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DURANTE UMA CRISE ou recessão profunda, o administrador
só pensa em metas de desempenho de curto prazo — como
corte de custos, faturamento e aumento da participação de
mercado. Já economistas monitoram dados como crescimento
do PIB, taxa de desemprego e saldo da balança comercial para
medir a saúde da economia como um todo. O problema é que
o foco exclusivo em indicadores tradicionais costuma ocultar
fatores de mudança a longo prazo — forças que minam fontes
normais de valor econômico. Aliás,"normal"pode ser coisa do
passado: mesmo quando a economia se reaquecer, o retorno
de empresas continuará sob pressão.

Uma razão pela qual indicadores tradicionais não captam
os desafios e as oportunidades para empresas e a economia, ao
menos nos Estados Unidos, é que o desempenho da infraestru-
tura digital que sustenta o grosso da atividade empresarial se-
gue avançando a passos rápidos — sobretudo a capacidade de
processamento, de transmissão de dados e de armazenagem de
computadores. Infraestruturas anteriores registraram rápidos
surtos de inovação na tecnologia subjacente — o telefone, o
motor de combustão interna — e, em seguida, rapidamente se
estabilizaram. Hoje, ainda não há sinais de estabilização. Isso
sugere não só que a intensidade competitiva (que mais do que
dobrou nos últimos 40 anos) continuará a crescer, mas também
que a infraestrutura digital seguirá turbinando o potencial (e a
necessidade) de inovação na empresa.



Para ajudar o gestor neste momen-
to definitivamente difícil, apresentamos
um marco para que entenda três ondas
de transformação no cenário competiti-
vo: bases para, mudanças importantes;
fluxos de recursos, como conhecimento,
que permitem à empresa aumentar a
produtividade; e o impacto dessas bases
e desses fluxos sobre a empresa e a eco-
nomia. Juntos, esses fatores refletem o
que chamamos de a Grande Mudança
no cenário global de negócios.

Além disso, criamos um índice para
medir as transformações que tiveram
o maior impacto sobre a atividade em-
presarial nas últimas quatro décadas (ve-
ja o quadro "índice da mudança"). Esse
conjunto de indicadores revela que o de-
sempenho de empresas americanas so-
fre pressão cada vez maior. Seu retorno
sobre o ativo (ROA) médio caiu sem pa-
rar. Hoje, eqüivale a quase um quarto do
que foi em 1965, apesar do aumento da
produtividade da mão-de-obra. Para pio-
rar, até as empresas de melhor desempe-
nho estão penando para manter o nível
do ROA e perdendo a posição de lide-
rança a um ritmo ainda maior. O para-
doxo do ROA menor e da produtividade
maior se explica, pelo menos em parte,
pelo aumento da remuneração total de
trabalhadores do conhecimento e de ou-
tros funcionários de talento, bem como
pelo crescente poder do consumidor so-
bre empresas que, na disputa por clien-
tes, acabam anulando cortes de custos.
Um exame ainda mais detido da situa-
ção mostra um descompasso fundamen-
tal entre a mentalidade da empresa de
hoje e o ambiente no qual compete.

Elementos da Grande Mudança
A primeira onda estrutural da Grande
Mudança consiste de extraordinárias
transformações na infraestrutura digital
que trazem produtividade, transparência
e conectividade muito maiores. É só pen-
sar em como a tecnologia digital pode ser
usada por empresas para criar ecossiste-
mas de usuários, designers e fornecedo-
res diversos e dispersos — ecossistemas
nos quais inovações em produtos e pro-
cessos trazem ganhos de desempenho

sem o acréscimo de muita complexidade.
A segunda onda envolve a crescente

circulação de conhecimento, talentos e
capital. Fluxos de conhecimento — ob-
servados em qualquer ambiente social
fluido no qual possa haver aprendizado
e colaboração — rapidamente se tornam
uma das fontes mais cruciais de geração
de valor. Facebook, Twitter, Linkedln e
outras redes sociais fomentam tais fluxos.
Comunidades virtuais e fóruns de discus-
são online também. O mesmo vale para
empresas que trabalham em problemas
similares e se situam próximas umas das
outras. Instituições do século 20 forma-
ram e protegeram reservas de conheci-
mento — recursos exclusivos aos quais
ninguém mais tinha acesso. Quanto mais
o ambiente de negócios muda, no entan-
to, mais depressa cai o valor do conheci-
mento detido em determinado momento.
Neste mundo, o sucesso depende da ca-
pacidade de participar de uma crescen-
te leva de fluxos de conhecimento — de
modo que sua reserva de conhecimen-
to seja rapidamente atualizada. Quando
tenta melhorar o tempo do ciclo de um
processo de produção, por exemplo, uma
organização ganha muito mais com uma
solução de problemas moldada por ex-
periências, perspectivas e aprendizados
distintos de uma equipe altamente inte-
grada (partilhados por fluxos de conheci-
mento) do que com um mero manual de
treinamento (reserva de conhecimento).

