
Circuito Estratégia: o poder da transformação  
 
Desenvolver uma estratégia significa não só antecipar os movimentos do mercado, mas também a 
habilidade de conduzir a própria empresa através das transformações. 
 
Apesar de não existir uma receita, prestigiados autores se detiveram no exame de quais os 
padrões que as empresas de sucesso seguem para perdurar nos diversos mercados em que 
atuam.  
 
Neste circuito você encontrará:  
 
* Empresas duradouras: um debate sobre qual é o modelo a seguir para subsistir através do 
tempo.  
 
* O motor da mudança: as chaves para colocar em andamento um processo de transformação na 
empresa.  
 
* Delegação a terceiros: o outsourcing como ferramenta estratégica capaz de modificar a 
dinâmica de uma indústria.  
 
* A arte de prever: como o planejamento de cenários pode melhorar a habilidade das empresas 
para responder a mudanças vertiginosas.  
 
Construir o futuro  
 
Para criar um método que impulsione a transformação organizacional e desenvolva o potencial 
das empresas é fundamental identificar os pontos fortes da organização. O primeiro conselho: 
manter uma atitude positiva e não concentrar as energias somente nos problemas.  
 
Para criar um método que impulsione a transformação organizacional e desenvolva o potencial 
das empresas é fundamental identificar os pontos fortes da organização. O primeiro conselho: 
manter uma atitude positiva e não concentrar as energias somente nos problemas.  
 
Com uma posição de mercado cada vez mais enfraquecida e funcionários desmoralizados, a 
empresa “A” se viu forçada a iniciar um processo de transformação. A alta gerência convocou 
especialistas em organizações, que traçaram um plano para redesenhar totalmente a empresa: 
dos uniformes dos funcionários até a forma como eram introduzidos os dados. Mas, na hora de 
implementar, os funcionários se opuseram diante do que consideravam uma nova bobagem 
imposta pelos chefes, sem conexão com a realidade.  
 
Por outro lado, na empresa “B”, o time executivo abordou o processo de transformação de forma 
diferente: reuniu os funcionários não só para discutir os problemas, e suas potenciais soluções, 
mas também para lembrar os grandes sucessos da história da companhia, seus melhores 
momentos. As pessoas relataram anedotas e trocaram opiniões, a partir daí, criou-se uma “visão” 
do futuro da empresa e se descreveram os passos concretos que permitiriam materializar esta 
visão.  
 
A empresa “B” utilizou AI ("Appreciative Inquiry”), um método de transformação organizacional 
cujo foco está nos pontos fortes e no potencial das empresas. Baseado no construtivismo social – 
teoria cuja idéia fundamental é que as pessoas e as organizações criam suas realidades através 
de sua interpretação do mundo –, o AI foi criado por David Cooperrider, da Case Western Reserve 
University, e atualmente é cada vez mais utilizado por corporações e organizações não 
governamentais no mundo todo.  
 



“Quanto mais você se concentrar nos problemas, menos avançará” – afirma Jane Magruder 
Watkins, autora, com Bernard J. Mohr, do livro Appreciative Inquiry: Change at the Speed of 
Imagination (Jossey-Bass, 2001). E quanto mais você se esforçar para descobrir o que funciona e 
criar imagens do estado desejado, melhores serão suas possibilidades de se manter em sintonia 
com o vertiginoso ritmo da transformação”. Para colocar em andamento um processo de AI, 
Watkins e Mohr sugerem o seguinte:  
 
1. Adotar uma atitude positiva. Ao embarcar em um processo de indagação e mudança, as 
empresas têm duas alternativas: colher e analisar os dados, identificar obstáculos e fazer 
diagnósticos – métodos tradicionais – ou investigar o que funciona corretamente – AI. A diferença 
está nas perguntas formuladas: por exemplo, uma firma interessada em melhorar as relações 
com seus clientes perguntaria: “O que podemos fazer para minimizar o descontentamento e as 
queixas de nossos clientes?”; mas, se utilizasse AI, a pergunta seria: “Em que momento nossos 
clientes estiveram mais satisfeitos com nosso serviço? O que podemos aprender desses 
momentos?”.  
 
