


É preciso dedicar ao lado concreto da gestão de
mudanças tanta atenção quanto a aspectos intangíveis.
Ao focar rigorosamente quatro elementos críticos, uma
empresa pode aumentar as chances de sucesso.

Harold L Sirkin, Perry Keenan e Alan Jackson

e consultores há mais de três décadas vêm dissecando o tema. Disseram mara-
vilhas do líder que comunica sua visão e faz o que prega para que a campanha
de mudança triunfe. Santificaram o valor de mudar a cultura da organização
e a atitude do pessoal. Revelaram a tensão entre iniciativas de transformação
impostas pela cúpula e abordagens participatórias à mudança. E exortaram
empresas a lançar campanhas que apelem a corações e mentes. Contudo,
estudos mostram que na maioria das organizações, de cada três iniciativas de
transformação, duas fracassam. Quanto mais as coisas mudam, mais perma-
necem as mesmas.

UANDO ESCREVEU "Plus ca change, plus c'est Ia même chose"
o escritor francês Jean-Baptiste Alphonse Karr bem podia estar
redigindo um epigrama sobre a gestão de mudanças. Cientes de
que transformar uma organização é difícil, académicos, gerentes
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O lado concreto da gestão de mudanças

Embora administrar a mudança seja difícil, parte do
problema é que há pouco consenso em torno dos fatores
que mais influenciam iniciativas de transformação. Se
pedirmos a cinco executivos que indiquem o fator cru-
cial para o sucesso de um programa desses, é bem pro-
vável que as cinco respostas sejam distintas. É que cada
gestor analisa a iniciativa de seu ponto de vista e, com
base na própria experiência, foca distintos fatores de
sucesso. Especialistas também oferecem uma perspectiva
diferente. Uma busca recente de livros sobre o tema na
Amazon.com produziu 6.153 títulos, cada qual com uma
abordagem distinta à gestão de mudanças. Essas ideias
têm muito a oferecer — reunidas, porém, obrigam a em-
presa a assumir muitas prioridades ao mesmo tempo, o
que exige demais de recursos e habilidades. Além disso,
executivos usam abordagens distintas em distintas partes
da organização, agravando a turbulência que em geral
acompanha a mudança.

Em anos recentes, muitos gurus da gestão de mudan-
ças fecharam o foco em questões intangíveis, ou soft,
como cultura, liderança e motivação. Embora sejam as-
pectos importantes para o sucesso, cuidar apenas deles
não basta para implementar um projeto de transforma-
ção. Fatores intangíveis não influenciam diretamente o
resultado de muitos programas de mudança. Liderança
visionária, por exemplo, é algo muitas vezes vital em pro-
jetos de transformação; mas não sempre. O mesmo pode
ser dito da comunicação com o pessoal. Além disso, não é
fácil mudar atitudes ou relações, que são profundamente
enraizadas em organizações e em indivíduos. E, embora
mudanças na cultura ou na motivação possam ser indire-
tamente medidas por meio de pesquisas e entrevistas, é
difícil obter dados confiáveis sobre fatores intangíveis.

O que falta, a nosso ver, é um foco no lado menos ba-
dalado da gestão de mudanças: os fatores tangíveis, que
possuem três características distintas. Primeiro, a empresa
é capaz de medi-los de modo direto ou indireto. Segundo,
é fácil comunicar sua importância, tanto dentro como
fora da organização. Terceiro, e talvez mais importante,
a empresa pode influenciar esses aspectos rapidamen-
te. Alguns dos fatores tangíveis que afetam a iniciativa
transformadora são o tempo necessário para concluí-la,
o número de gente exigido para executá-la e o resultado
financeiro que deveria ser produzido pelas medidas plane-
jadas. Nossa pesquisa mostra que um projeto de mudança
não decola quando a empresa negligencia os fatores hard,
ou concretos. Isso não significa que um executivo possa
ignorar os elementos soft — seria um grave erro. Contudo,
se a empresa não cuidar primeiro das questões tangíveis,

o projeto de transformação entrará em colapso antes que
elementos intangíveis possam exercer seu poder.

Foi uma lição que aprendemos ao identificar os de-
nominadores comuns da mudança. Partimos, em 1992,
da hipótese contrária de que toda organização abordava
a transformação de um modo incrivelmente similar.
Estudamos projetos de uma série de setores e países para
identificar tais elementos comuns. Nosso estudo inicial,
com 225 empresas, revelou uma reiterada correlação
entre o desfecho (sucesso ou fracasso) de programas de
mudança e quatro fatores concretos: duração do proje-
to (sobretudo o intervalo entre avaliações do projeto),
integridade do desempenho (ou a capacitação de equi-
pes do projeto), compromisso tanto de altos executivos
quanto do pessoal mais afetado pela mudança, e esforço
adicional que funcionários terão de fazer para se ajustar
à mudança. Chamamos essas variáveis de fatores DICE
(dados, em inglês), pois podíamos lançá-los de um modo
favorável ao sucesso de um projeto.

