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Se sua empresa precisa de uma transformação radical para sobreviver, é improvável que 
uma resposta unidimensional (demissões em massa ou um novo aporte de recursos 
fi nanceiros) consiga gerar os fundamentos para resultados positivos.

De acordo com nossa experiência e com base em uma pesquisa, mudanças revolucionárias 
bem-sucedidas em empresas exigem uma reação capaz de contemplar três dimensões dos proble-
mas organizacionais: a revisão da situação fi nanceira, da estratégia e do moral corporativo.

Com freqüência, os verdadeiros mestres das transformações radicais atacam essas três 
frentes simultaneamente e por meio de processos altamente velozes. De acordo com um 
estudo realizado pela Bain & Company para avaliar as alterações ocorridas na última década 
em 21 empresas de alto desempenho, as mudanças radicais de maior êxito aconteceram 
em menos de 20 meses.

As principais alterações gerenciais foram 
promovidas logo no início. Para transfor-
mar os aspectos relacionados a fi nanças ou 
estratégia, deslocou-se o foco para os resul-
tados, em vez de se apostar na elaboração 
de práticas de mudança. E, para recuperar 
o moral corporativo, os presidentes das 
empresas recorreram a discursos, eventos 
e incentivos com objetivo defi nido, o que 
resultou na elevação do ânimo dos execu-
tivos e colaboradores.

Na realidade, as 21 empresas estudadas 
pela Bain (todas adotaram essa abordagem) 
tiveram suas ações valorizadas em média 
em 250%, no decorrer e logo depois do 
processo de transformação (em alguns 
casos, o aumento do valor das ações foi 
superior a 1.000% ao ano). Os cinco 
primeiros colocados no ranking anual de 
valorização de ações superaram a marca 
dos 250%.

Pesquisa prova que mudanças bem-sucedidas dependem 
da revisão de três áreas: fi nanceira, estratégica e pessoal. 
Estudo Bain & Company

 Demitir pessoas para cortar custos nunca será algo sufi ciente para 
que uma empresa consiga dar a “volta por cima”. Segundo este artigo, 
não é possível mudar realmente agindo sobre apenas uma dimensão. 
É preciso obrigatoriamente somar esforços em três frentes: na área 
fi nanceira, na estratégia e no ânimo dos funcionários.

 Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pela fi rma de 
consultoria Bain & Company com 21 empresas de alto desempenho 
que se reinventaram com sucesso (com ações valorizadas em média 
em 250%). As possibilidades de êxito, de acordo com a pesquisa, 
aumentam muito se as três frentes são atacadas simultaneamente e 
de forma rápida. As mudanças radicais com os melhores resultados, 
retratadas no estudo, ocorreram em menos de 20 meses.

 Este artigo cita algumas das empresas pesquisadas, como a companhia 
australiana de telecomunicações Optus, o grupo editorial europeu Reed 
Elsevier e a fabricante de produtos para lentes de contato Wesley Jessen. 
O texto é assinado pelo presidente do conselho de administração da 
Bain, Orit Gadiesh, em conjunto com os consultores Stan Pace, da fi lial 
de Dallas, EUA, e Paul Rogers, de Londres, Reino Unido. 

SINOPSE

Por onde 
começar

“Não existe nada mais difícil de assumir, mais arriscado de dirigir ou mais incerto quanto 
ao sucesso do que a introdução de uma nova ordem das coisas” (O Príncipe, Maquiavel).
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A transformação financeira
A primeira medida para iniciar um processo de transformação empresarial consiste 

em reforçar o balanço financeiro e a situação do caixa. Com uma visão clara do que está 
acontecendo, os executivos podem dedicar-se a estabelecer metas financeiras realistas e 
ações capazes de revelar, dia após dia e semana após semana, se a empresa caminha no 
rumo certo.

