


ergunte a qualquer presidente que
já conduziu uma transformação na
empresa o que devia ter sido feito de
outra maneira e a resposta, provavel-
mente, será: "Devíamos — e podíamos

— ter agido mais depressa".
É longa a lista de arrependimen-

tos. Esses executivos queriam ter uni-
ficado a equipe de liderança já de ca-
ra. Queriam ter envolvido o pessoal

mais cedo e rapidamente angariado apoio para a
nova visão. Queriam não ter demorado tanto pa-
ra testar premissas e ajustar as principais iniciati-
vas. E queriam ter produzido retornos visíveis logo
cedo, para acelerar o comprometimento e reforçar
expectativas de funcionários, clientes, fornecedo-
res e investidores.

Qualquer transformação empresarial — lançar a
organização em sua próxima grande fase, executar
uma nova estratégia para atingir resultados inéditos,
permitir que um novo líder executivo tome as réde-
as ou integrar uma aquisição — é repleta de desa-
fios. Mais de 25 anos atrás, fui dirigir um programa
inovador que reunia turmas de presidentes e suas
equipes executivas durante duas semanas na Har-
vard Business School. Em colaboração com mem-
bros do corpo docente e executivos de outras áre-
as, buscavam solucionar seus desafios mais difíceis.
Nove meses depois, voltavam a se reunir para uma
troca de experiências. Em questão de anos, um cla-
ro padrão surgira do programa: o maior obstáculo à
transformação da empresa era fazer a organização
executar novas (e ousadas) idéias com rapidez. De
lá para cá, meu envolvimento direto como arquite-
to-mor do processo em mais de 25 transformações
empresariais chefiadas por um presidente novo ou
antigo me fez concluir que muitos executivos de ta-
lento não entendem plenamente os seguintes insi-
ghts — insights sutis, mas poderosos:

• Para que vingue, a transformação deve ser lançada
de forma rápida e resoluta. Na maior parte das orga-
nizações, contudo, há seis "freios" capazes de reduzir
a ritmo de tartaruga qualquer iniciativa.

• Em períodos de normalidade, um freio desses pode
até ser irritante, mas seu efeito sobre o desempenho
é razoavelmente benigno. Já durante uma transfor-
mação radical, que requer rapidez de ação, qualquer
um deles pode pôr a perder o esforço maior.

• Para acelerar a transformação, o executivo preci-
sa soltar cada um desses freios, numa seqüência
específica.

Examinemos em seguida cada tipo de freio e
vejamos como e quando soltá-los.

PRIMEIRO FREIO

Cultura de gestão cautelosa
Quando aposta em variações de um mesmo modelo
de negócios por um longo período de tempo, a em-
presa só pensa em avanços incrementais. Em vez de
buscar grandes idéias e almejar grandes resultados, a
cúpula executiva tenta evitar grandes erros. Cada exe-
cutivo se encerra em sua respectiva área de responsa-
bilidade, na crença de que está ocupado demais com
as operações diárias para participar da reinvenção
da empresa como um todo. O problema é que, para
transformar uma empresa, executivos de áreas dis-
tintas devem cooperar. Uma divisão forte, tradicional,
precisa dividir recursos com unidades que ainda en-
gatinham ou têm fraco desempenho. Não raro, preci-
sa sacrificar algo que preza pelo bem comum.

Uma mentalidade paroquial e incrementai tam-
bém reforça a hierarquia executiva tradicional. Aque-
les que controlam mais recursos ou ativos institucio-
nais tendem a monopolizar o debate, ignorar no-
vas idéias e impor suas decisões, reforçando assim o
status quo. A cultura de gestão na indústria automo-
tiva americana era tão cautelosa há coisa de duas dé-
cadas que a General Motors teve de criar uma subsi-
diária totalmente nova e geograficamente separada

— a Saturn — para liberar a atenção de executivos e
os recursos de design e desenvolvimento necessários
para que reagisse à competição imposta por veículos
menores de montadoras estrangeiras.

