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“M
uda, tudo muda”, diz a música. E a frase 
não é estranha ao mundo corporativo. 
Empresas emblemáticas e grandes mar-
cas no mundo, por motivos diversos, em 
algum momento foram induzidas ou 
obrigadas a embarcar no caminho da 

transformação. Eles tiveram que fazer isso principal-
mente devido a mudanças nas regulamentações ou 
tendências de mercado.

DESAFIANDO  O 
STATUS QUO

Nokia, Fujifilm, 3M, Western Union, 
Xerox são apenas alguns exemplos de 
corporações que mudaram drastica-
mente o objeto de seus negócios. São 
histórias de empresas que consegui-
ram se reinventar, mas nem sempre 
isso acontece. Muitas simplesmente 
não conseguem se adaptar e desapa-
recem. Então, como você realiza uma 
transformação corporativa bem-suce-
dida? Em que ponto a decisão deve 
ser tomada? Como é o processo de 

conversão?

Essas perguntas tiveram 
respostas diferentes em 

momentos diferentes. 
Hoje estão enquadrados 
em um ambiente de no-
vas diretrizes em que, 
por exemplo, o severo pa-

pel de controle do regula-
dor tem sido assumido, em 

alguns casos, pela sociedade 
civil. A nova dinâmica de relacio-

namento entre empresas e consumi-
dores potencializou estes últimos, 
dando-lhes peso na aceitação ou re-
jeição de um produto, impensável até 
poucos anos atrás. 

Jorge Becerra, 

consultor sênior da 

consultoria BCG. 

Por Élida Bustos
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“O novo regulador é mais exigente 
do que o antigo”, disse Jorge Becerra, 
sócio sênior emérito e consultor sênior 
da consultoria BCG. “Ele é um funda-
mentalista no que diz respeito a seus 
valores e aspirações”, disse ele.

O antigo regulador tinha um sen-
timento de responsabilidade com o 
dever ser, com o regulamento, com o 
estrito cumprimento das regras. “E era 
uma visão muito mais técnica”, expli-
ca. Ele exigia sabendo o que era tecni-
camente possível ou dentro da estru-
tura do negócio; o novo regulador, por 
outro lado, não tem limites. É exigido à 
empresa que seja sustentável, dê valor 
a todas as partes, e se ela não ganha 
dinheiro, é problema dela, não do con-
sumidor. “Essa é a transformação mais 
forte que está ocorrendo”, disse ele à 
Latin Trade.

Becerra reconhece o quão desafia-
dora é a nova realidade, mas tem uma 
visão positiva e vê isso como um in-
centivo para que as empresas se apri-
morem em seus negócios. “Quando 
alguém é forçado ao difícil ou desafia-
dor, é quando se luta para inovar, para 
quebrar paradigmas”, disse ele.

NOVOS PARADIGMAS
Muitas empresas começaram uma 

trilha de transformação para ter um 
menor impacto climático ou para se 
ajustar a metas sociais como as levan-
tadas por Nações Unidas com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Isso não significa migrar de indústria, 
mas sim, gerar mudanças drásticas em 

“O CONSUMIDOR É 
O NOVO REGULADOR. 
É MAIS EXIGENTE; É 
FUNDAMENTALISTA NO 
QUE DIZ RESPEITO A SEUS 
VALORES E ASPIRAÇÕES” 
                  JORGE BECERRA

seus processos de produção ou em sua 
oferta de produtos. 

Esse tipo de transformação vai em 
várias velocidades. Alguns vão deva-
gar, mas outros, como a energética 
Enel Chile ou Arcos Dorados na Améri-
ca Latina, levaram o tema a sério e lhe 
deram a urgência que exige, inclusive 
antecipando-se aos resultados propos-
tos em seus próprios planos que são, 
por si mesmos, bastante agressivos. 

Enel Chile se propôs um processo 
de descarbonização que inclui o fe-
chamento de suas plantas térmicas e 
dar um giro progressivo à produção de 
energia limpa.

