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A capacidade de adaptação a um ambiente em mudança não é uma reação suficiente à incerteza, 
diz Julian Birkinshaw. As empresas precisam estar alinhadas em relação às atividades existentes. 
Apenas com essa abordagem elas podem alcançar à “ambidestria”. 
 
A incerteza no ambiente atual de negócios torna a adaptabilidade um imperativo estratégico para 
a maioria das empresas. Mas a adaptabilidade por si só não é suficiente. As empresas de sucesso 
não são apenas adaptáveis, inovadoras e proativas; elas também sabem muito bem gerenciar 
operações eficientes, lançar produtos em escala global e explorar os ativos de que dispõem. As 
empresas de sucesso, em outras palavras, são ambidestras — elas têm a capacidade de se 
adaptar a novas oportunidades e, ao mesmo tempo, manter-se alinhadas em relação a suas 
atividades existentes. 
 
Vejamos, por exemplo, o caso da fabricante de telefones celulares Nokia, que experimenta uma 
grande variedade de ofertas de novas tecnologias móveis, ao mesmo tempo em que continua a 
investir em seu mercado dominante de celulares. Ou o caso da cadeia de supermercados britânica 
Tesco, que continua a testar novos estilos de lojas e a oferecer outros produtos que não são 
alimentos, e ao mesmo tempo obtém lucros recordes em sua atividade principal. 
 
Há duas abordagens para se alcançar a ambidestria. Uma delas é, na descrição dos professores 
americanos Mike Tushman e Charles CReilly, a ambidestria estrutural. Isso envolve a criação de 
estruturas separadas para tipos diferentes de atividades. Por exemplo, a Unilever Ventures é uma 
unidade autônoma da Unilever, com responsabilidade de investir em novos negócios e 
desenvolvê-los. A separação estrutural é necessária, argumenta-se, porque os dois conjuntos de 
atividades são tão diferentes que não podem coexistir de maneira eficaz. 
 
Mas a separação é uma faca de dois gumes. Algumas, unidades de desenvolvimento de seus 
novos empreendimentos não conseguiram fazer com que suas idéias fossem aceitas por causa da 
falta de ligação com as atividades principais da organização. Muitas empresas, inclusive a 
Unilever, procuram formas de vincular a atividade principal à unidade de desenvolvimento de 
novos empreendimentos. Também experimentam maneiras de alcançar a ambidestria estrutural 
com mais integração, como, por exemplo, afastando indivíduos de suas funções por um período 
de tempo limitado, para trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Fundamentalmente, porém, a 
abordagem da ambidestria estrutural envolve algum nível de separação hierárquica, segundo a 
natureza do trabalho que está sendo realizado. 
 
A abordagem que eu e minha colega Cristina Gibson adotamos é direcionar os esforços para o que 
chamamos de ambidestria contextual. Isso exige que, no dia-a-dia, cada empregado escolha 
entre as atividades orientadas para o alinhamento e as orientadas para a adaptação. Portanto, 
para que uma empresa seja ambidestra, é preciso que seus sistemas e estruturas sejam flexíveis 
o suficiente para que as pessoas possam avaliar por si mesmas como gastar seu tempo. 
 
Por exemplo, um vendedor deve se concentrar em uma conta de cliente existente para cumprir a 
cota ou deve cuidar de um novo cliente com uma necessidade diferente? Para favorecer esse tipo 
de ambidestria, é preciso dar muito mais atenção ao lado humano da organização. 
 
A ambidestria estrutural é muito diferente da contextual, mas as duas são consideradas 
complementares. De fato, muitas empresas de sucesso, entre elas IBM, BP e Intel, usam uma 
combinação das duas abordagens para atender às necessidades de alinhamento e de 
adaptabilidade. 
 
O que é, na prática, a ambidestria contextual? Ela se manifesta na forma como os indivíduos se 
comportam — sua disposição e capacidade de procurar novas oportunidades sem, ao mesmo 



tempo, deixar de atender aos compromissos existentes. Pesquisas realizadas nos últimos cinco 
anos na London Business School identificaram quatro tipos específicos de comportamento: 
 
• Indivíduos ambidestros tomam iniciativas que vão além dos limites do seu trabalho. Em 
discussões com um grande cliente, um gerente de vendas regional de uma grande empresa de 
computadores tomou conhecimento da necessidade de um novo módulo de software que ninguém 
oferecia na ocasião. Em vez de tentar vender ao cliente outro produto ou simplesmente passar a 
informação para a equipe de desenvolvimento de negócios, ele assumiu o trabalho de desenvolver 
o novo módulo.  
 
Depois de ter recebido autorização para prosseguir, ele passou a se dedicar em tempo integral ao 
desenvolvimento do novo produto. 
 
• Indivíduos ambidestros cooperam e procuram oportunidades para combinar seus esforços com 
os de outros. A gerente de marketing para a Itália de uma grande empresa de bebidas se 
envolveu profundamente no apoio a uma subsidiária recém-adquirida e ficou frustrada com a falta 
de contato que tinha com seus colegas em outros países. Em vez de esperar a ação de alguém da 
matriz, ela iniciou discussões que levaram à criação de um grupo, o Fórum de Marketing Europeu, 
que se reunia a cada trimestre para discutir questões, trocar informações sobre as melhores 
práticas e colaborar em planos de marketing. 
 
• Indivíduos ambidestros são interessados na intermediação e estão sempre procurando construir 
vínculos internos. Em uma visita de rotina à matriz da grande empresa de produtos de consumo 
para a qual trabalhava, um gerente de fábrica canadense ouviu discussões sobre planos de 
investimentos de US$ 10 milhões em uma nova fábrica. Ele se informou melhor e, ao voltar ao 
Canadá, entrou em contato com um gerente regional na província de Manitoba, que ele sabia que 
estava procurando formas de desenvolver seu negócio. Com algum generoso apoio do governo de 
Manitoba, o gerente regional fez uma proposta e acabou conseguindo o investimento de US$ 10 
milhões. 
 
• Indivíduos ambidestros executam múltiplas tarefas. O gerente de operações na França de uma 
grande distribuidora de café e chá decidiu identificar novos serviços de valor agregado. Ele 
desenvolveu para si mesmo uma função dupla. Passou a administrar as operações quatro dias por 
semana. No quinto dia, trabalhava em um novo módulo eletrônico que automaticamente 
comunicava problemas nas máquinas de vender café. Obteve financiamento da empresa, 
terceirizou o desenvolvimento do software e testou o módulo em suas próprias operações. O 
módulo funcionou tão bem que foi adotado posteriormente pelos gerentes de operações de vários 
outros países. 
 
Esses atributos têm alguns pontos em comum — os indivíduos em questão agiam todos além dos 
estreitos limites de seu trabalho e no interesse mais amplo da empresa. Todos também estavam 
suficientemente motivados e informados para agir espontaneamente, sem pedir a permissão ou a 
ajuda de seus superiores. A essência da ambidestria, em outras palavras, é que ela surge das 
escolhas feitas por indivíduos, não das decisões estratégicas tomadas pelos executivos sêniores. 
 
CONSTRUINDO UMA ORGANIZAÇÃO AMBIDESTRA 
 
Como se pode construir a ambidestria contextual em sua própria companhia? O contexto pode ser 
definido como o conjunto, freqüentemente invisível, de estímulos e pressões que motivam as 
pessoas a agirem de uma certa maneira. Quem dá forma à ambidestria é a alta administração, 
por meio dos sistemas, incentivos e controles que estabelece e das ações tomadas pelos gerentes 
no dia-a- dia. A ambidestria então é reforçada a partir de comportamentos e atitudes das pessoas 
em toda a organização. 
 
A nossa pesquisa sugere que o contexto pode ser resumido em quatro elementos-chave: 



• Esforço: os indivíduos são estimulados a empregar todas as suas forças por resultados de alta 
qualidade e são responsáveis por esses resultados. 
 
• Apoio: os indivíduos conseguem acesso às ferramentas e informações de que precisam para 
executar seu trabalho. 
 
• Espaço: os indivíduos dispõem da liberdade necessária para escolher seu próprio caminho. 
 
• Fronteiras: a especificação de limites claros além dos quais o indivíduo não deve perambular. 
 
Esses elementos trabalham juntos como dois pares nos quais um elemento reforça o outro.  
 
Vejamos em primeiro lugar o esforço e o apoio. Se uma empresa exigente e voltada para 
resultados não tiver sistemas de apoio para seus funcionários, ela criará um "contexto de 
destruição". Em um cenário como esse muitas pessoas têm um bom desempenho por algum 
tempo, mas sua natureza despersonalizada e impulsionada pela autoridade normalmente resulta 
em alta rotatividade de empregados, o que dificulta a obtenção da ambidestria. Por sua vez, um 
forte apoio sem a expectativa de alto desempenho gera um "contexto de clube", no qual os 
funcionários em geral se beneficiam e desfrutam do ambiente de equipe, mas raramente têm um 
desempenho à altura do seu potencial. 
 
