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Introdução
De que maneira os líderes estão respondendo a um ambiente econômico
e competitivo como jamais houve anteriormente? Para responder a isso,
conduzimos entrevistas presenciais com 1.541 CEOs, gerentes-gerais e
líderes do setor público, incluindo 124 participantes do setor de produtos
de consumo de 26 países.1 Essas conversas oferecem informações valiosas
das agendas e ações dos líderes globais.
Figura 1
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Longo prazo
Desempenho em estado estacionário

Estrutura de análise de desempenho
Os CEOs de alta performance
representam organizações de
diferentes setores e de todas
as localizações geográficas.

CEOs de alta
performance

Primeiros 50%
Curto prazo
Desempenho durante crises

Observação:
O desempenho de curto prazo se refere
ao crescimento de um ano na margem
operacional. O desempenho de longo prazo
se refere ao crescimento de quatro anos
na margem operacional.

Em nossos três estudos globais anteriores de CEOs, estes líderes disseram,
consistentemente, que lidar com a mudança, era o desafio mais urgente.
Em 2010, identificamos um novo desafio: a complexidade. Os CEOs nos
disseram que operam em um mundo cada vez mais volátil, incerto e
complexo. Vários compartilharam a opinião de que mudanças incrementais
não são mais suficientes.
Realizamos extensas análises estatísticas e financeiras, incluindo
uma comparação de respostas dos CEOs com base no desempenho
financeiro. As organizações que apresentaram um bom desempenho
durante condições econômicas boas e ruins – nós a chamamos de
“CEOs de alta performance” – abordam a complexidade de modo
diferente das que obtiveram um desempenho menos eficiente.
A Figura 1 ilustra como as organizações de alta performance se
classificaram nas posições da primeira metade para o período de longo
prazo, de 2003 a 2008, e para o período de curto prazo, de 2008 a 2009.
As organizações mais bem-sucedidas estão usando abordagens
completamente novas para explorar novas oportunidades e superar
os desafios para o crescimento. Quatro descobertas principais surgiram
de nossos diálogos:
A grande maioria dos CEOs antecipa uma complexidade ainda
maior no futuro e mais da metade duvida de sua habilidade em
gerenciá-la. Mas há uma enorme disparidade entre a amostra geral e os
CEOs de alta performance, que transformaram a crescente complexidade
em vantagem financeira nos últimos cinco anos.
Os CEOs acreditam que a criatividade é a qualidade de liderança
mais importante. Líderes criativos incentivam a experimentação em toda
a sua organização. Eles também planejam a realização de mudanças de
modelos de negócios mais profundas a fim de concretizar suas estratégias,
assumir riscos mais calculados e continuar inovando no modo como
lideram e se comunicam.
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As organizações do setor de bens e produtos de consumo mais
bem-sucedidas criam em conjunto produtos e serviços com
clientes e consumidores. Elas também integram clientes em processos
importantes e se esforçam para criar informações mais úteis a partir da
abundância de dados disponíveis. O objetivo final é a obtenção de níveis
superiores de proximidade com o cliente e o consumidor. Empresas
inovadoras também estão explorando com eficácia novos canais,
para um envolvimento maior e mais direto de seus clientes finais
e também para permanecer em sintonia com os mesmos.
Os líderes de mais alto desempenho gerenciam a complexidade
em nome de suas organizações, clientes e parceiros. Eles fazem
isso simplificando operações e produtos e aumentando a eficiência para
mudar a forma de trabalhar, acessar recursos e penetrar mercados em
todo o mundo. Os líderes hábeis esperam gerar 20% mais receita futura
oriunda de novas fontes do que outros CEOs.

