


Cedo ou tarde
todas as empresas enfrentam a ne-
cessidade de promover mudanças
profundas. Uma queda abrupta na
rentabilidade, a conquista de novos
clientes em mercados distantes ou a
ameaça de concorrentes mais ágeis
podem ser alguns dos fatores que
levam os líderes a optar por uma
transformação radical. Mas qual a
diferença em relação a um progra-
ma de mudanças habitual?

Independentemente de a ini-
ciativa envolver uma unidade de
negócios ou a empresa inteira, uma
transformação autêntica se caracte-
riza por ter grandes ambições, pela
integração de iniciativas diferentes
(organizacionais, operacionais e
comerciais) e pelo esforço prolon-
gado, que costuma durar meses

-em alguns casos até anos.
De acordo com vários estu-

dos, outro fator de distinção
é a dificuldade em atingir

resultados positivos. Em 2006, por
exemplo, a publicação The McKinsey
Quarterly entrevistou executivos de
todo o mundo e apenas 38% decla-
raram que a última transformação
da qual haviam participado teve
impacto "totalmente" ou "basica-
mente" positivo. Cerca de 10% dos
entrevistados reconheceram que a
iniciativa foi "absolutamente" ou
"totalmente" malsucedida.

Ao avaliar os motivos do insu-
cesso de tantas tentativas de trans-
formação, descobrimos que alguns
executivos tomam numerosas inicia-
tivas que não contam com a escala,
a ambição e os recursos necessários.
Outros estabelecem objetivos ade-
quados, mas não oferecem o apoio
essencial a qualquer programa de
melhora no longo prazo. Isso sem
falar nos executivos que, ao concen-
trar a atenção em um único objeti-
vo, deixam de lado outros assuntos
importantes.

A figura Ingredientes da
transformação, na próxima
página, detalha quais são
os componentes essenciais:
desde o início, é preciso ha-
ver entendimento pleno do contexto
da transformação (as habilidades

da empresa e o grau de disposição
diante da mudança, por exemplo);
informação clara e precisa dos obje-
tivos; lideranças capazes de liberar
a energia e as idéias da equipe; e
rigor no processo. Considerando
que as transformações, de natu-
reza dinâmica, em geral ocorrem
acompanhadas de acontecimentos
caóticos, é essencial que os líderes
adotem um enfoque disciplinado
diante de cada um dos processos.

De acordo com nossa experiên-
cia, duas questões se revelam par-
ticularmente determinantes para a
equipe gestora:
• Definir uma expectativa (ou visão)
apropriada e inspiradora, que esti-
mule toda a equipe da empresa.
• Pôr em marcha o "motor" da
transformação, ou seja, liberar o



fluxo de energia e de idéias que pro-
pulsionará a organização rumo ao
objetivo desejado.

A seguir, algumas orientações
que podem ajudar os executivos a
enfrentar com sucesso vários de-
safios implícitos no processo de
transformação.

DEFINIR UMA VISÃO
INSPIRADORA

Uma visão clara da mudança
une e inspira os colaboradores e
ultrapassa os limites da empresa.
Para atingir esse objetivo, os líde-
res precisam definir as expectativas
desde o primeiro momento, dividi-
las em iniciativas claras (com a des-
crição de cada etapa) e colocá-las
em um formato atraente, capaz de
despertar o interesse das pessoas e
de motivá-las.

Definição das expectativas
Cada empresa é diferente e todo

esforço de transformação é único.
Porém o objetivo central da transfor-
mação deveria ser o de melhorar a
saúde e o desempenho da empresa.
Esse objetivo duplo permite unir com
mais facilidade os elementos díspares
existentes em uma organização. Por
um lado, destaca a importância de
melhorar a rentabilidade, o valor de
mercado e os ganhos sobre o capital
investido, aspectos que os executivos
avaliam diariamente no que se refere
ao desempenho. Por outro lado, ao
enfatizar o valor da saúde corpora-
tiva, estimula os líderes a pensar na

empresa como um sistema formado
por partes interdependentes.

A colocação do objetivo nesses
termos estabelece uma meta de mu-
danças duradouras e sustentáveis.
Trata-se de algo decisivo, porque
toda transformação verdadeira con-
duz a empresa a um plano superior.
As idéias claras e detalhadas inspi-
ram as pessoas a "pensar grande"
e a avançar em um ritmo intenso.
Ao se propor ser "a Toyota do se-
tor metalúrgico", por exemplo, a
empresa sueca Sandvik Materials
Technology, líder em tecnologia de
materiais, mineração e construção,
conseguiu reunir todos os elemen-
tos da transformação que a levaram
a um novo nível de desempenho.

