
ELES QUEREM
MUDAR TUDO

Quais os impactos da com-
petitividade no dia-a-dia das

empresas? De acordo com estudo di-
vulgado pela IBM Business Con-
sulting Services, 65% dos CEOs
das principais empresas do mun-
do declararam que, devido às pres-
sões de competitividade e do mer-
cado, eles planejam transformar
radicalmente suas empresas nos
próximos dois anos.

Batizada de Global CEO Study
2006, a pesquisa foi baseada em en-
trevistas pessoais com cerca 750
CEOs e líderes de negócio do mun-
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do e refere-se a uma nova edição do
estudo de 2004, que revelou que o
foco da agenda dos principais CEOs
tinha passado da redução de custos à
promoção do crescimento rentável.

Contemplando essa mudança ra-
dical, somente 20% dos CEOs reco-
nheceram terem sido bem-sucedidos
nessa tarefa. No que diz respeito a
promover essa mudança, a pesquisa
revelou que os CEOs estão olhando
além do crescimento possibilitado
por novos produtos e serviços: eles
estão cada vez mais focados na ino-
vação de seus modelos de negócio e

operações como mecanismo-chave
para impulsionar a mudança.

De fato, os CEOs afirmam que
aproximadamente dois terços de seus
esforços estão destinados à inovação
em modelos de negócios e operações.
Ainda, 61% deles, que têm foco em
inovação em modelos de negócios,
temem que mudanças no modelo de
negócios de um concorrente possam
gerar uma transformação radical no
cenário de sua indústria.

"Fica muito claro que os CEOs,
hoje, estão considerando novas formas
de inovação para impulsionar mudan-
ças substanciais em suas organizações,
bem como o crescimento dos negó-
cios", afirma Ginni Rometty, vice-pre-
sidente sênior da IBM Business
Consulting Services. "Não se trata ape-
nas de inovação em produtos. Trata-se
de entender como inovar em um mo-
delo de negócios ou em um processo
operacional ou em um comportamen-
to de gestão, por exemplo: administra-
ção de risco em tempo real, desenvol-
vimento farmacêutico colaborativo ou
distribuição de filmes digitais."

Sobre esse ponto, um dos CEOs
comentou: "O modelo de negócios que
escolhemos determinará o sucesso ou
o fracasso de nossa estratégia." Outro
também declarou que produtos e ser-
viços podem ser copiados, mas o mo-
delo de negócios é o fator diferencial.

No que diz respeito à maneira de
impulsionar a inovação, a pesquisa
revelou que 76% dos respondentes
qualificaram alianças de negócios e
colaboração com clientes como as
principais fontes de novas idéias. Isso
contrasta de modo substancial com
suas áreas de pesquisa e desenvolvi-
mento, que ocuparam o oitavo lugar
como fonte de novas idéias, ao se-
rem citadas por apenas 14%.

Apesar da importância dada à co-
laboração, muitos CEOs ainda estão
na fase de planejamento. Enquanto



76% reconhecem que a colaboração
é crítica, 51% dizem que suas orga-
nizações já colaboram de maneira
extensa. É interessante notar que isso
é mais elevado em mercados emer-
gentes, em que 73% das empresas es-
tão colaborando, comparados aos
47% dos mercados maduros.

O estudo também sugere uma li-
gação entre colaboração e rendi-
mento financeiro. As empresas com
maior crescimento de renda indicam
que utilizam recursos externos mui-
to mais freqüentemente que aque-
las que crescem em ritmo lento. As
empresas de melhor desempenho uti-
lizaram recursos externos em 30%
mais que as de menor desempenho.
Além do mais, os CEOs declararam
que os principais benefícios da cola-
boração com associados externos são

redução de custos, maior qualidade
e satisfação de clientes, acesso a ha-
bilidades e produtos, maior renda e
acesso a novos mercados e clientes.

Acerca da colaboração, um CEO
declarou que, atualmente, sua empre-
sa, no mercado, dispõe de muito mais
capacidade e inovação por meio de for-
necedores dinâmicos e competitivos do
que a capacidade que ela mesma po-
deria tentar criar. Outro acrescentou:
"Precisamos dos terceiros como refe-
rência e parâmetro. Isso também aju-
da o nosso pessoal a ampliar sua vi-
são." Um terceiro indicou simplesmen-
te: "Se você acha que tem todas as res-
postas internamente, você está errado."

Em termos de impulsionar a ino-
vação, os CEOs manifestaram que os
inibidores internos eram mais signi-
ficativos que os obstáculos externos.

Porém, apenas 35% dos CEOs de-
clararam estar dispostos a enfrentar
esses inibidores, fazendo da inova-
ção uma responsabilidade do CEO.
O estudo revela grandes contrastes
em diversas geografias em termos da
responsabilidade assumida em ino-
vação. Por exemplo, no Japão, na
China, na Coréia e no Leste Euro-
peu, 47% dos CEOs assumem forte
responsabilidade pela agenda da ino-
vação, enquanto na índia e nos EUA
esse percentual é de 20%, em que a
gestão da inovação encontra-se am-
plamente distribuída tanto dentro
como fora da organização, por meio
de parceiros de negócios e outros.
Nos mercados mais maduros, o ge-
rente de operações (COO) desempe-
nha um papel especialmente forte em
administrar a inovação.
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