Numa cultura conservadora, ninguém sabe ao
certo se o líder no comando vai perseverar na pauta
de transformação. Em geral, um histórico de progra-
mas de mudança mal idealizados, tímidos e abando-
nados no meio do caminho minam a confiança de
que o desafio presente será tratado de outra forma.
Sem uma visão clara e um compromisso definitivo da
cúpula, até os mais capazes e enérgicos membros da
equipe de liderança vão hesitar em dar novas idéias
para o caminho à frente — e executivos menos gra-
duados se sentirão ainda mais relutantes em dizer o
que pensam sobre o que está errado e como melho-
rar as coisas.

Para vingar, a transformação requer um enfren-
tarnento rigoroso da realidade, tanto externa como
interna. Mas todo esse trabalho será em vão se o lí-
der não fizer, antes, uma pausa para declarar que to-
do executivo deve ajudar a traçar o novo rumo. Cada
membro da sua equipe de gestão deve entender a



exigência de assumir um papel ativo — sem exceções.
Se permitir que certas pessoas fiquem de fora na fase
de planejamento, é provável que lancem uma som-
bra longa e passiva sobre a organização quando che-
gar a hora da execução.

Além de tornar obrigatório o envolvimento, é pre-
ciso oferecer uma passagem segura: garantir que exe-
cutivos e funcionários sintam segurança para expor
francamente o que consideram as maiores debilida-
des da empresa e incentivar todos a dar idéias sobre
como iniciar a transformação e fazê-la avançar. Um
passo inicial seria estabelecer, com a equipe de lide-
rança, uma série de regras básicas para a discussão de
idéias, a promoção do raciocínio crítico e a tomada
de decisões. E prepare-se para fiscalizar seu cumpri-
mento, pois sem essa vigilância os membros da equi-
pe tendem a reverter para o velho modus operandi.

O passo seguinte é definir com clareza como to-
dos na organização irão passar do estado atual para
o estado novo que se almeja. É preciso descrever os
principais passos e resultados esperados no processo
de lançamento e, também, como e quando indivídu-
os em cada nível da empresa se envolverão no lança-
mento e na jornada da transformação.

Isso feito, peça a alguém de fora, imparcial, que
conduza uma rodada de entrevistas com os principais
líderes para saber o que está ou não funcionando e
qual a melhor maneira de seguir caminho. Garanta o
anonimato e apresente os resultados de forma textu-
al, sem identificar fontes. Além disso, busque insights
factuais dentro e fora da organização para testar as
premissas na base do novo modelo de negócios.

Isso feito, organize e planeje muito bem um even-
to para "confronto da realidade" — para que você e
sua equipe possam digerir toda essa nova informa-
ção e, com isso, desenvolver e burilar a visão e o mo-
delo de negócios que a sustenta. Faça um teste disso
tudo na organização antes de tirar conclusões e fina-
lizar o plano de transformação.

Com os passos acima será possível resolver

rapidamente questões importantes e tomar difíceis
decisões de alocação de recursos. Ao evitar uma falsa
largada com a equipe executiva, não será preciso re-
ver questões estratégicas, refazer aspectos cruciais do
modelo de negócios ou repriorizar iniciativas — coi-
sas que iriam prejudicar o lançamento e tirar energia
da execução.

SEGUNDO FREIO

Processo de gestão rotineiro
Na maioria dos casos, o processo de gestão rotineiro
já está operando a plena carga quando os líderes da
empresa decidem promover uma grande mudança.
Não há espaço em sistemas estabelecidos para pla-
nejar e lançar uma transformação — aliás, esses siste-
mas muitas vezes são um empecilho. Submeter o pro-
cesso de lançamento ao calendário normal de reuni-
ões da organização é menosprezar esse importante
trabalho e não deixar tempo adequado para o diá-
logo estruturado essencial ao desbravamento de no-
vos caminhos. A solução é criar um processo de lan-
çamento a todo vapor que corra por um trilho sepa-
rado e promova tanto alta velocidade como alto en-
volvimento. Executar um lançamento a todo vapor
ao lado do processo rotineiro de gestão por alguns
meses permitirá à empresa acelerar a transformação,
ganhando não só um tempo precioso, mas também
energia, comprometimento e embalo (veja o quadro