Definição da arquitetura
Mas vale lembrar que a magni-

tude do desafio pode levar à pa-
ralisia. Por onde começar? O que
priorizar e como fazer isso? Como
distribuir tarefas por todas as partes
da empresa? Os líderes precisam
definir quais são as questões cujos
objetivos, em conjunto, podem con-
seguir a aspiração de todos. O passo
seguinte consiste em subdividir es-
ses temas em iniciativas específicas
e determinar com clareza a ordem
e a inter-relação entre os itens. Esse
enfoque, além de colocar a iniciati-
va de transformação em um plano
administrável e realista, também
confere um aspecto pessoal e de-
safiador. A determinação precisa
das atribuições, espaços e linhas de

produtos que serão afetados pela
transformação contribui para a re-
dução da ansiedade.

De acordo com nossa experiência,
a quantidade de questões deve oscilar
entre três e seis. Acreditamos que três
é o número mínimo de programas
assimiláveis, enquanto uma quanti-
dade superior a seis pode transfor-
mar a iniciativa de mudança em uma
experiência incontrolável. Alguns
programas poderiam ser concentra-
dos em uma área específica de negó-
cios (atendimento ao consumidor,
no caso de um banco de varejo, por
exemplo); outros poderiam voltar-se
para a captura de sinergias e eficiên-
cias de diversas unidades de negócios
(fortalecimento da liderança corpora-
tiva, redução de custos, entre outros).
Seja qual for a definição estabelecida,
cada programa deve contar com um
líder próprio, além de ter metas e
limites o mais precisos possível para
evitar sobreposições capazes de gerar
confusões.

Materialização da visão
Um programa de mudança ra-

dical, com duração típica de três
a cinco anos, pode parecer longo
demais, sobretudo porque os gesto-
res e colaboradores costumam estar
mais preocupados com as pressões
de curto prazo. Em conseqüência,
o próximo desafio consiste em tra-
duzir a inspiração, assim como os
temas, programas e iniciativas, para
projeções de como será a empresa
em pontos do trajeto. Dessa manei-
ra, por um lado, é possível fazer com
que os colaboradores vislumbrem o
caminho e se sintam pessoalmente
responsáveis por metas específicas.
Por outro, o fato de que cada obje-
tivo intermediário constitui apenas
uma "estação" no trajeto fortalece a
idéia de que não se trata de atingir
algo, mas sim de superar etapas.
A meta de conquistar l milhão de
clientes novos em três anos, por
exemplo, poderia ser dividida em
objetivos anuais gradualmente mais
elevados.



O segredo está na postura ambi-
ciosa, porém realista, com o enten-
dimento de que a determinação de
objetivos intermediários não signi-
fica "abreviar" as expectativas, mas
sim conectar o presente com um
cenário de longo prazo.

O "relato" da transformação
Depois de definidas as expecta-

tivas, a equipe gestora enfrenta o
passo final: comunicar a tarefa de
uma maneira que provoque uma re-
ceptividade positiva nas pessoas.

Um relato eficiente da transfor-
mação reduz a distância entre os ge-
rentes sêniores e o resto da empresa.
Em uma forma escrita, auxiliada por
metáforas e analogias para explicar o
que está em jogo, o relato deve abor-
dar três aspectos essenciais: o fun-
damento da mudança, os desafios e
oportunidades à espera no caminho
e as conseqüências para as pessoas.
Os bons "roteiros" também contam
com um aspecto emocional, como a
necessidade de se despedir de hábi-
tos e rotinas e de aceitar um futuro
diferente, talvez até desconfortável
em um primeiro momento.

Os líderes devem adaptar o dis-
curso de acordo com seu público,

lembrar a trajetória da empresa, a
fim de inspirar lealdade e disposi-
ção, sem esquecer de colocar sua
marca pessoal em tudo o que di-
zem ou escrevem. Esse recurso pode
ser especialmente valioso ao vir de
pessoas que relutam em falar de si
mesmas. A partilha dos sentimen-
tos e objetivos de desenvolvimento
pessoal de uma maneira aberta,
honesta e até humilde contribui
para ampliar a credibilidade e a
autenticidade dos líderes.

PÔR EM MARCHA O
"MOTOR" DA MUDANÇA

A combinação de energia e
idéias é essencial para que a empre-
sa ultrapasse um processo de mu-
dança sustentável e frutífero. Muitos
projetos fracassam por escassez de
boas idéias, enquanto outros não
atingem suas expectativas porque os
líderes ficam sem energia, esgotados
pelas exigências que fazem parte
das incumbências diárias.

A pesquisa que realizamos reve-
lou o poder da energia (veja quadro
Como conservar a energia, na pá-
gina 156). Cerca de 57% dos execu-
tivos envolvidos em processos que
eles mesmos definiram como trans-

formações de sucesso disseram que
suas empresas haviam conseguido
preservar a energia organizacional
"totalmente" ou "basicamente". No
entanto, apenas 15% dos que parti-
ciparam de iniciativas de mudanças
consideradas malsucedidas tiveram
a mesma percepção.

