda mais intensa, ou 

correr o risco de sermos engolfados pelos dados gerados por nossas pró

prias atividades. 

Até agora, a maioria dos usuários de computadores ainda usa a nova 

tecnologia apenas para acelerar o que sempre fizeram antes, o processa

mento de números convencionais. Mas assim que as empresas derem os 

primeiros passos ainda experimentais para a conversão de dados em in

formação, seus processos decisórios, suas estruturas gerenciais e até mes

mo as formas de execução do trabalho sofrerão transformações. Com 

efeito, essa mudança já está ocorrendo, com enorme rapidez, em muitas 

empresas em todo o mundo. 

J 

possível perceber de imediato os estágios iniciais desse processo de 

transformação, quando consideramos o impacto da tecnologia de com

putação nas decisões sobre investimentos de capital. Sabemos já há mui

to tempo que não existe apenas um meio certo de analisar as propostas 

de investimento de capital. Para compreender a situação, precisamos de 

pelo menos seis análises: a taxa de retorno esperada; o período de retor-

õ 
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no e a expectativa de vida produtiva do investimento; o valor presente de 

todos os retornos futuros, durante a vida produtiva do investimento; o 

risco de não efetuar ou retardar o investimento; o custo e o risco da 

hipótese de fracasso; e, finalmente, o custo de oportunidade. Qualquer 

estudante de contabilidade aprende esses conceitos. Mas antes do de

senvolvimento da capacidade de processamento de dados, tais análises 

exigiam homens-anos de labuta de escriturários. Hoje, qualquer pessoa 

com uma planilha eletrônica é capaz de executar o trabalho em questão 

de horas. 

A disponibilidade de informações daí decorrente converte de opi

nião a diagnóstico, a análise de investimentos de capital, ou seja, o traba

lho se transforma na ponderação racional de pressupostos alternativos. 

Assim, a informação transforma as decisões sobre investimentos de ca

pital, que até então se caracterizavam como processos imediatistas, de 

natureza financeira e quantitativa, em decisões de negócios, fundamen

tadas na probabilidade dos pressupostos estratégicos alternativos. Por

tanto, a decisão presume a existência de uma estratégia de negócios e, ao 

mesmo tempo, questiona essa estratégia e seus pressupostos. O que no 

passado era mero exercício orçamentário se transforma em análise de 

políticas. 

A segunda área afetada, quando a empresa concentra sua capacida

de de processamento de dados na produção de informações, é a estrutu

ra organizacional. Quase imediatamente, torna-se claro que tanto a quan

tidade de níveis gerenciais como o número de gerentes são passíveis de 

reduções substanciais. A razão é evidente: constata-se que certas cama

das gerenciais não lideram nem decidem. Ao contrário, sua principal 

função, se não a única, é a de atuar como "transmissores" — ou seja, 

amplificadores humanos dos sinais tênues e difusos que eram vistos como 

comunicação na empresa tradicional, anterior à era da informação. 

Um dos maiores fornecedores do setor de defesa da América des

cobriu essa realidade quando perguntou-se quais eram as informações 
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necessárias à alta administração e à gerência operacional no desempe

nho de suas atribuições. De onde provinham essas informações? De que 

forma se revestiam? Como eram os seus fluxos? A busca da resposta 

logo revelou que escalões gerenciais inteiros — talvez 6 de um total de 

14 — existiam apenas porque até então ninguém havia formulado essas 

perguntas. A empresadispunha de uma profusão de dados, mas sempre 

usara toda aquela copiosidade apenas para fins de controle e não como 

informação. 

Informação é dado investido de relevância e propósito. Por conse

guinte, a conversão de dados em informação requer conhecimento. E 

conhecimento, por definição, é especializado. (Com efeito, as pessoas 

realmente detentoras de conhecimentos tendem ao excesso de especiali

zação, qualquer que seja seu campo de atuação, exatamente porque sem

pre se deparam com muito mais a aprender.) 

A organização baseada em informações exige, em geral, muito mais 

especialistas do que as empresas tradicionais do tipo comando e contro

le. Além disso, os especialistas se concentram nas atividades operacionais 

e não na sede corporativa. De fato, a organização operacional tende a 

transformar-se em organização de especialistas de todas as espécies. 