Outro caso em que inovação se mis-
tura com transformação é o da Arcos 
Dorados, franquia latino-americana 
do McDonald’s. No exercício diário de 

ler milhares de 
pesquisas feitas 
a seus clientes, 
ele antecipou que 
a nova direção de 
sua cozinha de-
veria incluir mais 
vegetais e frutas 
e menos sódio. 
Ao mesmo tempo, 
ciente dos níveis 
de resíduos plás-
ticos que produzia 
no seu dia a dia, 

propôs-se a substituir o plástico em 
bandejas, canudos e tampas de vidro 
por produtos mais facilmente degra-
dáveis, sendo pioneira em sua área na 
tomada dessa decisão.
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CIENTISTAS EM AÇÃO
No entanto, como a da Fujifilm, exis-

tem reconversões profundas e altamente 
complexas, como a da empresa de tabaco 
Philip Morris International (PMI). Incluiu 
anos de trabalho científico e um investi-
mento de bilhões de dólares que começou 
com a pesquisa do que poderia oferecer 
aos milhões de fumantes atuais que não 
param de fumar. Encontrou um produ-
to que não altera o sabor nem altera a 
sensação agradável pela qual muitas 
pessoas não querem largar o cigarro, 
que com base em evidências científicas 
reduzem a exposição a sustancias tóxicas. 

Sem uma crise profunda no setor - na 
verdade, quando tomou a decisão de mu-
dar, seu mercado tinha margens de cresci-
mento confortáveis - a PMI decidiu tomar 
uma direção totalmente diferente da que 
estava tomando. Uma nova categoria foi 
inventada do zero.

A tarefa da PMI era complexa. Primei-
ramente, para convencer sua diretoria do 
novo caminho. Depois, para desenvolver 
um produto e, finalmente, para seduzir os 
consumidores.

A empresa montou um centro de pes-
quisas na Suíça com 400 cientistas que 
trabalharam no assunto. Eles passaram 
15 anos testando diferentes processos até 
que, com a revolução 4.0, a tecnologia que 
procuravam chegou.

“Há anos são conhecidos os proble-
mas de saúde gerados pela combustão do 
fumo”, explica Mario Masseroli, presiden-
te para América Latina e Canadá da PMI. 
“Quando você acende um cigarro, são li-

berados componentes tóxicos que causam 
doenças. Então nos perguntamos o que 
aconteceria se o calor não chegasse ao 
ponto de combustão?”

O centro suíço desenvolveu o IQOS, 
um aparelho de tecnologia complexa, que 
aquece o tabaco para liberar o aroma, mas 
não o queima. Desta forma, evita-se a li-

beração de 95% dos componentes tóxi-
cos que entram nos pulmões ao fumar 
um cigarro comum. O desenvolvimen-
to do produto seguiu as mesmas eta-
pas que os medicamentos e este ano 

obteve a aprovação do FDA, a autorida-
de reguladora dos Estados Unidos. Essa 
entidade certificou que o novo produto é 
clinicamente diferente dos cigarros.

Mas, para chegar lá, foi necessário rea-
lizar uma transformação abrangente da 
empresa, que partiu da premissa de pro-
mover “um mundo sem fumaça”.

A mudança foi transversal, cruzou todos 
os níveis corporativos e significou um in-

vestimento de US $ 
7,2 bilhões. O objetivo 
futuro é chegar aos 
milhões de pessoas 
que não deixarão de 
fumar, mesmo que as 
campanhas publicitá-
rias contra o cigarro 
sejam redobradas. E o 
desafio, tanto do pon-
to de vista do cliente 
como do regulatório, 
é ganhar confiança no 

novo desenvolvimento e no rigor dos da-
dos científicos que o PMI possui para não 
ser ofuscado pelo preconceito.

Deborah 
Ancona, fundadora 
do Centro de 
Liderança da Escola 
de Administração 
Sloan, do MIT 

A PMI DECIDIU TOMAR 
UMA DIREÇÃO TOTALMENTE 
DIFERENTE. INVENTOU 
UMA NOVA CATEGORIA 
APESAR DE TER MARGENS                    
DE CRESCIMENTO 
CONFORTÁVEIS.
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“O LÍDER É ESSENCIAL 
PARA GERENCIAR A 
TRANSIÇÃO, CRIAR 
ALIADOS E GERENCIAR A 
INFRAESTRUTURA PARA A 
MUDANÇA” 

DEBORAH ANCONA

CHEFIA
Crucial em qualquer processo de 

transformação corporativa é o papel de 
liderar a empresa. “O líder é um ator es-
sencial para gerenciar a transição, criar 
aliados e gerenciar a infraestrutura para 
a mudança”, disse à Latin Trade Deborah 
Ancona, acadêmica e fundadora do Cen-
tro de Liderança da Escola de Adminis-
tração Sloan, do MIT nos Estados Unidos. 
“A liderança é essencial para qualquer 
transformação de sucesso”, refletiu.

Becerra, consultor do BCG, concorda 
com essas definições. Os processos de 
mudança não começam na área de ino-
vação da empresa, “começam na lide-
rança, no CEO, porque vão haver tantas 
mudanças - culturais, do modelo de lide-
rança - que se você não estiver conven-
cido, o maquinário vai travar ”, alertou.