"Lançamento a todo vapor").
Será preciso traçar para a equipe gestora, e depois

para todos os funcionários, um mapa do caminho,
com coordenadas e datas específicas. O mapa deve
ser parco. Com um preparo adequado e um bom pro-
jeto, sua equipe e os que se reportam diretamente a
ela devem ir do confronto da realidade à finalização
de iniciativas em três ou quatro reuniões — reuniões
intercaladas com trabalho preliminar, testes e ajustes.
O calendário de acompanhamento deve ser altamen-
te comprimido. Se os integrantes da equipe acharem
que o tempo é curto, é bem provável que o prazo seja



o certo. Quando recebem uma semana ou mais para
concluir uma etapa, as pessoas normalmente espe-
ram até a última semana para arregaçar as mangas.
Um punhado de concessões do gênero pode estender
a fase de lançamento de três meses para seis meses
ou até um ano.

Todo alto executivo terá de contribuir para a ela-
boração de uma das iniciativas de transformação e,
mais tarde, supervisionar sua execução por toda a
empresa. Além de desempenhar esse papel transor-
ganizacional, será responsável pelo progresso do pró-
prio departamento em todas as iniciativas. Ao exer-
cer ambos os papéis, cada líder executivo garantirá
que a transformação tenha muito mais tração.

Esse lançamento a todo vapor está em forte con-
traste com o conselho de que tudo deve ser perfeita-
mente planejado a priori, com rios de dados analisa-
dos, uma estratégia totalmente articulada, um novo
modelo de negócio e as pessoas certas nos cargos cer-
tos, sem exceção. Muitas vezes, o líder que segue esse
conselho é desviado para um trilho lateral, onde fi-
ca esperando para acionar a locomotiva enquanto o
mercado passa veloz a sua frente e gente valiosa sai
para encontrar um veículo melhor para subir na car-
reira. Preparo é importante, mas não à custa do mo-
vimento. E movimento é fundamental, pois permite
a obtenção de pequenas vitórias que convencem os
indecisos a subir a bordo.

A razão mais importante para pôr-se em movi-
mento talvez seja que cada dia de ação acelera o ci-
clo de aprendizagem e adaptação organizacional. No
momento em que uma solução é vislumbrada, colo-
que-a em ação. Caso se prove falha, abandone-a rapi-
damente — e conte-a como uma lição a aplicar à em-
preitada de transformação.

TERCEIRO FREIO

Excesso de iniciativas
Um executivo talvez não tenha o discernimento e a
coragem para abandonar iniciativas que não estão

surtindo efeito. Um medo comum é que, se admi-
tir que escolheu o caminho errado ou a hora errada,
perderá a capacidade de motivar a equipe a provar
outras coisas. O que faz, então, é sobrepor novas ini-
ciativas àquelas que já manquejam — provocando
um congestionamento.

O excesso de iniciativas muitas vezes começa de
forma simples, inócua. Suponhamos que o departa-
mento financeiro adote novas ferramentas para con-
trolar melhor os custos fixos. E que o RH lance um
novo sistema de gestão de desempenho do pessoal
para identificar melhor os grandes talentos da casa.
O marketing inicia uma campanha para turbinar a
venda de novos produtos. A produção lança um pro-
grama Six Sigma que em determinado momento
afetará o marketing, a área de vendas e o financeiro.
E a alta diretoria embarca numa campanha de mu-
dança cultural para melhorar o moral e a retenção
(ironicamente, o baixo moral é fruto da sobrecarga
de iniciativas sobre o sistema e os funcionários). Por
si só, cada projeto desses faz sentido. Mas, quando
lançados simultaneamente, sem levar em conta o
alinhamento estratégico ou a priorização, essas múl-
tiplas camadas de atividade facilmente sobrecarre-
gam a organização.

