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Os executivos são cobrados por resultados em pra-
zos cada vez mais curtos: "Não há horizontes de
longo prazo para aqueles que não sobrevivem ao
curto prazo", dizem por aí. Mas são freqüentes as
situações nas quais resultados excepcionais,no curto
prazo, podem ser obtidos à custa da redução das
perspectivas de prosperidade em horizontes mais
longos. Como administrar esse dilema é o desafio
em torno do qual o autor desenvolve suas idéias.

O Desafio da Criação
de Valor Percebido
em Ambientes Empresariais
com Forte Orientação para
os Resultados no Curto Prazo



Os executivos são cobrados por
resultados em prazos cada vez mais
curtos. "Não há horizontes de longo
prazo para aqueles que não sobrevivem
ao curto prazo." Esse é apenas um
dos muitos ditados que ilustram
essa marcante realidade do mundo
empresarial, a qual está em linha com
as exigências dos mercados de capitais,
da sociedade moderna e da velocidade
crescente dos ambientes competitivos.
Há também algumas crenças ganhando
bastante força na empresas, como, por
exemplo, aquela que estabelece que,
ao assumir um novo cargo, o executivo
deve ser capaz de demonstrar o seu
impacto nos resultados ao final dos seus
primeiros 90 ou 100 dias na posição.

Para poder cumprir ou exceder
alvos trimestrais, o trabalho tem
que ser meticulosamente organizado,
de forma que seja possível acompanhar
rigorosamente, e de preferência também
superar as metas mensais e semanais.
Esses ciclos cada vez mais curtos de
avaliação e controle estão solidamente
apoiados em avanços significativos
na tecnologia da informação, que
reduziram sobremaneira o tempo
necessário para que os resultados
de um determinado período sejam
conhecidos e divulgados. Inclusive,
em muitos ramos de atividade, o
monitoramento de resultados já ocorre
instantaneamente - on-line - ou no dia
seguinte às operações realizadas.



A construção de relações
significativas com clientes
e colaboradores é fruto da
credibilidade construída ao
longo do tempo. Enquanto

não é possível acelerar
o tempo necessário

para essas construções,
infelizmente pode ser
extremamente rápido

destruí-las

Portanto, conseguir lidar com
bastante êxito e motivação com os
sistemas de metas de curto de prazo
faz parte do leque de habilidades
essenciais dos executivos. Entretanto,
para maximizar o potencial de criação
de valor do empreendimento, o desafio
será compatibilizar os sucessivos êxitos
no curto prazo com o foco necessário
naquelas aspirações mais perenes,
que requerem esforço consistente,
sistemático e de longo prazo.
São extremamente freqüentes
as situações nas quais resultados
excepcionais no curto prazo podem
ser obtidos à custa da redução das
perspectivas de prosperidade do
negócio no longo prazo, A forma
como esses dilemas são enfrentados
será decisiva para o valor do
empreendimento. Nesse artigo,
vamos analisar alguns dos riscos
na resolução desse tipo de dilemas.

Segundo Michael Porter, no livro
"On Competition", muitos gerentes se
concentram de forma tão obstinada na
luta contra os competidores diretos pela
participação de mercado que deixam de
se manter atentos para potenciais novos
entrantes, e deixam de reconhecer a
ameaça sutil de produtos substitutos.
Segundo ele, o fascínio exacerbado por
resultados de curto prazo pode conduzir
à miopia de marketing, conforme
definida por Theodore Levitt em
seu clássico artigo de 1970 na Harvard
Business Review, concluindo ainda que .
a construção de posições estratégicas
deve ter um horizonte de uma década
ou mais, e não apenas de um único ciclo
de planejamento. Fica aqui, portanto,
esse alerta quanto ao risco genérico
de uma completa desarticulação da
estratégia da organização, se não
houver um adequado equilíbrio
entre curto e longo prazo.

Vários são os casos reportados
pela imprensa, em anos recentes, de
escândalos corporativos de grandes
proporções (Enron, Worldcom,
Parmalat), nos quais executivos estavam
dispostos a infringir normas elementares
da conduta ética para fabricar resultados
tão espetaculares quanto ilusórios, que
fizeram ruir corporações gigantescas.
Esses casos extremos devem servir
sempre para lembrar a todos que transigir
quanto à necessidade de uma conduta
ética exemplar será sempre um grave erro.
Dois ingredientes podem gerar tentações
nesse campo — a falsa crença na
impunidade e avaliações equivocadas de
que certas transgressões éticas seriam
menos graves. Deslizes éticos corroem
a confiança, que é a base de todos os
relacionamentos humanos; portanto,
sempre haverá um preço muito alto a
ser pago por eles, ainda que este não seja
percebido imediatamente. A ética da



organização tem que ser inegociável,
de forma que todos, dentro e fora dela,
saibam exatamente qual é o repertório
de comportamentos aceitáveis, e que
apenas esses constituem alternativas
válidas de ação.

A construção de relações significativas
com clientes e colaboradores é fruto
da credibilidade construída ao longo
do tempo. Enquanto não é possível
acelerar o tempo necessário para essas
construções, infelizmente pode ser
extremamente rápido destruí-las.
Então, nesse processo, é fundamental
que todos estejam bem preparados para
respeitar e honrar as histórias vividas,
as lembranças geradas. Portanto,
existe o risco de um eventual desprezo
por esse patrimônio, arduamente
construído pelos antecessores em
co-autoria com clientes e colaboradores,
em prol da obsessiva mobilização pelas
metas de curto prazo. Não é aceitável
colocar em risco aquelas construções
valiosas, recebidas como legado dos
nossos antecessores, que têm um
valor intrínseco bastante alto para
as organizações, por ganhos efêmeros
no curto prazo.