As organizações baseadas em conhecimento precisam, mais do que 

nunca, de algumas atividades centrais, como assessoria jurídica, relações 

públicas e assuntos trabalhistas. Mas a necessidade de pessoal de apoio 

— ou seja, gente sem atribuições operacionais, que apenas assessoram, 

orientam ou coordenam — diminui de maneira drástica. Na adminis-

traçãA central, a organização baseada em informações precisa de poucos 

especialistas, quando for^o caso. 

Em virtude dessa estrutura mais horizontal, a organização basea

da em informações será mais parecida com as empresas de um século 

atrás do que com as grandes empresas de hoje. No entanto, naquela 

época, todo o conhecimento, tal como então existente, se concentrava 

nas pessoas que se situavam bem no topo da hierarquia. Os demais 
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indivíduos eram ajudantes, ou mão-de-obra que, na maioria das vezes 

executavam o mesmo trabalho, exatamente conforme as instruções re

cebidas. Na organização baseada em informações, o conhecimento se 

situará sobretudo na base, na mente dos especialistas que executam as 

várias tarefas e gerenciam-se a si próprios. Assim, a organização típica 

de hoje, no qual o conhecimento tende a concentrar-se no staff de apoio, 

empoleirado com alguma insegurança entre a alta administração e o 

pessoal operacional, será considerada uma fase transitória, na tentati

va de difundir o conhecimento proveniente do topo, em vez de captar 

as informações oriundas da base. 

Finalmente, na organização baseada em informações, boa parte do 

trabalho será executada de maneira diferente. Os departamentos tradi

cionais atuarão como guardiões de normas e padrões, como centros de 

treinamento e de distribuição de especialistas; não serão os pontos de 

realização do trabalho. Este será desenvolvido por meio de equipes con

centradas em tarefas. 

Tais mudanças já se encontram em andamento no que costumava 

ser o mais bem delineado de todos os departamentos — o de pesquisa. 

Nos laboratórios farmacêuticos, nas empresas de telecomunicações e na 

indústria de papel, a seqüência tradicional de pesquisa, desenvolvimen

to, fabricação e marketing está sendo substituída pela sincronia: espe

cialistas de todas essas funções trabalham juntos como equipe, do início 

da pesquisa até o lançamento do produto no mercado. 

Resta ver como se desenvolverão as forças-tarefas que tratarão de 

outras oportunidades e problemas empresariais. No entanto, suspeito que 

a necessidade de formação da força-tarefa, suas atribuições, composição 

e liderança serão decididas caso a caso. Assim, a organização do futuro 

irá além da estrutura matricial e talvez seja muito diferente dessa expe

riência. Contudo, uma coisa é clara: ela exigirá maior autodisciplina e 

ênfase ainda mais intensa na responsabilidade individual pelos relacio

namentos e pelas comunicações. 
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\^/l firmar que a tecnologia da informação está mudando as empresas é 

algo simplista. O deslinde das conseqüências dessa transformação para 

as empresas e para a alta administração é muito mais difícil. Eis por

que considero útil buscar exemplos em outros tipos de organizações 

baseadas em informações, como hospitais, orquestras sinfônicas e a 

administração inglesa na índia. 

Um hospital de tamanho razoável, com cerca de 400 leitos, terá um 

staff de várias centenas de médicos e de 1.200 a 1.500 paramédicos, dis

tribuídos entre 60 especialidades médicas e paramédicas. Cada especia

lidade tem seu próprio corpo de conhecimentos, seu próprio treinamen

to, sua própria linguagem. Em cada especialidade, sobretudo nas 

paramédicas, como laboratório de análises clínicas e fisioterapia, existe 

um supervisor, que é um especialista atuante, em vez de apenas um ge

rente em tempo integral. O supervisor de cada especialidade se reporta 

diretamente ao topo e há poucos gerentes intermediários. Boa parte do 

trabalho é executado por equipes temporárias, conforme as necessidades 

impostas pelo diagnóstico e pelas condições dos diferentes pacientes. 

