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Uma coisa é mudar estruturas emperradas, acomodadas e ultrapassadas. Outra é mudar por 
mudar, só para tentar ser "moderno", e com isso, em pouquíssimo tempo destruir o negócio  
 
 
Vocês já devem ter ouvido falar, se é que já não foram ardorosos usuários (ou vítimas) das 
palavras: "Reengenharia" e "downsizing" certo? Numa época empresário que não estivesse de 
braços dados com esses dois conceitos estava "por fora". Executivo, então, que não decorasse 
essas duas questões não tinha mais futuro na carreira. O grande mal é que esses padrões de 
pensamento não se dissipam velozmente, permanecem. E, muita gente boa, aqui pelo patropi, 
ainda anda com essas idéias na cabeça.  
 
Mas, vejam só que ironia: os criadores de ambas as terminologias, Michael Hammer 
(reengenharia) e Stephen S. Roach (downsizing, ou encolhimento...), mudaram. Hammer 
afirmou que "eu não levei em conta o suficiente a dimensão humana. Aprendi que isso é 
crucial!" Roach descobriu que o corte de custos incessantes é ruim para os negócios, 
afirmando: "Se você compete construindo tem um futuro. Se você compete cortando não 
tem".  
 
Numa pesquisa da Associação Americana de Gerência, concluiu-se que menos da metade das 
companhias que fizeram "encolhimento" nos anos 90 teve aumento de lucros nos anos 
seguintes. E muito menos empresas ainda tiveram aumento de produtividade. Em 
contrapartida outra pesquisa evidenciava que 90% das empresas de sucesso num período de 
dez anos têm estruturas "estáveis" sem mudanças traumáticas de chefes.  
 
Na verdade isso é o óbvio "ululante", ou "urrante", para chamar bem a atenção.Vivemos a 
sociedade do conhecimento em que o capital humano é a principal força do crescimento 
econômico, ao lado da habilidade e da atitude das pessoas. E, assistimos a um verdadeiro 
espetáculo de organizações demitindo seus funcionários mais experientes, sem perceber que 
estão perdendo parte da sua cultura corporativa e ? mais, muito mais, perdendo a habilidade 
de como fazer vendas, entregar as mercadorias, avaliar crédito e cobrança, fazer comunicação 
competitiva, pesquisar produtos etc.  
 
Uma coisa é mudar estruturas emperradas, acomodadas e ultrapassadas. Outra é mudar por 
mudar, só para tentar ser "moderno", e com isso, em pouquíssimo tempo destruir o negócio, 
acumular prejuízos e passar de um caixa positivo para uma dívida "impagável". Como diz o 
velho ditado alemão: "Mudar e mudar certo, são coisas muito diferentes".  
 
Produtividade deveria estar a serviço de uma nova ótica. Com os mesmos recursos atuais 
obter uma produção e um valor agregado extraordinariamente melhor. Essa seria a visão do 
crescimento com geração de empregos e desenvolvimento de um mercado mais sólido. Atuar 
na linha dos cortes e das despesas, isoladamente, qualquer contador bem instruído faz. 
Aumentar o valor empresarial com os ativos existentes, bem, isso já exige liderança, que sabe 
mudar e que jamais entra no conto dos modismos. Ainda bem que Hammer e Roach andaram 
se revendo a si mesmos...  
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