As empresas que se encontram nessa situação também têm baixa ambidestria e comumente 
produzem resultados satisfatórios, mas não excepcionais. Apenas quando o contexto fornecer a 
combinação dos dois elementos, esforço e apoio, os indivíduos terão disposição e capacidade para 
alcançar bom desempenho de maneira sustentável e cumprir a promessa da ambidestria. * A 
combinação de espaço e limites é igualmente importante para a geração de um contexto 
ambidestro. Se os indivíduos tiverem muito espaço para conduzir seu trabalho como acharem 
melhor, mas sem limites claros, o resultado pode ser um "contexto caótico", no qual a atividade é 
duplicada, a cooperação é mínima e não há uma lógica coerente para a produção coletiva por 
parte dos indivíduos na empresa. A Enron, empresa americana de comércio de petróleo e gás, é 
um caso famoso de organização que caiu nessa armadilha, ao encorajar níveis sem precedentes 
de iniciativa individual, porém sem um sistema para manter seus empregados sob controle. 
 
Se, por outro lado, os limites forem estreitos e o espaço individual for restringido, o resultado é 
um "contexto burocrático", em que os indivíduos estão mais preocupados em seguir as regras e 
os procedimentos do que em procurar oportunidades para acrescentar valor. Muitas grandes 
organizações, como o britânico National Health Service, terminam nesse ponto da matriz. Apenas 
quando o espaço individual é combinado com fronteiras claras cria-se um "contexto de alto 
desempenho" real e os indivíduos podem adotar os comportamentos ambidestros descritos acima.  
 
Em sua muito bem-sucedida transformação, no fim da década de 90, a BP se concentrou em 
conseguir o equilíbrio certo entre espaço e fronteiras para seus executivos e os resultados foram 
impressionantes. 
 
JUNTANDO OS ELEMENTOS 
 
Para ver como esses diversos elementos de contexto funcionam juntos para criar uma empresa de 
alto desempenho, vejamos o caso da Renault, empresa francesa de automóveis, que passou por 
uma transformação radical na década de 90. Quando Louis Schweitzer tornou-se CEO da 
empresa, em 1992, a estatal definhava. Schweitzer cortou os custos por meio do fechamento de 
diversas fábricas, o que foi amplamente divulgado, mas também investiu no desenvolvimento de 
produtos (o que levou à criação de modelos como o Espace e o Megane) e começou a procurar um 
parceiro estratégico para levar a Renault ao topo do setor. 
Em 1998, a Renault obteve o controle da japonesa Nissan, fabricante de automóveis que 
enfrentava dificuldades e, para surpresa de muitos observadores, rapidamente deu uma virada 



em seu desempenho. Em 2001, a Renault-Nissan era uma das empresas mais lucrativas do setor 
automobilístico mundial. 
 
Como aconteceu essa transformação? Schweitzer desenvolveu uma estratégia simples e coerente, 
ao redor do que denominou "sete metas estratégicas". O planejamento estratégico e o processo 
de elaboração de orçamento, bem como os planos de bonificações e opções de ações, foram todos 
alinhados ao redor dessas metas. A comunicação da mensagem era, nas palavras de um 
executivo, "obstinadamente coerente". 
 
Ao mesmo tempo, a empresa desenvolveu o que um executivo chamou de "profundo desejo de se 
adaptar". As metas estratégicas eram atualizadas a cada dois ou três anos, a organização tinha 
um estilo informal de administração, em que a manifestação de pontos de vista alternativos era 
encorajada, e os gerentes desenvolveram uma abordagem autocrítica, por meio da qual estavam 
sempre procurando melhorar. Como resultado, a empresa se tornou perita em fazer 
continuamente pequenas adaptações em sua estratégia, sem perder o alinhamento. 
 
A transformação da Renault envolveu uma mudança de um contexto "de clube" e "burocrático" 
para um "contexto de alto desempenho". Até 1990, os empregados viam a empresa como um 
lugar confortável e seguro para trabalhar em um clima informal. Nos dez anos seguintes, muitas 
mudanças aconteceram, basicamente por meio de iniciativas da alta administração que giravam 
em torno de qualidade e redução de custos e por meio de atenção e compromisso maiores com 
relação aos principais objetivos estratégicos. 
 
Um executivo comentou que a sua unidade de negócios era dirigida como uma "organização do 
tipo comando - entrevistas de avaliação são realizadas de forma piramidal e a recompensa 
(agora) é impulsionada por objetivos de curto prazo". 
 
A maior parte dessas mudanças foi instituída a partir de uma nova equipe executiva, que deu às 
pessoas mais estrutura e direcionou esforços para novos produtos e oportunidades. Para explicar 
de forma um pouco diferente, a ênfase durante a transição foi colocada no gerenciamento de 
desempenho, mas também na construção de sistemas de apoio que já existiam no começo da 
década de 90. De fato, duas das sete metas de Schweitzer - "Desenvolver um grupo coerente e 
aberto" e "Trabalhar em conjunto de forma mais eficiente" - estavam relacionadas com o contexto 
da organização interna. 
 
Nossa pesquisa acompanhou diversas empresas nessas dimensões de contexto com o objetivo de 
ajudá-las a alcançar um nível mais alto de ambidestria. Por exemplo, a Scotch Inc (nome fictício), 
uma grande empresa de produtos de consumo, cresceu rapidamente no fim da década de 90 com 
uma estratégia de investir em um pequeno número de marcas principais e expandi-las 
globalmente. Em 2000, porém, a velocidade de crescimento estava diminuindo e os gerentes das 
subsidiárias no exterior começavam a manifestar algumas preocupações. Eles achavam que 
tinham influência limitada sobre o posicionamento das marcas em seus mercados locais, que 
tinham poucos recursos e cujo planejamento estratégico ocorria excessivamente de cima para 
baixo. Ao mesmo tempo, as metas de crescimento eram difíceis de ser alcançadas e havia pouca 
tolerância com o fracasso. A empresa estava, em outras palavras, empacada no "contexto de 
destruição" e isso estava restringindo seu potencial de crescimento. 
 
A administração sênior reconheceu o problema e lançou várias iniciativas para aumentar a 
qualidade do apoio oferecido pelo contexto organizacional, inclusive mudanças no processo de 
planejamento estratégico, criação de sistemas para troca de informações sobre as melhores 
práticas entre as subsidiárias e o aperfeiçoamento dos programas de desenvolvimento 
profissional. 
 
CONCLUSÕES 
 



A nossa pesquisa apresenta algumas conclusões importantes para os executivos que procuram o 
equilíbrio entre a adaptabilidade e o alinhamento. Em primeiro lugar, é necessário diagnosticar o 
seu contexto organizacional. Isso pode ser feito com a ajuda da pesquisa que desenvolvemos ou 
de várias outras pesquisas semelhantes, para verificar a opinião dos empregados sobre os níveis 
de esforço, apoio, espaço e fronteiras. 
 
Em segundo lugar, quando você tiver clareza sobre a direção da mudança exigida, será necessário 
concentrar o esforço em algumas poucas "alavancas" de mudança e empregá-las coerentemente. 
Por exemplo, na Renault as principais alavancas de mudança estavam relacionadas com o 
processo de alocação de capital, recrutamento e desenvolvimento de uma visão estratégica clara. 
A Scotch Inc, por sua vez, se concentrou no desenvolvimento profissional, na transferência de 
conhecimento e em um processo de planejamento estratégico mais participativo. A coerência é 
crucial, já que o contexto organizacional não cria, por si só, o alto desempenho, mas capacita a 
ambidestria individual, o que, com o correr do tempo, leva ao alto desempenho. 
 
Em terceiro lugar, a melhor forma de compreender a ambidestria é encará-la como uma 
"liderança motriz" e não como "movida pela liderança". A ambidestria surge não apenas por meio 
da estrutura formal nem das afirmações feitas por um líder carismático sobre a sua visão do 
assunto. Ela é alcançada em grande parte com a criação de um contexto de apoio, no qual os 
indivíduos fazem suas próprias escolhas sobre como e onde concentrar suas energias. 
 
A liderança, em outras palavras, torna-se uma característica exibida por todos na organização. O 
ímpeto no sentido de atingir a ambidestria pode às vezes ser criado por iniciativas da alta 
administração, mas a meta é permitir que a liderança surja em todos os níveis e que essa 
liderança emergente e onipresente tenha um caráter ambidestro inerente. 
 