Uma grande orquestra sinfônica é um exemplo ainda mais instruti

vo, pois em alguns casos existem algumas centenas de músicos no palco 

atuando juntos. Portanto, de acordo com a teoria da organização, seriam 

necessários vários conjuntos de maestros vice-presidentes de grupo e 

uma meia dúzia de maestros vice-presidentes de divisão. Mas não é as

sim que funcionam as orquestras sinfônicas. Existe apenas um maestro 

CEO — e todos os músicos tocam diretamente para aquele único maes-

trOj §£m intermediários. E cada qual é um especialista de alto nível; na 

verdade, um artista. t 

Mas o melhor exemplo de organização de grande porte bem-suce-

dida, baseada no conhecimento, que não tinha nenhum nível de gerên

cia intermediária, é a administração pública inglesa na índia.1 

Os ingleses administraram o subcontinente indiano durante 200 

anos, de meados do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial, sem 
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efetuar qualquer mudança substancial na estrutura organizacional ou 

na política administrativa. O serviço público indiano nunca teve mais 

de 1.000 membros para governar o vasto subcontinente, densamente 

povoado — fração minúscula (no máximo 1%) das legiões de mandarins 

confucianos e de eunucos palacianos existentes no país vizinho para 

governar a China, com uma população não tão superior. Boa parte dos 

britânicos era bastante jovem; alguém com trinta anos era considera

do sobrevivente, sobretudo nos primeiros anos. A maioria morava so

zinha, em postos avançados isolados, com o compatriota mais próxi

mo situado a um dia ou dois de viagem, e nos primeiros duzentos anos 

não havia telégrafo ou rodovias. 

A estrutura organizacional era totalmente horizontal. Cada autori

dade distrital se reportava diretamente ao "Coo", o secretário político 

provincial. E como havia nove províncias, cada secretário político tinha 

pelo menos 100 subordinados diretos, número muitas vezes superior ao 

recomendado pela doutrina do alcance do controle. No entanto, o siste

ma funcionava admiravelmente bem, em boa parte porque foi concebi

do para assegurar que cada um de seus membros dispunha da informa

ção necessária à execução do trabalho. 

Mensalmente, a autoridade distrital passava todo o dia redigindo 

um relatório completo ao secretário político na capital provincial. Ele 

analisava cada uma de suas principais tarefas — no total de quatro, defi

nidas com nitidez. Nesse relatório, registrava com detalhes suas expecta

tivas iniciais em relação a cada uma das tarefas, o que de fato ocorreu, e 

por que, no caso de discrepâncias, o real diferia do esperado. Em segui

da, expunha o que esperava que ocorresse no mês seguinte em relação a 

cada tarefa crítica e qual era seu plano de ação nos diferentes casos, fazia 

perguntas sobre política, e comentava sobre as oportunidades, ameaças 

e necessidades de longo prazo. Por sua vez, o secretário político "despa

chava" sobre cada um dos relatórios — ou seja, respondia ao remetente 

com comentários completos. 
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U o m base nesses exemplos, o que dizer a respeito das exigências da 

organização baseada em informações? E quais serão seus prováveis pro

blemas gerenciais? Examinemos de início as exigências. Várias centenas 

de músicos e o CEO do grupo, o maestro, são capazes de tocar juntos, 

pois todos têm o mesmo escore, que indica ao flautista e ao timpanista o 

que e quando fazer. E ainda determina ao maestro o que esperar de cada 

um e quando. Do mesmo modo, todos os especialistas no hospital com

partilham uma única missão comum: o atendimento e a cura dos doentes. 

O diagnóstico é o "escore", que indica ações específicas para o técnico em 

raios X, para o nutricionista, para o fisioterapeuta e para os demais mem

bros da equipe médica. 

Em outras palavras, as organizações baseadas em conhecimento 

demandam objetivos nítidos, simples e comuns que se traduzem em ações 

específicas. Todavia, ao mesmo tempo, como indicam os exemplos, as 

organizações baseadas em informações também necessitam de concen

tração em um único objetivo ou, no máximo, em poucos objetivos. 

Como os "participantes" de uma organização baseada em conheci

mento são especialistas, ninguém pode dizer-lhes como executar o tra

balho. Provavelmente, poucos serão os maestros capazes de arrancar uma 

única nota de uma trompa, e muito menos ensinar o trompista a tocar 

seu instrumento. Mas o maestro é capaz de convergir as habilidades e o 

conhecimento do trompista para o foco no desempenho conjunto dos 

músicos. E esse foco é o alvo a ser atingido pelos líderes das empresas 

baseadas em informações. 

f X^on iU(io, a empresa não tem um "escore" em que fundamentar seu 

desempenho, a não sevp que ela própria elabora à medida que exerce 

suas atividades. E conquanto nem a performance de primeira classe nem 

a mais deplorável das atuações mude a obra do compositor, o desempe

nho da empresa cria continuamente novos e diferentes escores, contra 

os quais se avaliam seus resultados. Por conseguinte, a empresa baseada 

em informações deve ser estruturada em torno de metas que definam 
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com clareza as expectativas de desempenho gerencial para toda a orga

nização, assim como para cada parte e cada especialista, e a partir do 

feedback organizado que compara os resultados efetivos com essas ex

pectativas de desempenho, de modo que cada membro seja capaz de 

exercer o autocontrole. 