Qualquer transformação corporativa 
implica, inevitavelmente, o desapareci-
mento de posições hierárquicas ou seu 
deslocamento e perda de influência na 
estrutura. A menor percepção da situa-
ção gerará desconforto entre os atingi-
dos, o que dificultará a tomada de de-
cisão dos responsáveis pelo processo 
de conversão. “O líder deve fazer um 
julgamento e avaliar se cada executivo 
em sua função se encaixa - por persona-
lidade, experiência, atitude - para entrar 
no barco e não entrar em pânico no meio 
da tempestade”, disse Becerra.

Obviamente, esses deslocamentos 
ou mudanças de nomes que aumentam 
o pântano da transformação implicam 
tensões adicionais ao já complexo pro-
cesso de reconversão. “Mudar é sempre 
arriscado”, disse Ancona. “Indivíduos e 
grupos podem subvertê-lo se não lhes 
convier. E aqueles que perdem poder ou 
influência podem desafiá-lo abertamen-
te ou nos bastidores”.

Por outro lado, a transformação é um 
processo, leva tempo e as coisas podem 
tender a piorar em vez de ir no caminho 
certo. “Os líderes comentam que esta é 
a parte mais difícil do processo de mu-
dança”, disse ela. “Manter-se no cami-
nho certo para a transição em um mo-
mento em que não parece que será um 
sucesso”.

Becerra enfatiza que por mais bem 
planejada e com todos os recursos finan-
ceiros disponíveis, uma conversão bem-
-sucedida não pode ser dada como certa. 
“Duas em cada três transformações fa-
lham”, disse ele. “São questões de lide-
rança, organização, pessoas, concorren-
tes”.

Ele detalha que uma em cada três 
transformações falha porque a estraté-
gia não foi bem definida ou desenhada 
e o resto devido a questões de liderança, 

porque o líder “não 
conseguia manter 
o leme na direção 
certa e suportar o 
mar turbulento e 
mutante”. Uma vez 
que “há muitas coi-
sas inesperadas às 
quais você tem que 
se adaptar”.

Por fim, outro 
ponto crucial no su-
cesso da transfor-

mação de uma empresa é a mudança na 
cultura interna da empresa. “Antes, os 
processos eram lineares e tinham me-
nos interrupções”, afirma o consultor. 
“Houve um processo de adaptação gra-
dual à linha de evolução”. Hoje eles são 
exponenciais, o que cria desafios adicio-
nais no processo de implementação.
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A
Arcos Dorados é uma empresa em 
constante evolução. Inova sempre. Ela 
incluiu jovens com habilidades espe-
ciais em suas equipes quando nin-

guém mais o estava fazendo, introduziu fru-
tas e vegetais em seu cardápio, desafiando 
o conceito de que o McDonald’s era sinô-
nimo de hambúrgueres e começou a elimi-
nar os plásticos antes que a lei o exigisse. 
Woods Staton, o élan vital de todas essas 
ideias, relata os bastidores.

COMO NASCEU ESSA CULTURA DA ANTECIPAÇÃO?
Desde o início nos posicionamos como 

uma empresa dinâmica e moderna. O segre-
do é estar sempre perto dos clientes. Rea-
lizamos pesquisas constantes e também 
capacitamos nossas equipes para testar no-
vos modelos. Os fornecedores são os nossos 
aliados em todos os processos, e qualquer 
mudança que desejemos implementar im-
plica que eles possam fornecer os elevados 
volumes de insumos que exigimos.

QUANDO COMEÇOU A TRANSIÇÃO PARA UMA RE-
FEIÇÃO COM MENOS CALORIAS E MENOS GORDURA?

Bem, a evolução deve ser contínua e é o cliente 
quem decide o que quer comer. E sabemos disso 
pelas pesquisas. Em 2007, criamos um marco na 
indústria de fast food ao remover as gorduras 
trans de todos os nossos produtos. Em 2011, 
incorporamos frutas e verduras ao McLanche 
Feliz e, ao longo dos anos, aprimoramos cada 
vez mais o equilíbrio nutricional das porções. 
Isso levou a outra mudança importante, em 2019, 
no mesmo cardápio infantil: a redução de sódio, 
calorias e gorduras e a eliminação dos açúcares 
adicionados dos produtos que o compõem. Em 
2020, apesar da pandemia, removemos corantes 
e aromas artificiais de nossos produtos.