Um mundo drasticamente diferente
Economias, empresas, sociedades e governos cada vez mais
interconectados fizeram nascer novas e inúmeras oportunidades.
Porém essa maior conectividade também criou interdependências fortes –
e, muito frequentemente, desconhecidas. O novo ambiente econômico,
concordam os CEOs, é substancialmente mais volátil, muito mais incerto
e cada vez mais complexo. Curiosamente, as opiniões sobre a força e o
impacto dessas mudanças diferem de acordo com a posição privilegiada.
Entender as diferenças marcantes que surgem em cada região se torna
mais importante em um mundo cujas economias e sociedades estão
estreitamente ligadas. As organizações confrontam-se com essas diferenças
à medida que, cada vez mais, expandem suas operações para outras
fronteiras e diferentes regiões.
Um número surpreendente de CEOs do setor de bens e produtos de
consumo nos disse que se sente mal equipado para lidar com esse
mundo drasticamente diferente. Um total de 77% espera que o nível
de complexidade cresça significativamente nos próximos cinco anos,
mas apenas 52% acreditam que sabem como lidar com isso e ter
sucesso. Em resumo, os CEOs do setor de produtos de consumo
enfrentam uma “lacuna de complexidade” que apresenta um desafio
maior do que qualquer outro que tenhamos medido nos oitos anos em
que temos conduzido essa pesquisa.

Figura 2
A lacuna de complexidade
Os CEOs do setor de bens e produtos
de consumo preveem muito mais
complexidade do que se consideram
confiantes em lidar.
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No entanto, certas organizações apresentaram resultados sólidos nos
negócios, mesmo no recente período de retração econômica – e as pessoas
que as lideram sentem-se muito mais preparadas para a complexidade
que está por vir. Então, o que essas empresas de alta performance estão
fazendo para ter sucesso? Nossa extensa análise mostra que os CEOs
que se beneficiam dessa complexidade, incorporam uma liderança
criativa, reinventam o relacionamento com os clientes e desenvolvem
eficiência operacional.

Incorporar a liderança criativa
Em um mundo incerto e volátil, os CEOs percebem que a criatividade
triunfa sobre outras características de liderança. Líderes criativos se sentem
confortáveis com a incerteza e a experimentação para criar novos modelos
de negócios. Eles convidam à inovação de ruptura, estimulam os outros
a deixar abordagens desatualizadas e assumem riscos calculados. Têm
a mente aberta e são criativos na expansão de seus estilos de administração
e comunicação, para envolver a nova geração de funcionários, parceiros,
clientes e consumidores.
Os CEOs do setor de bens e produtos de consumo são adeptos ao
princípio de lidar com a incerteza; 58% usam processos contínuos de
planejamento estratégico , diferentemente de análises estratégicas anuais
formais, enquanto 35% preferem decisões rápidas. Os CEOs do setor
de bens e produtos de consumo também confiam menos no antigo estilo
hierárquico de liderança; 60% tendem a persuadir e influenciar, em vez
de comandar e controlar e 37% preferem a comunicação viral gerenciada
à comunicação hierarquizada de cima para baixo.

Figura 3
Estilo de decisão
Um número significativo de CEOs
do setor de bens e produtos de
consumo, como também de outros
setores, depende de decisões rápidas.
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Como você desenvolverá as capacidades críticas para acentuar a criatividade
em sua equipe de liderança?
De que formas você poderá explorar, premiar e integrar globalmente pontos
de vista diversos e fora do convencional?
Como você está desafiando cada elemento de seu modelo de negócios para obter
o máximo das oportunidades inexploradas?
De que forma você aproveitará os novos estilos, tecnologias e ferramentas
de comunicação para liderar uma nova geração de talentos e estimular
o pensamento inovador?
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“Com uma grande
organização, você não pode
influenciar 10 mil pessoas,
você precisa influenciar as
pessoas certas. As decisões
precisam ser baseadas em
fatos, com agilidade”.
CEO do setor de produtos
de consumo, Bélgica

Reinventar o relacionamento
com os clientes
Em um mundo totalmente interconectado, os CEOs priorizam, como
nunca, a proximidade com seus clientes. Para os CEOs do setor de bens
e produtos de consumo, esta proximidade também abrange o consumidor
final. De fato, empresas líderes experimentam e aproveitam novas
tecnologias para criar conversas e conexões multifacetadas. A globalização,
combinada com aumentos expressivos na disponibilidade de informações,
ampliou exponencialmente as opções dos clientes. Os CEOs disseram que
o envolvimento contínuo e a criação conjunta de novos produtos e serviços
com clientes e consumidores produzem um diferencial. Eles consideram
a explosão de informações a maior oportunidade para o desenvolvimento
de insights profundamente significativos e valiosos.

