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O mundo vive um cenário de
intensas transformações econômi-
cas, sociais e políticas. Nesse con-
texto, analisar quais são as atuais
questões estratégicas relevantes
para as empresas, os desafios-cha-
ve de seus executivos e os seus
impactos nos resultados do negó-
cio são estrategicamente necessá-
rios e críticos para a formulação
de qual deverá ser o posiciona-
mento da empresa, bem como pa-
ra o melhor entendimento do que
os concorrentes e clientes estão
pensando e requerendo num mer-
cado em rápida evolução.

A IBM Business Consulting
Services, para entender melhor
as atuais tendências estratégicas
e os temas prioritários de negó-
cios nesse novo contexto de mer-
cado, realizou um estudo mun-
dial com mais de 450 presidentes
de empresas, cobrindo as princi-
pais geografias, setores da econo-
mia e empresas de diversos por-
tes. Esse estudo avalia as ambi-
ções e as preocupações centrais
que, na visão dos CEOs (princi-
pais executivos), impactarão as
organizações ao longo dos próxi-
mos três anos.

O estudo revela uma conver-
gência importante entre os pon-
tos de vista dos líderes entrevista-
dos sobre as prioridades estraté-
gicas das empresas: foco acen-
tuado em crescimento de recei-
tas; reconhecimento da relevân-
cia da agilidade organizacional e
necessidade de ações urgentes
para endereçar pontos críticos da
gestão de pessoas.

As constatações do estudo
apontam para um ponto de infle-
xão: como gerenciar as organiza-
ções, incorporando o senso de ur-
gência em seus DNAs e, ao mes-
mo tempo, prepará-las para pode-
rem crescer significativamente
nos próximos anos?

Quatro em cada cinco CEOs
acreditam que crescimento é a

melhor forma para alavancar per-
formance financeira. Por outro la-
do, a maioria também entende
que deve manter ênfase constan-
te em controle de custos. Trata-se
de um crescimento que tem em
seu bojo a gestão de risco.

A redução de custos aparece
em segundo lugar, para alavancar
a performance financeira, particu-
larmente para empresas euro-
péias e japonesas. Na opinião dos
CEOs as áreas de oportunidade
para o crescimento de receita têm
na sua essência a inovação.

Resposta rápida em tempo
real foi apontada como a priorida-
de número dois. Os presidentes
atestam que precisam ser capa-
zes de identificar, avaliar e res-
ponder mais eficientemente às
condições mutantes de mercados

e dos riscos. A maioria das em-
presas acredita, porém, que ainda
são limitadas e estão pouco pre-
paradas para responder a essas
condições instáveis.

Para os entrevistados, a captu-
ra e o uso das informações sobre
as necessidades e as preferências
dos clientes são competências re-
levantes para a resposta rápida e
reconhecem a necessidade de
criar processos de negócio adap-
táveis, que permitam responder
às necessidades de seus clientes
em tempo real. Além disso, eles
entendem a força e a importância
da tecnologia, e as fraquezas que
emergem quando suas empresas
estão atrás de seus competidores
neste quesito.

O desafio está na própria orga-
nização. Outro desafio significati-

vo (a terceira prioridade) está
na liderança e na capacidade
para mudar. 90% deles reco-
nheceram que crescimento e
inovação requerem mudanças
significativas que permeiam
toda a organização. A maioria
entende que a mudança preci-
sa acontecer no curto ou no
médio prazo (46 e 47% respec-
tivamente).

Porém, deficiências nas ha-
bilidades e capacitações (tan-
to organizacionais quanto na
força de trabalho em geral) pa-
ra gerenciar a mudança amea-
çam seriamente a agenda do
crescimento. A reeducação e
a retenção são vitais e a lide-
rança empresarial passa a ser
uma necessidade crescente.
Além disso, o desenvolvimen-
to de parcerias também é indi-
cado como relevante para
equacionar a necessidade de
capacitação. Os líderes têm
como objetivo transformar
suas empresas, mas a capaci-
dade interna é limitada.