A outra exigência da organização baseada em informações é que 

todos assumam responsabilidade pelas informações. A fagotista na or

questra age dessa maneira sempre que toca uma nota. Os médicos e 

paramédicos trabalham com um sistema complexo de relatórios e com 

um centro de informações, o posto de enfermagem no andar onde se 

encontra o paciente. A autoridade distrital na índia atuava com base nessa 

responsabilidade sempre que escrevia um relatório. 

A essência desse sistema é que todos perguntem: quem na organi

zação depende de mim para que tipo de informações? E de quem eu 

dependo? A lista de cada pessoa sempre incluirá superiores e subordina

dos. Mas os nomes mais importantes da lista serão os dos colegas, pessoas 

com quem o relacionamento básico é de coordenação. O relacionamento 

entre o plantonista, o cirurgião e o anestesiologista é um exemplo. Mas o 

relacionamento entre o bioquímico, o farmacologista, o diretor médico 

encarregado de testes clínicos e o especialista em marketing numa empre

sa farmacêutica não é diferente. Também este último exige que cada parte 

assuma responsabilidade integral pela informação. 

Compreende-se cada vez mais a responsabilidade pela informa

ção para outros, sobretudo nas empresas de médio porte. No entanto, 

negligencia-se ainda mais a responsabilidade pela informação para si 

próprio. Ou seja, todos na organização devem analisar constantemente 

suas necessidades de informação para executar o próprio trabalho e 

contribuir para o trabalho alheio. 

Essa talvez seja a ruptura mais radical em relação à maneira como 

até mesmo as empresas mais informatizadas ainda são gerenciadas hoje 

em dia. Nelas, as pessoas ainda presumem que quanto maior a quantidade 
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de dados maior a disponibilidade de informações, o que era um pressu

posto perfeitamente válido tempos atrás, quando os dados eram escas

sos, mas que hoje, por serem tão abundantes, acarreta sobrecarga e co

lapso de informações. Ou ainda acreditam que os especialistas em infor

mação conhecem os dados de que necessitam os executivos e profissio

nais, para que efetivamente disponham de informações. Mas os especia

listas em informação não passam de ferramenteiros. Eles são capazes de 

prover as ferramentas necessárias ao estofamento de uma cadeira; mas 

precisamos decidir se a cadeira de fato precisa de reforma. 

Os executivos e os profissionais especialistas precisam analisar quais 

as informações relevantes para seu trabalho e quais os dados de que 

precisam: primeiro, para saber o que estão fazendo; depois, para serem 

capazes de decidir o que deveriam estar fazendo; e, finalmente, para 

avaliar a qualidade de seu desempenho. Até que seja assim, os departa

mentos responsáveis pelos sistemas de informações gerenciais prova

velmente continuarão sendo centros de custos, em vez de se transforma

rem nos centros de resultado que poderiam ser. 

^yí maioria das empresas de grande porte tem pouco em comum com 

os exemplos que examinamos até aqui. Contudo, para se manterem 

competitivas — e até mesmo para sobreviverem — as empresas deve

rão converter-se em organizações baseadas em conhecimento, e com 

bastante rapidez. Precisarão mudar velhos hábitos e adquirir novos. E 

quanto maior o sucesso da empresa até o presente, mais difícil e penoso 

tende a ser o processo. A transformação ameaçará empregos, status e 

oportunidades de muitas pessoas na organização, principalmente dos 

gerentes de nível médio, de meia-idade, já há muito tempo na empresa, 

que são, em geral, os menos móveis e que se sentem mais seguros no 

trabalho, na posição, nos relacionamentos e no comportamento. 
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A organização baseada em informações também irá impor seus pró

prios problemas gerenciais específicos. Considero sobremodo críticos 

os seguintes: 

1. Desenvolvimento de recompensas, reconhecimento e oportunidades 

de carreira para os especialistas. 