Leia mais 
 
Sai o velho, entra o novo 
Pablo Martin de Holan 
 
A incerteza é inerente ao processo decisório e, como tal, parte integrante do trabalho de um 
administrador. Para melhorar as chances de sucesso, o profissional precisa aumentar a 
flexibilidade, o que requer capacidade para destruir conhecimentos obsoletos, que servem apenas 
para ancorar práticas do passado. 
 
As empresas fazem de tudo para tentar entender as conseqüências futuras das decisões tomadas 
no presente e, para tanto, recorrem a uma série de ferramentas e técnicas que incluem desde 
grupos de estudo até o uso de opções reais. A raiz do problema, porém, permanece. Não sabemos 
ao certo o que o futuro nos reserva, mas precisamos nos preparar da melhor maneira possível. 
 
INÉRCIA INTERNA 
 
Afirmamos ser favoráveis a mudanças, mas somos treinados para evitar a incerteza. E 
conseguimos evitá-la do modo mais simples que conhecemos: observamos o que os outros fazem 
e tentamos algo parecido. Legitimamos nossas decisões tornando-as não muito diferentes do que 
o resto do mundo está fazendo. 
 
O elogio às mudanças organizacionais e a aclamação que reservamos a empreendedores que 
apresentam novos modelos de negócio são indicativos de como mu dar é difícil para a maioria das 
pessoas. 
  
Adoraríamos que nossa empresa fosse diferente, mas somos constantemente pressionados para 
seguir no mesmo caminho. Ao limitarmos nossa disposição para aceitar mudanças, minimizamos a 



probabilidade de fracassos espetaculares, mas também reduzimos as chances de obtermos 
resultados extraordinários. 
 
Como as empresas não podem, de fato, eliminar a incerteza, esforçam-se para semear 
estabilidade em seus sistemas e processos. A confiabilidade é um dos objetivos mais importantes 
de qualquer negócio porque permite que a companhia crie produtos e serviços uniformes, reduz o 
custo e o grau de complexidade da administração e, contanto que o contexto não mude, aumenta 
a probabilidade de êxito. 
 
Mas ao recorrermos à confiabilidade, prejudicamos nossa capacidade de adaptação. Uma grande 
multinacional que estudamos exigia tantas assinaturas, revisões e análises antes de implementar 
qualquer novidade que, na prática, se reduzia a mera imitadora da concorrência em quase todos 
os mercados em que atuava. Esse comportamento é tão comum que o verdadeiro milagre não 
está no fato de as empresas mudarem tanto, mas de que cheguem a implementar qualquer 
mudança. Mudar demanda muito esforço e recursos, e as pesquisas mostram que a maioria (cerca 
de 70%) dessas iniciativas naufragam. 
  
ANTÍDOTOS CONTRA A INCERTEZA 
 
O conselho padrão dado a administradores diante de incertezas é direto: construa uma 
organização flexível e resiliente. Flexibilidade, nesse caso, significa desenvolver a capacidade de 
adaptação rápida e exata a mudanças de contexto. O processo de adaptação a mudanças 
acontece em duas fases: primeiramente, os administradores são estimulados a reunir e processar 
um volume suficiente de informação para conseguir entender o ambiente. E, quando têm uma 
idéia clara do que está por vir, precisam produzir uma solução. Se não houver solução em vista, a 
companhia deverá passar por um processo de aprendizado em que criará e aplicará 
conhecimentos com relação à nova situação. 
 
A gestão do conhecimento, de modo geral, e o aprendizado organizacional em particular, são 
apresentados como ferramentas eficazes contra a incerteza. De acordo com essa linha de 
argumentação, se as organizações não conseguem prever o futuro podem pelo menos 
desenvolver as novas habilidades exigidas, assim que se tornam necessárias. Já se defendeu, em 
casos extremos, que o aprendizado organizacional constitui a única fonte sustentável de 
vantagem competitiva. Ikujiru Nonaka, um guru da gestão de conhecimento, afirma que 
"empresas bem-sucedidas são as que criam novos conhecimentos de maneira constante, 
disseminam-nos pela organização e os incorporam rapidamente a novas tecnologias e produtos".  
 
A gestão estratégica, portanto, passa a ser a gestão estratégica do conhecimento e do 
aprendizado. 
 
Nossa pesquisa mostra, entretanto, que administrar a incerteza não é algo ligado primordialmente 
a aprendizado: tem a ver com mudança. A quantidade de dados e de relatos colhidos junto aos 
administradores entrevistados em diferentes empresas espalhadas pelo mundo indica que tentar 
mudar uma grande companhia é como brigar com o travesseiro: você se cansa e o travesseiro 
não muda. Na maioria das organizações, quando o velho se choca com o novo, o velho ganha com 
folga. 
 
Os estudos também revelam que o sucesso leva a maior eficiência e melhor funcionamento das 
empresas, mas apenas nos domínios bem conhecidos pelo administrador. Chamamos a isso de 
exploração - a organização explora o que já conhece e cria mecanismos para explorar essas áreas 
ainda mais. Contudo, o sucesso reforça a tendência a repetir comportamentos prévios que 
resultaram no êxito atual, mesmo que não estejam sintonizados com as condições presentes. 
 
Ao enfrentar a incerteza, a tendência natural parece ser a de repisar a trilha já percorrida pela 
empresa no passado. O sucesso atual, portanto, promove o fracasso futuro. Pesquisas conduzidas 



por Danny Miller e MingJer Chen, da Columbia University, mostram que empresas que tiveram, 
recentemente, períodos de receitas altas adotam um número menor de ações competitivas que a 
concorrência menos afortunada e, conseqüentemente, plantam a semente para o fracasso no 
futuro. A incerteza coloca a empresa em posição vulnerável, principalmente porque ao se agarrar 
ao passado o grupo fica incapaz de se adaptar ao futuro. 
 
O problema é agravado porque as organizações agem de modo assimétrico ao atribuir 
responsabilidades: aquele que não age é punido menos freqüentemente e com menos severidade 
do que aquele que age e erra. Além da visibilidade associada ao fracasso, é difícil convencer as 
pessoas a mudarem o curso quando as coisas aparentemente vão bem — só os grandes desastres 
incitam grandes mudanças. 
 
OS ANTECEDENTES DAS MUDANÇAS BEM-SUCEDIDAS 
 
Não acreditamos que o problema seja a falta de aprendizado. Ao contrário, estamos convencidos 
de que o problema principal seja a falta de aplicação sustentável do que foi aprendido. Investimos 
tempo demais tentando achar uma solução, e nos dedicamos pouco à implementação da solução 
encontrada. Conforme defenderemos a seguir, isso acontece porque não lidamos bem com os 
resíduos do passado. 
 
Em um grande levantamento sobre mudanças envolvendo multinacionais do segmento de 
serviços, descobrimos que as empresas que destruíram, conscientemente, conhecimento e 
práticas que haviam se tornado arraigadas na organização experimentavam menos fracassos em 
novas iniciativas. 
 
Com base nessas idéias, é possível afirmar que apenas organizações flexíveis podem lidar 
adequadamente com a incerteza e que um componente fundamental dessa flexibilidade é a 
capacidade de descartar e "esquecer") conhecimentos que estejam bloqueando mudanças 
estratégicas. 
 
Uma combinação correta de três fatores subjaz as mudanças organizacionais bem-sucedidas: a 
capacidade para identificar a necessidade de mudança; a capacidade para desenvolver as 
habilidades para lidar com essa mudança; e a rara capacidade para desconstruir o conhecimento 
existente, principalmente quando ele impede que a empresa se adapte a uma nova realidade. Os 
dois primeiros fatores são bem conhecidos, por isso, abordaremos apenas o terceiro. 
 
O DESCARTE DE CONHECIMENTO 
 
Como é o velho conhecimento que trava os negócios, o processo de destruição desse arcabouço é 
parte essencial de qualquer esforço de mudança e, mais do que isso, é condição necessária para 
uma adaptação bem-sucedida a ambientes de incerteza. 
  
Tome-se o que vem acontecendo com companhias aéreas já estabelecidas, como Ibéria ou British 
Airways. No extremo inferior do mercado, sofrem ataque de concorrentes mais baratos; no 
superior, concorrem com empresas que oferecem serviços de jatos particulares. Está claro que o 
modelo de negócio de linhas aéreas estabelecidas precisa ser alterado, mas o passado encontra-
se de tal forma arraigado que as empresas têm dificuldade em fazer isso. Nosso estudo indica que 
quatro dimensões são de interesse especial quando velhos conhecimentos são desconstruídos: 
ativos, procedimentos, estruturas e cultura. Usaremos o exemplo do setor aeronáutico para 
ilustrar esses fatores: 
• Ativos: quando uma empresa introduz mudanças, precisa analisar se a iniciativa é compatível 
com os ativos correntes e, em caso negativo, que novos ativos serão necessários. Infelizmente, 
em seus esforços para minimizar gastos de capital, as organizações muitas vezes fazem uso 
apenas dos recursos disponíveis, aumentando assim a chance de esses ativos se revelarem 
inadequados.  