2. Estimular o relato de anedotas e histórias positivas. Utilize as entrevistas para detectar que 
aspectos positivos são o diferencial da companhia, quais atributos se destacaram em seus 
melhores momentos. As histórias e anedotas positivas, diferentemente dos dados, estimulam a 
imaginação, geram entusiasmo na empresa e naquilo que ela é capaz de conseguir.  
 
3. Identificar os “temas” que surgem das histórias e anedotas narradas pelos funcionários. O 
objetivo não é escolher as melhores anedotas ou as que representam o “normal”, mas sim 
detectar os elementos que apareceram diversas vezes nas etapas de sucesso, os componentes 
inspiradores do futuro desejado.  
 
4. Criar imagens compartilhadas do futuro. Nesta etapa, pede-se aos membros da organização 
que “construam” um futuro no qual os elementos identificados em seus relatos se transformem 
em uma realidade cotidiana. Além de “articular seu sonho”, a equipe desenha a estrutura – as 
políticas, processos de negócio, recursos, etc. – para materializar o futuro desejado. Os 
componentes da estrutura incluem elementos como a aquisição e uso de novas tecnologias e o 
compromisso de desenhar um sistema que recompense em vez de castigar.  
 
5. Detectar formas inovadoras de construir o futuro. Por último, os membros da organização 
identificam e implementam as medidas que completam a estrutura definida no passo anterior; ou 
seja, desenha a forma de colocar em prática a visão de futuro, por exemplo, mudando a 
comunicação com os clientes ou aprovando novos programas de capacitação da alta gerência.  
 
Empresas duradouras  
 
Em seu famoso livro Feitas para Durar, Jim Collins e Jerry Porras afirmam que as empresas 
duradouras são estritamente fiéis aos seus princípios ou valores essenciais. Já Richard Foster e 
Sarah Kaplan, consultores de McKinsey, afirmam que a chave da sobrevivência empresarial é a 
flexibilidade ou capacidade para “reinventar-se”.  
 
American Express, Ford, General Electric, Hewlett-Packard e Walt Disney são empresas 
qualificadas como “visionárias” por James C. Collins e Jerry I. Porras em seu livro Built to Last (no 
Brasil, Feitas para Durar, Ed. Rocco). De acordo com Collins e Porras, estas empresas passaram 
por sucessivos ciclos de produtos e várias gerações de líderes ativos, razão pela qual pareceriam 
dignas de ser imitadas. No entanto, os consultores da McKinsey, Richard Foster e Sarah Kaplan, 
têm um ponto de vista diferente sobre a prosperidade em longo prazo. No livro Creative 
Destruction, explicam que Kodak, DuPont, General Electric e Ford demonstraram sua afiada 
capacidade de sobrevivência e ocuparam um lugar na lista da Forbes 100 desde sua primeira 
publicação, em 1917. Mas, em todos esses anos, somente duas delas – GE e Eastman Kodak – 
melhoraram o desempenho financeiro médio de seu setor. De acordo com Foster e Kaplan, as 



empresas que sempre são rentáveis são as que se reinventam o tempo todo. De tal forma que: 
Qual é o modelo que devemos seguir? Criada para perdurar? Criada para ser destruída? Ou um 
pouco das duas coisas?  
 
Um núcleo imutável  
 
Collins e Porras afirmam que a pedra fundamental de uma empresa destinada a perdurar, não é 
necessariamente uma grande idéia nem uma liderança carismática, mas sim o compromisso fiel a 
quatro conceitos básicos:  
 
· Construir uma organização capaz de sobreviver a múltiplas gerações de líderes e de ciclos de 
vida de produtos.  
 
· Criar um ambiente que permita abraçar idéias diversas, inclusive contraditórias, ao mesmo 
tempo.  
 
· Delinear os valores centrais e o objetivo que faz da companhia uma firma “insubstituível, seja 
pela excelência de seus procedimentos ou pela exclusividade de seus produtos ou serviços”, 
explica Collins.  
 
· Respeitar e proteger a ideologia central, enquanto mudam as práticas e estratégias na medida 
necessária para estimular o progresso da organização.  
 
· As transformações são a regra, não a exceção.  
 