Fluxos de conhecimento podem aju-
dar a empresa a conquistar vantagem
competitiva numa era de ruptura quase
que ininterrupta. A fabricante de soft-
ware SAP, por exemplo, costuma recor-
rer a participantes (mais de 1 milhão e
meio) de uma rede, a Developer Net-
work, que vai muito além de suas fron-
teiras. Quem lança uma pergunta na re-
de recebe uma resposta em 17 minu-
tos, em média, e 85% de todas as ques-
tões "postadas" na rede até hoje foram
classificadas como "resolvidas". Ao criar
uma plataforma virtual para que clien-
tes, programadores, integradores de sis-
temas e prestadores de serviços gerem e
partilhem conhecimento, a SAP aumen-
tou muito a produtividade de todos os

participantes do ecossistema.
A boa notícia é que uma robusta tec-

nologia de base está viabilizando fluxos
de conhecimento muito mais ricos e di-
versos. A má é que certas mentalidades
e práticas tendem a inibir a geração des-
ses fluxos e a participação neles. Daí a
importância que atribuímos a isso na
segunda onda da Grande Mudança. A
quantidade e a qualidade dos fluxos de
conhecimento de uma empresa — de-
terminadas em parte pela existência de
abertura, de equipes multifuncionais e
de partilha de informações — serão in-
dicadores cruciais de sua capacidade de
lidar com a Grande Mudança e de trans-
formar em oportunidade desafios de de-
sempenho. O supremo fator de diferen-
ciação, no entanto, pode ser a capacida-

Se a produtividade do
trabalhador americano
aumentou...

...por que o
ROA caiu?

* velocidade à qual empresas perdem posição de liderança

de da empresa de criar e partilhar co-
nhecimento com outras. O fluxo maior
de conhecimento entre empresas será
um sinal particularmente importante
de que as empresas estão adotando no-
vas arquiteturas institucionais, novas es-
truturas de governança e novas práticas
operacionais necessárias para a plena
exploração da infraestrutura digital.

Resultados iniciais de nosso estudo in-
dicam que há correlação entre o uso cada
vez maior de mídias sociais e o crescen-
te fluxo de conhecimento entre organiza-
ções. O entusiasmo do trabalhador tam-
bém parece ser um importante amplifi-
cador: quando está comprometido com
o que faz e quer melhorar cada vez mais,
o indivíduo busca maneiras de se conec-
tar com gente que partilhe de seu entu-
siasmo e que possa ajuda-lo a melhorar
mais depressa. Segundo um estudo que
fizemos, quem trabalha por conta própria



tem mais do que o dobro de chance de
sentir entusiasmo pelo próprio trabalho
do que quem trabalha para empresas. Pa-
ra líderes institucionais, é um potencial
alerta, já que a empresa parece ter dificul-
dade em segurar gente com entusiasmo.

A última onda reflete até que ponto a
empresa vem explorando avanços na in-
fraestrutura digital com a criação e a par-
tilha de conhecimento — e que impacto
isso está tendo em mercados, empresas
e indivíduos. Até aqui, uma competição
mais intensa abala quase que universal-
mente o desempenho institucional. Com
o tempo, no entanto — e à medida que a
empresa for aprendendo a explorar a in-
fraestrutura digital e a participar de mo-
do mais eficaz de fluxos de conhecimento

—, seu desempenho vai melhorar.
Diferenças de abordagem entre em-

presas de alto e baixo desempenho são
reveladoras. À medida que certas organi-
zações forem participando mais de fluxos
de conhecimento, veremos que se distan-
ciarão da maioria e terão um desempe-
nho bem melhor a longo prazo. Outras,
ainda aterradas a velhos modos de agir,
provavelmente se deteriorarão depressa.

Feche o vão de desempenho
Os resultados de nosso estudo sublinham
o tremendo desafio de desempenho para
a empresa. E mais: os dados sugerem que,
se não forem tomadas medidas radicais,
o vão entre oportunidades potenciais e
oportunidades agarradas pela empresa
vai se ampliar. Isso porque os benefícios
do modesto ganho de produtividade re-
gistrado revertem cada vez mais não pa-
ra a empresa ou seus acionistas, mas pa-
ra profissionais criativos e clientes, que
estão ganhando poder de mercado com
a intensificação da competição.