Concluímos nosso estudo em 1994. Nos 11 anos
transcorridos desde então o Boston Consulting Group
empregou os quatro fatores para prever o desfecho, e
nortear a execução, de mais de 1.000 iniciativas de ges-
tão de mudança no mundo todo. Não só corroboramos a
correlação como nenhum outro fator (ou combinação de
fatores) foi capaz de prever tão bem os resultados finais.

Os quatro principais fatores
Se formos pensar, o modo distinto como cada organização
combina os quatro fatores cria um continuum de projetos
formulados para triunfar a projetos formulados para nau-
fragar. Num extremo está um projeto breve liderado por
uma equipe capacitada, motivada e coesa, patrocinado
pela alta cúpula e implementado por um departamento
aberto à mudança e cujo esforço adicional é mínimo
— tal projeto está fadado a triunfar. Já no outro extremo
temos um projeto longo, arrastado, executado por uma
equipe inexperiente, desmotivada e dispersa, sem ne-
nhum patrocinador nos altos escalões, voltada a uma área
avessa à mudança e obrigada a gastar muito mais energia
na empreitada — tal projeto vai naufragar. É fácil locali-
zar programas de mudança nesse ou naquele extremo do
espectro, embora a maioria das iniciativas ocupe o terreno
intermediário, no qual é difícil avaliar a probabilidade de
sucesso ou fracasso. É preciso estudar os quatro fatores
DICE com muita atenção para saber se o programa de
mudança de uma empresa vai decolar ou derrapar.

Duração. Muita empresa comete o erro de se preo-
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cupar primordialmente com o tempo que levará para
implementar o programa de mudança. A tese, aqui, é
que quanto mais tempo uma iniciativa tomar para ser
executada, maior a probabilidade de que naufrague — o
ímpeto inicial esvanacerá, as janelas de oportunidade se
fecharão, os objetivos serão esquecidos, defensores fun-
damentais da iniciativa debandarão ou perderão o entu-
siasmo e os problemas se acumularão. Contudo, nossos
estudos mostram que, ao contrário do que se costuma
pensar, um projeto longo frequentemente avaliado tem
mais chances de sucesso do que um projeto curto que
não é avaliado com frequência. Logo, o intervalo entre
uma avaliação e outra é mais importante para o sucesso
do que a duração do projeto.

Deveria haver uma avaliação formal de projetos de
transformação em caráter no mínimo bimensal, já que,
em nossa experiência, a probabilidade de que iniciati-
vas de mudança enfrentem problemas cresce de forma
exponencial quando o intervalo entre avaliações supera
oito semanas. Uma frequência maior de avaliações vai
depender de quanto tempo um projeto pode prosseguir
sem sair dos trilhos na opinião de executivos. Projetos
complexos deveriam ser avaliados a cada duas semanas.
Iniciativas mais comuns ou simples podem ser reexami-
nadas a cada seis a oito semanas.

Programar metas intermediárias e analisar seu im-
pacto são providências ideais para um gestor avaliar a
execução de projetos, identificar vãos e detectar novos
riscos. As metas intermediárias mais eficazes são as que
descrevem grandes ações ou conquistas, em vez de ativi-
dades do dia-a-dia. Devem permitir que altos executivos
e patrocinadores do projeto confirmem que houve pro-
gresso desde a última avaliação. Uma boa meta dessas
inclui uma série de tarefas que a equipe deve realizar.
Descrever uma meta como "Consulta a stakeholders con-
cluída" é mais eficaz do que "Consultar stakeholders",
pois representa uma conquista e mostra que o projeto
avançou. Além disso, sugere que várias atividades foram
concluídas — identificar stakeholders, levantar sua neces-
sidades e falar com eles sobre o projeto. Quando tudo
indica que uma meta intermediária não será atingida
nos prazos, a equipe do projeto deve tentar entender por
que, tomar medidas corretivas e aprender com a experi-
ência para evitar a recorrência dos problemas.

A análise de um marco desses — que chamamos de
"marco do aprendizado" — não é um acontecimento im-
provisado e aleatório. Deve, antes, ser uma ocasião formal
durante a qual patrocinadores na alta cúpula e a equipe
a cargo do projeto avaliam o desempenho desta última
em todas as dimensões de impacto sobre seu sucesso ou
fracasso. A equipe deve dar um relatório conciso de seu
progresso, enquanto seus integrantes e os patrocinadores
devem avaliar se o grupo está no caminho certo para
atingir o marco, ou se concluiu todas as tarefas exigidas
para tal. Deve, ainda, determinar se atingir o marco teve

o efeito desejado na empresa; discutir problemas enfren-
tados pela equipe para atingir o marco; e determinar
como essa conquista afetará a fase seguinte do projeto.
Patrocinadores e membros da equipe devem ter poder
para tratar de debilidades. Quando necessário, devem alte-
rar processos, chegar a acordos para buscar mais ou distin-
tos recursos, ou sugerir um novo rumo. Nessas reuniões,
altos executivos devem dar atenção especial à dinâmica da
equipe, a mudanças na percepção da organização sobre a
iniciativa, e a comunicados que partam da cúpula.