De acordo com Collins, sem um ponto de partida ou ideologia central, não se chegará longe. No 
entanto, Foster e Kaplan afirmam que é mais importante se transformar em algo tão dinâmico e 
descontínuo como o mercado. Joseph Schumpeter, o célebre economista austríaco que escreveu a 
maior parte de suas obras durante as décadas de 1930 e 1940, foi o primeiro a enunciar o 
conceito de Destruição Criativa, segundo o qual os mercados de capital estimulam a formação de 
novas empresas e lhes permitem operar se forem competitivas: as que não conseguirem o 
rendimento esperado são rapidamente eliminadas. De acordo com Schumpeter, a questão central 
não é a forma como o capitalismo administra as estruturas, mas a forma como as cria e destrói.  
 
A partir da análise de uma extensa base de dados do desempenho de corporações, Foster e 
Kaplan chegam à mesma conclusão que Schumpeter: a flexibilidade é o sine qua non das 
capacidades dos líderes, porque o mercado sempre ganha, e se a gente não dançar no seu ritmo, 
sairá perdendo.  
 
Aproximar posições  
 
Em função do que foi exposto parece que a visão de Foster e Kaplan é diametralmente oposta à 
de Collins e Porras. Mas não é assim. De fato, Collins afirma que as empresas “criadas para durar 
foram criadas para mudar. Não é possível ser estático; o mundo é dinâmico e é preciso mudar 
para preservar aquilo que somos”. As empresas duradouras são fiéis aos seus valores centrais e, 
ao mesmo tempo, estimulam a mudança contínua e o crescimento. Semelhante síntese é o 
“conceito do ouriço” definido por Collins em seu último livro, Good to Great (Empresas Feitas para 
Vencer, Ed. Campus); em definitiva trata-se do subproduto da habilidade de responder três 
perguntas com profundidade:  
 
1. O que a apaixona? (dito de outra forma, seus valores centrais)  
 
2. O que a torna melhor do que as outras?  
 
3. O que impulsiona seu motor econômico?  



 
As empresas que se tornam prósperas realizam as mudanças necessárias para chegar no ponto de 
interseção das respostas às três perguntas anteriores, inclusive tomam decisões radicais, como 
mudar o foco do negócio. Outras vezes, o conceito do ouriço impulsiona as empresa a abandonar 
certos setores e voltar para suas raízes. Um exemplo é a rede Walgreens, que deixou o negócio 
dos serviços alimentícios e se concentrou no de farmácias. O resultado? Entre 1975 e 1999, a 
Walgreens superou a média do mercado em um fator superior a 15.  
 
Por sua vez, quando Foster afirma que “é imprescindível uma ideologia central” está de acordo 
com Collins. “É preciso certo propósito central para medir os avances – explica Foster. Os 
mercados superam as empresas sobreviventes no longo prazo, mas o modelo de destruição 
criativa é muito difícil de sustentar, a destruição criativa é uma condição necessária, mas nem 
sempre é suficiente”. Para triunfar, as empresas devem se apoiar na destruição criativa e, ao 
mesmo tempo, não descuidar suas operações cotidianas.  
 
Delegando a terceiros  
 
Durante a última década, o outsourcing se transformou em uma “ferramenta estratégica”: é 
utilizada para gerar valor, transformar o negócio central e, inclusive, para modificar a dinâmica de 
todo uma indústria. Um exemplo? As empresas de alta tecnologia.  
 
O outsourcing (terceirização) costumava ser considerado uma tediosa técnica de redução de 
custos das tarefas administrativas e de TI, algo assim como o pagamento de salários. Mas este 
ponto de vista mudou no começo dos anos 90, na medida em que as empresas começaram a 
delegar funções centrais, como a fabricação, a logística, e inclusive o desenho de produtos e 
outras atividades vinculadas à inovação. De repente, a delegação a terceiros se transformou em 
uma ferramenta estratégica da alta gerência. Atualmente, a condição de “ferramenta estratégica” 
se mantém como tal quando a terceirização é utilizada para agregar valor, transformar o negócio 
de toda uma indústria. A seguir, estes três pontos são explicados.  
 