2. Criação de visão unificada na organização de especialistas. 

3. Projeto da estrutura gerencial de uma organização de forças-tarefas. 

4. Certeza da seleção, preparação e teste do pessoal da alta administração. 

Os fagotistas presumivelmente não querem nem esperam ser outra 

coisa senão fagotistas. Suas oportunidades de carreira consistem em pas

sar de segundo fagotista para primeiro fagotista e talvez transferir-se de 

uma orquestra menos importante para outra melhor e mais prestigiosa. 

Do mesmo modo, muitos tecnólogos médicos não esperam nem que

rem ser algo mais senão tecnólogos médicos. Suas oportunidades de car

reira consistem em chances bastante boas de serem promovidos a técni

cos sênior e na hipótese bastante remota de se tornarem diretor de labo

ratório. Para os que chegam a diretor de laboratório, cerca de um em 

cada 25 ou 30 técnicos, também existe a oportunidade de se transferi

rem para um hospital maior e mais rico. A autoridade distrital na índia 

praticamente não tinha chances de crescimento profissional, exceto a 

possibilidade de ser deslocada para um distrito maior, após um mandato 

de três anos. 

As oportunidades para os especialistas nas organizações empresa

riais baseadas em informações devem ser mais copiosas do que na or

questra ou no hospital, para não falar no serviço público indiano. Mas, 

como nessas organizações, as oportunidades serão sobretudo de avanço 

na carreira de especialista e, mesmo assim, com limitadas possibilidades 

de progresso. As promoções para posições "gerenciais" serão a exceção, 

pelo simples motivo de que haverá muito menos posições de nível mé-
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dio para preenchimento. A nova situação contrasta de maneira chocante 

com a organização tradicional, onde, salvo no laboratório de pesquisa, a 

principal linha de progresso hierárquico é fora da especialidade, na área 

de administração geral. 

Há mais de 30 anos a General Electric atacou esse problema me

diante a criação de'"oportunidades paralelas"para"colaboradores profis

sionais individuais". Muitas empresas seguiram esse exemplo. Contudo, 

os próprios especialistas profissionais, em boa parte, rejeitaram a solu

ção. Para eles — e para seus colegas da administração — as únicas opor

tunidades significativas eram promoções para a gerência. E a própria 

estrutura de remuneração predominante em praticamente todas as em

presas reforça essa atitude, pois é fortemente enviesada em favor das 

posições e títulos gerenciais. 

Não existem soluções fáceis para o problema. A análise de algumas 

grandes empresas de advocacia e consultoria talvez seja de alguma uti

lidade, onde até os sócios sêniores tendem a ser especialistas e os em

pregados que não são promovidos a sócios logo saem da organização. 

No entanto, o esquema que acabar prevalecendo será eficaz apenas se 

os valores e a estrutura de remuneração da empresa também sofrerem 

alterações drásticas. 

O segundo desafio com que se defronta a gerência é impregnar a 

organização de especialistas de uma visão comum, da percepção do todo. 

No serviço público indiano, a autoridade distrital devia ver a "to

talidade" do distrito. Mas para que fosse capaz de tal concentração, as 

atividades governamentais que surgiram uma após a outra no século 

XIX (silvicultura, irrigação, pesquisas arqueológicas, saneamento, saú

de pública e estradas) eram organizadas fora da estrutura administra

tiva e praticamente não tinham relacionamento com a autoridade 

distrital. Isso significava que esta se tornava cada vez mais segregada 

das atividades que, em geral, exerciam o maior impacto sobre o distri

to e, portanto, eram as mais importantes. No final, apenas o governo 
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provincial ou o governo central em Delhi tinham a visão do "todo" 

cada vez mais abstrata. 

Uma empresa não pode funcionar dessa maneira. Ela precisa da 

visão do todo e do foco no todo, para compartilhamento entre a grande 

maioria dos especialistas profissionais, entre os quais decerto se inclui

rão os sêniores. No entanto, também será necessário aceitar e, sobretudo, 

fomentar o orgulho e o profissionalismo entre os especialistas — pelo 

menos porque, na falta de oportunidades de promoção para a gerência 

de nível médio, a motivação decorrerá desses sentimentos comuns. 

