
Adaptabilidade empresarial 

 
 

0 

 

 

Adaptabilidade empresarial 
Projetando organizações em torno dos 
melhores estímulos dos profissionais 

Junho, 2021 
  



Adaptabilidade empresarial 

 
 

2 

 

 

A adaptabilidade empresarial 
apresenta a oportunidade de 
desenhar organizações em 
torno de nossos melhores 
estímulos humanos – ao invés 
de tentar controlar nosso pior. 
Esse é o potencial latente que 
existe em cada organização. 
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Explorando os quatro pilares  

da adaptabilidade empresarial 

 

Olhando para trás, após várias ondas  
da Covid-19, tornou-se evidente que 
prever o futuro é um movimento 
arriscado. Para as organizações se 
recuperarem e prosperarem no longo 
prazo, é fundamental construir 
estratégias de adaptação para que 
possam se reorientar rapidamente  
frente a qualquer realidade que surja, 
seja recuperação em forma de V 
(rápida), U (longa) ou L (sem retorno  
ao normal). 

Para isso, é necessário aplicar uma 
mudança de paradigma na forma como 
as empresas se organizam, trabalham  
e são conduzidas. Hoje, com 50% das 
empresas ainda presas em silos 
funcionais e mentalidades de comando  
e controle, estamos efetivamente 
usando "hardware" (estruturas) do 
século 19 para executar "softwares" 
(formas de trabalho) do século 21, 
levando a ambições corporativas não 
realizadas e forças de trabalho 
amplamente desengajadas¹. 

O desafio dos modelos operacionais de 
hoje é que eles não têm aptidão para 
evoluir e tem como base o controle 
versus o potencial. Porém, quanto as 
empresas são projetadas em torno do 
controle, muitas vezes acabam por 
encontrar maneiras de gerenciar 3%  
de “profissionais fora da conformidade, 
que abusam da autonomia”, enquanto 
“suprimem” a inovação e criatividade 
dos 97% que querem fazer uma 
diferença positiva². Isso exige uma 
mudança na maneira como as empresas 
estruturam suas operações, para usar 
como base os melhores estímulos 
humanos, em vez de tentar controlar  
o que temos de pior. 

 

A ascensão da empresa social de alto 
desempenho 
Um desenvolvimento positivo, que 
acelerou bastante durante a pandemia, 
foi o surgimento do empreendimento 
social³. A ideia é que as empresas que 
são capazes de a) romper seus silos 
funcionais e b) olhar para fora de suas 
“quatro paredes” em direção aos 
ecossistemas que operam são capazes 
de trabalhar com mais ritmo, 
objetividade e propósito para atender 
aos objetivos de engajamento do cliente 
(e, de fato, da comunidade em geral). 
Para fazer isso, as empresas devem 
passar a ver seus profissionais como 
socialmente conscientes, empáticos  
e capazes de tomar decisões que 
impactem diretamente os clientes, sem 
burocracias e alçadas desnecessárias. 

Nesse sentido, a organização deve ser 
vista não apenas como uma construção 
estrutural que precisa ser projetada para 
ser eficiente, mas também como uma 
construção social que deve ser nutrida 
para trazer à tona o que há de melhor 
nas pessoas. Estas construções são 
sustentadas por quatro pilares principais. 
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Alinhar em torno de 
missões e resultados 

Desenvolver a percepção 
e aprendizagem da 
organização 

Equilibrar eficiência 
com adaptabilidade 

Estruturar para  
além do lucro 

Impulsionar um 
processo inclusivo 

Promover o 
empoderamento 

para ideias 

Simplificar o que  
é complexo 

Das às pessoas as 
ferramentas e a tecnologia 

para obter resultados 

Gerir com flexibilidade 
a força de trabalho 
necessária 

Reduzir custos de 
forma sustentável 

Simplificar as funções 
administrativas 

Aproveitar o 
ecossistema 

Figura 1: Quatro pilares da adaptabilidade empresarial e seus objetivos 
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As empresas adaptáveis precisam ser desenhadas 
para visar, para além do lucro, uma tríade de lucro, 
pessoas e comunidade. 

 

 
Construídas com propósito e significado 
As empresas adaptáveis precisam colocar  

propósito e significado no centro do que fazem, 

especialmente nesses tempos desafiadores e 

voláteis (ou seja, projetar para mais do que  

apenas lucro, em direção a um resultado triplo  

de lucro, pessoas e comunidade). 

 

Além disso, em vez de equipes e profissionais se 

definirem por meio das funções que desempenham, 

devem ser exploradas missões adaptáveis que olhem 

para fora e alcançam resultados significativos para 

as partes interessadas. Imagine um mundo onde um 

profissional de finanças, vendas ou RH vê seu papel 

como algo maior do que a "tribo" a que pertence e, 

em vez disso, enxerga sua contribuição para causar 

um impacto tangível nos membros da comunidade 

ou clientes. 