Até aqui, a empresa foi projetada para
ficar mais eficiente à medida que crescia.
Foi assim que conseguiu gerar um consi-
derável valor econômico. Só que a infra-
estrutura digital, que muda rapidamen-
te, mudou essa equação: à medida que a
estabilidade dá lugar à mudança e à in-
certeza, a organização precisa aumentar
não só a eficiência, mas também o ritmo
ao qual aprende e inova, o que por sua

vez vai elevar a taxa de avanço de
seu desempenho. Em outras pala-
vras, a "eficiência dimensionável"
precisa ser substituída por um

"aprendizado dimensionável". O
descompasso entre a maneira co-
mo a empresa é operada e regida,
de um lado, e como o ambien-
te de negócios está mudando, de
outro, ajuda a explicar por que o
retorno diminui enquanto talen-
tos e clientes colhem os frutos da
produtividade.

Como, então, estreitar o cres-
cente vão entre o desempenho
prometido pela tecnologia digi-
tal e o resultado financeiro regis-
trado pela empresa? Assim como a em-
presa do século 20 aprendeu a explorar
a então nova infraestrutura de energia,
de transporte e de comunicações para se
tornar maior e mais eficiente, a empresa
de hoje deve tirar o máximo da infraes-
trutura digital. Isso requer inovações no
plano institucional que a deixem em me-
lhor posição para triunfar tanto durante
a atual crise quanto depois que a econo-
mia se recuperar. Com o cultivo de rela-
ções diversas com outros atores, a empre-
sa pode acelerar o avanço de desempe-
nho à medida que agrega participantes a
seu ecossistema, ampliando o aprendiza-
do e a inovação — assim como fez a SAP
com sua rede Developer Network.

A empresa precisa, portanto, conceber

Reunimos o equivalente a quatro
décadas de dados provenientes
de mais de uma dezena de fontes,
formulamos e conduzimos quatro
pesquisas e criamos cinco metodo-
logias exclusivas para compilar 25
indicadores em três índices que re-
presentam 15 setores. Arquitetos
do atual "padrão-ouro" dos índices
foram consultados durante todo o
processo de desenvolvimento. Para
detalhes sobre as metodologias e
os dados — e uma exposição com-
pleta dos resultados — visite www.
deloitte.com/us/bigshift.

índice da mudança
Os indicadores aqui apresentados podem ser

usados para medir forças de longo prazo que

estejam influenciando o cenário de negócios e

para melhorar o desempenho geral da empresa.

Cabe ao executivo:

• monitorar transformações nas bases da tecnologia
digital e em políticas públicas que possam alterar a
dinâmica da competição;

• avaliar até que ponto sua empresa participa de flu-
xos (ou seja, da circulação de conhecimento, talentos
e capital), com foco especial sobre a geração e a par-
tilha do conhecimento; e

• observar o impacto de mudanças em bases e
fluxos sobre mercados, empresas e indivíduos.

e monitorar indicadores operacionais
que revelem até que ponto participa
de fluxos de conhecimento. Uma idéia,
por exemplo, seria identificar, no mun-
do todo, agrupamentos geográficos rele-
vantes de talentos e avaliar seu acesso a
eles. Outra seria monitorar o número de
instituições com as quais colabora para
melhorar o desempenho.

Em contraste com o século 20 — quan-
do a alta diretoria definia que cara a em-
presa teria em termos de cultura, valo-
res, processos e estrutura organizacional

—, hoje veremos inovações institucionais
movidas basicamente por indivíduos, so-
bretudo o pessoal mais jovem, que sabe
empregar com máxima eficácia tecno-
logias digitais como redes sociais. Mas
a gerência pode exercer um importante
papel de apoio: entender que gente en-
tusiasmada normalmente tem talento e
motivação, mas também tende a estar
insatisfeita, pois enxerga muito poten-
cial para si e para a empresa, mas pode
se sentir tolhida na hora de concretizá-
lo. Descubra quem são os hábeis parti-
cipantes de fluxos de conhecimento, dê
a todos plataformas e ferramentas para
investirem em sua paixão e festeje seu
sucesso para inspirar os outros.