Esse tipo de risco será potencializado
em organizações onde os profissionais
de maior sucesso nas metas de curto
prazo são freqüentemente premiados
com sua rápida movimentação para
novas posições na empresa, o que
pode reforçar traços culturais de
falta de compromisso na construção
de relações significativas, a
manipulação de relacionamentos e
situações de exagerados oportunismo
e superficialidade. As carreiras
profissionais de maior sucesso são
integrais e muito poderosas na
definição dos modelos de sucesso nas
organizações. Portanto, é indispensável
levar em conta não apenas os resultados

obtidos, mas principalmente a forma
como se chegou lá — os comportamentos
e as atitudes.

Existe uma dificuldade
natural em compreender

profundamente o
comportamento dos
executivos, quando

avaliados exclusivamente
a partir da observação

por seus superiores
hierárquicos

Existe uma dificuldade natural
em compreender profundamente
o comportamento dos executivos,
quando avaliados exclusivamente
a partir da observação por seus
superiores hierárquicos. Essa barreira
é amplamente conhecida e fundamentou
a implantação de uma série de processos
mais completos de avaliação. Ademais,
é indispensável considerar que muitas
das responsabilidades principais dos
executivos envolvem questões como
a satisfação dos clientes, o clima
organizacional e o desenvolvimento
de talentos, cujo ciclo de maturação
manifesta-se em horizontes temporais
bem mais longos que os ciclos usuais
de avaliação formal e, algumas vezes,
até mesmo maiores que o seu tempo
de permanência nos cargos. Existe,
portanto, o risco da prevalência de
jogos internos, com o foco exclusivo
nos impactos positivos na avaliação



formal pelos superiores hierárquicos,
ainda que em detrimento das
causas fundamentais do negócio,
momentaneamente não percebidas.

Um olhar bastante
cuidadoso e criativo

haverá de continuamente
identificar oportunidades
de melhoria da eficiência
em custos, sem reduzir
o valor para os clientes

selecionados, ou até
mesmo aumentando o

valor para esses clientes

A criação de valor no foco dos
clientes escolhidos requer uma
profunda empatia e uma crença
inabalável na cooperação com o
ambiente, para a maximização da
prosperidade compartilhada.
Ambos implicam em substancial
investimento de tempo e talento
em contextos de elevados níveis de
confiança e entendimento, nos quais
o comprometimento com o sucesso
do outro é o elemento de convergência.
Esses promissores contextos são
fruto de muita credibilidade, sucessos
obtidos em comum, um futuro sonhado
juntos e muitas sutilezas. Se algum dos
participantes acreditar ser preferível
obter ganhos individuais no curto prazo
- através da predação dos demais -, e
puder assim agir, o código fundamental

dessa dinâmica será ofendido.
O mais dramático é que contextos
tão valiosos para a prosperidade
compartilhada podem ser percebidos,
por aqueles que não compartilham
inteiramente seus valores e história,
como uma grande oportunidade para
ganhos imediatos individuais, com
base em instintos predadores.

As iniciativas para a redução de custos,
enquanto indispensáveis para a contínua
saúde dos negócios, também podem
envolver ganhos expressivos no curto
prazo, mas obtidos a partir da redução
da capacidade de geração de valor do
negócio. Nesse particular, o foco do
cliente é a referência principal a ser
adotada. Um olhar bastante cuidadoso
e criativo haverá de continuamente
identificar oportunidades de melhoria
da eficiência em custos, sem reduzir o
valor para os clientes selecionados, ou
até mesmo aumentando o valor para
esses clientes. Tristes e clássicos exemplos



de reduções de custo, acompanhadas
por reduções ainda maiores no
valor percebido, são os projetos de
terceirização de atividades diretamente
relacionadas com a interação com os
clientes - momentos da verdade - e na
concepção do produto/serviço, quando
não está presente a articulação de
esforços sistemáticos de criação de
valor percebido através dos novos
parceiros (os terceiros).

Entretanto, a gestão de preços é
possivelmente a área na qual mais são
cometidos equívocos grosseiros na busca
por resultados de curto prazo. O ciclo de
erros pode, por exemplo, começar por
alvos muito ambiciosos para a obtenção
de maiores volumes de vendas e de
aquisição de novos clientes no curto
prazo. Equipes de vendas e marketing
excessivamente focadas nos potenciais
novos clientes podem descuidar-se da
atenção e presteza com os clientes leais.
Além disso, podem também exagerar

no uso de descontos em preços
para mais rapidamente seduzir os

prospects a tornarem-se clientes.
Esse seria não apenas um início
completamente inadequado
para relacionamentos baseados
em valor percebido, mas tais

exageros poderiam também criar
um desequilíbrio na relação

com os clientes leais, aos quais
os mesmos benefícios não foram
oferecidos, criando o potencial para a
instalação de uma verdadeira espiral

descendente no valor percebido.
A defesa necessária contra esses

tipos de riscos na resolução de
dilemas entre os resultados de
curto prazo e o potencial de
geração de valor do negócio
é uma cultura empresarial

equilibrada, baseada em valores,
princípios e transparência.

Ambientes em que há o estímulo
para o alerta e a discussão desses

dilemas, e onde o foco do cliente
é aceito como critério explícito e

generalizado para a resolução de
questões, são também muito úteis.
Quando a sobrevivência da empresa é
vista como em risco, as pressões para
privilegiar o curto prazo, ainda que em
detrimento do valor percebido, serão
as mais extremas. Porém, também
nesses casos, a disciplina das empresas
válidas terá maior serventia, pois
empresas deficientes na geração de
valor percebido para os seus stakeholders
somente conquistarão o direito de
continuar existindo em situações
absolutamente excepcionais.
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