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A chamada pirâmide horizontal dá autonomia a gestores. 
 
Tornar a estrutura organizacional mais horizontal, com menos hierarquia entre as funções, tem 
ganhado peso como nova tendência na gestão de empresas. Com menos degraus na pirâmide 
organizacional, as empresas ganham em agilidade na tomada de decisões, afirmam gestores e 
consultores. Para a estratégia dar certo, o segredo está na capacitação e desenvolvimento dos 
funcionários envolvidos.  
 
A consultora Marcia Oller, da MK5 Consultoria em gestão, lembra que mesmo sendo um sistema 
interessante e muito utilizado nos Estados Unidos e Europa, a estrutura organizacional horizontal 
pode ser de difícil implantação no Brasil. Segundo ela, a cultura brasileira não estimula o 
desenvolvimento da pró-atividade e a responsabilidade autônoma entres os funcionários.  
 
"Nos Estados Unidos e Europa, o jovem sai de casa logo que termina o colégio e começa a vida 
universitária. No Brasil, pessoas de 30 anos ainda moram com os pais. Para alcançar os níveis 
desejados de performance com a pirâmide horizontal, é preciso investir na capacitação dos 
funcionários", explica Marcia.  
 
Há quatro anos, o plano de saúde Unimed Rio decidiu rever a estrutura de seus cargos e, desta 
forma, agilizar a execução dos projetos, afirma Humerto Modenezi, superintendente geral da 
empresa. O executivo lembra, no entanto, que o novo processo exige maior dedicação.  
 
"Os executivos precisam ser especialistas sem perder uma noção do todo da empresa. Por isso, 
devem ter foco e objetivos claros. Ampliamos o número de superintendências, passando de quatro 
para sete. Os resultados já podem ser sentidos, como o crescimento do faturamento. Percebemos 
uma estrutura mais leve", afirma.  
 
A mudança na Unimed Rio não significou corte de pessoal. Modenezi afirma que, além dos três 
novos superintendentes, a Unimed Rio passou de 18 para 24 gerentes, com uma perspectiva de 
criar mais seis gerências. O número de colaboradores passou de 800 a 1,2 mil.  
 
Na Bosch, a reestruturação seguiu diretriz mundial da empresa, iniciada em 2002. Com o novo 
modelo, toda a cadeia produtiva, das compras ao marketing, estaria dividida por produto, 
incluindo os departamentos Financeiro e de Recursos Humanos (RH). A empresa hoje se divide 
em dez áreas. Para o diretor de RH para a América Latina, Edson Grottoli, a eficácia vem do foco 
no produto. Ainda assim, algumas perdas precisam ser corrigidas.  
 
"Há redução na sinergia entre as áreas, que estão mais focadas. Para corrigir esta perda, temos 
comitês que funcionam reunindo os gestores de cada área, as quais colocam em prática decisões 
globais da empresa. O processo começou em 2002 e a avaliação é positiva, pois criou identidades 
para cada divisão, deu velocidade às decisões e mais responsabilidade aos executivos, que 
precisam pensar, ao mesmo tempo, em sua divisão e na empresa toda", explica Grottoli. 
 
Modelo é usado em linhas de produção  
Algumas empresas levaram a gestão semi-autônoma para as linhas de produção. Na Kimberly-
Clark, as unidades estão tornando-se semi-autonomas. A fábrica é dividida em núcleos de 
trabalho, nos quais os funcionários têm autonomia para tomar, em equipe, decisões táticas que, 
tradicionalmente, não seriam de sua alçada, como programação da produção, manutenção dos 
equipamentos, controle e plano de ações dos principais indicativos de performance. 
 
"Adotávamos o sistema tradicional, que parecia esgotado em sua eficiência. Entre 1999 e 2003, 
qualificamos todos os funcionários para implementar o sistema.  



A camada intermediária de cargos não existe mais, eliminamos os encarregados. A operação fica 
mais rápida, pois o operador cuida do processo produtivo e reage mais rapidamente quando 
precisa", analisa Carlos Atilio, diretor de Operações da Kimberly e responsável pelo projeto. 
 
A mudança já envolveu mais de 200 mil horas de treinamento para 180 funcionários. Desde sua 
concepção, em 2001, a Gestão Semi-Autônoma já rendeu 25% de crescimento na produtividade e 
redução de perdas em 25%. Atilio lembra que a retirada dos supervisores deu autonomia e mais 
responsabilidade aos funcionários. Na Pepsico do Brasil, que controla as fábricas de salgadinhos 
da Elma Chips, dar autonomia e responsabilidade aos funcionários é considerado um valor. 
Segundo Renato Feliz, diretor de Operações da empresa, as primeiras experiências de auto-gestão 
começaram em 2001, na unidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Das sete fábricas no Brasil, 
quatro já estão operando neste sistema. "O resultado mais sentido é o crescimento no chão de 
fábrica. 
 
Os funcionários se desenvolvem mais, são mais participativos e podem desenvolver sua 
capacidade criativa. Com este novo projeto, houve redução nas paradas da fábrica por questões 
técnicas", explica Feliz. Os índices de satisfação medidos mostram os bons resultados. Segundo o 
executivo, a comunicação entre as áreas tem fluido melhor, "afinal são 300 pessoas com o mesmo 
foco do gerente. Já vemos uma maturação do processo, mudança de cultura", diz. Marcia, da MK5 
Consultoria, lembra que é importante criar planos de carreira que estimulem o crescimento dos 
funcionários. "O grau de responsabilidade para as pessoas envolvidas é maior. Eu acredito neste 
formato", afirma. 
 
Empresas nascem no novo sistema  
 
Algumas empresas, principalmente no segmento de internet, já nascem usando a pirâmide 
horizontal. O site de pesquisa de preços Bondfaro é um exemplo. Sua estrutura organizacional 
valoriza a relação entre as diferentes áreas - os diretores trabalham diretamente com suas 
equipes. Para melhorar a comunicação entres as áreas, segundo Guilherme Pacheco, diretor do 
site, toda a empresa se reúne, uma vez ao mês, para trocar idéias e reforçar os conceitos que 
guiam a gestão. "Cada pessoa pode contribuir, não importa o cargo. Mas esta liberdade demanda 
maior responsabilidade. Pela facilidade de acesso aos cargos mais altos, é preciso saber o 
momento de falar e como colocar sua opinião", explica Pacheco. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 mar. 2006. Gerência, p. online 
 
 
 