A pressão sobre o desempenho continu-
ará crescendo mesmo depois da crise. Pa-
ra sobreviver à recessão, portanto, o líder
precisa ir além de cortes marginais de
despesas que possa estar promovendo



índice de bases
Desempenho
da tecnologia

Penetração da
infraestrutura Política pública

Processamento
Gigahertz de velocidade
por unidade de custo

Armazenagem digital
Gigabytes de capacidade
por unidade de custo

Largura de banda
Megabits por segundo
por unidade de custo

Usuários de internet
Porcentagem de usuários

ativos da internet nos EUA

Serviços wireless
Número de assinaturas
ativas de serviços
wireless nos EUA

Liberdade econômica
Index of Economic Freedom
(The Heritage Foundation), que
mede dez tipos de liberdade em
183 países

índice de fluxos
Fluxos físicos Fluxos virtuais Amplificadores de fluxos

Migração de indivíduos
para cidades criativas
Aumento da migração para
cidades mais criativas em
comparação com menos
criativas (segundo definição
de Richard Florida)

Volume de viagens
Circulação total por malha
de transporte local e por
avião

Movimento de capital
Investimento estrangeiro
direto em e por empresas
dos EUA

Troca de conhecimento
entre empresas
Sondagem nacional de
trabalhadores para medir
participação em fluxos
de conhecimento entre
empresas

Atividade wireless
Volume anual total de
minutos de celular usados e
mensagens SMS enviadas

Atividade de internet
Tráfego de internet em 20
cidades dos EUA com maior
largura de banda doméstica

Entusiasmo do pessoal
Pesquisa nacional com trabalha-
dores para medir entusiasmo
com trabalho, satisfação obtida
e disposição a fazer hora extra

Atividade em
redes sociais
Porcentagem do tempo
total de internet gasto
em redes sociais

índice de impactos
Mercados Empresas Indivíduos

no momento. Precisa ser implacável na
hora de decidir que ativos, indicadores,
operações e práticas têm o maior poten-
cial de gerar um crescimento rentável a
longo prazo — e se desfazer de tudo o
que não tenha. Precisa voltar sempre à
mais básica de todas as perguntas: qual
é, realmente, nosso negócio?

A questão não é só enxugar: é, tam-
bém, fazer investimentos inteligentes
no futuro. Uma das maneiras mais fá-
ceis — e mais certeiras — de obter o
avanço de desempenho prometido pela
tecnologia é eliminar a distinção feita
pela gerência entre "talentos criativos"
e o restante da organização. Todo tra-
balhador pode melhorar continuamen-
te seu desempenho se participar da so-
lução criativa de problemas, em geral
com o contato com colegas dentro e fo-
ra da empresa. As montadoras japone-
sas usaram elementos dessa abordagem

— com efeitos dramáticos sobre os resul-
tados — ao transformar o pessoal da li-
nha de montagem de meros operários a
solucionadores de problemas.

Em última instância, o modelo da
Grande Mudança coloca na pauta da
liderança uma série de perguntas: a em-
presa está organizada de modo a gerar
e participar com eficácia de um amplo
leque de fluxos de conhecimento, sobre-
tudo fluxos que extrapolem suas frontei-
ras? Qual a melhor maneira de criar e
extrair valor desses fluxos? E, acima de
tudo, como medir o progresso à medida
que a empresa vai percorrendo a Gran-
de Mudança no cenário empresarial?
Esperamos que o "índice da mudança"
ajude o executivo a achar as respostas,
nesses tempos difíceis e no futuro.
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Intensidade competitiva
Herfindahl-Hirschman
index, que mede concen-
tração de mercado

Produtividade da
mão de obra
Dados do U.S. Bureau
of Labor Statistics

Volatilidade da ação
Desvio padrão médio da
cotação diária das ações
no decorrer de um ano

Rentabilidade de ativos
Retorno total do ativo (ROA)
para todas as empresas
americanas

Vão de desempenho
do ROA
Diferença entre ROA de
empresas do quartil superior
e do quartil inferior

Topple Rate de empresas
Mudança anual da posição
de empresas americanas
no ranking

Vão de valor ao
acionista
Diferença entre retorno total
ao acionista de empresas do
quartil superior e do quartil
inferior

Poder do consumidor
Pesquisa para medir hábitos
e atitudes do consumidor em
relação à escolha de produtos,
acesso a informações sobre
empresas e outros indicadores

"Traição" da marca
Pesquisa para medir disposição
do consumidor a trocar de
marca, tendência a comparar
preços, consulta a amigos sobre
uso de produto/serviço e outros
indicadores

Retorno de talentos
Vão de remuneração entre gru-
pos ocupacionais mais e menos
criativos

Rotatividade de
executivos
Número de altos gerentes que
deixam empresas dos EUA
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