O MCDONALD’S ESTAVA LIDANDO COM A IMAGEM 
DE JUNK FOOD. QUE ESTRATÉGIAS USARAM PARA 
REVERTER ISSO?

A qualidade sempre foi uma prioridade. 
Como você bem insinuou, muitas 

pessoas dizem que somos fast food 
quando na verdade somos boa 

comida, mas de serviço rápido. 
Há muito que fornecemos toda 
a informação sobre os nossos 
produtos - informação calórica, 
ingredientes, etc- e lançamos 

campanhas dedicadas a mostrar 
a origem de nossos alimentos. 

Em 2014, fomos a primeira rede de 
restaurantes de serviço rápido a mostrar 

nossas cozinhas, mais de 15 milhões de 
pessoas já conheceram as cozinhas do 
McDonald’s em toda a América Latina e 
viram, com seus próprios olhos, que os 
produtos que oferecemos, sejam os pães, os 
vegetais ou o hambúrguer, são os mesmos 
que podem comprar no supermercado.

COMO COMPATIBILIZAM OS PADRÕES DA 
EMPRESA COM AS REGULAMENTAÇÕES DOS 
VINTE PAÍSES EM QUE ATUAM NA AMÉRICA 
LATINA?

Trabalhamos em conjunto com instituições 
públicas e governos, e de acordo com suas 
próprias leis locais. Tudo isso é conseguido 
através de um processo de descentralização 
na nossa empresa para, justamente, 
aproveitar o melhor de cada país e que as 
equipes locais possam trabalhar livremente, 
a partir das suas circunstâncias, mas sempre 
alinhados sob os mesmos padrões em nível 
regional.

QUAL É A PRÓXIMA TENDÊNCIA QUE A ARCOS 
DORADOS VAI ANTECIPAR?

Continuaremos evoluindo nas opções de 
alimentos e ingredientes nos próximos anos. 
Também em tornar nossas embalagens 
cada vez mais sustentáveis   e continuar 
minimizando os impactos de nossa operação.

Woods 
Staton, 

fundador e 
presidente 

Arcos Dorados.

ARCOS 
DORADOS:
SEMPRE ANTECIPANDO 
TENDÊNCIAS.

EM 2020 
REMOVEMOS 
OS CORANTES 
E AROMAS 
ARTIFICIAIS  

WOODS STATON
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Enel é a principal geradora de eletricida-
de do Chile. Possui usinas que operam 
com energia renovável e outras com 
fósseis. Eles iniciaram sua trajetória de 

transformação, que envolve o fechamento de 
suas termelétricas, porque têm consciência da 
importância de reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa para não agravar a saúde do 
planeta. Em 2019 já desativou a usina Tarapacá, 
que contribuía com 25% de sua produção. Pa-
olo Pallotti, gerente geral da Enel Chile, fala 
de seus planos ambiciosos para descarboni-
zar e transformar a empresa no caminho da 
sustentabilidade.

QUANDO FICOU CLARO PARA A EMPRESA QUE 
PRECISAVA PRODUZIR ENERGIA COM MENOS 
PEGADA?

Como Grupo Enel, em 2008 criamos a Enel 
Green Power, nossa subsidiária responsável 
pelo desenvolvimento de energias renováveis. 
Três anos depois, fizemos parte da iniciativa 
do Pacto Global das Nações Unidas. A decisão 
foi promover uma transição energética basea-
da na descarbonização, digitalização e eletri-
ficação.

QUAL É ESPECIFICAMENTE A SITUAÇÃO NO CHILE?
Em 2019, a Enel Chile assinou o Plano Nacional 
de Descarbonização. Comprometemo-nos a 
fechar nossas três unidades a carvão: Central 
Tarapacá, (158 MW) até maio de 2020; Bocami-
na I (128 MW) até 2023 e Bocamina II (350 MW) 
até 2040. No entanto, antecipamos o fecha-
mento de Tarapacá para 31 de dezembro de 
2019. E neste ano solicitamos autorização para 
também antecipar o fechamento da Bocami-
na: a Unidade I foi desconectada em 31 de 
dezembro de 2020 e a Unidade II fechará em 
maio de 2022. Naquele ano, a Enel Chile será 
a primeira empresa elétrica do país a deixar 

completamente a geração a carvão, à medi-
da que avançamos em direção a uma matriz 
mais limpa, adicionando capacidade renová-
vel eólica, solar e geotérmica. Temos 1,3 GW 
em projetos que já estão em construção, parte 
de um plano que prevê 2,4 GW de nova capa-
cidade renovável até 2023.