Integridade. Integridade do desempenho é, em nossa
definição, o grau em que a empresa pode depender de
equipes de gerentes, supervisores e funcionários para
executar projetos de mudança com sucesso. Num mundo
ideal, toda equipe seria perfeita — mas empresa nenhuma
tem um número suficiente de gente excelente para garan-
tir isso. Além disso, altos executivos costumam relutar em
destacar gente de desempenho estelar para iniciativas de
mudança, já que o trabalho regular pode sair prejudicado.
Mas, como o sucesso desse tipo de programa depende da
qualidade da equipe, é preciso aparelhá-la com os me-
lhores na empresa e, ao mesmo tempo, cuidar para que
as operações cotidianas não padeçam. Em empresas que
conseguiram implementar programas de mudança, desco-
brimos que o pessoal vai além do esperado para garantir
que o trabalho do dia-a-dia seja executado.

Já que lida com uma série de atividades, recursos, pres-
sões, estímulos externos e obstáculos imprevistos, uma
equipe dessas deve ser coesa e bem liderada. Não basta
que altos executivos perguntem ao pessoal, de modo
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informal, se a equipe do projeto está se saindo bem.
É preciso que deixem claro os papéis, compromissos e
responsabilidades dos integrantes da equipe. Precisam
escolher o líder da equipe e, acima de tudo, formular a
composição da equipe.

Descobrimos que um executivo inteligente, ao patroci-
nar um projeto, é bastante inclusivo na hora de compor
equipes. Para selecionar o time, pede sugestões de colegas
importantes, incluindo gerentes de recursos humanos; faz
circular os critérios que elaborou; e busca funcionários ex-
celentes em todo departamento. E, embora aceite voluntá-
rios, trata de não escolher apenas partidários da iniciativa
de mudança. Altos executivos entrevistam pessoalmente
tais indivíduos, para que possam montar a carteira ideal
de capacitação, conhecimento e redes sociais. Decidem,
ainda, se potenciais integrantes da equipe deveriam se
dedicar em tempo integral ao projeto. Se não deveriam,
pedem que separem dias ou intervalos específicos do dia
para a iniciativa. A alta cúpula divulga os parâmetros
pelos quais julgará o desempenho da equipe e qual o
lugar dessa avaliação no processo regular de avaliação da
empresa. Uma vez deslanchado o projeto, esses patroci-
nadores devem medir a coesão da equipe com sondagens

e também levar em conta o entusiasmo — ou a falta dele,
muitas vezes — do pessoal que terá de lidar com os novos
sistemas, processos ou modos de trabalho (C2).

O compromisso dos altos escalões é vital para que se
obtenha o compromisso de quem vem mais abaixo na
hierarquia. Se o pessoal não sente que a cúpula apoia
um projeto, é pouco provável que mude. E tal apoio da
cúpula nunca é demais. Em 1999, quando trabalhávamos
com o presidente de uma fabricante de bens de consu-
mo, esse executivo nos disse que estava fazendo mais do
que o necessário para mostrar seu apoio a um projeto
complicado. Já dos gerentes de linha ouvimos que esse
mesmo presidente dera pouquíssimo apoio ao projeto.
Na opinião deles, para que o projeto desse certo seria
preciso um respaldo muito mais visível da parte dele! A
regra, portanto, é a seguinte: é só quando o líder sentir
que está promovendo uma iniciativa de mudança pelo
menos três vezes mais do que necessário que seus ge-
rentes estarão sentindo que contam com o respaldo dele
para a transformação.

Às vezes, altos executivos relutam em apoiar certas
iniciativas. É compreensível. Muitas vezes, a mudança en-
gendrada pode ter impacto negativo sobre o trabalho e a

A SIMPLICIDADE do modelo DICE costuma ser seu maior
problema, já que um executivo parece desejar respostas mais
complexas. Ao ignorar o óbvio, porém, acaba muitas vezes
fazendo concessões que não funcionam.

confidenciais para ouvir a opinião dos membros.
É comum, entre executivos, o erro de supor que por-

que um gerente é bom, e querido, também será um
líder decente de equipes. Embora possa fazer sentido à
primeira vista, um gerente eficaz do status quo não será
bom, necessariamente, em transformar a organização.
Em geral, bons líderes de equipe são hábeis na solução
de problemas, são voltados a resultados, são metódicos
em sua abordagem — mas toleram ambiguidades, sabem
navegar pela organização, estão dispostos a aceitar a
responsabilidade de decidir e, embora altamente moti-
vados, não anseiam pelos holofotes. Um presidente que
liderou com êxito dois grandes projetos de transforma-
ção nos últimos dez anos usou esses seis critérios para
sabatinar executivos de cúpula sobre o estofo do pessoal
que indicavam para equipes a cargo de projetos. De cada
três candidatos, a cúpula rejeitou em média um antes de
poder montar o time final.