As linhas aéreas baratas citadas acima, por exemplo, apresentam uma série de vantagens sobre 
empresas já estabelecidas em termos de custo e eficiência, além de se beneficiarem de aeronaves 
cuja manutenção é mais barata. Para empresas maiores, sucatear aviões não parece uma 
alternativa viável e, assim, continuam a operá-los, apesar dos altos custos. Portanto, políticas de 
redução de custos são implementadas em toda parte, menos nos lugares em que trariam maiores 
retornos. 
 
• Procedimentos. São processos, formais e informais, usados por empresas para obter resultados. 
Esses processos podem ser descritos como uma seqüência coordenada de ações em torno de um 
objetivo comum. Os comportamentos observados em companhias não são aleatórios nem 
improvisados; ao contrário, são controlados por uma série de regras e procedimentos que os 
pautam, indicando o que deve ser feito em circunstâncias diferentes. Em períodos de mudança, os 
procedimentos muitas vezes são modificados, mas raramente no grau exigido pela situação. 
Mudanças de procedimento parciais resultam em confusão e práticas ineficientes, inadequadas à 
nova situação. Nessa fase de transição, a companhia já não é mais o que era, tampouco o que 
precisa ser. 
 
As estruturas refletem decisões sobre a divisão de trabalho (quem faz o quê) e a divisão de poder 
(quem gerencia quem). Em fases de mudança, é comum haver modificações nas estruturas da 
organização, mas os elementos mais profundos da estrutura muitas vezes permanecem os 
mesmos, e a companhia segue com a mesma divisão de tarefas e autoridade, apesar dos novos 
cargos e departamentos. 
 
Por fim, a cultura age como um mecanismo poderoso para integrar a organização e criar a 
sensação de que o indivíduo pertence a um grupo que compartilha objetivos e tem uma visão 
unificada do mundo. Infelizmente, culturas fortes são conhecidas por resistirem a mudanças, 
principalmente quando estas desafiam diretamente pressupostos comuns à empresa como um 
todo. A cultura dominante entre as linhas aéreas americanas é ilustrativa desse fato: o modelo 
utilizado ainda é o chamado "hub and spoke" (de integração horizontal e centralizada), com 
vastas fedes e atendimento completo e pouca ênfase no aumento da produtividade, que é a 
marca registrada do concorrente de baixo custo. Embora muitas empresas questionem a 
viabilidade desse modelo, algumas ainda se mostram resistentes a mudanças e torcem para que 
um crescimento no número de passageiros compense a ineficiência gerada pelos al tos preços do 
passado - e que agora estão em evidência graças ao surgimento de concorrentes eficientes e 
baratos. 
 
CONCLUSÕES 
 
A ligação entre aprendizado organizacional e vantagem competitiva é clara: empresas que sabem 
aprender estão mais bem posicionadas para se beneficiar das oportunidades que surgem e para 
lidar com novas ameaças, principalmente as que exigem grandes mudanças organizacionais. 
Companhias que criam novos conhecimentos são capazes de inovar e de se adaptar a condições 
de incerteza de maneira mais rápida e eficaz. 
 
Entretanto, existe uma importante dimensão do conhecimento que merece muito mais atenção: o 
modo como o conhecimento é descartado. Nossa pesquisa mostra que lidar com incerteza envolve 
mais do que um processo de aprendizado; implica também esquecer as coisas certas na hora 
certa. O estoque atual de conhecimento pode prejudicar o novo aprendizado e até agir como 
obstáculo para a oportunidade de criar um novo produto, serviço ou modelo de negócios. Com 
freqüência, somos prisioneiros do passado. Estoques desnecessários de conhecimento implicam 
um gerenciamento custoso e podem consumir uma porção importante da energia do 
administrador, resultando em dificuldades de adaptação ao ambiente e perda de competitividade.  
 



Acreditamos que as organizações e os executivos que as gerenciam devem se tornar tão versados 
na administração do processo de esquecimento quanto já o são no caso do aprendizado. Sem a 
habilidade para descartar conhecimento, a maior parte dos esforços para mudar fracassará.  
 
Quatro dimensões são especialmente importantes: ativos, procedimentos, estruturas e cultura. 
 
Juntas, essas dimensões explicam por que o fracasso ocorre. Conforme indica nossa pesquisa, o 
gerenciamento ativo do processo de descarte do conhecimento aumenta a probabilidade de a 
adaptação a novas condições ser bem-sucedida, algo crucial para organizações que atuam em 
ambientes marcados pela incerteza. 
 
Leia mais 
 
Mais do que conversa fiada 
 
Coordenar as atividades em um mercado incerto cria um paradoxo. Os executivos precisam 
atualizar constantemente sua compreensão de situações mutáveis, avaliar as alternativas e 
reavaliar periodicamente suas premissas. E, para fazer as coisas acontecerem, eles precisam 
convencer os escalões superiores e inferiores de que seus projetos são bons, entusiasmar os 
subordinados, monitorar o desempenho e fazer as correções de curso. 
 
Todas essas atividades exigem discussões permanentes. Nos mercados incertos, as conversas 
servem como principal mecanismo para coordenar a ação. Mesmo assim, é muito comum que 
essas conversas acabem caindo numa série interminável de reuniões improdutivas, nas quais os 
"suspeitos de sempre" falam, falam e não fazem nenhum progresso. 
 
Nos últimos anos, vimos pesquisando conversas eficazes e ineficazes em setores imprevisíveis, 
como mercados emergentes, produtos farmacêuticos e tecnologia da informação e da 
comunicação. Muitos dos executivos que entrevista mos expressaram sua frustração com reuniões 
intermináveis, nas quais os participantes "só gastam saliva", "voltam sempre à mesma história" 
ou "falam em círculos". Essas reuniões não são apenas frustrantes, elas desviam a empresa da 
execução de sua estratégia. 
 
Isso leva ao paradoxo da coordenação. A necessidade de coordenação permanente aumenta à 
medida que os mercados ficam mais complexos e mais voláteis. Depois de um certo ponto, no 
entanto, a freqüência das discussões mais prejudica do que ajuda a empresa a fazer o que é 
necessário. De que forma os executivos de vem a ir? A resposta, por mais tentadora que seja, não 
é acabar com as reuniões. Ao contrário, os executivos precisam aumentar o retorno sobre seu 
investimento em conversas. Em outras palavras, eles precisam compreender o que precisam fazer 
para aumentar a agilidade estratégica da empresa e que tipos de conversa podem ajudá-los a 
atingir esse objetivo. 
 
O CICLO DE AGILIDADE ESTRATÉGICA 
 
Mercados incertos emitem um fluxo contínuo de oportunidades e ameaças. Nesses ambientes, as 
empresas têm sucesso até o ponto em que elas e seus executivos conseguem reagir a 
circunstâncias que mudam sem parar. Empresas como Google, Dell, Mittal Steel, Cisco, Cemex e 
InBev não chegaram à liderança de seus setores em razão de posição ou recursos superiores em 
seus mercados, mas sim por sua agilidade estratégica. Ou seja, por sua sólida capacidade de 
aproveitar as oportunidades que seus rivais demoraram muito para capturar, e por sobreviver a 
crises que destruíram empresas menores. 
 
Como empreendedores e executivos podem imitar essas empresas? O segredo está na forma 
como uma empresa percorre o ciclo repetitivo de traduzir compreensão em ação. Nesse ciclo, os 
executivos percebem a situação global, prevêem as ameaças e oportunidades que se aproximam, 



priorizam as ações, cumprem essas prioridades de forma oportuna e eficaz e fecham o ciclo 
reavaliando suas premissas originais. 
 
Não é milagre. As empresas que conseguem percorrer de maneira sistemática o ciclo de agilidade 
estratégica com um pouco mais de velocidade e eficácia do que as concorrentes, com o tempo, 
acumulam pequenas vantagens que levam ao surgimento de uma liderança decisiva. Empresas 
estrategicamente ágeis podem aproveitar milhares de pequenas oportunidades que outras 
perdem, superar crises que desviam a atenção dos concorrentes e se posicionar para agarrar 
aquela oportunidade de ouro — uma aquisição transformadora ou um novo e importante produto, 
como o Ipod, por exemplo — que elevam a empresa a um outro patamar. 
 
As conversas são a principal atividade que os executivos utilizam para orientar suas empresas a 
percorrer esse ciclo. São quatro os tipos de conversa: 
 
• As conversas para aumentar a compreensão devem identificar padrões em dados complexos, 
incompletos, conflitantes ou ambíguos; 
 
• As conversas para fazer escolhas entre oportunidades e ameaças concorrentes devem resultar 
em um pequeno conjunto de prioridades claras e concentradas nos recursos e na atenção; 
 
• As conversas para fazer as coisas acontecerem implicam um compromisso pessoal com as ações 
alinhadas às prioridades acordadas; 
 
• As conversas para fazer correções de curso tratam as movimentações do mercado como 
experimentos, analisam as descobertas e usam essas lições para modificar premissas, prioridades 
e compromissos. 
 