QUAIS FORAM OS PONTOS MAIS DELICADOS DO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO, DOS FÓSSEIS ÀS 
RENOVÁVEIS?
O ponto mais delicado tem a ver com garantir 
a estabilidade do sistema (elétrico nacional) 
face a uma maior penetração de fontes de 
geração “intermitentes”. O esforço para lidar 
com o impacto nos empregos também tem 
sido relevante, o que significa que temos o 
compromisso de buscar as melhores opções 
para cada trabalhador.

QUANTO CUSTA A CONVERSÃO?
Só poderemos ter a estimativa total do custo 
de reconversão uma vez que tenhamos ado-
tado a definição final do destino dos lugares 
envolvidos e que ainda está em avaliação. 
Quando as fábricas de Tarapacá e Bocamina 
I foram fechadas mais cedo, a Enel Chile re-
gistrou perdas de aproximadamente US $ 274 

milhões. Já no caso do Bocamina II, as perdas 
foram da ordem de US $ 586 milhões.

A EMPRESA ESTÁ COMPROMETIDA COM OS ODS DA 
ONU. NO QUE ESTÃO TRABALHANDO?
Nosso plano industrial visa cumprir as metas 
desses objetivos. Nosso plano estratégico de 
negócios sustentáveis   2020-22 é baseado nos 
pilares da descarbonização e eletrificação. 
Este processo de fechamento (de usinas térmi-
cas) não teria sido possível se não tivéssemos 
investido desde 2012 no desenvolvimento das 
energias renováveis   que hoje nos posiciona 
como o principal operador de tecnologias eó-
lica, solar, hidrelétrica e geotérmica (no Chile).

Já temos 1,3 GW em construção e até 2023, es-
peramos ter 2,4 GW adicionais de energia reno-
vável em nossa matriz. Também apostamos em 
novas tecnologias como o Hidrogênio Verde e o 
armazenamento. Soma-se a isso um importan-
te investimento social para garantir o acesso à 
energia nas comunidades com as quais trabal-
hamos em todo o Chile não conectadas à rede 
elétrica e em alguns bairros de Santiago, por 
meio de projetos de inclusão energética.

ENEL CHILE: 
O CAMINHO PARA 
O AR PURO: 
DESCARBONIZAR

A ENEL CHILE 
SERÁ A PRIMERIA 

EMPRESA 
ELÉTRICA DO 
PAÍS A DEIXAR 
A GERAÇÃO A 

CARVÃO

Paolo Pallotti 
gerente geral da 
Enel Chile 
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S
e existe uma empresa internacional de 
bens de consumo que está presente em 
todos os lares, é a Unilever. Possui 2 
bilhões de consumidores que compram 

alguma de suas 400 marcas. Com esses volu-
mes de produção e embalagens, esse gigan-
te da limpeza, higiene pessoal e alimentos 
concluiu que sua contribuição para a redução 
de sua pegada no planeta teria um grande 
impacto. Assim, decidiu mudar processos e 
insumos para liberar o ecossistema de plás-
ticos desnecessários e produtos químicos 
prejudiciais. Karen Vizental, vice-presidente 
de assuntos corporativos e sustentabilidade 
para a América Latina, fala sobre o projeto.

QUANDO DECIDIRAM PRODUZIR COM UMA 
PEGADA DE CARBONO MENOR?
Há dez anos, embarcamos em um caminho 
através do Plano de Vida Sustentável que 
nos permitiu demonstrar que o crescimento 
do nosso negócio não deve ser feito à custa 
da saúde das pessoas e do planeta. Nesse 
sentido, buscamos gerar um triplo impacto 
que nos permita ter um negócio economica-
mente viável, ambientalmente correto e so-
cialmente justo. Estabelecemos metas mais 
ambiciosas e avançamos nessa transforma-
ção que está alinhada ao compromisso de 
atingir a pegada de carbono zero em todos 
os nossos produtos até 2039.

QUAIS ÁREAS ESTRATÉGICAS MUDARÃO?
Um dos nossos três objetivos principais é re-
duzir pela metade o impacto ambiental da 
fabricação e do uso de nossos produtos. Para 
isso, trabalhamos com quatro temas prin-
cipais: gases de efeito estufa, uso da água, 
resíduos e embalagens e abastecimento sus-
tentável. Em 2019 decidimos adotar novos e 
ambiciosos compromissos para resolver o 

problema mais visível na indústria de consu-
mo de massa: os resíduos plásticos.

