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Repensando a Gestão 
 

Este é um momento complexo no ambiente de negócios e na sociedade. Fenômenos 
econômicos e sociais de alcance mundial estão reestruturando o ambiente de negócios. 
A globalização da economia, alavancada pela tecnologia da informação e da 
comunicação, é uma realidade inescapável.  

No ambiente de negócios, praticamente em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão 
sentindo o reflexo dessas transformações. Seja pelas mudanças introduzidas internamente 
pela re-engenharia, como a descentralização, o empowerment ou a terceirização, seja 
pelas transformações no cenário externo, como o declínio de antigas empresas 
multinacionais e o surgimento de novos competidores, o administrador de empresas 
enfrenta desafios totalmente novos. 

Toda vez que acontece uma mudança radical de cenário, torna-se crucial repensar as 
práticas, os processos, a forma de resolver os problemas, pelos quais as pessoas agem, 
tanto na esfera privada como na pública. Na medida em que a percepção do mundo 
se acelera, em que as pessoas são cada vez mais bombardeadas com informações por 
diversas mídias, que cada indivíduo encarna a profecia da aldeia global de Marshall 
McLuhan, conectado ao resto do mundo por telefone, televisão, fax, pager, e correio 
eletrônico, também cresce a perplexidade em relação ao ritmo das mudanças.  

E o ambiente de trabalho, tanto nas empresas privadas quanto na esfera pública, e 
ainda nas organizações não-governamentais, tem se transformado drasticamente. A 
noção de trabalho, como modo de produção de riquezas para a Humanidade, é hoje 
política e economicamente crucial. Por um lado, neste final de século, a face do mundo 
está sendo desenhada muito mais pela ação das empresas do que pelos governos. Por 
outro lado, na medida em que atingimos hoje o patamar do 1 bilhão de desempregados 
em todo o mundo, a questão da divisão do espaço de trabalho é motivo até de crises de 
estabilidade política.  

O administrador de empresas, seja ele um executivo estratégico, um gerente funcional 
tático, um gerente de projetos, ou um coordenador de equipes está mais do que nunca 
no olho desse furacão, no centro da turbulência, independente de sua nacionalidade, 
ramo de atividade, nível hierárquico, ou área de especialidade. Por isso, para todos neste 
momento é fundamental repensar a gestão.  

O que é a gestão hoje ? 

Gerir hoje envolve uma gama muito mais abrangente e diversificada de atividades do 
que no passado. Consequentemente o gestor hoje precisa estar apto a perceber, refletir, 
decidir e agir em condições totalmente diferentes do que antes. 

O dia-a-dia de um gestor envolve atualmente diferentes entradas em uma realidade 
complexa: 
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o Interdisciplinaridade - os processos de negócio envolvem equipes de diferentes 
áreas, perfis profissionais e linguagens ;  

o Complexidade - as situações carregam cada vez um número maior de variáveis;  

o Exiguidade - o processo decisório está cada vez mais espremido em janelas curtas 
de tempo, e os prazos de ação/reação são cada vez mais exíguos;  

o Multiculturalidade - o gestor está exposto a situações de trabalho com elementos 
externos ao seu ambiente nativo, e por conseguinte com outras culturas: clientes, 
fornecedores, parceiros, terceiros, equipes de outras unidades organizacionais, 
inclusive do estrangeiro;  

o Inovação - tanto as formas de gestão, quanto a tecnologia da informação e da 
comunicação, estão a oferecer constantemente novas oportunidades e 
ameaças;  

o Competitividade - o ambiente de mercado é cada vez mais competitivo, não só 
em relação aos competidores tradicionais, mas principalmente pelos novos 
entrantes e produtos substitutos.  

Por que a ênfase na gestão neste momento ? 

Nesse ambiente, a diferença entre sucesso e fracasso, entre lucro e falência, entre o bom 
e o mal desempenho está no melhor uso dos recursos disponíveis para atingir os objetivos 
focados. Gerir a aplicação dos recursos é crucial, sejam recursos materiais, financeiros, de 
informação,humanos , de comunicação ou tecnológicos. 