Essas conversas estão inter-relacionadas, mas cada uma se caracteriza por objetivos e armadilhas 
diferentes e pelas etapas necessárias ao seu funcionamento. Os resultados das medidas tomadas 
no passado, por exemplo, devem orientar as prioridades atuais. Entretanto, dar liberdade total a 
discussões variadas resulta simplesmente em pessoas falando umas depois das outras. Para evitar 
essa armadilha, os executivos devem se habituar a fazer uma simples pergunta: estamos 
tentando compreender as coisas, priorizando, fazendo as coisas acontecerem ou mudando 
premissas? É surpreendente que a confusão seja a resposta mais comum. 
 
CONVERSAS PARA AUMENTAR A COMPREENSÃO 
 
Prever as ameaças e oportunidades com antecedência não é uma tarefa simples. Mercados 
incertos inundam as empresas com informações extraídas de diversas fontes. Em geral, esses 
dados são incompletos, inconclusos, conflitantes, ambíguos, além de terem confiabilidade 
questionável. 
 
Como os executivos podem compreender esse dilúvio de informações? Basicamente, a tarefa se 
resume a identificar padrões. As equipes recolhem dados minuciosos e em tempo real de fontes 
variadas e procuram padrões ou tendências. Os padrões podem assumir várias formas: casos 
semelhantes no passado; modelos empresariais genéricos; em presas de referência (Starbucks e 
Southwest Airlines); setores de referência; estruturas conceituais (a teoria da catástrofe), ou seja, 
o ponto em que uma mudança se torna irreversível e muitas vezes dramática; ou metáforas mais 
amplas como, por exemplo, que o mercado de pequenas e médias empresas se tornará o nosso 
Vietnã. 
 
Esses padrões colocam ordem em situações confusas. Eles ajudam os executivos a decidir quais 
variáveis são críticas, quais são menos importantes e como elas podem interagir. Esse cálculo 
mental fornece as ferramentas para prever o desenrolar dos acontecimentos. 



É claro que as conversas para aumentar a compreensão podem se deteriorar de várias maneiras. 
Por exemplo, o grupo pode sentir-se amedrontado diante de um fitier poderoso, perder-se na 
busca de consenso, falhar na promoção de discussões orientadas por dados ou interromper a 
discussão prematuramente. 
 
Uma das armadilhas mais perigosas, no entanto, surge quando uma equipe segue o que é 
estabelecido pelo saber convencional e exibe uma certa "predisposição para a ação". Esse tipo de 
equipe sabota as conversas destinadas a aumentar a compreensão e inicia de maneira precipitada 
um debate sobre o que fazer. Mas, se a conversa muda muito rapidamente para o processo de 
tomada de decisões, os executivos correm o risco de mergulhar nos detalhes de uma 
implementação sem ter explorado as alternativas ou discutido profundamente se o padrão 
escolhido representa adequadamente a situação. 
 
Para evitar essa armadilha, os líderes devem reorientar a discussão periodicamente. O caráter das 
conversas deve ser o de uma investigação aberta. Assim, quando surgirem as propostas para 
ação, os líderes devem explorar retroativamente as premissas subjacentes ao plano de ação, em 
vez de avançar para os detalhes da implementação. Eles podem perguntar: "Por que vocês dizem 
isso?" ou "Que problemas essa recomendação resolve?". Eles também devem fazer com que os 
vários padrões possíveis sejam investigados e evitar que a discussão se baseie em uma única 
interpretação. Os líderes devem incentivar e sustentar a curiosidade necessária à exploração de 
padrões alternativos, mas devem resistir às pressões para encerrar as conversas 
prematuramente. 
 
CONVERSAS PARA FAZERESCOLHAS 
 
Determinar as prioridades corretas é uma função importante da equipe gerencial, embora os 
mercados incertos dificultem sua execução com eficácia. As conversas terminam quando um 
grupo entra em acordo sobre um pequeno número — em geral, não mais do que cinco — de 
prioridades claramente articuladas e consistentes com o padrão acordado. Essas escolhas devem 
ser claras o suficiente para que possam ser compreendidas por toda a empresa. 
 
A escolha das prioridades também deve orientar a destinação de recursos. Todas as empresas 
enfrentam problemas da falta de dinheiro, pessoas ou tempo para abordar possíveis 
oportunidades e ameaças. Não é de surpreender, portanto, que as conversas sobre prioridades 
fracassem quando os executivos simplesmente aumentam a carga de trabalho sem aumentar a 
alocação de recursos. Com muita freqüência, os executivos lançam iniciativas para proteger suas 
apostas, o que só leva à criação de mais prioridades. E, em face de um enorme cardápio de 
prioridades, os membros da equipe tendem a selecionar seus projetos favoritos. 
 
Muitas das reuniões sobre estratégia feitas fora da empresa caem nessa armadilha. As pessoas 
fazem pedidos legítimos de recursos com base em suas perspectivas, e todos concordam que eles 
são importantes para evitar conflito e proteger seus próprios projetos. A proliferação de objetivos 
geralmente faz com que eles se percam no meio das diferentes prioridades. Esse truque convence 
os crédulos de que as escolhas foram feitas, mas não engana os executivos experientes. Na 
ausência de uma orientação clara dos escalões mais altos da empresa, as escolhas serão feitas 
nas esferas mais baixas, nos quais os recursos escassos são um empecilho maior. Portanto, são 
as necessidades individuais e não as coletivas que podem empurrar a empresa para direções 
diferentes. 
 
As conversas para fazer escolhas exigem que os membros da equipe discutam abertamente sobre 
discordâncias legítimas que geralmente ficam em segundo plano. Se deixadas à própria sorte, 
essas conversas tendem a se transformar em acordos que agradam a todos. Por tanto, os líderes 
precisam manter os conflitos em tons construtivos e evitar que a discussão degenere em trocas 
mesquinhas ou insultos pessoais. Ao mesmo tempo, eles precisam incentivar os debates que 
esclareçam as vantagens e desvantagens de cada alternativa, sem perder de vista o acordo da 



equipe sobre a avaliação estratégica global. Finalmente, eles precisam remover a prioridade de 
atividades que possam dispersar os recursos escassos, o que geralmente significa eliminar um 
objetivo existente para cada novo objetivo acrescentado. 
 
CONVERSAS PARAFAZER AS COISAS ACONTECEREM 
 
As conversas para fazer as coisas acontecerem traduzem as prioridades em ações para toda a 
empresa. Essas conversas giram em torno de compromissos — as promessas que funcionários e 
executivos fazem mutuamente para f¬zer o que precisa ser feito. Para administrar essas 
conversas, todos precisam saber que os compromissos eficazes têm cinco características em 
comum, ou seja, são: públicos; diligentemente negociados; espontâneos; explícitos; e vinculados 
às prioridades. 
 
Os executivos precisam obter o compromisso de subordinados e colegas, monitorar o desempenho 
em relação a eles, renegociá-los à luz de contingências inesperadas e dar reconhecimento sempre 
que um acordo for cumprido. Essas conversas comunicam as prioridades, reforçam sua 
importância e esclarecem o que elas significam na prática. As discussões abertas sobre os 
compromissos difundem a ação pretendida para outras pessoas, que podem sinalizar problemas 
ocultos ou oportunidades negligenciadas. Além disso, quando são publicamente cobradas por suas 
promessas, as pessoas tendem geralmente a cumpri-las. 
 
Essas conversas se deterioram, no entanto, quando os líderes assumem e toleram compromissos 
ineficazes. As promessas inadequadas tomam diversas formas. Por exemplo, os acordos pessoais, 
ao contrário dos compromissos públicos, abrem espaço para que as pessoas distorçam o que 
disseram que iriam fazer. As promessas passivas ocorrem quando as pessoas concordam em fazer 
alguma coisa sem se preocupar em entender exatamente o compromisso que estão assumindo.  
 
Os compromissos sob coação são aqueles em que as pessoas se sentem compelidas a concordar 
com todos os pedidos - sejam eles realistas ou arbitrários - que vêm dos escalões mais altos. Os 
compromissos vagos oferecem um espaço muito amplo para a interpretação do que significa a sua 
execução. Os compromissos específicos são aqueles em que as pessoas fazem promessas, 
excelentes em nível local, mas mal-alinhadas com as prioridades da empresa. 
 