Vejamos o caso da Optus Communications, segunda maior empresa australiana do setor 
de telecomunicações. Após um início promissor em 1992, a companhia enfrentou diversos 
problemas em meados da década de 1990, entre eles o fim do duopólio da telefonia na 
Austrália, uma filial que só perdia dinheiro, uma IPO (sigla em inglês para oferta inicial 
de ações) sempre adiada e a constante alternância de executivos na presidência. Em 1996, 
esses problemas culminaram em um assustador prejuízo equivalente a US$ 667 milhões em 
valores brutos (sem descontar os impostos), e, em junho do ano seguinte, os acionistas quase 
pediram a liquidação da empresa.

No entanto, em vez de decretar a morte da Optus, os investidores identificaram 
os sinais de que se tratava de uma organização rentável. Sua primeira medida foi 
demitir o presidente e contratar uma nova equipe gestora. A filial que ca sava pro-
blemas, a Optus Vision, foi incorporada e teve seu “vazamento” de caixa control 
do. Foi lançado o “Projeto Equilíbrio”, com vistas a aproveitar várias oportunidades  
no curto prazo, e esse rendeu US$ 260 milhões. A folha de pagamento da Optus foi total-
mente remodelada.

Por meio da rápida indicação dos talentos capazes de sanar as finanças e de recuperar 
a saúde da empresa nessa área, a Optus liberou os outros executivos para se concentrar na 
estratégia e para angariar o apoio dos colaboradores. A empresa adotou um programa de 

distribuição de ações entre os funcionários, e os objetivos e incen-
tivos da equipe gerencial sênior foram totalmente reformulados. 
Finalmente, a tão atrasada IPO foi realizada –e tudo isso aconteceu 
em um ano.

Em 2001, a Optus apresentou o quarto ano consecutivo de 
lucros e figurava entre as dez maiores empresas australianas em 
capitalização de mercado. Em setembro do mesmo ano, foi com-
prada pela Singapore Telecom por mais do que o dobro do preço 
da IPO, incluindo os US$ 9 bilhões em valor ao acionista, gerados 
desde o início do processo de transformação. Após uma transição 
desafiadora, a Optus continuou a surpreender o mercado com 
um forte crescimento anual de dois dígitos e hoje é considerada a 
“menina dos olhos” da Singapore Telecom.

A transformação da estratégia
Diante de um quadro de dificuldades, muitos executivos seniores 

se comportam como se suas empresas pudessem se “reconfigurar” 
continuando a fazer as mesmas coisas e a perseguir os mesmos 
objetivos com menos pessoas. Mas não é assim: relatos de transfor-
mações radicais bem-sucedidas –e sustentáveis– em geral envolvem 
um reposicionamento estratégico substancial.

Vale enfatizar que até a estratégia mais sensata não obtém 
êxito se faltar capacidade, o que requer uma equipe gerencial 
qualificada. As transformações de sucesso incluem, na maioria, 
a substituição de líderes incapazes de adequar seu desempenho 
aos novos padrões da empresa ou de se comprometer com o novo 
rumo da companhia.

Quase todas as 21 transformações exemplares estudadas pela 
Bain envolveram substituições substanciais na equipe gestora. 

Como promover  
uma mudança radical

NA ÁREA FINANCEIRA:
 Estabilize o fluxo de caixa.
 Fortaleça o balanço financeiro  
da empresa.

NA ÁREA ESTRATÉGICA:
 Desenvolva uma estratégia clara e 
convincente.

 Comunique sua essência.
 Substitua os executivos incompatíveis  
com ela.

 Tome cuidado para não adotar 
“automaticamente” medidas como 
demissões em massa ou downsizing 
constante.

NA ÁREA PESSOAL:
 Recupere a confiança, a dignidade e o vigor 
na cultura da empresa.

 Esclareça aos funcionários quais são os 
principais fatores de sucesso e celebre com 
eles as conquistas.

 Reconheça os funcionários inovadores  
e de alto desempenho, e livre-se dos 
ineficientes.