O estudo levanta algumas
questões desafiadoras e pon-
tos de atenção queos CEOsde-
vem repensar:

- análise da prioridade dada
ao crescimento rentável, sus-
tentável e possível de ser ge-
renciado na agenda estratégi-
ca de sua organização;

- como criar a competên-
cia de resposta rápida e em
tempo real na organização,
bem como viabilizar proces-
sos adaptáveis;

- decidir como os líderes, o
pessoal interno e as suas capa-
citações estão impactando a or-
ganização; e quais as ações
que devem ser desencadeadas
no curto e no médio prazos pa-
ra favorecer o crescimento, a
inovação, o senso de urgência
e a adaptabilidade.
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iNÊS MIGLIACCIO

■ Rexam - A empresa britânica de emba-
lagens anunciou Lars Emilson como exe-
cutivo-chefe da companhia, cargo até
agora ocupado por Stefan Angwald.

■ Abipecs - O ex-presidente da Socieda-
de Rural Brasileira e ex-secretário de Po-
lítica Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, Pedro de Camargo Neto, vai coman-
dar a Associação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de Carne Suína.

■ HQS - A consultoria de TI contratou
Edelcy Costa para gerenciar a área de
Marketing.

■ Keero - Após passar pela direção de
Operações e Categorias do Lokau, Clau-
dio Gandelman assume como diretor-ge-
ral do portal de classificados exclusiva-
mente online: www.keero.com.br.

■ ANL - A Aliança Navegação e Logísti-
ca contratou José Antonio Cristóvão Ba-
lau para a diretoria de Operações, Logísti-
ca, Multimodal para a Costa Leste da
América do Sul.

■ Otis - Danilo Talanskas assumiu o car-
go de diretor-geral da Elevadores Otis. O
executivo retorna à empresa onde atuou
há seis anos como responsável pela unida-
de de novos equipamentos, exercendo,
em seguida, o posto de presidente da Ro-
ckwell Automation do Brasil. Do seu cur-
riculum também constam passagens pela
Kodak, Black & Decker e GE Sistemas
Médicos.

■ Bourbon - Cláudia Bieler é a nova ge-
rente de Comunicação Corporativa da Re-
de Bourbon de Hotéis & Resorts.

■ Emifor - Celso Morasco, ex-gerente
de Comércio Internacional do Pão de
Açúcar, foi contratado para alavancar as
exportações do grupo mineiro Emifor, fa-

bricante de cosméticos e produtos alimen-
tícios.

■ Assa - A empresa latino-americana de
consultoria e sistemas de gestão empresa-
rial, business intelligence e CRM, promo-
veu Márcio Caputo a diretor de negócios
de Indústria, Consumo e Varejo, área que
responde por mais de 50% do faturamen-
to no Brasil.

■ TM Solutions - Paulo Eduardo Delva-
le é o novo diretor de Operações.

■ Veritas - Após mais de quatro anos à
frente do marketing da Veritas Software
no Brasil, Christopher Cook assumiu o
comando da divisão para toda a América
Latina. Na nova função, o executivo pas-
sa a responder diretamente à sede da em-
presa, em Mountain View, na Califórnia.

■ Lan Professional - Beatriz Arends
Roschel é a nova gerente de Produtos
Cyclades e D-Link.

■ Fertimport - A empresa controlada pe-
la trading de soja Bunge tem novo diretor
comercial: Edson Gentile, que há mais de
18 anos integra a equipe de profissionais
da companhia, assumiu a direção comer-
cial em substituição a Mário Fróio, trans-
ferido para a Bunge Global Markets em
Miami (EUA).

■ RSCG - Javier Vale foi nomeado
CEO da Euro RSCG América Latina, em
substituição de Eduardo Plana.

■ Allied Domecq - O brasileiro Amador
de Carvalho foi nomeado presidente da
Allied Domecq Latino América. A em-
presa, cujo faturamento é de mais de US$
5 milhões por ano, é dona das marcas
Ballantine´s, Beefeater, Dunkin' Donuts
e Baskin-Robbins.

Colaborações podem ser envia-
das a ines@agestado.com.br
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