Executivos que tentarem enfiar muita coisa no
pipeline organizacional vão entupi-lo. A capacidade
de execução do pessoal virará um ponto de estran-
gulamento se os programas não forem priorizados
e sequenciados.

A melhor resposta é a triagem. Nas transforma-
ções empresariais de maior sucesso, a cúpula limi-
ta a pauta de ação para três, ou no máximo quatro,
iniciativas gerais bem articuladas — cada qual con-
tendo apenas duas ou três áreas de foco cuidado-
samente selecionadas e ligadas a indicadores claros
de resultado. Se começar a multiplicar o total de ini-
ciativas pelas áreas de foco, o leitor vai logo perce-
ber que ignorar esse limite levará a organização à
paralisia.



Por exemplo, a primeira providência do novo pre-
sidente de uma multinacional do varejo foi desman-
telar mil equipes e trabalhar com uma equipe de li-
derança em sua maioria herdada da gestão anterior
para destilar, daquela complexidade toda, três inicia-
tivas cruciais. Tendo de supervisionar e orientar o tra-
balho de tantas equipes, o presidente anterior levara
a empresa a um estado de paralisia. Quando a agen-
da de transformação do novo líder, já enxuta, permi-
tiu que o pessoal da organização concentrasse tempo,
atenção e recursos na recuperação, todos foram ca-
pazes de agregar muito mais valor ao esforço. O re-
sultado? Ao fim do primeiro ano, o valor ao acionista,
a satisfação do cliente e a retenção de funcionários
na varejista já haviam melhorado drasticamente. Se
a agenda de transformação não tivesse sido compri-
mida, gerentes e funcionários teriam sido forçados a
buscar um jeito próprio de lidar com aquele desnor-
teante e opressivo excesso.

Foco não é fazer mais com menos; é fazer mais
em menos frentes. Decidir o que não fazer, para que
os recursos sejam aplicados às iniciativas mais im-
portantes, não é fácil. Mas é algo indispensável pa-
ra que esse freio não atrapalhe a transformação da
empresa.

QUARTO FREIO

Executivos recalcitrantes
Tolerar por muito tempo membros recalcitrantes da
equipe, ou gente incapaz de agir dentro das expecta-
tivas do programa de transformação, é outro inibidor.
Ainda que reconheçam o problema, muitos executi-
vos decidem evitar conflitos na esperança de que a
clareza e a eficácia de seu grandioso plano consigam
rapidamente converter os outros. E, em geral, estão
certos. Depois que o líder-mor cria uma passagem
segura, estabelece uma arquitetura confiável para o
processo (arquitetura propícia à velocidade e ao al-
to envolvimento) e coloca o desempenho e expecta-
tivas de conduta em nítido foco, muitos integrantes
da equipe se comprometerão com a nova agenda de
transformação.

Mas o que fazer com altos executivos que não se
unem à empreitada? Mais importante, com que rapi-
dez é preciso tomar providências? A resposta simples
é o mais cedo possível, sob o risco de que um ou dois
indivíduos reduzam a velocidade com que a organi-
zação progride do planejamento para a obtenção de
resultados espetaculares.

A melhor abordagem? Rapidamente identifi-
car e confrontar executivos que possam sabotar a

transformação. Mesmo nas primeiras semanas do
lançamento da empreitada, a compressão do tempo
ajuda a destacar três tipos de gestores que poderiam
causar problemas:

• os convertidos de primeira hora, que aderem à causa
antes de entender plenamente o que isso significa e
que veem o domínio da nova pauta como trampolim
para o sucesso;

• a turma do contra, que nutre a profunda suspeita de
que sairá perdendo ao final da inevitável redistribui-
ção de poder e recursos de uma reinvenção;

• os avessos a compromisso, que talvez não acredi-
tem em sua abordagem, mas ficam em cima do mu-
ro, possivelmente por notar que a transformação co-
meça a dar frutos.