Compromisso. Para que um projeto de mudança finque
raízes, é preciso reforçar o compromisso de dois grupos de
indivíduos. Isso significa obter o apoio visível dos mais in-
fluentes executivos (grupo que chamamos de C1), não ne-
cessariamente aqueles mais bem situados na hierarquia,

vida do pessoal. Contudo, se não transmitir a necessidade
de mudança, e o que ela significa para cada funcionário,
a alta liderança estará colocando em risco o sucesso do
projeto. Numa empresa de serviços financeiros, o com-
promisso da alta gerência com um programa que melho-
raria a duração de ciclos, reduziria erros e cortaria custos
era baixo porque significava demitir. Para a alta cúpula,
era dilacerante falar em demissão em massa numa orga-
nização que se orgulhava de ser um lugar no qual gente
qualificada poderia ter um emprego para todo o sempre.
O presidente constatou, porém, que precisaria enfrentar
essa árdua questão para que o projeto fosse implementa-
do dentro dos prazos. Buscou um veterano da casa para
organizar uma série de palestras e reuniões que dessem
uma explicação consistente para os cortes, o momento,
as consequências para a segurança no emprego, e por aí
vai. Também indicou um gerente geral respeitado para
encabeçar a mudança. Tudo isso garantiu ao pessoal que
a organização lidaria de modo profissional e humano
com os cortes de pessoal.

É comum a empresa subestimar o papel exercido por
gerentes e subordinados em campanhas de transforma-
ção. Ao se comunicar de modo tardio ou inconsistente
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com esse pessoal, altos execu-
tivos acabam alienando justa-
mente quem é mais atingido
pelas mudanças. Algo que a
cúpula acha bom é visto por
funcionários como algo ruim,
ou a mensagem que altos
executivos crêem ser perfeita-
mente clara é mal entendida
— e é incrível a frequência
com que isso passa. Em geral, é
algo que ocorre quando altos
líderes articulam versões sutil-
mente distintas de mensagens
cruciais. Numa empresa que
aplicou o modelo DICE, por
exemplo, a avaliação de um
projeto mostrava baixos níveis
de empenho do pessoal. Por
fim, foi constatado que havia
confusão — até desconfiança
— entre o pessoal, já que um
alto gerente dissera que "não
haveria demissões", enquan-
to outro afirmara que "não se
esperava que houvesse demis-
sões".

Muitas organizações tam-
bém subestimam sua capacidade de angariar apoio en-
tre o pessoal — quando um simples esforço nesse sentido
pode transformar os funcionários em defensores das no-
vas ideias. Na década de 1990, por exemplo, uma gran-
de empresa americana de energia não conseguia obter o
apoio de gerentes de nível médio, supervisores e traba-
lhadores para um programa de aumento da produtivida-
de. Depois de várias tentativas, a alta cúpula da empresa
resolveu conversar individualmente com gerentes, num
último esforço para conquistá-los. Essas conversas giraram
em torno das metas do programa, de seu impacto sobre
o pessoal e de por que a organização talvez não sobrevi-
vesse sem as mudanças. Em parte devido a essa conversa
franca, a iniciativa ganhou certo embalo — o que permi-
tiu à equipe exibir uma série de vitórias rápidas e dar à
campanha um novo fôlego.

Esforço. Ao lançar uma iniciativa de transformação,
é comum a empresa não se dar conta do fato (ou não
saber lidar com ele) de que o pessoal já está atarefado
com as responsabilidades do dia-a-dia. Segundo certas
estatísticas, em muitos setores as pessoas trabalham
mais de 80 horas por semana. Se além de lidarem com
suas responsabilidades diárias gerentes e subordinados
tiverem de enfrentar mudanças em seu trabalho ou nos
sistemas que utilizam, haverá resistência.

Cabe à equipe responsável pelo projeto calcular quan-
to trabalho extra será exigido do pessoal para a adoção

dos novos processos. O ideal é que a carga de trabalho
não suba mais que 10%. Superada essa marca, é bem pro-
vável que a iniciativa enfrente dificuldades, pois se exi-
girá demais dos recursos atuais — o que compremeterá
ou o programa de mudança ou as operações normais. O
moral do pessoal será atingido, e podem surgir conflitos
entre a equipe do projeto e trabalhadores. Para mini-
mizar os riscos, os gerentes do projeto deveriam adotar
uma métrica simples, como a porcentagem de esforço
adicional que o pessoal julga ter de fazer para se ajustar
à mudança. Também deveriam verificar se o esforço adi-
cional que exigem vem se somar a uma carga de trabalho
já pesada e se o pessoal tende a mostrar resistência por-
que o projeto exigirá mais de seu escasso tempo.

