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As companhias de viagens começam a ser
substituídas pelos serviços oferecidos na
internet. As gigantes da indústria de músi-
ca e cinema foram colocadas de joelhos pelo
iTunes, da Apple, pelos reprodutores de
MP3 e pelos downloads em sites de música.

Uma transformação corporativa desse
porte exige novas maneiras de trabalhar, a
ré configuração de projetos de TI e a mu-

dança das pessoas e de suas competências
paça entregar novos objetivos estratégicos.
Pede ainda maneiras eficientes de geren-
ciar a mudança e a necessidade de repensar
os costumes de funcionários e clientes.
Esteja preparado para um passeio de mon-
tanha russa. Por trás de todos os motivos
corporativos para a transformação, que
incluem ainda novos modelos de negócios,
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maior eficiência, fusões e aquisições, há
questões espinhosas associadas às pessoas
e aos processos. Os líderes de TI que
subestimarem a ruptura organizacional
causada pela mudança correm um sério
risco de ficar sem emprego.

Diante da ruptura, o sucesso requer não
apenas disciplina administrativa, mas tam-
bém recursos organizacionais e versatilida-
de para apoiar a transformação estratégica.
Os CIOs e os executivos de negócios devem
compreender os fatores condutores dos
novos comportamentos, assumir uma
perspectiva diferente de valor e procurar
fortalecer os recentes comportamentos.

O sucesso diante da mudança requer
também recursos organizacionais e versati-
lidade. O Gartner desenhou três modelos
estruturais que captam esse quadro mais
amplo e ajudam a mudar o modo como os
líderes compreendem a magnitude da
mudança e os pontos de mais alto impacto.

O tamanho do impacto Muitas com
panhias que sobreviveram a programas
intensos de transformação admitem que
gastariam muito mais tempo para adminis-
trar a ansiedade corporativa se tivessem a
chance de fazer tudo de novo. De outro

importantes da mudança organizacional,
Cada fase afeta aspectos diferentes.

Na chamada mudança de primeira ordem,
o impacto é localizado e individualizado e
geralmente afeta a maneira como uma pes-
soa trabalha ou se relaciona com as outras.
Vamos imaginar uma empresa financeira
regional que esteja crescendo rapidamente
e precise mudar a estrutura de seu centro
de atendimento. Os funcionários do aten-
dimento experimentam a mudança de pri-
meira ordem quando suas interações tom
os clientes mudam do estilo pessoal para
um script pré-escrito que reduz as possibi-
lidades de interação.

Na mudança de segunda ordem, o impac-
to estende-se para as equipes e a maneira
pelo qual o trabalho é mensurado e gratifica-
do. As habilidades, o desempenho e a moti-
vação são objetos de exame. Por exemplo: a
empresa financeira introduz ferramentas de
auto-serviço e filas automatizadas de res-
posta para as solicitações de clientes, que
podem fazer os acessos 24 por 7. Os funcio-
nários experimentam uma mudança de
segunda ordem. Conforme o volume e a fre-
qüência das chamadas pessoais diminuem,
cresce a complexidade dos problemas que
eles precisam resolver. Os funcionários

modo, eles inadvertidamente acabam
pisando em minas terrestres corporativas
que interrompem ou atrasam o processo.

A confusão paira no ar quando as pessoas
têm de lidar com grandes mudanças na
estratégia. Isso acontece porque a transfor-
mação dos processos de negócios costuma
ser radical e afeta tarefas, resultados, as
estruturas corporativas, os relacionamen-
tos, as conexões entre processos, as habili-
dades, os papéis e as tecnologias usadas nas
múltiplas unidades de negócios.

Assim, ter uma percepção da magnitude
da mudança torna-se fundamental. Para
isso é preciso entender as quatro fases mais

devem, então, melhorar rapidamente suas
habilidades e acelerar a compreensão dos
produtos e serviços da empresa e como
fazer para emplacá-los.

Na mudança de terceira ordem, os pro-
cessos, o fluxo de informações e as estrutu-
ras de trabalho mudam, afetando relaciona-
mentos, aprendizado e táticas de adaptação,
A mudança de terceira ordem introduz
novidades estruturais e culturais nas múl-
tiplas unidades. Por exemplo: conforme
a ênfase no serviço 24 por 7 se intensifica,
a empresa financeira precisa reconfigurar
a tecnologia de seu centro de atendimento,
talvez centralizando ambientes distribuídos
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e estimulando a reestruturação e o rearranjo
de pessoas e atividades. A empresa poderá
acrescentar novos produtos e solicitar aos
operadores que os ofereçam aos clientes, no
lugar de apenas atender suas solicitações. A
remuneração muda. Passa do número de
chamadas atendidas para o número de ven-
das cruzadas realizadas.