Quanto mais focado t explícito for o processo de
lançamento da iniciativa, mais fácil será identificar
os integrantes da equipe gestora — um ou dois de-
les — que podem solapar todo o esforço. Lide com
eles primeiro. Isso deixará bem claro para os demais
membros da equipe, bem como para o resto da orga-
nização, que o assunto é sério. Em seguida, o líder po-
derá orientar as pessoas para que façam jus ao desa-
fio da transformação.

QUINTO FREIO

Pessoal desinteressado
Só depois de ter lidado com líderes que não se com-
prometem com a transformação será hora de abordar
o envolvimento e a motivação dos funcionários. Mas
é essencial enfrentar essa última questão o mais rápi-
do possível, pois funcionários desinteressados podem
retardar de verdade seu progresso.

Muitas iniciativas de transformação empacam
porque grandes idéias e estratégias nunca penetram
o suficiente na organização para ter impacto sobre
aqueles que se relacionam diretamente com os clien-
tes ou fabricam os produtos da empresa. Se não con-
seguir mobilizar rapidamente todo o pessoal e levá-lo
a se comprometer com as iniciativas da pauta de mu-
dança logo cedo, a diretoria pode passar para novos
desafios e estratégias antes que a mensagem inicial
tenha chegado à organização inteira.

A maioria dos programas voltados ao pessoal e
projetados para respaldar uma transformação busca
combinar treinamento e desenvolvimento com o ali-
nhamento e o engajamento dos funcionários duran-
te o período de lançamento. Eventos para o pessoal
durante o lançamento — em geral realizados fora da
empresa — normalmente tomam vários dias, às ve-
zes uma ou duas semanas. Mas nada disso dará frutos



se o líder (a) demorar muito para realizá-los ou (b)
deixar de envolver e alinhar o pessoal desde o início.

O presidente de uma fabricante mundial de semi-
condutores submetida a uma reestruturação passou
meses com os três escalões superiores da gerência de-
finindo os pilares da transformação antes de decidir
que era hora de incluir no processo os 50 mil funcio-
nários que a empresa tinha mundo afora. O presiden-
te decidiu montar uma equipe de profissionais de RH
para liderar o lançamento global de um programa
de cinco dias para comunicação e desenvolvimento
de competências. Já garantir o envolvimento, o ali-
nhamento e o comprometimento do pessoal com as
novas iniciativas foi relegado a um programa subse-
quente. Quando esse segundo programa por fim che-
gou a todo o pessoal, quase dois anos haviam passado
e a empresa já entrava na fase seguinte da contínua
transformação. Já que os funcionários tinham recebi-
do extenso treinamento antes de serem devidamente
doutrinados, muitos não sabiam ao certo o que fazer
no dia a dia para contribuir para a primeira fase de
transformação da empresa.

Uma solução muito melhor seria aplicar em rá-
pida seqüência, a todo o pessoal, um programa de
alto envolvimento. Comparemos a abordagem des-
crita acima à experiência de um grande varejista
que levou semanas apenas para envolver e alinhar
seus 40 mil funcionários ao redor do mundo com
os planos e iniciativas de transformação. No pri-
meiro dia do programa, os vice-presidentes regio-
nais (executivos três níveis abaixo do presidente
que, durante três meses — sem folga —, tinham
participado do lançamento intensivo) se reuniram
numa sala com gerentes de seus distritos. Uma a
uma, foram apresentadas as principais iniciativas.
Em seguida, e antes de facilitar uma discussão so-
bre a contribuição que os gerentes distritais po-
deriam dar, os vices regionais, sentados em me-
sas com suas equipes, declararam o compromisso
que tinham assumido de promover cada iniciativa.
Ao fim do dia, todos os participantes converteram
aquele compromisso preliminar em ação em suas
áreas imediatas de responsabilidade. Em uma se-
mana, os gerentes distritais se reuniram com os vi-
ces regionais para finalizar seus compromissos; du-
as semanas depois disso, se reuniram durante um
dia com todos os gerentes de loja em seus distritos
e fizeram o mesmo processo, que os gerentes então
repetiram com suas equipes. O programa terminou
com um evento de três horas na empresa inteira —
numa manhã de domingo, bem antes que as portas

dos mais de 800 estabelecimentos da rede fossem
abertas ao público.