Deve-se observar que essa abordagem adaptável com 

base na missão não precisa ser para toda a organização. 

Algumas equipes precisam apenas ser organizadas para 

eficiência. Em outras palavras, as formas tradicionais de 

trabalho são perfeitamente adequadas para essas áreas 

que exigem escala, previsibilidade e repetição. 

As organizações de hoje cresceram organicamente,  
ao longo dos anos, por meio do design gradativo. 
 

 

 

Organizadas para eficácia e eficiência 
As organizações de hoje cresceram organicamente, ao 

longo dos anos, por meio de um desenho gradativo. 

Líderes e equipes têm enfrentado camadas excessivas 

de gerenciamento, duplicação de esforços e relatórios 

complexos. O primeiro passo é recuperar o foco na 

missão organizacional central e simplificar o que é 

complexo. Camadas de gerenciamento excessivas, 

amplitudes de comando ineficientes e falta de 

responsabilidades claras são geralmente indicadores 

que revelam facilmente a complexidade que vale a pena 

remover. 

 

Lidar com esses elementos de complexidade ajuda a 

reduzir custos de forma sustentável, ao mesmo tempo 

em que simplifica as funções administrativas e como 

elas interagem com as unidades de negócios e equipes 

locais. O objetivo final de simplificar a arquitetura 

organizacional é garantir estabilidade financeira de 

longo prazo e, ao mesmo tempo, eliminar as frustrações 

do dia-a-dia no trabalho. 
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Deixando de ver as pessoas como ativos de capital humano 
que precisam ser "reconfigurados" de cima para baixo para  
vê-las como os clientes finais de seu modelo operacional. 

 

 

Projetadas para uma realidade centrada no ser humano 

Outra mudança importante e necessária está no próprio 

processo de transformação, deixar de ver as pessoas como 

ativos de capital humano que precisam ser “reconfigurados”  

de cima para baixo para vê-las como os clientes finais de seu 

modelo operacional. A primeira coisa a se concentrar é em 

uma melhor inclusão, envolvendo a força de trabalho no 

projeto da organização. Isso aumentará a capacitação e a 

eficácia dos funcionários e diminuirá a limitação de visão dos 

executivos.  

 

Em segundo lugar, para promover o empoderamento, as 

organizações devem encontrar um bom equilíbrio entre 

controle e autonomia para influenciar os resultados do 

negócio e entregá-los com segurança. Uma estrutura de 

objetivos e resultados chave (OKR em inglês, Objectives and 

Key Results) pode ajudar a esclarecer metas e resultados 

esperados para as equipes. Além disso, a adoção de uma 

estrutura de tomada de decisão que distribui autoridade aos 

níveis mais baixos (e conecta-se diretamente à experiência do 

cliente) fornece clareza sobre quando buscar diretrizes ou 

validação. Por fim, criar uma experiência de alta qualidade e 

produtiva para a equipe e reforçá-la com as tecnologias de 

capacitação adequadas maximizará o potencial das pessoas. 

 

As empresas adaptáveis de amanhã aproveitarão o talento e 
a capacidade fora de suas próprias tradicionais fronteiras 
organizacionais. 

 

 

Otimizadas para a força de trabalho do futuro 

Por último, as empresas adaptáveis de amanhã explorarão 

talentos e capacidades fora de suas próprias tradicionais 

fronteiras organizacionais, aproveitando seus parceiros, 

alianças e talentos que estão além das fronteiras da 

empresa. Isso começa com a definição dos principais 

recursos que criam um valor exclusivo, e devem ser 

desenvolvidos internamente; e os recursos provenientes 

dos participantes do ecossistema, onde o valor já está sendo 

criado. 

 

Reunir o melhor de dentro e de fora para a força de 

trabalho requer gerenciar parceiros, temporários, 

autônomos, e ferramentas de automação – recursos 

artificiais e humanos por meio de um mercado de talentos 

e oportunidades onde o trabalho pode ser combinado com 

talentos qualificados e de baixo custo. O RH, o 

gerenciamento de fornecedores e funções jurídicas, 

precisarão se adaptar para mobilizar recursos rapidamente 

de qualquer lugar. Deixar de "controlar" recursos por meio 

de linhas de subordinação, funções fixas e remuneração, 

promove uma colaboração organizada em torno de 

oportunidades estratégicas, com base em contratos 

dinâmicos com base no valor gerado e que permitem a 

qualquer pessoa contribuir para geração resultados. 
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Explorando um caso: um conhecido 

varejista migrando para a adaptabilidade... 
 

Para mudar para a visão em torno da 

adaptabilidade empresarial 

apresentada acima, as organizações 

precisam olhar além das “soluções 

pontuais” individuais para uma visão 

mais completa de como as empresas 

lideram, trabalham e se organizam. No 

ano passado, um dos líderes mundiais 

do varejo seguiu exatamente essa 

jornada. Embora nenhum estudo de 

caso englobe toda a visão expressa 

acima, a história desta famosa marca 

é um indicativo do que é possível. 