Para dar base à rígida disciplina de extrair promessas eficazes e responsabilizar as pessoas, os 
executivos devem dar apoio para que seus colegas consigam cumprir o que prometeram. Quando 
as discussões que precedem a ação desvinculam apoio e disciplina, o resultado geralmente são 
promessas excessivamente conservadoras e desculpas elaborada para evitar condenações quando 
os compromissos não forem saldados. 
 
CONVERSAS PARA FAZER CORREÇÕES 
 
Os líderes devem iniciar a conversa para fazer correções depois de alcançar um marco importante 
na execução. Essas conversas são mais proveitosas depois de um período prolongado de 
concentração na realização do trabalho, quando os membros da equipe ainda não pararam para 
refletir se os resultados confirmaram ou não a avaliação original. As mudanças em fatores 
contextuais, como alterações em regulamentações ou ações inesperadas de concorrentes, quase 
sempre criam uma lacuna entre as premissas iniciais e a forma como as coisas efetivamente 
acontecem. Nenhum plano — parafraseando Helmuth Von Moltke, chefe do estado-maior do 
exército alemão durante a Primeira Guerra — sobrevive ao contato com a realidade. 
 
Muitos executivos fogem dessas discussões. Quando as coisas estão funcionando, as equipes 
tendem a se ater ao princípio de que "não quebrou, não conserte". Além disso, muitos líderes 
acham que a "predisposição para a ação" exige que eles se concentrem no que precisam fazer no 
momento seguinte, e não em refletir sobre o que aprenderam. Ao contrário, eles permitem 



discussões sobre temas específicos, nas quais os membros da equipe citam dados selecionados 
que dão apoio às suas teorias prediletas, sem se aprofundar em interpretações alternativas. 
 
Mesmo o fracasso, que deveria incentivar a reavaliação de premissas, nem sempre causa esse 
efeito. As pessoas temem que esse tipo de conversa se concentre em apontar culpados e não em 
extrair lições. Nas raras ocasiões em que acontecem, essas conversas geralmente degeneram 
quando a equipe avança para a etapa de fazer escolhas futuras antes de ter compreendido 
totalmente o passado. 
 
Leia mais 
 
Quando soa o alarme 
Paul Dpbson 
 
Por mais cuidadoso que seja um executivo ao elaborar seus planos de emergência, é difícil 
antecipar o tipo de crise que atingiu em janeiro a Arla Foods, fabricante de laticínios dano-sueca, 
que se tornou alvo do boicote feito pelos muçulmanos a produtos de origem dinamarquesa. 
 
O boicote, feito em protesto contra a publicação de caricaturas retratando o profeta Maomé em 
um jornal da Dinamarca, não fazia discriminação entre as empresas - a Arla não tinha qualquer 
conexão com o jornal. Mesmo assim, as atividades da empresa no Oriente Médio, no valor de 300 
milhões de libras, foram praticamente aniquiladas em questão de dias. 
 
A quantidade e a extensão das ameaças que as empresas têm de enfrentar hoje chega a ser 
desconcertante. Guerras, terremotos, incidentes terroristas, que das nas bolsas de valores, 
fraudes encobertas são fatores que já levaram muitas empresas à beira do abismo, fazendo-as, 
por vezes, cair. E no mundo de hoje, onde há mais fusões e poucas empresas desfrutam de 
acesso exclusivo ao mercado, incertezas competitivas podem surgir em qualquer lugar, seja como 
resultado de inovação de produtos, mudanças políticas ou desregulamentação do mercado. 
 
A incerteza quanto ao futuro muitas vezes provoca ansiedade, e isso pode abalar nossa auto-
estima e nossa autoconfiança, levando-nos a questionar nossa capacidade enfrentar dificuldades. 
As pessoas reagem a tais ansiedades de maneiras diferentes. Uma reação é encontrar uma 
maneira de descartar ou delegar um problema - passar o "abacaxi" para cima ou para baixo. Se 
isso for impossível, há outra estratégia, talvez mais perigosa ainda: evitar tomar qualquer 
decisão, sempre protelando. Em vez de chegar a uma decisão, essas pessoas buscam mais 
segurança pedindo mais informações, mais pesquisas, mais detalhes, para que possam fazer mais 
análises. 
 
Outra alternativa não menos perigosa quando se enfrenta uma crise imediata é a prevaricação: 
toma-se uma decisão que depois é revertida, ou modificada. A cada novo desafio que surge, a 
decisão é compro metida, e o resultado pode ser a mobilização num impasse. Tanto a 
procrastinação quanto a prevaricação corroem a liderança da empresa, retardando assim as 
reações. 
 
Outro fenômeno perigoso é adotar um comportamento de alto risco, sabendo-se, quase com 
certeza, que ele levará ao fracasso. Esse comportamento foi observado há quase 50 anos pelo 
psicólogo social David McClelland, em sua experiência clássica de "atirar o anel". Algumas crianças 
foram convidadas a participar de uma competição, atirando anéis de plástico sobre pinos de 
madeira. Foi-lhes dito que podiam ficar à distância que preferissem dos pinos, quer mais perto ou 
mais longe. 
 
Antes da experiência, as crianças tinham feito um teste que as classificava segundo a intensidade 
de sua vontade de brilhar, fazendo algo muito bem feito — aquilo que o pesquisador chamou de 
"necessidade de realização". As crianças que tiveram as notas mais altas nesse teste de modo 



geral ficaram a uma distância moderada do pino, que exigia um bom lançamento. Era um desafio, 
mas não tão grande a ponto de lhes tirar as esperanças de sucesso. 
 
À medida que melhoravam, elas iam aumentando a distância com que se colocavam. Por outro 
lado, as que tiveram no tas baixas no teste de ambição se posicionavam ou tão perto que não 
podiam deixar de acertar no pino, ou tão longe que tinham poucas chances de sucesso. Este 
último comportamento - a "passagem para o risco" - é o tipo de reação que às vezes se observa 
em empresas, uma reação do tipo "avestruz", quando os executivos se recusam a enfrentar a 
realidade de uma degradação nas condições de mercado. Isso talvez explique o comportamento 
do financista Nick Leeson, do Barings Bank, que viu sua posição financeira ficar cada vez mais 
catastrófica. Quando o banco começou a perceber a gravidade do prejuízo, alguns de seus mais 
altos executivos demonstraram comportamentos típicos de procrastinação e prevaricação. Ficaram 
imobilizados como lebres hipnotizadas pela luz dos faróis. 
  
Em condições de incerteza, a tomada de decisões pode se tornar um processo cauteloso e avesso 
a riscos, retardando as inovações e as mudanças radicais. Alternativamente, o desejo de reduzir a 
incerteza e a ansiedade pode resultar em um processo de tomada de decisão de alto risco, 
deixando a empresa à própria sorte. Os executivos presumem, uma vez que foi tomada uma 
decisão com certa firmeza, que a incerteza foi reduzida. As provas e opiniões em contrário são 
evitadas, racionalizadas ou descartadas, pois ouvi-las só serviria para despertar novamente a 
incerteza, a dúvida quanto à sua capacidade e as preocupações. 
 
A maior parte dos líderes está sujeita a tais pressões e a esse tipo de reação de tempos em 
tempos. Para raros indivíduos, como Winston Churchill, o momento de máxima incerteza pode 
trazer à tona qualidades até então ocultas. 
 
Poucos discordariam do fato de que o período entre a derrota da Grã-Bretanha na França em 
1940 e a subseqüente derrota da força aérea alemã durante a Batalha da Grã-Bretanha foi uma 
época de grande incerteza. Mas, no momento em que o país enfrentava o maior perigo de sua 
história, Churchill reagiu com uma retórica desafiadora, destinada a levantar o moral e restaurar a 
confiança. Ele não só qualificou aquela ameaça como "uma monstruosa tirania", como também 
definiu o estado de espírito do povo, ao prometer que a nação nunca se renderia, e restaurou o 
orgulho do país, declarando que aquele seria seu " melhor momento". 
 
A incerteza muitas vezes causa estresse; mas, embora haja um tipo de estresse capaz de confinar 
as pessoas a um estado de indecisão e a uma sensação de impotência, existe também um 
estresse produtivo, movido a adrenalina, que muitas vezes traz à tona o melhor nas pessoas. 
 
Para os responsáveis pela seleção de pessoal e pelo desenvolvimento de executivos, a grande 
questão é saber como garantir que os funcionários estejam emocionalmente preparados para se 
comportar de maneira autoconfiante, racional e responsável nas circunstâncias mais extremas. 
 
Em seus estudos, McClelland distinguiu entre os indivíduos motivados para alcançar o sucesso e 
os motivados para evitar o fracasso. São esses últimos que provavelmente terão dificuldades para 
enfrentar a incerteza e adotarão comportamentos contraproducentes. Ele descobriu também que 
os tipos mais durões e autoconfiantes eram mais capazes de enfrentar o estresse. De fato, parece 
que há uma conexão entre essas três qualidades, uma apoiando a outra: resistência, 
autoconfiança e a necessidade de se realizar. 
 