As discussões foram inteiramente dedicadas a pro-
mover a rápida adesão de gente de todo escalão ao
lançamento e estabelecer uma linha clara de respon-
sabilidade pelas principais iniciativas de transforma-
ção de alto a baixo na organização. Fora tomada a
decisão consciente de adiar iniciativas essenciais de
capacitação e desenvolvimento até que gerentes e
funcionários estivessem engajados e comprometidos,
pois então estariam todos mais motivados a aprender.
A seqüência inteira do alto envolvimento levou me-
nos de dois meses para ser concluída.

SEXTO FREIO

Perda de foco durante a execução
Depois de angariar o apoio de executivos e funcio-
nários para a reinvenção, é importante mantê-los
focados na jornada com o uso de metas intermediá-
rias concretas e visíveis. A última coisa que se deseja
é que a turma que liderou as fases de planejamento
e lançamento comece logo cedo a perguntar "Já che-
gamos?". É algo crítico, pois quanto mais intenso e
instigante o lançamento da transformação, mais di-
fícil pode ser sustentar altos níveis de energia, foco
e desempenho.

Depois do trabalho de alinhamento e comprome-
timento nas sessões acima descritas, é preciso que to-
dos realmente arregacem as mangas para honrar o
compromisso assumido. Às vezes, a transição do pla-
nejamento para a ação é vista, erroneamente, como o
abandono das grandes idéias que marcaram a fase de
lançamento. Com as obrigações rotineiras voltando
ao centro do palco no primeiro trimestre da fase de
execução, velhos hábitos podem aos poucos se infil-
trar no sistema. Líderes que haviam começado a tra-
balhar de forma mais aberta e participativa podem
retomar o estilo de comando e controle ou voltar a
atenção para outras atividades importantes. Priorida-
des estabelecidas na fase de lançamento serão ques-
tionadas à medida que as pessoas respondem à pres-
são mais imediata de cumprir metas táticas.

Aqui, o líder talvez sinta que fez sua parte e que
chegou a hora de a equipe partir para a execução. O
certo, contudo, é que siga defendendo ativamente as
iniciativas de transformação, mostrando com o pró-
prio comportamento o que deve ser feito. Além disso,
deve resistir à tentação de estar sempre soltando no-
vas idéias para provocar ou estimular o pessoal.

A transição do lançamento para a execução é su-
jeita a três depressões previsíveis. Evitá-las totalmente



não é possível. O que dá, sim, é para identificá-las — e
com isso líderes executivos e gerentes gerais podem
minimizar seu impacto no esforço de transformação.
Assim que ouvir alguém exclamar "Ei, o pior já pas-
sou", pode saber que a primeira delas está prestes a
começar. Eis algumas dicas para superá-las.

Depressão pós-lançamento. Pode ser difícil pa-
ra um líder passar de um papel visionário para o de

"lastro e quilha" mas isso é justamente o necessário
após um forte lançamento, pois a verdadeira transfor-
mação está ligada à execução. O líder-mor tem de se
certificar de que gerentes em todos os níveis recebam
e transmitam uma mensagem coesa sobre a neces-
sidade de conduzir as principais iniciativas de trans-
formação da forma acordada. Um jeito de indicar a
passagem para o modo de execução é iniciar reuni-
ões semanais da equipe com um exame do progresso
das iniciativas de transformação, chamando atenção
para pessoas e planos que perderam alinhamento e
apontando lições a serem prontamente partilhadas.