HSM Management 46 setembro-outubro 2004

DOSSIÊ

No caso da Optus, 14 dos 15 altos executivos foram trocados. Na Continental Airlines, um 
comentado caso de transformação bem-sucedida que ocorreu no final da década de 1990, 
50 dos 61 executivos superiores foram dispensados nos primeiros meses da transformação 
da empresa –e foram substituídos por 20 novos profissionais. No grupo editorial europeu 
Reed Elsevier, o presidente Crispin Davis substituiu 11 dos 12 executivos mais graduados em 
1999, durante um processo de mudança que durou menos de dois anos e levou a Reed da 
condição de empresa turbulenta e de baixo desempenho à posição de um dos destaques do 
mercado de ações.

“Era óbvio que a direção tinha de estar errada para uma empresa como essa apresentar 
resultados tão ruins”, revelou Davis. Mudar as pessoas pode ser bastante doloroso para toda a 
empresa. Muitas vezes, os executivos mais graduados se encontram na difícil situação de ter 
de afastar amigos próximos. Mas, como revela a pesquisa, essa medida extremamente árdua 
também é um dos principais componentes de uma transformação consistente.

A pesquisa da Bain revela ainda que, se a demissão da alta gerência está intimamente 
relacionada com mudanças bem-sucedidas, estas não requerem a demissão de um número 
maciço de funcionários.

A transformação do moral
O terceiro aspecto é o atento cuidado dedicado ao moral dos colaboradores em tempos 

de renovação. Diante de grandes modificações ocorrendo ao redor, os funcionários tendem 
naturalmente a demonstrar resistência (ainda que involuntária) às iniciativas transforma-
doras. Em empresas que se reestruturam e se transformam para escapar da falência –co-
mo aconteceu recentemente com o Kmart ou a Polaroid–, é comum que os funcionários 
apresentem baixa auto-estima. Em ambos os casos, a liderança deve agir para recuperar o 
ânimo coletivo.

Kevin Ryan, presidente da Wesley Jessen, fabricante de produtos para lentes de contato, 
afirma que é preciso restaurar a confiança, a dignidade e o vigor na cultura da empre-
sa. Para começar, deve-se fazer da organização um lugar no qual as pessoas gostem de 
trabalhar, além de demonstrar e exigir honestidade em todos os níveis. Outra medida 
importante é transmitir um conjunto de mensagens claras e firmes aos colaboradores –e 
repeti-las várias vezes.

Ryan sabe do que está falando. A Wesley Jessen era uma divisão deficitária do conglome-
rado da área de saúde da Schering-Plough que passou por um management buyout (aquisição 
da empresa por seus gestores) em junho de 1995, com pouca possibilidade de sobrevivência. 
Ryan e sua equipe rapidamente implantaram transformações estratégicas e financeiras, 
como a redistribuição dos ativos e o reposicionamento do negócio como fornecedor de 
produtos para lentes de contato. A iniciativa tirou a empresa da concorrência direta com 
gigantes como a Johnson & Johnson e a Bausch & Lomb, que fabricam lentes de contato 
em grande escala.

No entanto, alguns observadores apontam a capacidade de Ryan em revigorar a energia dos 
colaboradores como o grande fator para que a empresa recuperasse a visão 20/20 (jargão da  
área para designar a visão normal). Para isso, foram necessários o grande carisma e as habi- 
lidades de comunicação de Ryan. “Vocês estão aqui porque querem”, disse ele algumas vezes 
a seus colaboradores (da alta gerência ao chão de fábrica). A mensagem era: aqueles que não 
acreditavam que a empresa tinha condições de se recuperar estavam livres para ir embora. 
Os que permanecessem o fariam por acreditar que as perspectivas eram boas caso todos se 
empenhassem.

Ao mesmo tempo, Ryan transmitia uma mensagem bastante concisa aos colaboradores 
que optavam por ficar na empresa. “É preciso se comunicar de modo realmente simples”, 
aconselha ele hoje. “As pessoas já estão passando por uma situação traumática e não se 
pode ignorar isso. Definimos quatro direcionamentos em sete palavras: ‘Gerar volume. 
Gastar eficientemente. Assumir responsabilidade. Dinheiro’. É isso o que todos temos de 
fazer, só isso.”