Cabe à empresa decidir se isenta de parte de suas res-
ponsabilidades regulares aqueles indivíduos que terão
papel crucial no projeto de transformação — começando
talvez por responsabilidades opcionais ou pouco essen-
ciais. Além disso, a empresa deveria examinar todos os
demais projetos no plano operacional e avaliar quais são
críticos para a campanha de mudança. Numa empresa,
por exemplo, o comitê supervisor do projeto retardou
ou reestruturou 120 de 250 subprojetos para que certos
gerentes de linha pudessem se concentrar em projetos
de alta prioridade. Outra maneira de aliviar a pressão é
contratar gente em caráter temporário, como gerentes
aposentados, para cuidar de atividades rotineiras. Ou,
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então, terceirizar certos processos até que a mudança
seja concluída. Trocar de mãos um processo desses ou
retardar certos projetos custa tempo e dinheiro, de modo
que a empresa deve pensar bem sobre a questão antes de
deslanchar uma campanha de transformação.

Criando um modelo
À medida que entendíamos melhor os quatro fatores,
montamos um modelo para ajudar executivos a avaliar
suas iniciativas de transformação e lançar luz sobre in-
tervenções que aumentariam suas chances de sucesso.
Criamos um sistema de pontuação com base nas vari-
áveis que influenciavam cada fator. É possível atribuir
pontos a cada fator DICE e combiná-los para chegar
a uma pontuação geral para o projeto (veja o quadro
"Cálculo de pontuações DICE").

Embora a avaliação seja subjetiva, o sistema dá a em-
presas um esquema objetivo para a tomada dessas deci-
sões. Além disso, o mecanismo de pontuação garante que
executivos estejam avaliando projetos e promovendo um
equilíbrio mais coerente entre um projeto e outro.

Uma empresa pode comparar a pontuação DICE no
dia em que é deslanchado um projeto com as pontua-
ções de projetos anteriores, bem como seus resultados,
para conferir se a iniciativa foi formulada para dar certo.
Ao calcular as pontuações de 225 projetos de mudança
em nosso banco de dados e compará-las com os resulta-
dos, nossa análise foi contundente. Os projetos claramen-
te se distribuíam em três categorias, ou zonas: triunfo
(win), o que significa que qualquer projeto situado nessa
faixa de pontuação tende, estatisticamente, a triunfar;
temor (worry), o que sugere que o desfecho do projeto

é difícil de prever: e tragédia (woe), o que implica que
o projeto é totalmente imprevisível ou fadado à medio-
cridade ou ao fracasso (veja o quadro "Pontuações DICE
prevêem resultado de projetos").

Para saber como anda um projeto de mudança, a em-
presa pode calcular sua pontuação ao longo do tempo
ou antes e depois de alterações na estrutura de um
projeto. Os quatro fatores são como uma prova dos nove
a ser usada para calcular a probabilidade de sucesso de
um dado projeto ou de uma série de projetos. Vejamos
o caso de um grande banco australiano que, em 1994,
queria reestruturar suas operações de apoio, ou back-
office. Embora seus altos executivos aceitassem a lógica
da mudança, havia divergências sobre a capacidade do
banco de atingir seus objetivos, já que a transformação
exigia grandes mudanças em processos e estruturas orga-
nizacionais. Reunir a equipe e esses altos executivos por
um tempo suficiente para que tais arestas fossem apara-
das era impossível, pois todo mundo andava atarefado
demais. Foi aí que a equipe a cargo do projeto decidiu
analisar a iniciativa com a ajuda do modelo DICE.

Com isso, o que poderia ter sido um debate desconexo
ao longo de dois dias se converteu numa focada discus-
são de duas horas. O foco em apenas quatro elementos
gerou um retrato nítido dos pontos fortes e fracos do
projeto. Os gerentes descobriram, por exemplo, que em-
bora fossem levar oito meses para concluir a reestrutu-
ração, as metas intermediárias e avaliações haviam sido
mal definidas. Embora a equipe do projeto fosse capaz e
a cúpula gestora exibisse um compromisso razoável com
a iniciativa, havia espaço para melhorar nas duas áreas.
O pessoal no back-office era hostil às mudanças propos-
tas, pois mais de 20% seriam demitidos. Gerentes e fun-
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cionários concordaram que essa equipe de apoio teria de
fazer um esforço adicional de 10% a 20%, além de suas
responsabilidades correntes, durante a implementação.
Na escala DICE, o projeto estava firmemente situado na
zona de "tragédia".