Eliminar os custos, agregar valor  
 
Na medida em que se delegam funções estratégicas do negócio, o processo tradicional de ofertas 
perde forças, porque as empresas percebem que o melhor sócio é aquele que oferece maior valor 
e não necessariamente o menor custo. No setor da alta tecnologia, os fabricantes de peças 
originais (em inglês Original Equipment Manufacturers, OEM), entre os quais estão Cisco, IBM, 
Nortel, Palm e Compaq, contrataram especialistas como Solectron e Celestica para a produção de 
seus equipamentos. Estes contratados expandiram suas atividades e agora oferecem serviços de 
entregas, reparos, até mesmo de desenho de produtos e, para tanto, muitos deles compraram 
empresas especializadas em engenharia. Através dos serviços de desenho os contratados 
esperam criar produtos-padrão, o que permitiria reduzir custos e diminuir riscos de falta de 
componentes – situação que poderia prejudicar seriamente a Cisco ou a Compaq, especialmente 
quando se trata de produtos de sucesso.  
 
Um catalisador da mudança  
 
Alguns executivos que têm a visão colocada no longo prazo utilizam a delegação a terceiros como 
uma ferramenta de gestão da transformação para impulsionar transformações monumentais em 
toda a empresa, como por exemplo, a modificação no posicionamento competitivo ou um 
aumento na participação de mercado ou na valorização das ações. A derivação “transformativa” 
dá bons resultados porque a empresa busca no exterior o elemento crítico do qual precisa, e 
aproveita a perícia de um sócio que está em condições de supri-lo de imediato. Jane Linder, 
pesquisadora sênior e diretora do Instituto para a Mudança Estratégica (Institute for Strategic 
Change) de Accenture, em Massachusetts, cita o exemplo de um banco espanhol em sérias 
dificuldades que somente oferecia hipotecas. Ao perceber que a empresa estava à beira de um 



colapso, seu presidente executivo mudou a operação: transformou-se em um banco com uma 
ampla gama de serviços, um grande centro de dados e filiais nas principais cidades da Espanha. O 
banco delegou a terceiros a gerência do centro de dados e o desenvolvimento de produtos e 
contratou consultores para que se incumbissem da abertura das filiais e a incorporação e 
capacitação do pessoal. O resultado? Conteve as perdas, chegou em um ponto de equilíbrio e 
atraiu um comprador.  
 
Melhorar a dinâmica da indústria  
 
Ed Frey, vice-presidente de Booz Allen Hamilton, acredita que a delegação a terceiros é capaz de 
limar as flutuações que experimentam alguns setores. Um exemplo: a recente queda no terreno 
da alta tecnologia foi, segundo Frey, auto-induzida. Em épocas de forte demanda ou em 
expansão, OEMs como Cisco e IBM acrescentam um “colchão” às projeções que mostram para 
seus contratados. Estes por sua vez, inflam as próprias expectativas de demanda de componentes 
para se prevenir da falta de peças. A conseqüência? Especulação nas ordens de pedidos, em 
ambos extremos da cadeia de valor.  
 
A terceirização acrescenta um novo elo na cadeia de abastecimento e isto equivale, geralmente, a 
um garantia extra. Em si, esses colchões não provocaram a recessão na industria de alta 
tecnologia, mas a aprofundaram. Isto significa que a delegação em outras empresas seja 
desaconselhável; de fato, acontece o oposto. Uma empresa como a Cisco não poderia ter crescido 
da maneira como cresceu se tivesse implementado um modelo de integração vertical; delegar a 
terceiros lhe permitiu aproveitar a capacidade de produção de outras companhias em vez de 
construir suas próprias fábricas. Definitivamente, gerar mais valor na cadeia de abastecimento da 
alta tecnologia equivale a “compartilhar os riscos inerentes ao fornecimento de componentes” – 
explica Frey – “e padronizar as peças de baixo ou de nenhum valor agregado”. E a delegação a 
terceiros é uma parte integral deste processo.  
 
A arte de prever  
 
No fim da década de 60, o Grupo de Planejamento de Cenários da Shell previu a perda da 
validade das premissas básicas da indústria petrolífera, anos antes que a “crise do petróleo” 
emergisse com toda força. Três décadas mais tarde, o planejamento de cenários reafirma sua 
vigência em um mundo mais incerto e mutável do que nunca.  
 