Os níveis de energia precisam ser
revitalizados em algum momento do
processo. De que maneira os execu-
tivos podem colocar em movimento,
alimentar e manter o motor da trans-
formação, essa poderosa combinação
de energia e idéias? Ter uma expecta-
tiva clara e uma história da mudança
correta constitui importante passo
inicial, mas o grande desafio está em
preservar o momentum.

Idéias
Embora o poder de uma grande

idéia esteja implícito na expectati-
va, nos projetos concretos sua im-
portância não se manifesta com a
mesma clareza. Os líderes precisam
estar atentos a algumas armadilhas,
como os supostos ensinamentos de
quem se declara "especialista em
inovação" ou a avaliação equivocada
de que ter idéias é uma arte esoté-
rica que requer níveis altíssimos de
criatividade.

Outro erro freqüente é se con-
formar com idéias boas, mas que
não chegam a entusiasmar, especial-
mente porque estão longe de repre-
sentar um desafio para a empresa e
seus profissionais. É preciso aban-
donar as ortodoxias estabelecidas e
estimular a inovação. Não se deve
permitir que as propostas pouco
convencionais se tornem vítimas da
hierarquia, da burocracia ou dos
"silos" corporativos.

Os líderes podem evitar esses
obstáculos se deixarem bem claras
suas expectativas desde o inicio e
souberem fortalecê-las durante o
processo de transformação. Devem
ressaltar que as soluções práticas e
de pequena escala podem ser tão
úteis quanto as idéias grandiosas
e revolucionárias, sem esquecer de



orientar sobre os aspectos que po-
dem ser melhorados e sobre os pon-
tos nos quais é possível questionar a
ortodoxia e o pensamento conven-
cional de forma mais eficiente.

Vejamos quatro tipos de idéias:
Por que mudar? Em um processo

de reorganização, em geral o prin-
cipal motivo da transformação é
óbvio, mas os líderes que tentam
globalizar uma empresa que já apre-
senta bons resultados, por exemplo,
precisam explicar com clareza o que
pretendem obter. As idéias que per-
mitem fundamentar os motivos são
essenciais tanto para a transforma-
ção geral como para uma pequena
parte da implementação (a alteração
do fluxo de trabalho de uma única
linha de produtos, por exemplo).
• O que mudar? Os líderes devem
estimular a empresa a avaliar em
detalhe as atribuições, divisões ou
linhas de produtos que precisam
de modificações. Quais processos
precisam ser otimizados? Quais as-
pectos das operações se tornaram
obsoletos? Quais mercados novos
podem ser explorados? As equipes
de projeto podem inspirar idéias
novas ao trocar impressões com
outros setores da empresa.

Quem precisa mudar? As trans-
formações não afetam apenas as
coisas, mas também as pessoas. Os
líderes devem identificar as atri-
buições essenciais que terão de ser
adaptadas para dar apoio aos objeti-
vos do projeto. Além disso, precisam
selecionar equipes que funcionem
como agentes de mudança para
impulsionar a transformação em
todos os níveis da empresa. É fun-
damental também que cheguem a
um acordo sobre como eles mesmos
mudarão a fim de "vivenciar a trans-
formação".
• Como mudar? As soluções práticas
que indicam as maneiras de atingir
metas financeiras ou operacionais
são bastante valiosas. A redução dos
desperdícios por meio da instalação
de um processo novo, por exemplo,
bastará para atingir as metas de de-
terminada fábrica ou será preciso
optar por uma reorganização total?
Também será preciso contar com

novas idéias sobre os processos a
fim de apoiar a mudança, desenvol-
ver novas habilidades e encontrar
outras maneiras de envolver os co-
laboradores.

Líderes inteligentes implemen-
tam processos disciplinados para ge-
rar e desenvolver idéias. A primeira
fase de toda iniciativa, por exemplo,
deveria dar tempo e espaço para a
criatividade. Além de estimular as
pessoas a trazer idéias, deve haver
incentivo também para a partilha
com o resto da equipe.

Energia
Quase todos os líderes reconhe-

cem a importância da energia para a
mudança organizacional, mas muitos
enfrentam dificuldades para mantê-
la em níveis elevados ao longo do
tempo. É comum que os executivos
se entusiasmem com uma grande
idéia e mergulhem em iniciativas
e na criação de forças-tarefa, apos-
tando que os demais serão "conta-
minados" só de ouvir um discurso
do presidente da empresa.