McClelland foi além, fazendo a relação entre o motivo da realização, o motivo do lucro e o 
comportamento empresarial. Isso pareceria sensato, já que um dos traços mais fáceis de 
reconhecer em um empresário é a capacidade de recomeçar depois de fracassar numa primeira 
tentativa. 
  



Além de estimular o desenvolvimento de indivíduos autoconfiantes, uma organização pode utilizar 
sistemas de apoio, destinados a estimular a resiliência diante da incerteza e a boa vontade para 
aceitar as novas idéias vindas dos funcionários. Uma constatação que sempre aparece nas 
pesquisas nessa área é o valor do apoio social, tanto dentro como fora da empresa. Incentivar os 
executivos a montar equipes eficientes, e depois utilizar esse talento tanto na tomada de decisões 
como no apoio sócio-emocional, pode fazer uma diferença significativa na maneira como seu 
pessoal reage a uma mudança repentina. 
 
Karl Weick, professor de psicologia da Universidade de Michigan, estudou a maneira como as 
pessoas encontram sentido em seu mundo. Encontrar o sentido das coisas, diz ele, ou é algo 
histórico, baseado na experiência prévia, ou se dá no contexto das evidências disponíveis. 
 
Por exemplo, quando a fábrica de tecidos de Aaron Mordecai Feuerstein, em Massachusetts, foi 
destruída por um incêndio, em 1995, os funcionários esperavam ser mandados embora, pois essa 
sempre havia sido a experiência de milhares de outras pessoas em circunstâncias semelhantes. 
Em vez disso, Feuerstein mandou reconstruir a fábrica e pagou a cada um dos 400 funcionários 
seus salários e benefícios integrais durante todo o tempo em que a fábrica ficou fechada. 
Feuerstein tinha uma filosofia simples: "Se você pagar a na pessoa um salário justo e lhe der os 
benefícios necessários para que ela possa lidar cuidar da família, ela produzirá para você". Alguns 
líderes, tais como Feuerstein, que compreendem a maneira como as pessoas pensam, são 
capazes de aproveitar a adversidade de uma maneira poderosa. A boa vontade e o empenho 
criados por esse único gesto, tão contrário ao comportamento normal das empresas, levaram 
alguns jornais americanos a proclamarem Feuerstein herói nacional.  
 
Ao tomar decisões em um mundo em constante transformação, o executivo deve aprender a 
evitar as recriminações que criam estresse quando as coisas dão errado. O medo do fracasso pode 
levar à inação quando haveria necessidade de abandonar uma estratégia firmemente 
estabelecida, mas que se tornou ultrapassada depois de novos acontecimentos. A incerteza pode 
ser vista através de duas lentes diferentes: uma que enxerga a ameaça, outra que enxerga a 
oportunidade. Tanto funcionários como executivos precisam aprender a conviver com a primeira e 
reagir criativamente à segunda. A incerteza, como a necessidade, pode ser a mãe da invenção. 
 
Leia mais 
 
A inútil busca da incerteza 
Philip Rosenzwig 
 
A maioria das pessoas sente-se per turbada pela incerteza. Queremos que o mundo faça sentido, 
seja previsível e funcione segundo regras claras de causa e efeito. Gostamos de acreditar que os 
bons esforços serão recompensados e que os maus serão punidos. 
 
No livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, Abraham Kushner escreve que as 
pessoas desejam que o mundo seja justo, equânime e previsível. Elas buscam conexões 
constantemente, "lutando desesperadamente para encontrar a lógica em tudo que acontece". É 
um anseio humano natural. Mas, como o autor observa, nosso desejo de certeza jamais será 
satisfeito. O universo tem arestas cortantes e é impossível atribuir cada ação a uma causa 
específica. 
 
O mesmo acontece no mundo dos negócios. Os executivos querem acreditar que é um mundo 
previsível, no qual determinadas ações levarão a resultados seguros. Não admira que boa parte 
da literatura de negócios — quer seja escrita por repórteres, gurus da gestão ou professores de 
administração — tente satisfazer esse desejo de certeza. 
Muitos artigos e livros de negócios afirmam que se os executivos seguirem um determinado 
conjunto de passos, ou uma dada fórmula, alcançarão um alto desempenho. Alguns dos maiores 
best-sellers dos últimos anos apresentaram algum esquema para o sucesso duradouro, uma 



solução 100% segura de dominar um mercado ou uma maneira de tornar a concorrência 
irrelevante. Para atrair a atenção, esses livros muitas vezes fazem promessas dramáticas e 
chamativas. 
 
Contudo, examinando mais de perto vemos que ali existe mais do que simples exagero. Muitos 
desses livros estão fundamentalmente errados e baseiam-se em idéias básicas equivocadas 
quanto à natureza do mundo dos negócios. Em suma, eles baseiam-se em ilusões. Neste artigo, 
discutirei três ilusões comuns relativas à certeza. 
 
AILUSÃO DO DESEMPENHO ABSOLUTO 
 
Uma das afirmações mais atraentes desses best-sellers é que o desempenho de uma empresa 
depende apenas daquilo que ela faz, descartando-se o que as outras empresas fazem. O sucesso, 
como já disseram certos gurus dos negócios, é sobretudo uma questão de opção. Uma empresa 
pode optar pela grandeza. 
 
Afirmar que meu sucesso depende apenas de mim, e de mais nada ao meu redor, é uma 
mensagem inspiradora. No entanto, as coisas simplesmente não são assim. Um dos problemas é 
que costumamos pensa com imagens vindas de laboratórios de pesquisa. Se você colocar uma 
chaleira no fogo, verá que a água ferve a 100 graus centígrados, um pouco menos nas altitude: 
elevadas. Se você enfileirar cem chaleira: em cem fogões, continuará constatando que a água 
ferve a 100 graus centígrados Cada chaleira não é afetada por nenhuma das outras. Mas não é 
assim que os negó cios funcionam. Numa economia de mercado competitiva, o desempenho de 
uma empresa é sempre afetado pelo desempenho das outras. 
 
Veja o caso da Nokia. Em 2002, ela era a líder no mercado de aparelhos celulares, com 35% de 
participação. Com altos lucros e alta taxa de crescimento, o preço de suas ações batia recordes. 
Em 2004, o faturamento da Nokia havia estagnado em US$ 36 bilhões, suas margens tinham 
diminuído; sua fatia de mercado declinou para menos de 30% e o preço das ações despencou. 
Será que o desempenho da empresa havia piorado? Era o que parecia. Mas, segundo a maioria 
das medidas objetivas, a Nokia tinha, na verdade, melhorado: seus aparelhos eram mais 
avançados, sua gestão de cadeia de suprimentos era mais eficiente, sua qualidade, mais elevada. 
 
O desempenho da Nokia tinha de ser compreendido em termos relativos, re conhecendo a 
ascensão de concorrentes como SonyEricsson, Samsung, Motorola e BlackBerry, levando em 
conta a natureza imprevisível dos gostos do consumi dor e ainda a desaceleração geral do 
crescimento do mercado. Não é correto pen sar no desempenho de uma empresa em termos 
absolutos; numa economia de mercado, o sucesso é sempre relativo. 
 
As empresas competem pelos clientes, pelo capital, pelos talentos. Nem sempre o sucesso de uma 
acarreta o fracasso da ou¬tra; mesmo assim, o desempenho de cada uma é afetado pelas outras. 
Uma empresa pode melhorar em muitos aspectos objetivos, tais como qualidade, custos, tempo 
de produção ou gestão de bens; mas, se seus concorrentes melhorarem ainda mais depressa, seu 
desempenho pode ser afetado. 
 
A ilusão do desempenho absoluto desvia nossa atenção do fato de que o sucesso nos negócios 
significa fazer as coisas melhor que a concorrência, e não apenas fazer as coisas bem. Essa ilusão 
pode ser muito grave, pois nos faz tirar os olhos da concor rência. Ela nos leva também a evitar 
decisões que, mesmo arriscadas, podem ser es senciais para a sobrevivência dentro de uma 
determinada dinâmica do setor e da concorrência. Acreditar que o sucesso virá, previsivelmente, 
se seguirmos um conjunto simples de passos, significa compreen¬der erroneamente um elemento 
funda mental do sucesso nos negócios. 
 
A ILUSÃO DAS AÇÕES E DOS RESULTADOS 
 



Nossa aspiração por certeza leva a uma segunda ilusão, relativa às ações da em presa. Gostamos 
de acreditar que os bons resultados são conseqüência das boas ações e os maus resultados 
significam que alguém cometeu um erro. Essa ilusão é generalizada. Um livro recente, cujo autor 
afirma ter feito extensas pesquisas com mais de cem empresas, apresenta exatamente esse erro. 
Ele começa buscando exemplos de resultados desfavoráveis e deduz que foi cometido um erro. A 
empresa é então acusada de ter feito coisas erradas ou de ter feito coisas certas mas da maneira 
errada. Em nenhum momento se reconhece uma terceira possibilidade: a de que os executivos 
tomaram decisões corretas e que elas geraram maus resultados. 
 
