
Estratégia

Mudar é preciso. Mas
como saber a hora certa?

Para continuar competitivas, as empresas precisam reinventar-se. Ignorar essa realidade
pode significar o fim dos negócios, mesmo que eles sejam bastante rentáveis

O
medo de inovar tem contribuído
para a estagnação de muitas em-
presas, algumas delas de porte
mundial. Em uma época em que

o mundo dos negócios é altamente competi-
tivo e a tecnologia cada vez mais avançada,
em pouco tempo o que é moderno torna-se
obsoleto. Pior: Nessa corrida surgem a todo
instante novos concorrentes com modelos de
negócios por muito tempo imbatíveis. Ou seja,
insistir em velhas fórmulas de sucesso pode
representar a morte de uma companhia. Mas,
partir para mudanças é uma tarefa complexa.
Sem contar que elas não oferecem garantia
de que produzirão os resultados esperados.

A General Motors é exemplo de empre-
sa que passou por um processo de estagna-
ção e que agora corre para não ver amea-
çado o seu futuro. Durante anos, a empre-
sa insistiu em velhas fórmulas, imaginando
que bastaria estar centrada em si mesma
para continuar dominando o mercado mun-
dial. Quando "acordou", viu-se dominada
por uma crise sem precedentes, a ponto de
a empresa anunciar recentemente o fecha-
mento de dez fábricas nos Estados Unidos
e a demissão de 30 mil funcionários.

Em entrevista à revista "Exame", o pro-
fessor John Kotter, da Harvard Business
Scholl (EUA) e considerado um dos maio-
res especialistas mundiais em mudança,
deixou claro que se a GM tivesse se preo-
cupado com a montadora japonesa Toyota,
que há 25 anos já dava sinais de que se
tornaria "uma pedra" em seu caminho, e

Linha de montagem da GM. Empresa passa por processo de mudança para garantir seu futuro

promovido mudanças, não estaria em uma
situação grave.

A melhor referência para saber a hora
certa de uma mudança são os números da
empresa. No caso da GM, eles foram igno-
rados durante anos. A Toyota, pelo contrá-
rio, ao apostar em uma gestão moderna tor-
nou-se uma empresa eficiente. De acordo
com a revista norte-americana "Fortune", ela
é considerada a companhia automobilística
mais admirada no mundo. É também a mai-
or vendedora de automóveis não-america-
nos dentro dos Estados Unidos.

No Brasil, casos de empresas e setores que
sucumbiram por resistir às mudanças de esti-

Io de gestão não faltam. O setor de autope-
ças, por exemplo, não conseguiu adaptar-se
às regras impostas pela abertura da econo-
mia nos anos 90 e praticamente desapareceu.
Hoje, das 20 maiores empresas daquele pe-
ríodo, apenas a Sabó, fabricante de retento-
res, juntas e mangueiras, continua na ativa.

Reinvenção
A também norte-americana Procter &

Gamble, fabricante de produtos de limpeza
e higienização infantil, descobriu que era
preciso reinventar-se em 2000, ao verificar
que o lucro caíra de US$ 3,8 bilhões para
US$ 3,5 bilhões. A mudança foi comandada
pelo executivo norte-americano Alan Lafley.
Um de seus primeiros passos foi descompli-
car a administração, classificada de burocrá-
tica. Buscou, também, novos mercados, como
o de baixa renda, reduziu o número de cate-
goria de produtos e concentrou-se em mer-
cados rentáveis, além de pesquisar a prefe-
rência dos consumidores. Resultado: Em
2004, o lucro da empresa saltou para US$
6,4 bilhões. E se depender de suas novas
investidas, esse número deverá aumentar sig-
nificativamente. No início do ano passado, a
empresa comprou a Gilette, uma das maio-
res fabricantes mundiais de aparelhos de bar-
bear, por US$ 54 bilhões. A operação é tida
como o passo mais ousado em todos os 170
anos de história da organização.
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Processo enfrenta
resistência de funcionários

A
resistência dos funcionários é um
dos maiores desafios enfrentados
pelo administrador em um proces-
so de mudança. Não é fácil con-

vencê-los, pois muitos acreditam que não es-
tarão mais na empresa quando a mudança,
de fato, acontecer. Portanto, para que as
novas estratégias sejam seguidas, é preciso
que os funcionários sejam motivados, mes-
mo que essa motivação seja apenas a pro-
messa de "garantia" de que terão a manu-
tenção de seus empregos. Pelo menos en-
quanto durar todo o processo e sua res-
pectiva implementação.

O presidente da subsidiária brasileira da
American Express Hélio Magalhães contou
à "Exame" que ao assumir a empresa, em
2001, dizia aos funcionários que eles esta-
vam embarcando num caminhão rodando
numa estrada esburacada. "Depois do tre-
cho acidentado, todos chegariam ao asfal-
to. Nesse trajeto, alguns vão cair do cami-
nhão. E eu não vou poder segurar ninguém",
enfatizava.

O processo de mudança na Brasil e Mo-
vimento, antiga CBB, fabricante das bicicle-
tas Sundown, é um bom exemplo de resis-
tência dos funcionários. Ao assumir o co-
mando da empresa, em 2003, o executivo
Antônio Carlos Romanoski conta que ouviu
muita gente dizer que o projeto de mudan-
ça era o sonho de um executivo maluco.

E não era para menos. A empresa sofria
com a concorrência ilegal (sonegação, pi-
rataria, contrabando etc) e para vencê-la
passou a produzir motocicletas. Com uma
receita de que era preciso comunicar sem-
pre as estratégias da mudança, Romanoski
conta que os funcionários ganharam uma
linha direta com a presidência da empresa
e até foram convidados a escolher o nome
de uma das motocicletas produzidas.

O processo custou o emprego de dez
dos principais executivos, mas os resulta-
dos apareceram já no ano passado, quando
a empresa faturou cerca de R$ 200 milhões
de janeiro a setembro, o dobro do que ha-
via conseguido em igual período de 2004.

Conseguiu, também, reverter um prejuízo
cie R$ 5 milhões, obtendo um lucro supe-
rior a R$ 13 milhões.

Contrapartida
Um dos erros mais comuns é pregar aos

funcionários que a mudança será benéfica
para a empresa sem dizer o quanto cada um
poderá ganhar com ela. A afirmação foi dada
pelo consultor Gonzalo Larraguibel que en-
fatizou: "para embarcar no novo projeto, eles
precisam entender o que vão ganhar".

jaime
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Administrador Profissional,ano 30, n. 237, p. 8-9, mar. 2006.