A ênfase na gestão vem da necessidade de aperfeiçoar continuamente os processos de 
negócio , pelo aprendizado e inovação permanentes. Novos métodos de gestão, novas 
ferramentas de apoio, novos sistemas de informação , tudo isso representa o esforço por 
aperfeiçoar a gestão. 

Quem é o gestor hoje ? 

Aquele que exerce função gerencial hoje, em geral, não foi preparado para a posição. 
Isso vale mesmo aqueles que tiveram formação acadêmica em Administração, ou que 
passaram por programas de desenvolvimento gerencial, ou ainda que ocupam esse tipo 
de cargo há mais tempo, contando assim com mais experiência.  

As universidades formam pessoas com conceitos básicos , dando ferramental teórico 
para que continuem o seu desenvolvimento posteriormente. Ninguém sai pronto para o 
ambiente real atual de negócios.  

Por outro lado, a pura experiência, se não for acompanhada por modelos de raciocínio 
que permitam uma reflexão consciente, não vai além da repetição sistemática de 
fórmulas que um dia, eventualmente, foram bem sucedidas. Mas nada garante que a 
experiência anterior se aplique ao que vem pela frente.  

Não há sofisticação que mude o fato de que todos os nossos conhecimentos são sobre o 
passado, mas todas as nossas decisões são sobre o futuro. Assim sendo, para estar apto 
aos desafios do ambiente de negócios atual é preciso aperfeiçoamento constante, para 
manter uma organização de aprendizado permanente, como defende Peter Senge. 

Como melhorar a gestão ? 
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No ambiente de negócios atual, como já ensinava Tom Peters, alguns fatores são 
fundamentais: inovação, qualidade, agilidade e atenção ao cliente, estão, com certeza 
entre os principais. Na Administração estamos na era da ênfase no talento dos indivíduos 
e na sinergia do trabalho em equipe. É precido dar elementos às pessoas em posição de 
responsabilidade pela gestão dos processos, para que elas possam atingir seus objetivos 
organizacionais. Esses elementos abrangem, fundamentalmente: 

• Estratégia e transformação organizacional - trabalhando a capacidade de visão 
prospectiva e sistêmica, através de um pensamento total da organização;  

• Arquitetura organizacional e orientação a processos - revendo sempre as 
estruturas mais adequadas como meio para a excelência nos processos de 
negócio;  

• Aprendizado organizacional - desenvolvendo as habilidades necessárias para o 
aprendizado coletivo permanente;   

• Processo de decisão - repensando os fatores envolvidos na tomada de decisão e 
os estilos gerenciais;  

• Qualidade e Marketing - atentando para as expectativas e a percepção dos 
clientes, internos e externos, quanto aos produtos e serviços oferecidos;  

• Gestão de Projetos - otimizando a utilização dos recursos e do tempo;  

• Controle orçamentário - entendendo e acompanhando o valor financeiro 
agregado em cada operação para os resultados da organização;  

• Cultura organizacional - tomando consciência e repensando os valores e práticas 
adquiridas e/ou inerentes às pessoas que trabalham na organização, e  

• Stress e qualidade de vida  - revendo o papel do indivíduo e seu espaço de 
realização através do trabalho, buscando a harmonia de objetivos entre a 
pessoa, a equipe e a organização.  

A oportunidade de repensar a gestão 

É difícil, no ritmo atual do ambiente de negócios, abrir um espaço para repensar a 
gestão. Mas embora possa não parecer urgente, isso é de fundamental importância.  

O mundo dos negócios é, por excelência, o mundo da Ação, como o ambiente 
acadêmico é o mundo da Reflexão. Mas as distâncias entre ambos tem se estreitado 
cada vez mais, principalmente na área de Administração. 

Além do mais, pensar mais do que o concorrente é melhor política do que gastar mais. 

 

 

Jayme Teixeira Filho (in memorian), professor universitário e consultor da Informal 
Informática. 

 


