
Uma nova ferramenta ressuscita uma antiga teoria sobre a empresa  
 
De acordo com uma das idéias mais antigas e mais fundamentais da teoria da administração, é 
imprescindível que o executivo compreenda de que modo os vários e distintos componentes 
funcionais  de uma empresa — produção, distribuição, mix de produtos, recursos humanos — 
se inter-relacionam, de tal forma que todos eles componham um todo harmônico. Para que 
uma empresa tenha um status estratégico eficaz e de ampla repercussão no que diz respeito à 
concorrência — o que os teóricos da administração chamam de “posicionamento” — o ideal é 
que os diversos elementos funcionais  sejam complementares e  reforcem um ao outro. 
Entretanto, de alguns anos para cá, essa idéia de compreender a relação entre as “partes e o 
todo” dentro da empresa perdeu prestígio à medida que muitos pensadores voltaram-se para 
outros conceitos — como, por exemplo, a dependência da organização de competências 
básicas para a obtenção de vantagens competitivas. 
 
Em vez de pensar de modo holístico, as empresas passaram a abraçar a idéia de que 
deveriam, por exemplo, tomar como padrão e imitar as melhores práticas de outras 
companhias, e assim desenvolver aquelas competências básicas em sua própria organização. 
Na pressa, contudo, muitas delas se esqueceram de avaliar adequadamente se tais práticas, 
que foram tão boas para outras empresas, seriam boas também para elas, proporcionando 
benefícios similares. Sem essa forma sistêmica de avaliação, dizem os pesquisadores, corre-se 
o risco de cair em um pensamento compartimentado que poderá levar à adoção de práticas 
pouco adequadas e nocivas ao trabalho, prejudicando a empresa. Os autores trataram das 
questões referentes ao posicionamento da empresa e à relação parte/todo em diversos 
estudos e artigos. 
 
“É preciso que as empresas sejam cautelosas na hora de tomar como padrão, ou imitar, certas 
políticas e práticas de terceiros”, adverte Levinthal. “A adoção de padrões de referência, ou 
benchmarking, é válida e correta. Mas a suposição implícita nesse raciocínio é a de que o 
benchmarking deve ser adotado independentemente daquilo que minha empresa já vem 
fazendo. A melhor prática de gestão de recursos humanos para a Nordstrom pode não ser a 
melhor para o McDonald’s. Na verdade, pode até ser nociva.” 
 
“As empresas que foram capazes de manter uma vantagem competitiva durante muito tempo 
são aquelas que souberam também administrar as interdependências em seu interior”, 
observa Siggekow, acrescentando que “a capacidade de alcançar e preservar a vantagem 
competitiva depende da criação de sistemas de opções estratégicas interdependentes. A Dell 
Computers e a Southwest Airlines são bons exemplos disso. A fonte dessa vitalidade não se 
limita a um fator apenas: são mais de 15, e todos funcionam bem.   Essas qualidades 
sistêmicas dificultam a tarefa da concorrência de imitá-las pura e simplesmente, ou mesmo 
copiá-las”. 
 
“Cenários de adequação” 
 
A idéia de que as partes de uma empresa devem estar em harmonia, de modo que o todo seja 
fortalecido, é sem dúvida bastante convincente. Mas de que modo, exatamente, os estudiosos 
da área de gestão podem avançar ainda mais na compreensão do impacto que têm sobre a 
empresa as diferentes estruturas de interdependência? Um outro domínio da pesquisa 
acadêmica dispõe de algumas ferramentas bastante úteis para isso. 
 
No campo da biologia, o problema da relação entre a parte e o todo diz respeito à relação 
entre a estrutura genética de um organismo, que contém um número imenso de elementos, e 
o fenótipo (ou estrutura geral) desse organismo, além de sua capacidade de adequação. Stuart 
A. Kaufmann, professor emérito da Universidade da Pensilvânia, e hoje na Universidade de 
Calgary, desenvolveu um modelo que permite estudar de forma analítica o impacto de 
diferentes estruturas de interdependências sobre os chamados “cenários de adequação”, 
responsáveis pelo mapeamento da “estrutura genética” da adequação (ou desempenho da 
empresa, conforme se diz no mundo dos negócios). 
 