 

Diante das constantes adversidades  

no varejo, mudanças nos gostos dos 

consumidores e uma crescente 

presença geográfica, o CEO decidiu 

embarcar em uma jornada de 

transformação que colocaria os 

clientes no centro de tudo o que eles 

fizessem. Para fazer isso, eles 

precisavam “encurtar a distância” 

entre os tomadores de decisão da 

linha de frente (no nível de varejo) 

com sua sede global, demandando 

que criassem uma estrutura e uma 

forma de trabalhar que respeitassem 

sua grande escala, ao mesmo tempo 

que incluíssem equipes altamente 

ágeis e adaptáveis em partes da 

empresa que precisavam de 

velocidade para o mercado. A jornada 

deles era realmente “virar a chave” 

com a transformação por meio de 5 

alavancas. 

 

Ecossistema: Eles começaram sua 

jornada forçando uma mentalidade 

de fora para dentro em torno dos 

resultados que encantariam os 

clientes, incutindo assim mais 

propósito e significado no trabalho 

diário. Ao fazer isso, eles 

desdobraram os resultados em 

pequenas missões realizáveis que 

eles poderiam organizar e configurar 

em várias velocidades (um núcleo 

estável focado em objetivos 

contínuos de longo prazo dentro de 

funções como Finanças ou 

Marketing, equipes montadas por 

missões focadas em resultados 

dentro do período de 1 ano e, 

finalmente, unidades de 

implementação rápida focadas em 

resultados de prototipagem em 12 

semanas). 

 

Organização: Em seguida, eles se 

mobilizaram em torno dessas 

missões com equipes 

multifuncionais. As partes de seus 

negócios que precisavam de 

estabilidade, consistência e 

padronização em todo o mundo 

permaneceram funcionais. No 

entanto, equipes baseadas em 

missões de curto prazo adotaram 

abordagens totalmente 

multidisciplinares com finanças, 

marketing, produtos e vendas 

interligadas em unidades que 

priorizavam agilidade para a 

execução das ações. Nesse 

sentido, eles simplificaram 

significativamente sua estrutura 

organizacional e a adequaram 

ao seu propósito. 

 

Equipes: Uma vez que essas 

considerações estruturais foram 

projetadas, eles começaram a 

mudar fundamentalmente as 

formas de trabalho e adotaram 

práticas ágeis que foram 

customizadas para uma cultura 

unificada da organização. Em 

vez de adotar uma abordagem 

teórica sobre formas ágeis de 

trabalho, eles escolheram 

rotinas adequadas ao seu estilo 

e que permitiram que essas 

equipes testassem, 

experimentassem e desafiassem 

os padrões preestabelecidos. 

 

Liderança: Reconhecendo que a 

jornada não estava completa, eles 

também investiram em uma nova 

mentalidade de liderança e 

promoveram comportamentos 

necessários para orientar a dinâmica 

de equipe fundamentalmente 

diferente. Eles investiram na 

promoção da segurança psicológica 

em reuniões de equipe e treinaram 

líderes para demostrarem maior 
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vulnerabilidade (para novas 

perspectivas e questões técnicas)  

e maior inclusão nas práticas do 

dia-a-dia. 

 

Indivíduos: Finalmente, o 

varejista entendeu que, sem 

mudar os processos de gestão de 

talentos e RH (como sucessão, 

remuneração e gestão de 

desempenho) eles teriam uma 

estrutura muito bem projetada, 

mas que seu pessoal não seria 

recompensado por atuar 

conforme planejado. 

Movimentação horizontal entre 

"experiências" em oposição a 

subir na hierarquia iria requerer 

uma estrutura de remuneração e 

carreira diferentes, que a 

organização sabia que tinha que 

ser desafiada. 

 

Voltando aos pilares de 

adaptabilidade introduzidos neste 

artigo, a força da abordagem 

adotada por esta empresa de 

tratar a organização não apenas 

com uma construção estrutural, 

que precisava ser bem projetada, 

mas também com uma 

construção social que precisava 

ser fundamentada em propósito e 

significado. 

Acrescente a isso uma abordagem 

centrada no ser humano que 

envolva toda a empresa (em vários 

níveis), na cocriação e no desenho 

organizacional, e você terá uma 

receita para o sucesso. 

 

O que está claro é que as 

organizações continuarão a se 

esforçar por adaptabilidade – a 

realidade exige isso, e nenhum de 

nós será capaz de responder 

exatamente o que futuro reserva. O 

caminho para chegar lá exige 

investimento contínuo e 

persistência. Isso resultará em um 

ambiente de trabalho que liberta 

todo o potencial de suas pessoas, 

trazendo mais significado, impacto  

e mais alegria para o trabalho. 
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