Evidentemente, uma das maneiras de fomentar o profissionalismo 

é a formação de forças-tarefas. E as empresas baseadas em informações 

recorrerão cada vez mais a pequenas unidades autogerenciadas, atri

buindo-lhes tarefas bastante ordenadas "para serem abraçadas por um 

bom homem", como diz o velho ditado. Mas até que ponto as empresas 

baseadas em informações devem promover a rotatividade de especia

listas com bom desempenho, transferindo-os para novas especialida

des? E até que ponto a alta administração aceitará como sua maior 

prioridade a promoção e a preservação da visão comum entre as espe

cialidades profissionais? 

A forte dependência em relação a forças-tarefas atenua um proble

ma, mas agrava outro: a estrutura gerencial da organização baseada em 

informações. Quem serão os gerentes da empresa? Serão os líderes das 

forças-tarefas? Ou surgirá um monstro de duas cabeças — uma estrutu

ra de especialistas, comparável talvez à maneira como os médicos atuam 

nos hospitais, e uma estrutura gerencial de líderes de forças-tarefas? 

A decisão com que nos defrontamos quanto ao papel e ao trabalho 

dos líderes das forças-tarefas é controversa e arriscada. Trata-se de fun

ção permanente, semelhante ao cargo de supervisora de enfermagem no 

hospital? Ou é atividade que muda juntamente com a tarefa? É posição 

ou atribuição? Envolve alguma hierarquia? Em caso positivo, os líderes 

das forças-tarefas se tornarão com o tempo o mesmo que os gerentes de 
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produtos na Procter & Gamble: as unidades básicas de gestão e os ofi

ciais de campo da empresa? Será que os líderes das forças-tarefas acaba

rão substituindo os chefes de departamento e os vice-presidentes? 

Percebe-se indícios de cada uma dessas hipóteses, mas não se cons

tata uma tendência nítida e tampouco se compreende com clareza suas 

possíveis conseqüências. No entanto, cada uma dará origem a estruturas 

organizacionais diferentes das que conhecemos hoje em dia. 

Finalmente, o problema mais árduo provavelmente consistirá em 

assegurar a seleção, preparação e teste do pessoal da alta administração. 

Trata-se, sem dúvida, de antigo dilema básico, além de importante justi

ficativa para a ampla aceitação da descentralização das grandes empre

sas nos últimos 40 anos. Mas a atual organização empresarial dispõe 

de numerosas posições de gerência de nível médio, que proporcionam 

meios para o treinamento e a avaliação de alternativas. Em conseqüên

cia, conta-se, em geral, com grande quantidade de pessoas de bom nível 

como opções para o preenchimento de vagas na alta administração. Com 

a redução drástica do número de gerentes de nível médio, de onde pro

virão os altos executivos da organização baseada em informações? Qual 

será seu treinamento? Como' serão testados? 

A descentralização em unidades autônomas decerto será ainda mais 

crítica do que agora. Talvez até copiemos o Gruppe alemão, no qual se 

constituem unidades descentralizadas como empresas autônomas, com 

sua própria alta administração. Os alemães recorrem a esse modelo jus

tamente por causa da tradição de promover pessoas nas respectivas es

pecialidades, sobretudo em pesquisa e engenharia. Se não houvesse posi

ções de comando em'subsidiárias quase independentes onde colocar as 

pessoas, eles teriam poucas oportunidades para treinar e testar seus pro

fissionais mais promissores. Assim, essas subsidiárias são algo como equi

pes de segunda divisão nas grandes federações de clubes de beisebol. 

Também é possível que cada vez mais cargos de alta administração 

em grandes empresas sejam preenchidos mediante a contratação de exe-
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cutivos oriundos de empresas menores. É assim que as grandes orques

tras contratam seus maestros — o jovem maestro se destaca numa pe

quena orquestra ou casa de espetáculos e logo é contratado por uma 

orquestra maior. E os chefes de muitos hospitais de grande porte percor

reram carreiras semelhantes. 