Levinthal foi o primeiro a adaptar o trabalho de Kauffman para o contexto empresarial. Na 
falta de interdependências, os cenários apresentam o que Levinthal chamou de “pico único”.  
Na esfera dos negócios, isto equivale a um mundo onde um conjunto de melhores práticas 
corresponde a uma estratégia funcional da empresa — isto é, a melhor política de gestão de 
recursos humanos não dependeria, por exemplo, dos processos de produção de uma 
companhia, do posicionamento dos seus produtos e de componentes funcionais. Na verdade, 
os que advogam melhores práticas específicas geralmente partem do pressuposto implícito de 
que a prática proposta não apresenta interdependência alguma em relação a outras políticas 
da empresa. Para esses analistas, a política de gestão de recursos humanos da Nordstrom, por 
exemplo, seria também a melhor para o McDonald’s. 
 
Evidentemente, no caso da maior parte dos cenários corporativos, tais interdependências 
realmente existem. Elas resultam em um cenário de desempenho de múltiplos picos — isto é, 
de inúmeras configurações diferentes de opções estratégicas com coerência interna. Contudo, 
nem todos os picos são iguais. Uma empresa pode ter um conjunto coerente de opções 
internas que não se adapta bem ao ambiente competitivo da empresa — isto é, externamente 
ele não é coerente. Compare-se o caso de uma companhia aérea que opera em aeroportos 
grandes, com muitos vôos de conexão, como a United Airlines, com companhias que oferecem 
vôos de ponto a ponto apenas, como a Southwest ou a Ryan Air. A existência de um conjunto 
específico de opções para a gestão das rotas, preços e estruturas operacionais tem como 
objetivo otimizar o negócio conforme as diferentes formas de concorrência. Contudo, a 
lucratividade do sistema adotado pela United Airlines entrou em declínio nos últimos anos em 
relação ao sistema de ponto a ponto. Trata-se de uma questão de adequação externa ou de 
coerência. 
 
“A presença de múltiplos picos — múltiplas formas internas de competir de maneira coerente 
— coloca um desafio para as empresas que preferem adaptar suas estratégias ou suas 
posições estratégicas”, segundo Levinthal. “Qualquer movimento incremental que se afaste do 
conjunto de opções escolhido será, de fato, prejudicial, abalando o desempenho da companhia. 
Portanto, se uma companhia aérea que opera em grandes aeroportos decide adotar um 
conjunto limitado de políticas típicas do modelo de negócios de alta performance da 
Southwest, poderá acabar comprometendo seu desempenho. 
 
Uma mudança eficaz exigiria das empresas que operam em aeroportos de grande porte   que 
elas introduzissem uma configuração cem por cento nova de opções estratégicas em seu 
modelo de concorrência. Como se vê, as empresas se tornam prisioneiras de decisões 
estratégicas anteriores. O desafio, por exemplo, que uma empresa como a Hewlett-Packard 
enfrentaria se tentasse imitar o modelo de negócios da Dell não se resumiria apenas à 
complexidade do sistema de produção personalizada da Dell, mas também à relação existente 
entre a HP, revendedores e varejo. 
 
“Um dos grandes perigos é o pressuposto implícito de que o que é bom para você é bom para 
mim também. Outro risco que correm as empresas que imitam umas as outras é que todas 
disputam um mesmo pico em um determinado cenário”, explica Siggelkow. “Quanto mais 
empresas se acotovelarem em torno de um mesmo pico, tanto mais o pico achatará, uma vez 
que todas elas se tornarão muito parecidas umas com as outras por se dedicarem às mesmas 
atividades. Esse processo é conhecido com convergência estratégica. Copiar as práticas alheias 
pode resultar em maior eficiência, mas também tornará a empresa mais parecida com a 
concorrência, o que dificilmente pode ser considerado como fonte de vantagem competitiva.” 
 