Essa conduta observável da parte da liderança vai
renovar a crença de que a cúpula está cumprindo o
prometido, levar todos a acreditar que estão no cami-
nho certo e reforçar a responsabilidade e os compro-
missos assumidos durante o planejamento. Tal con-
duta vai manter a energia da transformação elevada
e a atenção de todos onde deve estar.

Excesso de confiança no meio do caminho. A
próxima grande depressão normalmente ocorre de-
pois de passados dois pontos de controle trimestrais.
As iniciativas de transformação já são bem compre-
endidas e os resultados começam a aparecer. Uma
sensação de calmaria pode se instalar.

Não ligue, contudo, o piloto automático. Haverá
desafios de execução inesperados. O modelo de ne-
gócios terá de ser burilado e será preciso ajustar ini-
ciativas com base em lições aprendidas no início da
execução. Com a excitação do lançamento se esvain-
do, certos executivos podem voltar a defender méto-
dos antigos e conhecidos, mais ao seu gosto e mais
alinhados com sua capacitação presente. Se o líder
não tomar uma atitude para afirmar o compromisso
com a transformação — compromisso tão laboriosa-
mente obtido —, outros líderes podem tentar derru-
bar por terra todo o esforço feito para focar o pessoal
e lançá-lo no novo caminho.

Aqui na metade do caminho, um dos maiores de-
safios é manter o processo de transformação focado,
energizado e estimulante. Além de realizar uma ri-
gorosa avaliação do processo de transformação nesse
momento, uma forma eficaz de aumentar tanto sua

velocidade como sua tração é realizar reuniões tri-
mestrais de controle com líderes dos três escalões su-
periores — e, imediatamente em seguida, promover
mini-intervenções por toda a empresa.

Uma intervenção dessas não precisa ser um
evento caro, demorado, produzido demais. Aliás, é
melhor que tome apenas uma ou duas horas por
trimestre e seja integrada diretamente às ativida-
des normais. Supervisores de um canteiro de obras,
por exemplo, podem ter uma conversa com o pes-
soal antes do início do expediente, enquanto divi-
dem um lanchinho informal no local. O importante
é manter todos, não só altos executivos, envolvidos
e informados, para que possam fazer ajustes quan-
do necessário para acelerar o progresso.

Suposição de movimento perpétuo. Com o pri-
meiro ano da transformação chegando ao fim, mui-
tos executivos sucumbirão à presunção do moto per-
pétuo — a tese de que as coisas seguirão progredindo
se a empresa simplesmente mantiver o plano de ação
do primeiro ano. Certos executivos até dirão: "Não
passemos por tudo aquilo de novo!". O fato, porém, é
que é preciso lançar um novo olhar sobre tudo.

Para inaugurar com tudo o segundo ano de exe-
cução, será preciso uma espécie de "reprise" do lan-
çamento. Agora que a organização fez um extenso
test-drive das iniciativas de transformação, a equipe
de liderança deve reexaminá-las — e o raciocínio
por trás delas — e valer-se da experiência de todos
para fazer modificações embasadas. Tendo passado
por tudo isso antes, a equipe de liderança deve ser
capaz de promover essa reprise de forma rigorosa,
mas racionalizada.

QUALQUER FREIO desses pode, sozinho, provocar a
paralisação súbita do processo de transformação da
empresa e de aspirações correlatas de avanço no de-
sempenho. Certos métodos sugeridos para soltar es-
ses freios podem parecer contraintuitivos. À primeira
vista pode não ser óbvio, por exemplo, que é possível
acelerar a mudança com uma pausa para estabelecer
uma "passagem segura" ou a reserva de um tempo
para o diálogo estruturado, ou que é possível realizar
uma vasta transformação ao restringir seu foco a um
punhado de iniciativas muito importantes. Mas as tá-
ticas discutidas neste artigo irão ajudá-lo a planejar e
executar com rapidez uma reinvenção empresarial
que realmente emplaque. Essa é uma nova disciplina
que todo presidente e todo gerente geral terão de do-
minar para poder triunfar no século 21.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 1, p. 32-39, jan. 2010.