As transforma-
ções de sucesso 
incluem,  
na maioria,  
a substituição  
de líderes  
incapazes de 
adequar seu  
desempenho 
aos novos  
padrões da 
empresa
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Ryan e sua equipe desenvolveram iniciativas a partir dos direcionamentos definidos e as 
transmitiram em mais detalhes aos executivos envolvidos. No entanto, na hora de comunicar 
a missão para a ampla base de colaboradores, as mensagens eram concisas, simples e repetidas 
à exaustão.

O presidente e sua equipe tomaram diversas iniciativas com o objetivo de criar um am-
biente no qual as pessoas gostassem de trabalhar. Eles partilhavam os êxitos: um “quadro da 
vitória” instalado na lanchonete da empresa divulgava as novas campanhas publicitárias, os 
recordes de vendas e as imagens de astros de Hollywood usando lentes de contato Wesley 
Jessen em seus filmes.

Cada seis meses a empresa sorteava um veículo do modelo Saturn, mas os bilhe-
tes para participação do evento só eram acumulados se o colaborador apresenta 
se um desempenho perfeito naquele mês. “Isso resolveu rapidamente nosso pro-
blema de produção”, revela Ryan. Também se implantou um “tribunal informal”, 
segundo o qual os funcionários se multavam uns aos outros em pequenos valores 
de acordo com os erros cometidos –e tudo num ambiente de diversão, como garante o 
presidente da Wesley Jessen. O resultado das “multas” era enviado para uma instituição 
de caridade local.

Segundo Ryan, mais importante do que a diversão foi a implantação do 
“princípio ELM”, instituído por ele assim que assumiu o posto de presidente 
da empresa. A sigla deriva dos princípios de ética, legalidade e moral, que se  
tornaram os principais valores da empresa. A iniciativa carregava implicitamente a idéia de 
uma honestidade e abertura totais com e entre os colaboradores, mesmo no que se referia 
às notícias ruins.

Liderando pelo exemplo, Ryan informava os funcionários toda vez que havia uma redução 
de custos ou corte de pessoal –e explicava os motivos daquilo. Ele também fez questão de com-
partilhar os resultados financeiros da empresa com os funcionários, algo que a administração 
anterior não tinha feito e que não precisava fazer (afinal, tratava-se de uma empresa de capital 
fechado).

Como se verificou mais tarde, a política adotada por Ryan foi muito eficiente para elevar 
o moral do pessoal: de um prejuízo anual de US$ 40 milhões, a empresa passou a apresentar 
lucros no primeiro mês da administração de Ryan e teve um consistente registro de resul-
tados positivos ao final de cada trimestre até ser adquirida pela CIBA Vision, da Novartis, 
em outubro de 2000. Além disso, a Wesley Jessen foi comprada por US$ 785 milhões, o que 
representa um aumento de 2,7 vezes em relação ao valor obtido na IPO realizada em 1997, 
de US$ 290 milhões. Hoje a empresa é a maior fabricante de produtos para lentes de contato 
de todo o mundo.

Rapidez, foco e profundidade
As mudanças radicais que obtiveram sucesso ocorreram em empresas de porte e estrutura 

distintos. O estudo da Bain incluiu companhias de setores diversos, grandes e pequenas, de 
capital aberto e fechado, diversificadas e especializadas, regionais e internacionais. Os desafios 
enfrentados por essas empresas variaram da tentativa de sobreviver à desaceleração do cresci-
mento para redefinição da atividade. Em comum, elas tiveram o fato de se recusar a cometer 
o maior erro possível num processo de transformação: não conseguir agir com a rapidez, o 
foco e a profundidade necessários para salvar a própria pele. 

© Strategy and Leadership

As empresas  
de sucesso 
se recusam 
a cometer o 
maior erro 
possível num 
processo de 
transformação: 
não conseguir 
agir com  
a rapidez,  
o foco e a  
profundidade  
necessários 