Na mudança de quarta ordem, os proces-
sos corporativos ultrapassam os períme-
tros oficiais e afetam parceiros externos,
fornecedores e comunidades. Por exemplo:
os processos automatizados e centralizados
do centro de atendimento da empresa
financeira poderão ser terceirizados.

Cultura e comportamento Como as
empresas se comportam diante das mu-
danças? Entender esse comportamento

corporativo permite analisar como os líde-
res adaptam seus programas, ações e men-
sagens à necessidade de mudanças.

Os culturalmente agressivos tiram pro-
veito das mudanças rapidamente. Interna-
mente, tomam decisões com um alto grau
de coordenação. Nas iniciativas de trans-
formação movem-se rápido, toleram a
experimentação, têm alto grau de visibili-
dade em todas as fronteiras corporativas e
são culturalmente preparados para mudar
as regras do jogo.

Os culturalmente moderados buscam a
paridade de forma competitiva. Interna-
mente, operam de modo razoavelmente au-
tônomo, com cada área corporativa seguin-
do seu próprio caminho. Nas iniciativas de
transformação, os moderados são irregula-
res e fragmentados em suas abordagens, e
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assim participam das ondas de mudança.
Os culturalmente conservadores adotam

poucas ou nenhuma forma competitiva até
que são impulsionados ou forçados a agir,
Internamente, tomam decisões seguindo
uma via hierárquica ou funcional previsível,
usando suas decisões anteriores como
mecanismos legitima dores. Nas iniciativas
de transformação, os conservadores procu-
ram pelos casos corporativos que sejam cla-
ros e inquestionáveis.

Os programas de transformação devem
refletir a tolerância da empresa ao risco e os
traços de personalidade que a impelem ã
ação. As empresas com ambiciosos objetivos
estratégicos financeiros e de mercado devem
prestar mais atenção, uma vez que seus per-
fis culturais devem apoiar esses objetivos.

As multifacetadas forças envolvidas
na transformação dos processos corpora-
tivos requerem um claro conjunto de con-
ceitos projetados para informar e engajar
as pessoas, comunicar as transformações
ao longo de atividades desgastantes e tur-
bulentas, e acrescentar método à loucura.

Os executivos de TI e as áreas de*negó-
cios devem estabelecer unia visão clara
e um imperativo para a mudança. Ge-
ralmente, esse imperativo gira em torno de
um enorme desafio ou crise, como o sur-
gimento de concorrentes, a abertura de
novos mercados e apertos regulatórios.
Depois vem a análise viva da situação — o
estado atual — e a avaliação honesta de
onde o negócio ou a empresa se situa 110
momento e para onde deseja caminhar.

Os gestores e a área de tecnologia come-
çam a projetar o futuro, o que o negócio ou
a empresa devem reter, o que deve ser eli-
minado ou abandonado, o que precisa ser
desenvolvido e como devem comportar-se
para ter sucesso. O programa de mudança
entra em um novo ritmo, mais acelerado.

As atividades de implementação da
mudança incluem inúmeros projetos que
se traduzirão, passo-a-passo, em ações que
constróem a transformação. Esses projetos
lidam com sistemas, processos, informa-
ções, serviços, habilidades e relacionamen-
tos internos e externos.

Conforme os projetos são concluídos,
mensurados e seus resultados comparados,
a comunicação não pode ser esquecida. Ela
precisa ser personalizada ao longo de toda
a iniciativa da mudança. O compromisso
com a comunicação deve abraçar de forma
semelhante as boas e as más notícias.

O Gartner identificou seis fases de ati-
vidades para um plano bern-sucedido de
mudança. Os pontos fortes de cada fase sus-
tentarão as subseqüentes, e os pontos fracos
minarão as demais. Portanto, toda a atenção
é bem-vinda nessa fase. Compreender a
interdependência de cada estágio da ativida-
de no processo de mudança acelerará o
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engajamento e reduzirá as distrações e o
de s encantamento. Conheça essas fases:

0 Defesa. No período de defesa do progra-
ma de mudança, os executivos corporati-
vos sêniores e o CIO captam os fatores
condutores, o contexto e a visão que os
guiarão na transformação. As questões pri-
márias são: Qual é o problema? Quais são
as implicações e o impacto de mudar? O
que acontecerá se não fizermos nada?
© Análise. Durante o estagio de análise, a
empresa avalia seu estado atual e começa a
esclarecer o que precisa fazer para alcançar
os objetivos: novos serviços, parcerias,
estudar outros mercados, investir mais.
Aqui as questões primárias são: Como
alcançaremos os objetivos? Quais proces-
sos merecem maior atenção?
o Design. No período de desenho do
projeto, a empresa mapeia seus recursos
organizacionais e cria modelos e planos de
ação. As questões dominantes são voltadas
para as pessoas. Como mobilizaremos a
equipe? Quais abordagens de motivação,
habilidades, organização e formação de
equipes devemos usar?
o Implementação. Na implementação, as
empresas transformam a visão e o plano

gem formal e informal do projeto reduzirão
o ritmo e atrasarão a transformação.

Metas eficientes. A consultoria MC-
Kinsey reuniu informações interessantes
sobre gestão de mudanças entre as empre-
sas consideradas top em programas de
transformação de larga escala.
Os fatores que levam a uma mudança cor-

porativa bem-sucedida são muitos, mas a
maioria envolve comunicação e pessoas.
Para mobilizar as equipes e fazê-las seguir
na direção certa, três práticas são funda-
mentais, segundo a McKinsey:

© Estabelecer metas claras e bem dirigi-
das. Comunique e compreenda claramente
os objetivos dos novos processos, cultura,
força de trabalho e metas operacionais.
© Conte uma história convincente.
Elabore uma narrativa que tenha apelo para
vários públicos e então renove a história na
medida em que os participantes passem
para os novos "capítulos".
o Inspire o futuro. Seja um modelo de
"liderança extrema" para manter as pessoas
energizadas mesmo que os desafios cres-
çam à sua frente.

Análise do Gartner mostra que o modelo

básico em realidade. As questões primárias
são: Quais papéis, projetos, serviços e pro-
cedimentos tornarão nossos novos proces-
sos reais? Como colaboramos?
© Otimização. Nessa fase, a empresa foca a
avaliação do progresso, verificando duas vezes
se os comportamentos atenderam aos objeti-
vos iniciais e estimularam a melhoria. As
questões primárias: Alcançamos os objetivos?
Podemos fazer ainda melhor?
o Comunicação. A comunicação não pode
ser definida como um estágio. Deve ser, sim,
uma constante em todas as fases. A questão
fundamental é: O que eu tenho a ver com
tudo isso? As empresas que deixarem de
responder a essa pergunta em cada mensa-

típico de comunicação de cima para baixo,
liderado pelo CEO ou o CIO, não é sufi-
ciente. Ele perde impacto e energia quase
que imediatamente se não for acompanha-
do por outra forma de comunicação. O
engajamento de baixo para cima é funda-
mental, pois a comunicação entre colegas
complementa o modelo e engaja e envolve
melhor os funcionários.

A comunicação da mudança deve ressoar
entre todos os públicos-alvo. Para que seja
significativa, deve ser elaborada para res-
ponder a uma questão básica: O que eu
tenho a ver com isso? Os americanos lou-
cos por siglas se referem a essa pergunta
simplesmente corno WIIFM (What's in it
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for me?). Ela ajuda a enxergar fraquezas em
termos de engajamento e adoção, pontos
cegos entre equipes e gestores, e a falta de
compreensão do poder que os indivíduos
têm de afetar a mudança. A questão WIIFM
deve ser respondida centenas de vezes e de
centenas de maneiras diferentes.

Para cada nível dentro da empresa a res-
posta é diferente. Os CIOs e executivos
sêniores devem se perguntar: Isso nos tor-
nará maiores? Por quê? O que os acionistas
dirão? Qual o efeito sobre a lucratividade?

Os gestores corporativos, por sua vez,
devem se questionar sobre se a mudança
melhorará seus números, a posição compe-
titiva, os serviços da empresa. Se ajudará a
alcançar os números gerais. Já aos gestores
e líderes influentes caberão os seguintes
questionamentos: Como isso afetará o tra-
balho e os meus planos de carreira? Será

que verei meus filhos, minha família nova-
mente? O restante dos funcionários, por
sua vez, querem respostas para perguntas
como: O que acontecerá com meu empre-
go? A quem responderei agora?