Também é importante prestar
atenção à energia negativa (gera-
da pelo cinismo e por atitudes obs-
trutivas), sobretudo nas primeiras
etapas da transformação. É possível
deter esse fluxo negativo de diversas
maneiras: afastando a pessoa que
consome a energia dos outros, ga-
rantindo que os sucessos visíveis se
manifestem logo, eliminando a bu-
rocracia desnecessária e irritante e
destacando os processos corretos.

No entanto, a energia não é
importante só no início. Muitas
transformações criam entusiasmo
e esperança nas primeiras etapas,
mas os executivos que as lideram
não aproveitam esses sentimentos
nem os canalizam a fim de obter

É IMPORTANTE PRESTAR ATENÇÃO À ENERGIA
NEGATIVA (COMO A DO CINISMO), SOBRETUDO
NAS PRIMEIRAS ETAPAS DA TRANSFORMAÇÃO



apoio para as grandes idéias. A não
ser que os colaboradores identifi-
quem um rumo claro e compreen-
dam de que modo podem fazer uma
contribuição para o objetivo geral,
a energia perderá intensidade rapi-
damente. E o mesmo tende a acon-
tecer diante de outras prioridades
de transformação em conflito. Não
basta mobilizar a energia; é preciso
canalizá-la do modo adequado.

Os melhores líderes utilizam
variada gama de elementos catali-
sadores (ou mecanismos práticos)
para mobilizar e manter a energia.
Já mencionamos dois: a apresen-
tação de expectativas ambiciosas
e uma arquitetura de transforma-
ção claramente traçada. Também
alertamos que a energia ganha
força quando os líderes orientam
o ritmo de mudança de forma ati-
va, estabelecem metas tangíveis e
implementam novos métodos para
aperfeiçoar as habilidades indivi-
duais e corporativas.

Alguns executivos preferem os
sistemas e processos convencionais
para envolver os colaboradores nas
iniciativas. Outros apostam em ini-
ciativas únicas, como a determina-
ção de um "defensor" do processo
ou o afastamento de quem se conso-
lidar como um obstáculo para a im-
plementação da transformação. As
duas abordagens são necessárias.

Nossa pesquisa sugere que, quan-
to maior o número de catalisadores
colocados em ação, melhores os re-
sultados.

Administração do ritmo
Convencidos de que é impossível

atingir um ritmo vibrante em toda
a empresa, alguns líderes tentam
colocar em andamento grande
número de iniciativas paralelas a
um ritmo moderado. Na realida-
de, eles ignoram que suas medidas
têm efeito negativo sobre a energia:
a iniciativa restabelece a inércia e
reduz a coragem.

Imagine uma vista aérea de uma
frota de transatlânticos que se des-
locam a uma velocidade entre 5 e
10 nós por hora. Sem o uso de binó-
culos, um observador não consegue
identificar os movimentos que cau-
sam no mar. Agora imagine várias
lanchas rápidas que avançam em
ziguezague: imediatamente, tem-
se uma imagem dinâmica. Com as
transformações, acontece o mesmo.
Um conjunto pequeno de iniciativas
de alto impacto e movimento rápido
tem mais potência (e, assim, é mais
sustentável) que um conjunto maior
de iniciativas que avançam lentas.

No início, tudo fica mais fácil
e os gestores conseguem adminis-
trar melhor o ritmo de mudança.
Porém, conforme a transformação
prossegue, aumenta o risco de que
essa mistura de prova-piloto, brains-
torming e experimentação crie uma
péssima impressão entre os colabo-
radores: a de que, na verdade, nada
mudou. Por isso, as mudanças devem
ser muito visíveis: a reorganização
do escritório, por exemplo, ou uma
nova abordagem de branding. Esses

passos são considerados sinais de
compromisso da empresa, e sua exe-
cução no início do processo afasta a
percepção de um estado permanen-
te de esforços preliminares.

Donos da mudança
Para se convencer e se envol-

ver, os colaboradores precisam de
líderes que materializem idéias
específicas de uma maneira visí-
vel e significativa. O que no início
pode parecer um slogan ganha vida
quando transmitido por meio de
um exemplo pessoal. Um relato de
transformação bem construído tam-
bém ajuda a entender o que deve ser
mudado e por quais motivos.

Se usados de forma inteligente,
estruturas, sistemas e incentivos po-
dem "harmonizar" as pessoas com
os objetivos da transformação por-
que recompensam determinadas
condutas e desestimulam outras.
Já não basta motivar os colaborado-
res a apresentar bom desempenho:
também é preciso que eles estejam
dispostos para se transformar e
transformar a empresa.

Novas habilidades
Como ocorre com as crianças,

o aprendizado pode revitalizar os
adultos. Líderes inteligentes sabem
disso e apostam que o desenvolvi-
mento das habilidades (alguns anos
depois de iniciada a transformação)
injeta uma energia nova quando ou-
tros aspectos do processo começam
a parecer rotineiros. •
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