QUE INSUMOS VÃO ELIMINAR?
Procuramos reduzir a pegada de carbono de 
nossas marcas de produtos para o cuidado 
do lar por meio da transição para fontes de 
carbono renováveis ou recicláveis em nossas 
formulações. Dessa forma, estaríamos redu-
zindo a pegada de carbono em até 20%. Em 
vários países da região (Brasil, Chile, Uruguai 
e Argentina), por exemplo, apresentamos o 
primeiro sabonete líquido para roupa com 
tecnologia diluível. Sua garrafa é 100% reci-
clável e feita com 50% de plástico reciclado. 
Ao mesmo tempo, devido ao tamanho do 
recipiente - 500ml que rende 3 litros diluído 

- são necessários 6 vezes menos caminhões 
para transportar o produto equivalente a um 
sabonete líquido comum.

QUAL É O CRONOGRAMA PARA A ELIMINAÇÃO 
DO PLÁSTICO?
A Unilever tornou-se em 2019 a primeira 
empresa de consumo massivo a se com-
prometer com a redução absoluta do plás-

tico em todo o seu portfólio. Estamos em-
penhados em garantir que 100% de nossas 
embalagens de plástico sejam reutilizáveis, 
recicláveis ou compostáveis até 2025, ou seja, 
reduzir pela metade o uso de plástico virgem, 
eliminando mais de 100.000 toneladas de 
plástico naquele ano e acelerando o uso de 
plástico reciclado .

QUE EXEMPLOS VOCÊ PODE DAR?
Estabelecemos uma estratégia focada em 
fazer produtos com menos plástico, melhor 
plástico e até sem plástico. Especificamen-
te, no uso de menos plástico, desenvolvemos 
o primeiro sabonete líquido com tecnologia 
diluível da região, o que nos permitiu uma 
redução de 75% no plástico. Na evolução para 
melhores plásticos, a com plástico 100% reci-
clado e são 100% recicláveis. No México, nos-
sa marca de gel eGo migrou sua embalagem 
para materiais 100% reciclados, alcançando 
uma redução anual de mais de 2.000 tonela-
das de resina virgem. E, na terceira categoria, 
nossa marca Fruco relançou seu molho de 
tomate em garrafa de vidro na Colômbia, um 
recipiente 100% reciclável e ecologicamente 
correto. 

CRUZADA DA      
UNILEVER: 
PEGADA DE CARBONO 
ZERO ATÉ 2039  

A UNILEVER FOI 
A PRIMEIRA 

EMPRESA NO 
SEU SETOR A SE 
COMPROMETER 

COM ELIMINAR O 
PLÁSTICO DO SEU 

PORTFÓLIO. 

Karen 
Vizental,        
Vice-presidente  
de assuntos 
corporativos e 
sustentabilidade 
para a América 
Latina, Unilever.
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“P
rodutos de cuidado de pele avançados 
que apenas a Fujifilm pode criar...” 
Esta pode parecer uma frase curio-
sa, para dizer o mínimo. Fujifilm? 

Produtos cosméticos?

Sim, o gigante japonês dos filmes foto-
gráficos estrelou sua própria reconversão 
ao perceber, no início do novo milênio, que 
seu core business estaria à beira da extinção 
com o surgimento das câmaras digitais.

Longe de ficar sentado assistindo as 
vendas afundarem, ele começou a traba-
lhar para identificar uma nova direção. 
Pesquisou as tecnologias que usou e des-
cobriu que o colágeno, um insumo crucial 
para a produção de filmes, também era cru-
cial para os produtos para o cuidado da pele.

Continuou pesquisando e concluiu que os 
antioxidantes, comumente usados   na indús-
tria fotográfica, também traziam benefícios 
para a pele. Faltava apenas identificar dos 
4.000 provedores cadastrados em suas bases 
de dados, quais ofereciam os melhores ser-
viços.

Assim, constatou-se que o caminho a 
seguir era o dos cosméticos. Mas a questão 
que mantinha os executivos acordados era 
como estrear - sem naufrágio - em um setor 
altamente competitivo com mais de mil em-
presas já estabelecidas.

A resposta foi uma só: Elevando a haste, 
com um produto único, com grande contri-
buição científica e alta tecnologia em sua 
produção.

Com essas definições e planeajmento es-
trito, não deveria haver espaço para falhas.

Junto com o desenvolvimento industrial 
da nova linha de produtos, a Fujifilm come-
çou a trabalhar nas mudanças corporativas. 
A mudança de rumo não foi fácil. De líderes 
mundiais no mercado cinematográfico, eles 
tiveram que entrar numa indústria na qual 
eram outsiders. Desafio assumido.