Será que as empresas terão condições de seguir o exemplo das or

questras e dos hospitais, onde a alta administração se transformou em 

carreira segregada? Os maestros e os gerentes de hospitais provêm de 

cursos de regência ou de escolas de gestão hospitalar. Vemos algo desse 

tipo na França, onde as grandes empresas geralmente são dirigidas por 

pessoas que desenvolveram toda a sua carreira profissional no serviço 

público. Mas na maioria dos países a solução seria inaceitável para as 

empresas (apenas a França tem a mystique das grandes écoles). E mesmo 

na França, as empresas, sobretudo as grandes, estão ficando muito exi

gentes para serem dirigidas por pessoas sem experiência direta e suces

so comprovado em gestão empresarial. 

Assim, todo o processo de desenvolvimento da alta administração 

— treinamento, avaliação e sucessão — se tornará ainda mais proble

mático do que na atualidade. Cada vez mais os gerentes experientes 

precisarão retornar aos bancos escolares. E as escolas de gestão empre

sarial decerto deverão identificar o que os especialistas profissionais 

precisarão saber para assumir posições de alto nível como executivos e 

líderes de empresas. 

esde o surgimento do primeiro empreendimento de negócios mo

derno, depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, e da guerra Franco-

Prussiana, na Europa, ocorreram duas grandes evoluções no conceito e 

estrutura das organizações. A primeira se desenvolveu no período de 

dez anos, entre 1895 e 1905.0 processo consistiu na diferenciação entre 

gestão e propriedade, e transformou a gestão em função e profissão por 

2) 
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seus próprios méritos. Isso aconteceu primeiro na Alemanha, quando 

Georg Siemens, fundador e chefe do mais importante banco do país, o 

Deutsche Bank, salvou a empresa de aparelhos elétricos fundada por seu 

primo Werner, depois que os filhos e herdeiros deste último quase a le

varam à falência. Ameaçando cortar os empréstimos bancários, Georg 

Siemens forçou os primos a transferir a gestão da empresa para admi

nistradores profissionais. Pouco mais tarde, J.P. Morgan, Andrew Carnegie 

e John D. Rockefeller, seguiram o mesmo rumo, na reestruturação maci

ça das ferrovias e fábricas dos Estados Unidos. 

A segunda mudança evolutiva ocorreu 20 anos mais tarde. O desen

volvimento do que ainda consideramos a corporação moderna começou 

com a reestruturação por Pierre S. du Pont de sua empresa familiar, em 

princípios da década de 1920, e prosseguiu poucos anos mais tarde com o 

redesenho da General Motors por Alfred P. Sloan. Este último lançou o 

conceito da atual organização de comando e controle, com sua ênfase na 

descentralização, no staff de apoio central, na administração de pessoal e 

em todo o aparato de orçamentos e controles, e com a importante distin

ção entre políticas e operações. Essa fase culminou com a reorganização 

maciça da General Electric, em princípios da década de 1950, iniciativa 

que aperfeiçoou o modelo ainda adotado pela maioria das grandes em

presas em todo o mundo (inclusive as organizações japonesas).2 

Hoje, estamos ingressando no terceiro período de transformação: a 

conversão da organização de comando e controle, da organização de 

departamentos e divisões, em organização baseada em informações, em 

organização de especialistas do conhecimento. Somos capazes de perce

ber, ainda que de madeira pouco nítida, como será essa organização. 

Conseguimos identificar algumas de suas principais características e 

exigências. Temos condições de apontar para os problemas básicos de 

valores, estruturas e comportamentos. Mas o trabalho de efetivamente 

construir a organização baseada em informações ainda está por ser exe

cutado — é o desafio gerencial do futuro. 
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Notas 
1. A base da narrativa é de Philip Woodruff, The Men Who Ruled índia, sobretudo o primeiro volume, 

The Founders of Modem índia (Nova York; St. Martin's, 1954). O funcionamento cotidiano do sistema 
é relatado de maneira encantadora em Sowing (Nova York: Harcourt Brace Jovanovich, 1962), volume 
um da autobiografia de Leonard Woolf (marido de Virgínia Woolf). 

2. Alfred D. Chandler, Jr. relatou o processo de maneira magistral em seus dois livros Strategy and Structure 
(Cambridge: MIT Press, 1962) e The Visible Hand (Cambridge: Harvard University Press, 1977) — 
decerto os melhores estudos da história administrativa de qualquer grande instituição. O processo em 
si e seus resultados foram apresentados e analisados em dois de meus livros: The Concept of the 
Corporation (Nova York: John Day, 1946) e The Practice of Management (New York: Harper Brothers, 
1954). 
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