Contudo, a avaliação também levou os gerentes a
tomar medidas para elevar a possibilidade de sucesso
antes de iniciado o projeto. O banco decidiu dividir em
dois o cronograma — um para o curto prazo, outro para
o longo. Com isso, foi possível incluir pontos de revisão
mais frequentes e maximizar a capacidade dos inte-
grantes da equipe de aprender com a experiência antes
que a transformação ganhasse mais complexidade. Para
aumentar o comprometimento do pessoal, o banco de-
cidiu dedicar mais tempo a explicar por que a mudança
era necessária e como a empresa daria apoio ao pessoal
durante a implementação. Outra providência foi avaliar
melhor as pessoas que estariam envolvidas no projeto
e trocar alguns dos líderes da equipe ao perceber que
faltava a eles a capacitação necessária. Por fim, a cúpula
gestora se empenhou para mostrar que apoiava a inicia-
tiva — embarcando numa campanha promocional para
explicar o projeto a gente de todos os níveis da organiza-

transformação está em apuros. Foi assim que a Amgen,
empresa de biotecnologia com um faturamento de US$
10,6 bilhões, usou o esquema DICE. Em 2001, a Amgen re-
alinhou suas operações em torno de alguns processos cru-
ciais, ampliou a linha, relançou certos produtos maduros,
aliou-se a certas empresas e adquiriu outras, e lançou vá-
rias inovações. Para evitar problemas de implementação,
a alta equipe administrativa da empresa usou o esquema
DICE para medir a eficácia com que alocara o pessoal, o
tempo da equipe gestora e outros recursos. Assim que o
projeto apresentava pontuações problemáticas, certos exe-
cutivos voltavam sua atenção à questão. Examinavam os
projetos com mais frequência, reconfiguravam as equipes
e alocavam mais recursos a elas. Numa área do projeto
de mudança, a Amgen usou o DICE para monitorar 300
iniciativas — e reconfigurou 200 delas.

Tanto pequenas quanto grandes organizações podem
fazer bom uso dessa ferramenta. Foi o caso de um hospital
que lançou seis projetos de mudança em fins da década de
1990. Cada iniciativa envolvia altos investimentos, tinha
consideráveis implicações clínicas — ou as duas coisas. O
gerente geral do hospital achava que certos projetos cami-
nhavam bem, mas estava preocupado com outros. Não era,

O GERENTE GERAL assinalou, num quadro branco, os cinco
projetos mais importantes. "Não daremos a partida enquanto
[esses projetos] nâo estiverem bem situados na zona de triunfo.
O que precisamos fazer para chegar lá?"

ção. Como resultado de todas essas medidas e planos, o
projeto passou para a zona de "triunfo". Quatorze meses
depois, o projeto era concluído — dentro dos prazos e
com custo menor que o previsto.

Aplicação do modelo DICE
A simplicidade do modelo DICE costuma ser seu maior
problema, já que um executivo parece desejar respostas
mais complexas. Ao ignorar o óbvio, porém, acaba mui-
tas vezes fazendo concessões que não funcionam. Uma
empresa inteligente tenta evitar essa cilada ao usar o
modelo DICE de uma de três maneiras.

Monitorar projetos. Certas empresas orientam seus ge-
rentes sobre o uso do esquema DICE antes de iniciar pro-
jetos de transformação. Executivos utilizam versões em
planilha da ferramenta para calcular as pontuações DICE
dos diversos componentes do programa e compará-las
a pontuações anteriores. Com o tempo, toda pontuação
deve ser pesada em relação à trajetória de pontuações e,
conforme veremos a seguir, à carteira de pontuações.

Essa avaliação DICE costuma ser usada por altos execu-
tivos como um primeiro indicador de que a iniciativa de

contudo, capaz de atribuir seus temores a algo concreto —
era apenas um mau pressentimento. Ao utilizar o esquema
DICE, porém, esse gerente pôde confirmar suas suspeitas.
Depois de uma discussão de 45 minutos com gerentes de
projetos e outros indivíduos fundamentais, determinou que
três dos projetos estavam na zona de triunfo, dois estavam
na de tragédia e um estava na de temor.

Os projetos mais fortes, achava o gerente geral, con-
sumiam mais do que sua justa parcela dos recursos.
Indivíduos em posição elevada no hospital sentiam que
esses projetos dariam certo e, por isso, dedicavam mais
tempo a sua promoção, compareciam a reuniões sobre
a questão e se certificavam de que houvesse recursos
suficientes. Ninguém ia, contudo, a reuniões de projetos
que caminhavam mal. O gerente geral deixou, portanto,
de comparecer a reuniões de projetos que iam bem, indo
apenas a encontros ligados aos três projetos de fraco
desempenho. Retirou certos gerentes dos projetos que
avançavam sem atropelos e transferiu-os para as emprei-
tadas de maior risco. Incluiu mais metas intermediárias
nos projetos claudicantes, retardou sua conclusão e fez
pressão por melhorias. Isso tudo ajudou a garantir que
todos os seis projetos cumprissem as metas.
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Administrar carteiras de projetos. Ao lançar grandes
programas de transformação, é comum a empresa iniciar
vários projetos para atingir os objetivos. Mas, se seus exe-
cutivos não gerenciarem essa carteira corretamente, tais
projetos acabam competindo entre si por atenção e re-
cursos. Altos executivos podem, por exemplo, destacar os
melhores profissionais para projetos que patrocinaram
ou dedicar atenção desmedida a seus projetos favoritos,
e não àqueles que exigem atenção. Ao aplicar nosso mo-
delo antes de deslanchar iniciativas de transformação, a
empresa pode identificar projetos problemáticos numa
carteira, focar a tarimba na execução e a atenção da
cúpula gestora onde esta é mais necessária — e, ainda,
neutralizar questões políticas.