O próximo dilema era a marca. E a deci-
são audaz foi entrar no mercado de cosméti-
cos com sua marca corporativa consolidada: 
a Fujifilm, para espanto de boa parte da ad-
ministração.

Finalmente, o dia chegou. A empresa lan-
çou sua campanha no Japão exibindo todo o 
desenvolvimento científico por trás de seus 
cosméticos à base de astaxantina, um com-
posto avermelhado encontrado no salmão e 
no camarão. Ele até arriscou uma ousada 
embalagem vermelha, incomum para a 
época.

A aceitação no Japão foi imediata e a 
subsequente consolidação no competitivo 

e exigente mercado asiático foi rápida. O 
caminho da reconversão, iniciado em 2006 
pela octogenária corporação japonesa, pare-
cia promissor.

O sucesso da estratégia da Fujifilm aca-
bou sendo coroado com o lucro recorde 
registrado em 2019. Nas palavras de seu 
presidente e CEO, Shigetaka Komori, “uma 
empresa que responde às mudanças no am-
biente de forma rápida e adequada é con-
siderada uma boa empresa . Uma empresa 
mais proeminente é aquela que faz mais do 
que antecipar mudanças. Mas a empresa 
ideal é aquela que impulsiona as transfor-
mações em si mesma”.

Hoje, os negócios da Fujifilm incluem cos-
méticos, medicina regenerativa e áreas 
em que já estava estabelecida, como dis-
positivos ópticos e médicos, biomateriais, 
produtos industriais e até câmaras digitais 
e filmes para os requintados da indústria 
fotográfica 

FUJIFILM 
DE FILMES 
FOTOGRÁFICOS 
PARA COSMÉTICOS

O COLÁGENO, 
UM INSUMO 

PARA A 
PRODUÇÃO 
DE FILMES, 
TAMBÉM É 

CRUCIAL NOS  
PRODUTOS PARA 
O CUIDADO DA 

PELE.
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S
e na América Latina havia um setor com estruturas rígi-
das e pesadas e uma oferta de produtos indiferenciada, 
esse setor era o bancário. Durante décadas, o cliente teve 
que escolher entre o cardápio escasso que os bancos ofe-

reciam.

Era um mundo estático, mas nada é para sempre. A revo-
lução 4.0 produziu um terremoto. A difusão vertiginosa de novas 
tecnologias e seu barateamento em pouco tempo gerou fintech 
e neobanks que abalaram os alicerces dessa estabilidade.

“A organização tradicional trabalhava com métodos do sé-
culo passado”, diz Gonzalo García-Muñoz, sócio da consultoria 
McKinsey no México. “Estava focada em lidar com uma realida-
de mais ou menos pré-determinada, onde a inovação era im-
portante mas não decisiva, onde a oferta de valor não estava 
tão focada no cliente, mas sim no que a empresa tinha para 
oferecer e o cliente tinha que aceitar”, explicou.

A pressão da tecnologia e o dinamismo dos novos atores 
obrigaram-lhes a repensar essa organização. Algo precisava 
ser feito. Os bancos, como empresas, e a indústria como um 
todo, começaram a reagir, a se livrar de suas velhas políticas 
e abraçar a nova era. Não havia mais espaço para a entidade 
eficiente para si e voltada principalmente para a rentabilidade. 
Nasceu um novo protagonista, o cliente. Aquele que sempre foi 
cativo, mas agora tinha poderes, o que significava que podia ir 
rápida e facilmente a outro banco e sem traumas.

Enquanto isso, os bancos digitais nativos estavam ganhan-
do espaço rapidamente, oferecendo a agilidade (e custos mais 
baixos) que a geração do milênio (e outras gerações) estavam 
procurando.

MUDANÇA CULTURAL
Com o cliente como protagonista e centro da nova cosmo-

gonia, nasceu um mantra: o objetivo do banco deve ser “a ex-
periência do cliente”.

“É claro que a gestão é digital, mas não é possível sem um 
foco muito forte no cliente e na transformação interna do ban-
co”, reflete André Gailey, CEO do Itaú Paraguai.

No novo paradigma, para conquistar a fidelização deste 
ex-cliente cativo e agora empoderado, não bastava apenas re-
solver os seus anseios. O banco teve que se antecipar às suas 
necessidades e isso também foi feito com tecnologia. “Hoje a 
‘captividade’ vem da burocracia e no futuro tem que vir da leal-
dade”, diz Carlos Paci, diretor-gerente e sócio da consultoria 
BCG em Santiago do Chile.