Durante o ano 2001, aconteceram vários fatos fora do comum: a primeira recessão em uma 
década, o horror do dia 11 de setembro e o posterior fantasma do antrax; o escândalo da Enron e 
a quebra da confiança dos investidores; a alta tensão no Oriente Médio e sua repercussão na 
economia global. Todos eles, acontecimentos impossíveis de prever. No entanto, o planejamento 
de cenários pode melhorar a habilidade das organizações para responder de forma ágil em 
ambientes que experimentam mudanças vertiginosas. Hoje existem, ao menos, cinco razões pelas 
quais as empresas precisam, mais do que nunca, desta técnica capaz de se aplicar em uma ampla 
variedade de situações:  
 
1. Ter a certeza de que, ao colocar o foco nas catástrofes, as oportunidades não são excluídas. 
Observando o acontecido em 2001, os executivos seriam irresponsáveis se não questionassem a 
forma como suas organizações estão preparadas para enfrentar o desastre. Mas o planejamento 
de cenários não contempla só uma visão do futuro, mas um conjunto de acontecimentos factíveis 
que poderiam ajudar ou prejudicar significativamente a organização. De modo geral, estas 
alternativas são descritas mediante uma narração vívida e detalhada que permite aos 
planejadores se situarem no cenário. O resultado? Melhores idéias sobre a forma como a 
organização poderia responder efetivamente aos acontecimentos futuros imaginados.  
 
 



2. Alocar recursos de maneira prudente. Como ferramenta que leva em conta várias áreas ao 
mesmo tempo e serve para conjecturar sobra uma gama de acontecimentos potenciais, o 
planejamento de cenários ajuda a identificar as ações que podem ser tomadas agora e que vão 
beneficiar múltiplos cenários eventuais, em vez de responder a apenas uma contingência.  
 
3. Preservar as opções. A fortaleza do planejamento de cenários se apóia naquilo que parece a 
sua maior fraqueza: desconhecer o resultado final. O tratamento dos eventuais resultados surge 
de imaginar os cursos de ação que poderiam ser acionados a partir de um evento, e a seguir 
esperar e ver o que acontece. “Reconhecer a variedade de incertezas que ameaçam uma empresa 
é uma maravilhosa forma de cultivar a flexibilidade”, afirma Paul J.H. Schoemaker, diretor de 
pesquisas do Mack Center for Technological Innovation da Escola de Negócios Wharton e CEO da 
consultoria especializada em estratégia Strategies International. Como o planejamento de 
cenários descreve, para certo evento, um conjunto de desenlaces factíveis, os planejadores estão 
menos propensos a se inclinar por somente um resultado possível, e mais sensíveis para detectar 
a partir de uma sucessão de acontecimentos específicos, como poderá ser resolvido o incidente.  
 
4. Não ficar preso na última batalha travada. O planejamento de cenários não olha para trás; seu 
olhar está no futuro. Os melhores cenários, de acordo com os experts, são factíveis e 
surpreendentes. A factibilidade mantém os planejadores dentro dos limites em que, certamente, o 
futuro não os levará. O surpreendente os conduz para territórios nos quais de outro modo, não 
explorariam.  
 
5. Oferecer para a companhia uma oportunidade para ensaiar.  
 
O exercício de projetar eventos hipotéticos é útil porque permite discutir funções, reações e 
responsabilidades dos membros de uma equipe “sem se envolver intensamente com as emoções” 
– afirma Schoemaker. Isto se transforma em uma ferramenta muito poderosa quando os cenários 
se concretizam”. Mesmo quando as coisas não se desenvolvam da forma esperada, “os membros 
das equipes aprenderão sobre a forma como reagiriam diante de diversas situações extremas. Por 
isto, é menos provável que os participantes se surpreendam com o comportamento de seus 
colegas durante uma crise”. E se a crise futura nunca acontecer “o processo em si estimula a 
confiança mútua” – argumenta Schoemaker. “É possível trabalhar melhor em conjunto, a 
tendência é ficar mais aberto e menos na defensiva”.  
 
David Stauffer é autor dos livros D2D (Dinosaur to Dynamo): How 20 Established Companies Are 
Winning in the New Economy; It's a Wired, Wired World: Business The AOL Way; e Nothing But 
Net: Business The Cisco Way.  
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