Mudança drástica na indústria de corretagem 
 
Diferentemente dos organismos biológicos, os gerentes fazem mudanças estratégicas 
conscientes em suas estratégias de concorrência. Ao mesmo tempo, a gama de opções de 
posicionamento, via de regra, é mais abrangente, mas a natureza da interdependência entre 
essas opções costuma ser sutil, não sendo totalmente compreendida pela gerência.   Isto 
suscita uma série de desafios. Por exemplo, será que uma empresa pode simplesmente pedir a 
seu departamento de marketing que formule políticas adequadas para esse setor sem se 
preocupar com as escolhas feitas, por exemplo, pelo setor de produção?  



Ou será que a empresa deve gerenciar tais escolhas de um modo mais coordenado? As 
respostas a essas perguntas requerem um entendimento mais aprofundado do papel das 
estruturas organizacionais e dos atalhos cognitivos. Ambos os fatores foram estudados por 
Levinthal e Siggelkow. 
 
“A gerência se empenhará na formulação de [...] teorias que expliquem de que forma as 
opções básicas de posicionamento mais ou menos eficazes são constituídas; em seguida, será 
preciso detalhar e elaborar de forma mais precisa essas opções. Em muitos casos, os gerentes 
descobrirão que tais opções estão equivocadas”, observa Levinthal. 
 
Além disso, o ambiente competitivo pode mudar drasticamente. Basta pensar nas 
transformações por que passou a indústria de corretagem em anos recentes. O que 
anteriormente era um conjunto razoável de opções de posicionamento para uma empresa de 
corretagem com atuação no varejo antes da desregulamentação da indústria e o advento da 
Internet, hoje  não é mais viável. 
 
Durante décadas, a remuneração dos corretores baseou-se na realização de transações com os 
valores mobiliários de clientes que lhes rendiam comissões, um modelo que motivava alguns 
corretores a comprar e vender ativos desses clientes o tempo todo. As comissões pagas aos 
corretores não eram o que os pesquisadores chamam de “variável de escolha”. Elas eram um 
dado; as corretoras desenvolveram um sistema baseado em comissões para impulsionar o 
volume de transações. Contudo, o valor agregado real proporcionado pelos corretores consistia 
no conselho que davam a seus clientes, diz Levinthal. “Nas décadas de 80 e de 90, em 
resposta à oportunidade criada pela desregulamentação do setor e pela insatisfação dos 
clientes das corretoras com o sistema em vigor, a Charles Schwab e outras corretoras que 
trabalhavam pelo sistema de descontos introduziram um sistema coerente de transações. 
Hoje, as corretoras plenas afastaram-se do modelo baseado em comissões e adotaram outro, 
baseado no relacionamento, em que as receitas decorrem de um percentual de ativos que o 
cliente possui na empresa. Essa foi uma mudança e tanto   para empresas que há 60 anos 
faziam negócios do mesmo jeito.” 
 
Para dar arcabouço conceitual a esses problemas complexos, Siggelkow e Levinthal 
desenvolveram alguns modelos de simulação baseados em agentes. Esses modelos constituem 
uma ferramenta nova no segmento de teoria e prática de gestão, e podem ser utilizados na 
criação de cenários de desempenho, possibilitando ainda o estudo de formas de gerenciamento 
das interdependências. 
 
“Nosso objetivo é fazer das empresas agentes dotadas de diferentes propriedades, recorrendo 
a diferentes cenários para aferir seu desempenho”, observa Siggellkow. “Cremos que nosso 
trabalho com modelos baseados em agentes deu novo fôlego a essa área da pesquisa de 
gestão. Sabemos que as escolhas têm de se adequar umas as outras, o problema é como fazê-
lo. O modelo baseado em agentes permite-nos ver com que grau de sucesso as empresas são 
capazes de solucionar tais problemas decisórios com elevada escala de interdependência .” 
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