Observe atentamente as respostas visí-
veis (e as sutis) dos trabalhadores da linha
de frente, dos gestores intermediários e
dos executivos sêniores. Concentre-se
especialmente em aumentar a conscienti-
zação sobre o que está acontecendo, como
isso afetará cada um desses públicos e
quando. Os funcionários são mais recepti-
vos quando as mensagens sobre mudanças
são entregues diretamente por seus gesto-
res imediatos. A intenção aí é criar uma
"única fonte da verdade" que demonstre
haver uma comunicação aberta e, por sua
vez, diminua o potencial do turbilhão de
rumores que certamente aparecerá.
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dossiê Change

Como as transformações são sempre
muito abrangentes, elas requerem uma
perspectiva multifuncional, um alto grau de
versatilidade, fortes laços com os grupos em
toda a empresa e uma sólida equipe de pes-
soas e líderes de mudanças. As equipes
multifuncionais devem incluir um amplo
espectro de pessoas, prestando-se particu-
lar atenção para o que o Gartner chama de
"versatilistas", aquelas pessoas que têm
tanto uma alta percepção contextual da
situação quanto o know-how, a competência
e a capacidade pessoal de gerar valor.

Os versatilistas, os especialistas e os
generalistas exercem diferentes papéis. Os
especialistas geralmente têm profundas
habilidades técnicas e um alcance estreito,
são reconhecidos por seus colegas imedia-
tos, mas raramente são respeitados fora de
seus domínios imediatos.

Os generalistas têm um amplo alcance e
comparativamente poucas habilidades, per-
mitindo que respondam e ajam de forma
razoavelmente rápida, mas freqüentemente
num nível mais superficial.

Já os versatilistas, em contraste, aplicam
suas profundas habilidades em um rico
escopo de situações e experiências e, ao agir
assim, constróem novas alianças, redes,
perspectivas, competências e papéis. Eles
ganham a confiança de seus colegas e par-
ceiros dentro e fora dos domínios tradicio-
nais da companhia.

As equipes de transformação precisam de
uma combinação de pessoas que tenham
profundas habilidades técnicas, uma rica
visão do processo, know-how funcional e
fortes contatos com influenciadores e espe-
cialistas em toda a organização.

A tendência da maioria das áreas de TI é
apontar para a aptidão, as habilidades e a
especialização, esquecendo-se de detalhar
os quadros comportamentais e de relaciona-

mento. Em outras palavras, o foco de longo
prazo na especialização técnica impede
muitos profissionais de tecnologia de ter
sucesso no mundo dos processos cruzados,
de múltiplas fronteiras, como são os pro-
cessos corporativos.

A opção pelos versatilistas faz sentido.
Eles podem preencher múltiplos papéis em
variados projetos, oferecendo uma visão
mais ampla do que os especialistas profun-
dos. Muitos poderão falar a língua de dois
ou mais grupos, porque têm variadas mis-
sões a cumprir e interações com pessoas em
diferentes áreas. Conforme as empresas
dirigem-se a processos, informações e ser-
viços que cruzam as fronteiras organizacio-
nais, os versatilistas poderão fornecer a
visão interorganizacional para complemen-
tar o desempenho da equipe e preencher
lacunas de competência. Assim, cabe à área

Saiba onde você está. Posicione sua participação
em relação à magnitude da mudança e tente
antecipar a direção em que sua empresa seguirá.

Envolva as pessoas rapidamente. A interação
entre colegas de trabalho forma a "cola" para
o sucesso da mudança.

Entenda o contexto. Dê às pessoas informações,
incentivo, educação e dicas para encorajar a
conscientização, a flexibilidade e a produtividade.

Personalize a comunicação. Cada pessoa espera
ouvir uma resposta para sua questão. Ignorar
essa demanda individual coloca em risco
o sucesso da mudança.

7
Es tabeleca compe tendas na ges tão
organizacional do programa. Uma boa idéia
é criar uma campanha integrada de metas,
projetos e processos para o novo ambiente.
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de TI formar mais versátil! st as para enfren-
tar as grandes mudanças.

Mas os líderes que fazem um pronuncia-
mento e depois caem fora sem olhar
para trás não são líderes. Nenhuma trans-
formação de alto impacto terá sucesso sem
uma clara e resoluta preocupação, atenção e
supervisão dos executivos sêniores.

Começo e fim A maioria das empresas
continua a avaliar a mudança organizacional
como se fosse um projeto com começo,
meio e fim. Se o domínio da mudança
é fundamental para muitas empresas, por
que ele não é institucionalizado? Por que
para uma área de especialização que poderia
tornar-se um centro de excelência não é
criado? Por que a mudança é geralmente
tratada nas corporações apenas como um
projeto parecido com os outros?

