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Perceber a necessidade de mudança não é tarefa simples. Principalmente quando tudo vai bem ou 
"quase". Na verdade, nem a crise financeira é condição sine qua non para que uma empresa se 
empenhe na melhoria radical de seu desempenho. Muitas organizações bem-sucedidas cumpriram 
essa tarefa mesmo sem estarem vivendo uma crise. No Brasil, ainda temos o fenômeno do 
"subdesempenho satisfatório", que pode escamotear uma patologia. Em determinados momentos, 
o sucesso pode levar alguns dirigentes à arrogância, que esconde tanto os sinais de problemas 
quanto as oportunidades futuras de negócios.  
 
Pesquisa que realizamos em parceria com Sumantra Ghoshal, professor da London Business 
School, com empresas classificadas entre  as 500 Maiores e Melhores, revela que, a portas 
fechadas e individualmente, muitos dirigentes demonstram ter consciência do "subdesempenho 
satisfatório" de suas empresas. Ou seja, sabem que a organização não tem a performance que 
poderia ou deveria ter, mesmo que às vezes não conheçam as razões. Mas, no intenso jogo de 
poder que se estabelece em muitas circunstâncias, um indivíduo pode tomar decisões 
empresariais baseadas no desejo de manter sua posição. Seja porque não tem clareza suficiente 
do papel que seu ego desempenha nesse processo e escamoteia a discussão no âmbito coletivo, 
seja pela impossibilidade de admitir publicamente o que vê. É relativamente fácil para uma 
organização bem-sucedida negar a realidade dos fatos. A empresa se movimenta por inérc ia, 
atribuindo a fatores externos os indícios de seu desconforto. Diante de um declínio de 
performance, tudo é justificado e a ambição é reduzida. Os dirigentes das empresas devem estar 
permanentemente alertas a esse fenômeno. Se não agirem no tempo certo - provavelmente em 
meio a crises - a empresa pode não resistir.  
 
E como enxergar a situação e fazer a mudança no tempo certo? É claro que não existem fórmulas 
prontas. O líder precisa conhecer a história de outras empresas e discuti-la com sua equipe. Mais: 
tem de conhecer a si mesmo, seus pontos fortes e fracos. A mudança exige a coragem e a 
ousadia de uma grande aposta, com o gerenciamento cuidadoso dos pequenos detalhes. Além 
disso, para lidar com o lado "doce" e o lado "azedo" da mudança, é necessário ter boa resistência 
emocional. O lado azedo inclui venda de ativos, corte de portfólio, mudança de pessoas e até 
demissões, quando necessário. O líder tem de estar consciente de que o sofrimento gerado 
precisa ser tratado adequadamente. Como? Com uma consistência entre discurso e prática, que 
ajuda a disseminar o sentimento de justiça. Todas as pessoas envolvidas devem reconhecer que 
as decisões não são arbitrárias e que não existe perseguição pessoal.  
 
O velho provérbio "falar é fácil, fazer é que são elas" tem lá seu fundo de verdade. São muitas 
barreiras, mas devemos reconhecer que os principais gargalos costumam estar no topo da 
hierarquia das empresas. O requisito essencial para realizar grandes mudanças ainda é o total 
comprometimento dos altos dirigentes com desempenho futuro extraordinário.  
 
Conheça, ou melhor, confronte histórias de outras empresas com a sua e medite a respeito de 
cada uma delas. Você compreenderá melhor, pela experiência de outros, as mensagens que seus 
colaboradores muitas vezes não conseguem dizer diretamente a você. Desconfie muito quando 
todos concordarem sempre com você - pode ser apenas sinal da solidão do poder.  
 
Aprimore sua história, tenha coragem e ousadia para apostar alto. Não é fácil visualizar o futuro, 
desafiar regras do negócio por meio da inovação e do empreendedorismo. Porém, há experiências 
e resultados positivos que podem comprovar o sucesso da iniciativa. Gestão de mudanças se 
baseia em crença, paixão e muita persistência. Empresas como Banco ABN-AMRO Real, 
BankBoston, Caloi, Coteminas, Embraer, Gerdau e Natura, que fizeram parte da nossa pesquisa, 
estão buscando construir seu caminho de forma sustentável. Cada uma à sua maneira, que será 
sempre única e singular. Pense nisso.  
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