Vejamos, por exemplo, o caso de uma empresa ma-
nufatureira australásia que planejara um total de 40
projetos como parte de um programa para aumentar a
rentabilidade. Já que alguns tinham implicações finan-
ceiras maiores do que outros, o gerente geral convocou
uma reunião com todos os líderes de projetos e altos
gerentes. O grupo examinou cada projeto, debatendo
sua pontuação DICE e identificando áreas problemáti-
cas. Tendo enumerado todas as pontuações e questões,
o gerente geral assinalou, num quadro branco, os cinco
projetos mais importantes. "Estou preparado para aceitar
que certos projetos partirão da zona de temor. Só não
vou aceitar que qualquer um deles se situe na metade
inferior dessa zona por mais do que algumas semanas. Já
no caso dos cinco principais, não daremos a partida en-
quanto não estiverem bem situados na zona de triunfo.
O que precisamos fazer para chegar lá?", perguntou.

O grupo imediatamente começou a pensar e agir.
Transferiu gente entre as equipes, reconfigurou certos
projetos e identificou aqueles aos quais altos gerentes
deveriam dar mais atenção — e tudo isso ajudou a elevar
a pontuação DICE antes de iniciada a implementação. Os
projetos mais importantes foram formulados de modo a
garantir um sucesso espetacular, enquanto a maioria dos
que restaram puderam entrar na zona do triunfo. O grupo
deixou certos projetos na zona do temor, mas decidiu mo-
nitorá-los atentamente para garantir que sua pontuação
subisse. Em nossa experiência, é a coisa certa a fazer. Ao
tentar se reformular, uma empresa não deveria ter todos
os projetos na zona do triunfo; se tiver, não é suficiente-
mente ambiciosa. Uma transformação deveria provocar
mudanças fundamentais que exijam mais da organização.

Promover a discussão. Quando diferentes executivos
calculam pontuações DICE para o mesmo projeto, os
resultados podem variar enormemente. Essa diferença
é particularmente importante pelo diálogo que produz.
É algo que provoca os envolvidos e os seduz para um
debate em torno de questões como "Por que enxergamos
o projeto de modo assim distinto?" e "O que podemos
concordar em fazer para garantir o sucesso do projeto?".
É algo vital, já que até gente de uma mesma organização

carece de um arcabouço comum para discutir proble-
mas com iniciativas de mudança. Prejuízos, diferenças
de perspectiva e a relutância ou incapacidade de se
expressar podem impedir um debate efetivo. Ao usar o
esquema DICE, uma empresa pode criar uma linguagem
comum e promover a discussão certa.

Às vezes, uma empresa promove oficinas para reexami-
nar projetos claudicantes. Nessas sessões — que duram de
duas a quatro horas —, grupos de 8 a 15 gerentes de nível
médio e alto, ao lado da equipe a cargo do projeto e de seus
patrocinadores, falam com franqueza. O debate em geral vai
além das pontuações do projeto, chegando às causas subja-
centes ao problema e a possíveis soluções. Esses workshops
trazem à tona opiniões distintas, que muitas vezes podem
ser reunidas e gerar soluções inovadoras. Vejamos, por
exemplo, o modo como oficinas DICE ajudaram uma em-
presa de serviços de telecomunicações que planejara uma
grande iniciativa de transformação. Formado por cinco ini-
ciativas estratégicas e 50 subprojetos que precisavam estar
em operação rapidamente, o programa enfrentava sérios
obstáculos. Faltava clareza a metas, cronogramas e objetivos
de receita do projeto. Havia atrasos na aprovação de casos,
falta de rigor e foco no planejamento e na identificação de
metas intermediárias e escassez de recursos. Havia ainda
problemas de liderança. Debilidades de caráter executivo
resultavam em fraca coordenação de projetos e numa má
avaliação de riscos.