Contudo, num mundo dominado pela incerteza, nem sempre as ações levam, previsivelmente, a 
certos resultados. Pensemos novamente na Nokia. Quando seu desempenho relativo declinou, no 
período entre 2000 e 2003, era tentador deduzir que alguém cometera um erro. As revistas de 
negócios logo apontaram dedos acusadores. Diziam que os executivos erraram ao não adotar os 
aparelhos com flip e ao resistir à tendência de personalizar os aparelhos com o logotipo das 
operadoras. 
 
Mas se reconhecermos a incerteza fundamental em torno dessas decisões, não fica nada claro que 
elas estivessem erradas. O fato de algumas opções não terem sido bem-sucedidas não significa, 
necessariamente, que estivessem erradas. No mundo dos negócios, assim como na maioria das 
áreas da vida humana, existe uma conexão imperfeita entre as ações e os resultados. A ilusão de 
que há uma conexão perfeita en¬tre ação e resultado pode ter graves conseqüências, pois sugere 
que os resultados desfavoráveis são, com certeza, resultado de algum erro. Essa ilusão nos leva a 
atribuir a culpa a este ou aquele, mesmo quando ninguém cometeu erro algum. 
 
AILUSÃO DA FÍSICA ORGANIZACIONAL 
 
Essas ilusões levam a uma terceira ilusão, que é ainda mais grandiosa e abrangente: a de que o 
mundo dos negócios segue um conjunto de leis previsíveis, semelhantes às leis da física. Alguns 
livros até foram explícitos nesse sentido, afirmando ter isolado leis eternas e imutáveis que 
governam o desempenho das empresas. Esses livros prometem ao executivo que, se ele seguir os 
conselhos apresentados, atingirá o sucesso com uma certeza igual à que rege as experiências 
científicas, e que o mundo dos negócios se presta à mesma exatidão e previsibilidade da física. 
 
É claro que esta é uma ilusão, baseada numa busca equivocada de certeza. E por que os 
executivos continuam achando essa ilusão tão atraente? Escrevendo na revista Fortune, Stanley 
Bing observa que os executivos são fascinados pela ciência porque ela cria a ilusão de que o 
mundo dos negócios é governado pelas leis coerentes do mundo natural e não pela loucura 
imprevisível da natureza humana. (Sim, conheço o Princípio da Incerteza de Heisenberg, mas ele 
funciona no nível das partículas subatômicas. No mundo newtoniano onde vi vemos, a física é a 
mais precisa, exata e certeira de todas as ciências.) 
 
A ilusão da física organizacional sugere que o mundo dos negócios apresente re sultados 
previsíveis e obedeça a leis precisas. Ela alimenta a convicção de que um dado conjunto de ações 
pode funcionar em qualquer contexto, e ignora a necessidade de adaptação a diferentes 
condições, tais como: intensidade da competição; taxa de crescimento; tamanho dos 
concorrentes; concentração do mercado; regulamentação; dispersão global das atividades e 
muitas outras. Afirmar que uma abordagem pode funcionar em qualquer lugar, a qualquer tempo, 
para qualquer empresa, tem um apelo simplista, mas não faz jus à complexidade do mundo dos 
negócios. É apenas uma ilusão. 
 
Sendo assim, por que tantos livros de negócios de qualidade questionável são tão populares? Não 
porque se baseiam em provas concretas, mas sim porque funcionam bem como histórias. São 
histórias que nos inspiram e nos reconfortam, que garantem que nossos esforços levarão ao 
sucesso, que nos dão uma sensação de certeza. No entanto, eles não captam corretamente a 
realidade do mundo ao nosso redor. 



 
Como disse Stephen Jay Gould, famoso paleontólogo evolucionista: "Vivemos num mundo 
basicamente imprevisível, que apresenta histórias determinadas pelas circunstâncias - isto é, 
padrões reais, que fazem sentido e são alvo de explicações interessantes e sensatas, uma vez que 
já se desenrolaram da maneira como o fizeram; mas eles poderiam ter seguido por inúmeras 
outras rotas, que teriam resultado em outras histórias igualmente sensatas, mas que não tiveram 
a sorte de ocorrer na realidade". 
 
Muitos executivos se sentem mal com a idéia de que os acontecimentos são circunstanciais e são 
atraídos pelas promessas de certeza. Gostaríamos de acreditar que há resultados previsíveis para 
nossas ações; mas, em nosso desejo de dar uma di reção coerente para os acontecimentos, 
podemos enxergar tendências que não existem ou deduzir causas incorretamente. Podemos 
ignorar certos fatos porque não se encaixam bem em nossa história. 
 
DOMINA-TE ATI MESMO 
 
Em vez de tentar dominar a incerteza,o executivo faria melhor em dominar a si mesmo, 
questionando sua maneira de abordar os assuntos, adotando uma mentalidade probabilística e 
trocando as certezas por uma boa compreensão da incerteza. Um bom exemplo é Robert Rubin, 
que foi secretário do Tesouro no governo Bül Clinton, depois de trabalhar muitos anos na 
Goldman Sachs. Suas memórias, In an Uncertain World: Tough Choi-cesfrom Wall Street to 
Washington, são um estudo sobre a tomada de decisões emcondições incertas.  
 
Rubin passou muitos anos trabalhando no Goldman Sachs com arbitragem de riscos, o que 
envolve comprar títulos sujeitos a acontecimentos de grande envergadura, como fusões ou 
falências. Era algo muito complicado, mas com alto potencial de lucro. A arbitragens de risco não 
se presta a fórmulas e cálculos exatos, mas sempre envolve a incerteza. 
 
Rubin considerava as decisões de arbitragem uma espécie de disciplina mental, ou "o processo de 
pesar as probabilidades em um mundo em que não há na da de absoluto nem certezas 
comprovaveis". Seu método consistia em considerar todas as alternativas, tentar compreender as 
probabilidades e então fazer o melhor julgamento possível. Ele nunca imaginou que o sucesso era 
líquido e certo; o que ele procurava era aumentar as chances de sucesso. 
 
O Goldman Sachs muitas vezes se saía bem, mas por vezes as negociações não davam certo - o 
que não significava que a decisão estava errada. Em vez de julgar uma decisão apenas pelo 
resultado, é mais útil, num mundo de incertezas, examinar o próprio processo de tomada de 
decisão. Será que as informações corretas foram coletadas ou algum dado importante foi 
negligenciado? As hipóteses eram razoáveis ou tinham falhas? Os cálculos foram exatos ou tinham 
erros? Todo o conjunto de possibi¬lidades foi identificado e seu impacto foi estimado? O portfólio 
de risco do Gold man Sachs, tomado em conjunto, foi corretamente levado em conta? 
 
Essa análise rigorosa, que separa os resultados das decisões, requer um passo mental extra, em 
que as ações são julga das pelos seus próprios méritos. Para Robert Rubin, esse raciocínio era 
natural. Sua visão do mundo se baseava em probabilidades e incertezas. Ele escreve: "Algumas 
pessoas que já encontrei na vida pa¬recem ter mais certeza sobre tudo do que eu tenho sobre 
algo. Esse tipo de certeza não é apenas um traço de personalidade que me falta. É uma atitude 
que, para mim, parece interpretar erradamente a própria natureza da realidade, sua 
complexidade, sua ambigüidade — e, portanto, constitui uma base bastante frágil para tomar 
decisões com boa probabilidade de obter os melhores resultados." 
 
A busca da certeza no mundo de negócios é mal-orientada, pois nos faz ignorar a natureza 
essencialmente imprevisível dos negócios. Ela pode nos levar a subestimar a necessidade de 
ações ousadas e arriscadas, que são precisamente o tipo de iniciativa necessária para nos 
diferenciar da concorrência. 



 
Podemos querer reduzir a incerteza, mas jamais poderemos dominá-la, nem devemos esperar que 
algum dia sejamos capazes de dominá-la. O físico Richard Feynman certa vez observou: "Posso 
conviver com a dúvida e a incerteza. Creio que é muito mais interessante vi ver sem saber as 
respostas do que ter respostas que podem estar erradas". Pa¬ra os executivos, reconhecer a 
natureza básica da incerteza no mundo dos negócios e trabalhar com ela, em vez de tentar, em 
vão, negá-la ou resolvê-la, não é apenas mais interessante, mas, provavelmente, mais eficiente. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 maio 2006, Especial Gestão da Incerteza, p. 2 – 
11. 