Figura 4
Foco na proximidade com o cliente
Quase todos os CEOs do setor de
bens e produtos de consumo colocam
a aproximação com os clientes como
a prioridade de suas agendas.

10%
mais

97%

Os CEOs do setor de produtos de consumo estão especialmente
determinados a colocar clientes e consumidores na posição de maior
destaque. “Conectar-se” para entender melhor, prever e fornecer a essas
pessoas o que elas realmente desejam é a prioridade para 97%. Os CEOs
da nossa amostra total, que colocaram a aproximação com os clientes
em primeiro lugar de suas agendas, também têm 29% mais probabilidade
do que outros CEOs de prever que a explosão de informações terá um
forte impacto em suas organizações nos próximos cinco anos e 18%
mais probabilidade de usar insights e inteligência para tornarem suas
estratégias reais. Para as empresas do setor de produtos de consumo,
reinventar o relacionamento com os clientes também engloba cada vez
mais explorar incisivamente novos canais para mercados que criam uma
conexão direta com o consumidor final.
De que novas formas você envolverá os clientes para aumentar o interesse
e a fidelidade e gerar novas demandas e novas fontes de receita?
Como você pode envolver os clientes com mais eficácia e diretamente no
desenvolvimento de produtos e serviços?
Você consegue ouvir seus clientes em meio à vasta quantidade de dados?
Consegue entender e agir com base nas informações?

88%

Amostra
total

Bens e
Produtos
de consumo
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Desenvolver eficiência operacional
Figura 5
Planos para simplificação
Os CEOs do setor de produtos de
consumo, como a maioria dos outros
CEOs, têm como objetivo simplificar
seus produtos e processos para
gerenciar a complexidade com mais
eficácia.

2%
menos

Em um mundo cada vez mais complexo, os CEOs estão aprendendo a
dominar a complexidade de incontáveis maneiras. Eles estão redesenhando
as estratégias operacionais para que suas empresas possam ter velocidade
e flexibilidade ideais. Estão aproveitando informações e percepções oriundas
de clientes e consumidores para incorporar valor a produtos, serviços
e interações, de forma sofisticadamente simples. E estão considerando
cuidadosamente a melhor maneira de aproveitar as eficiências globais
enquanto resolvem necessidades locais.
Os CEOs do setor de bens e produtos de consumo não são exceção;
47% estão se concentrando em simplificar seus produtos e operações
a fim de gerenciar melhor a complexidade. Os CEOs mais hábeis também
têm muito mais intenção de reduzir seus custos fixos e aumentar seus
custos variáveis, para que possam rapidamente expandir ou reduzir sua
estrutura.
De que formas você pode simplificar processos e desenvolver a agilidade
necessária para executar com rapidez?

48%

47%

Como sua organização pode se beneficiar de assumir mais complexidade em
nome dos clientes e cidadãos?
Como você integrará e analisará as informações oportunas para ganhar
insights, tomar decisões rápidas e permitir a correção de curso dinâmica?
Você implementou a flexibilidade de ativos e custos e definiu estratégias
de parceria para competir nos mercados escolhidos?

Amostra
total

Produtos
de consumo

Como capitalizar na complexidade
Para os CEOs do setor de bens e produtos de consumo e suas
organizações, evitar a complexidade não é uma opção; a opção está
em como responder a ela. Permitirão eles que a complexidade se torne
uma força esmagadora que retarda a capacidade de resposta, oprime
os funcionários e clientes ou ameaça os lucros? Ou será que eles têm
a liderança criativa, o relacionamento com os clientes e a eficiência
operacional para transformar a complexidade em uma vantagem real?
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Os insights combinados de nossas 1.541 entrevistas convidam os CEOs
e suas equipes a:

Incorporar
a liderança
criativa
s Adotar a ambiguidade
s Assumir riscos que

rompam com os modelos
de negócios já existentes
s Avançar além dos estilos
de gerenciamento do
“testado e comprovado”

Reinventar
o relacionamento
com os clientes
s Honrar os clientes sobre

todos os aspectos

s Usar a comunicação

bidirecional para manter a
sintonia com seus clientes

s Lucrar com a explosão

de informações

Desenvolver
eficiência
operacional
s6LPSOLĺFDUVHPSUHTXH

possível
sAdministrar a complexidade
sistêmica
s3URPRYHUDPHQWDOLGDGH
GHVHUU¾SLGRHĻH[ÊYHO
s%XVFDUHTXLOÊEULRHQWUH
global e local

Convidamos os líderes a utilizar este mais recente Estudo Global de CEOs
para provocar discussões contínuas sobre como superar os obstáculos
da complexidade e como prosperar por causa dela. À medida que sua
organização explora as muitas opções de capitalização da complexidade,
esperamos poder trabalhar com você.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre este estudo, entre em
contato com um dos líderes da IBM abaixo. Se preferir, visite
ibm.com/capitalizingoncomplexity ou envie um email para o IBM
Institute for Business Value, no endereço iibv@us.ibm.com.
Américas

Stephen Brown

stephen.m.brown@us.ibm.com

Ásia-Pacífico

Patrick Medley

pmedley@au1.ibm.com

Japão

Kazuhiro Anse

ansek@jp.ibm.com

Norte da Europa

Mark Yeomans

mark.yeomans@uk.ibm.com

Sul da Europa

Pascal Gaussen

gaussenp@fr.ibm.com

IBM Institute for Business Value

Guy Blissett

guy.blissett@us.ibm.com

“Simplificação e padronização
são estratégias-chave que
utilizamos há anos para
reduzir a complexidade
existente e futura”.
CEO do setor de bens
e produtos de consumo,
Estados Unidos

Como nossa pesquisa foi realizada
Entre setembro de 2009 e janeiro de 2010, entrevistamos
pessoalmente 1.541 CEOs, gerentes-gerais e líderes do setor
público, representando organizações de diferentes tamanhos
em 60 países e 33 segmentos de mercado, com a finalidade
de entender melhor seus desafios e objetivos. Nossa amostra
de resposta em cada região foi ponderada de acordo com
o Produto Interno Bruto (PIB) regional real de 2008.2
Também analisamos as diferenças entre empresas de melhor
performance financeira e outras organizações, com base em
seu desempenho de longo e curto prazo em relação às suas
similares, onde essas informações estavam disponíveis.
Utilizamos a taxa de crescimento anual composta com margem
operacional de quatro anos, de 2003 a 2008, para medir o
desempenho de longo prazo; e a taxa de crescimento com
margem operacional de um ano, de 2008 a 2009, para medir
o desempenho de curto prazo. Isso permitiu que identificássemos
as organizações de “alta performance” que conseguiram
melhorar suas margens operacionais a curto e longo prazo.

Sobre a organização de Estratégia e
Mudança da IBM Global Business Services
A organização de Estratégia e Mudança da IBM Global Business
Services é hoje uma das maiores organizações de consultoria
de estratégia do mundo. Os mais de 3.250 profissionais
dessa área da IBM ajudam os clientes a desenvolver, alinhar
e implementar sua visão e estratégias de negócios para motivar
o crescimento e a inovação.
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Notas e fontes
1

Por questão de legibilidade, nós nos referimos a esse grupo
coletivamente como “CEOs”.

2

Banco de dados do Panorama Econômico Mundial do FMI.
“PIB real regional de 2008”. Outubro de 2009. http://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx

Sobre o IBM Institute for Business Value
O IBM Institute for Business Value, parte do IBM Global
Business Services, desenvolve conhecimentos detalhados
estratégicos baseados em fatos para executivos de negócios
de alto nível, concentrando-se em problemas críticos específicos
de um setor ou ligados a vários setores diferentes. Este Estudo
Global de CEOs faz parte de nossa série de estudos contínuos
envolvendo líderes e executivos.
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