
As particularidades dos
modelos de gestão

Todos sabemos que as em-
presas são organismos vivos,
compostos de pessoas, que nelas
misturam emoções, sentimentos,
ansiedades, alegrias e quantas
mais manifestações humanas J

Também como as pessoas, ca-
da empresa desenvolve sua per-
sonalidade própria, fruto de sua
história, do estilo gerencial de
cada líder que teve, dos objetivos
dos acionistas e assim por diante.
Dizem, os estudiosos, que desse
conjunto de características for-
ma-se a "cultura organizacio-
nal', código que estabelece o
certo e o errado, os valores, a
ética e assim por diante.

A cultura organizacional das
pequenas e médias empresas se
estabelece, a partir da perso-
nalidade do seu dono ou dos

rocracia e que o padrão ê es-
tabelecido sobre termos como
lealdade, dedicação e antigüi-
dade e a liderança é relativa-
tnente feudal e paternalista.

As grandes organizações por
seu turno, muitas vezes adotam
um modelo de gestão que se
caracteriza por "objetivos e re-
sultados", com a organização
formal privilegiada sobre a or-
ganização informal e onde or-
ganogramas, manuais, planos e
programas são a estrutura básica
e onde se premiam conceitos
como delegação, comunicação,
iniciativa e mérito medido por
resultados. Nesse modelo, a li-
derança é, em geral, mais de-
mocrática e participativa.

Não se pode estabelecer que
"gestão por paixões e reações" é

sócios, que a marcam
indelevelmente. Nas
grandes a cultura "da
casa" se molda mais
a partir de eventos do
que a partir de pes-
soas e suas carac-
terísticas.

Qualquer que seja
o porte, toda empresa
terá a "sua" cultura
organizacional que efetivamente
comandará sucessos e insuces-
sos, virtudes e defeitos, com-
portamentos aprovados e con-
dutas incompatíveis.

Os modelos de gestão eficazes
ou ineficazes têm muito a ver com
a cultura organizacional das em-
presas. Um executivo de sucesso
em empresa grande que pretenda
assumir uma empresa pequena
ou média deverá avaliar, com
muita clareza, a cultura orga-
nizacional local, para saber que
estilo de liderança adotar e como
conduzir sua gestão.

Com muita freqüência se en-
contram empresas pequenas ou
médias em que o modelo de
gestão, aprovado pela cultura da
casa, pode ser chamado de ges-
tão por ''paixões e reações",
significando que a organização
informal prevalece sobre a or-
ganização formal, que as per-
sonalidades se sobrepõem à bu-
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mais eficaz do a 'ges-
tão por objetivos e re-
sultados " ou vice-ver-
sa. Lastreado quase
sempre em uma his-
tória personalista do
fundador ou da fa-
mília, o primeiro mo-
delo pode ser extre-
mamente eficaz para
os primeiros momen-

tos da empresa, para sua so-
brevivência inicial e até um certo
ponto do seu crescimento. O
grande problema é que a li-
derança empresarial não percebe
o momento em que é preciso
começar a mudar para o outro
modelo e se mantém presa ao
modelo anterior, sem perceber
que a própria cultura da casa já
sugere mudanças necessárias pa-
ra enfrentar o crescimento. A pior
situação é a da "lgrande pequena
empresa", administrada por pai-
xões quando já alcançou sig-
nificação mas continua sendo ad-
ministrada de forma feudal

O que se recomenda ao em-
presário é que esteja atento para
o modelo de gestão mais com-
patível com sua organização. Le-
ve em conta a cultura orga-
nizacional para não tentar fazer
mudanças que depois serão com-
batidas pela "Casa", mas vá
mudando o modelo com com-
petência. Nenhuma empresa
cresce e garante sucesso, no tem-
po, mantendo-se no modelo que
privilegia o informal e o feudal

-LAERTE LEITE CORDEIRO

Text Box
Fonte: DCI,São Paulo, 8 fev. Carreiras & Gestão, p.B3.