Para colocar o programa de transformação no cami-
nho certo, a empresa incluiu o DICE no kit de ferramen-
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tas dos gestores do projeto. O departamento de gestão de
projetos organizou workshops para analisar questões e
decidir passos futuros. Uma oficina dessas, por exemplo,
foi dedicada a três projetos de desenvolvimento de novos
produtos — dois situados na zona de tragédia e outro na
zona de temor. Ali, os problemas foram relacionados à
tensão entre gerentes e especialistas em tecnologia, ao
financiamento insuficiente, à falta de braços e à fraca
definição do escopo dos projetos. No fim, três medidas
corretivas foram aceitas: orquestrar uma reunião de reso-
lução de conflitos entre os diretores a cargo da tecnolo-
gia e os responsáveis pelo negócio central; garantir que a
alta liderança desse imediata atenção a tais questões dè
recursos; e reunir a equipe do projeto e o líder da linha
de negócios para formalizar as metas do projeto. Com o
patrocinador do projeto comprometido com tais medi-
das, a situação dos três projetos quando essa revista foi
para a gráfica era a seguinte: haviam melhorado a pontu-

o modelo DICE, examinaram cada iniciativa todo mês
até estarem confiantes de que tudo corria bem. Depois
disso, a avaliação só ocorria quando os projetos atingiam
importantes marcos intermediários. Entre uma avaliação
e outra não passaram mais de dois meses, mesmo em está-
gios posteriores do programa. O intervalo entre avaliações
no âmbito da equipe a cargo do projeto era ainda mais
breve, com o progresso sendo examinado pelos líderes da
equipe a cada duas semanas ao longo da transformação.
Alguns dos melhores talentos da empresa se dedicaram
em tempo integral. O departamento de recursos humanos
assumiu um papel ativo no recrutamento de membros
da equipe, criando assim um ciclo virtuoso no qual os
melhores profissionais passaram a buscar o envolvimento
em várias iniciativas. No decorrer da transformação, a em-
presa promoveu vários integrantes da equipe a postos de
liderança devido a seu desempenho.

O programa de mudanças da empresa resultou numa

DISCUSSÕES sobre pontuações DICE são particularmente úteis
para transformações de grande escala que atinjam várias divisões
de negócios, funções e localidades.

ação DICE e, logo, suas chances de sucesso.
Discussões sobre pontuações DICE são particularmente

úteis para transformações de grande escala que atinjam
várias divisões de negócios, funções e localidades. Numa
campanha dessas, é crucial chegar ao equilíbrio certo
entre uma supervisão centralizada, que garanta que todos
na organização levem a iniciativa a sério e entendam as
metas, e a autonomia que iniciativas distintas exigem.
Toda equipe deve ter flexibilidade e incentivos para pro-
duzir soluções sob medida para seu mercado, sua função
e seu entorno competitivo. É um equilíbrio difícil de obter
sem uma consideração explícita das variáveis DICE.

Vejamos o caso de uma importante fabricante mun-
dial de bebidas que precisava aumentar a eficiência ope-
racional e focar em marcas e mercados mais promissores.
A empresa também buscava tornar processos cruciais,
como o desenvolvimento da demanda do consumidor e
o atendimento de pedidos (fulfillment) mais inovador. As
metas do presidente eram ousadas e exigiam um investi-
mento de recursos considerável por toda a empresa. Para
a cúpula gestora, era enorme o desafio em estruturar a
iniciativa e em formular projetos que se ativessem às
questões certas. Os executivos sabiam que aquele seria
um esforço de vários anos, mas, sem cronogramas rígidos
e supervisão de cada projeto, individualmente, havia o
risco de que se levasse tempo demais para a conclusão
dos projetos — em detrimento dos resultados.

Para mitigar os riscos, altos gerentes decidiram analisar
cada projeto em vários níveis da organização. Utilizando

geração de valor de centenas de milhões de dólares. Suas
marcas, antes estagnadas, voltaram a crescer. Foram aber-
tos novos mercados, como o chinês. E atividades de vendas
e promoções foram alinhadas com canais de mais rápido
crescimento. Durante o processo, houve muitos momen-
tos nos quais a inércia na organização ameaçou tirar dos
trilhos os esforços de mudança. Contudo, a crença da alta
cúpula no foco nas quatro principais variáveis ajudou a
levar a empresa a uma trajetória superior de desempenho.

• • •
Ao fornecer um idioma comum para a mudança, o es-
quema DICE permite à empresa explorar o insight e a
experiência de seus funcionários. Muito já se falou sobre
gerentes de nível médio que querem impedir a mudança.
Descobrimos que a maioria desses gestores está preparada
para dar apoio a campanhas de mudança ainda que isso
envolva trabalho e incerteza extras e coloque em risco
seu próprio emprego. Sua resistência vem, antes, da falta
de informações — que impede que influenciem essas
iniciativas. Com muita frequência, esses gestores carecem
de ferramentas, do idioma e de fóruns para expressar seus
temores legítimos sobre o formato e a implementação de
projetos de mudança. É aí que entra um esquema padroni-
zado, quantitativo e simples. Ao viabilizar o debate franco
em todos os níveis da organização, o modelo DICE ajuda
as pessoas a encararem a mudança do jeito certo.
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