O programa de executivos do Gartner
entrevistou CIOs envolvidos em grandes
transformações. Eles disseram que os mem-
bros de suas equipes de mudança eram
devolvidos para suas unidades de negócios
originais quando o processo estava concluí-
do. Segundo eles, essa prática é boa porque
distribui a especialização em mudança por
toda a empresa. Mas será que é isso mesmo?
Provavelmente a mudança se torne difusa e
diluída, com apenas uma ou duas pessoas
portando a bandeira da transformação. Ela
não recebe uma atenção especial. Somente
uma empresa entrevistada, a Bombardier, do
Canadá, tinha criado um centro de excelên-
cia permanente para a gestão de mudanças.

Institucionalizar essa competência requer
estudo e intenção. Um centro desses progri-
de com múltiplos estágios, até ganhar a eti-
queta de "centro de excelência".
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dossiê Change Management

Uma grande empresa americana que atua no
ramo de assistência em rodovias lançou um
programa de transformação para combater os
atritos freqüentes com. seus clientes. O foco do
esforço era uma nova tecnologia que mudava o
modo de os centros de atendimento operar e
consolidava os vários sistemas em uso. Mas a
empresa não incorporou os atendentes ao pro-
jeto de mudança e conforme as transfor-
mações prosseguiam, eles ficavam perdidos e
isolados. Problemas no novo sistema fizeram
com que os clientes esperassem na linha por
períodos superiores a 20 minutos.

O fracasso em comunicar as mudanças e
treinar os atendentes criou um resultado
desastroso. A transformação feita para me-
lhorar o serviço o fez piorar mais. Uma cuida-
dosa análise para embasar a mudança, que fal-
tou a essa empresa, é precisamente o tipo de
trabalho que a gestão de programas de
mudanças ajuda a realizar e a compreender.

Os funcionários de uma empresa de serviços
financeiros alegavam não ser bem-sucedidos em
projetos de larga escala e que trabalhariam me-
lhor em pequenos projetos, que poderiam ser
concluídos em três meses. Uma pesquisa inter-
na mostrou que a idéia estava atrelada às metas
de bônus trimestrais. Assim, para tornar a
mudança bem-sucedida, a empresa dividiu o
trabalho de transformação em fases que foram
associadas à estrutura dos bônus. Deu certo!

Uma outra empresa americana, que se identi-
fica com o chamado "modelo de herói" enviou
um e-mail para todos os funcionários homena-
geando uma equipe de TI que tinha passado o
fim de semana reparando o problema de uma
aplicação da produção que impedia um processo
de funcionar. Mas a causa do problema era a
própria equipe de TI, que tinha mudado o códi-
go da aplicação sem testá-lo. Nesse caso, o com-
portamento heróico foi mais valorizado do que a
qualidade do trabalho. Péssimo exemplo!
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Urna companhia de transportes públicos
contratou uma consultoria para atualizar seus
velhos processos e sistemas financeiros e de
Recursos Humanos. A empresa selecionada
levou o contrato por causa do seu foco único e
especializado na prontidão organizacional.
Aproximadamente 20% do orçamento do pro-
jeto foram alocados para atividades de engaja-
mento e comunicação. Foram confeccionados
folhetos informativos e feitas reuniões, visitas
a instalações e treinamento. A consultoria
criou uma campanha de marketing para o pro-
jeto e a testou em discussões com grupos de
funcionários. Esses grupos partilharam infor-
mações e enviaram seus feedbacks. O progra-
ma mapeou as mudanças de cima para baixo e
as adequou às preocupações que vinham
de baixo para cirna, criando uma comunicação
eficiente de duas mãos.

Fundamental para a campanha de marketing
foi um pôster que mostrava a complexa inicia-
tiva usando a metáfora visual de uma via de

tráfego, tão familiar a essa empresa de trans-
portes públicos. A estrada do pôster mostrava
os resultados a entregar, os prazos, a progra-
mação, as paradas programadas e as pessoas
afetadas. O pôster foi uma maneira de repre-
sentar a "fala técnica", de forma fácil, para
funcionários não-técnicos, como as equipes
de manutenção e motoristas. A mudança foi
considerada um sucesso absoluto.

Equipe eficiente Para dar certo, a mudança
precisa ser gerenciada por uma equipe espe-
cializada, que supervisione as decisões, os in-
vestimentos e as melhores práticas. A organiza-
ção precisa identificar e segurar as pessoas alta-
mente qualificadas, que têm comprovada credi-
bilidade e influência. Mas nem sempre isso é
fácil, pelo contrário. Como ocorre com os níveis
de classificação da maturidade de software,
algumas empresas não têm a maturidade orga-
nizacional e administrativa necessária para gerir
uma gestão de mudanças nesse nível. E
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