A REVOLUÇÃO 
QUE COMEÇA COM 
O CLIENTE
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A nova filosofia implicou uma forte mu-
dança cultural dentro da organização. Como 
diz García-Muñoz, da McKinsey: “A cultu-
ra típica de ‘tente, mas é melhor você ter 
sucesso porque senão eu te demito’, neste 
modelo digital não funciona. Essa é a cul-
tura que existe nas organizações bancárias 
tradicionais, em comparação com a cultura 
digital que é ‘falhe rápido e barato’. Tente 
falhar o mais rápido possível e com o menor 
custo possível. E aprender!”.

“É uma visão muito diferente”, resume 
o especialista.

Ele dá a Apple como exemplo, que con-
tinua a modificar seu sistema operacional e 
o comercializa sem esperar pelo que consi-
dera final. “Já estão no 14”, diz ele, mas isso 
não impediu a Apple de chegar ao mercado. 
“Aqui o perfeito é inimigo do bom”, acres-
centa.

Na verdade, o novo da revolução 
4.0 permite o erro. Além do mais, ele 
o encoraja, ele prospera em passos 
errados, porque na cultura da ino-
vação, o fracasso significa aprender 
e superar.

“O legado não é apenas econô-
mico”, diz Francesc Noguera, CEO do 
Banco Sabadell no México. “Também 
é mental, de inércia. De “o que deve 
ser mudado se tudo está dando cer-
to? Ou “por que deveríamos mudar 
se sempre foi feito assim? Bem, você 
tem que mudar porque o mundo mu-
dou! E você se adapta ou morre ”, en-
fatiza.

Noguera também menciona o papel 
crucial que os recursos humanos desem-
penham no momento e a necessidade de 
incorporar talentos moldados em uma ló-
gica mais disruptiva. “Esses novos mode-
los de negócios não podem ser feitos com 
banqueiros tradicionais”, diz ele. “Não fun-
cionam. A maneira de pensar deles é muito 
diferente e o que você encontra é resistên-
cia. O grande desafio é atrair gente que vem 
de setores mais avançados da área digital”.

REGULAMENTOS E REGULADORES
Toda essa transformação do setor fi-

nanceiro, de usar carteira eletrônica, de 
abrir conta pelo telefone e sem ter pro-
curado agência bancária, de ter incorpo-
rado aplicativos ao cotidiano, é também 
incentivo à autoridade de controle.

“Em geral, o regulador tende a ser 
o mais conservador possível”, diz Gar-
cia-Muñoz, da McKinsey. “Mas está ca-
minhando para um cenário em que ou-
tros esquemas operacionais estão sendo 
considerados”. Ele dá como exemplo que 
o México foi um dos primeiros países do 
mundo a ter uma lei de fintech.

Por sua vez, para Paci de BCG, os re-
guladores têm um papel fundamental 
para gerar o florescimento do setor e que 
ele cresça de forma sustentável. “É im-

portante que a regulamen-
tação favoreça o desenvol-
vimento de novas tecnolo-
gias, que os direitos dos 
usuários sejam protegidos, 
que haja liberdade de con-
corrência”, diz.

“Há um problema de 
processamento de dados 
em grande escala que re-
quer muita regulamen-
tação”, explica ele. “Tan-
to na proteção de dados, 
como no processamento 
de transações dentro e fora 
do país, processamento 
na nuvem. E isso tem que 
avançar paralelamente ao 

desenvolvimento dessa nova forma de 
fazer negócios ”.

Em suma, a reconversão pela qual o setor 
passou, superou o meramente tecnológico e 
se tornou uma transformação da própria cul-
tura dos bancos. A mudança não só trouxe 
benefícios para o cliente, mas não recon-
hece fronteiras e, no futuro, apresenta um 
horizonte infinito de crescimento de todo o 
setor.*

“POR QUE DEVERÍAMOS MUDAR 
SE SEMPRE FOI FEITO ASSIM? 

VOCÊ TEM QUE MUDAR PORQUE 
O MUNDO MUDOU! VOCÊ SE 

ADAPTA OU MORRE ”



ESTA É UMA PUBLICAÇÃO ESPECIAL DA EDITORA LATIN TRADE

COM O PATROCÍNIO DE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL.

 

 

EDITOR

SANTIAGO GUTIÉRREZ

TEXTO:

ELIDA BUSTOS

DESENHO EDITORIAL

CAMILO JARAMILLO + STUDIOVISUAL .CO

FOTOS

PEXEL

TRADUÇÃO E EDIÇÃO

SARA MEJÍA - PORTUGUÊS

DAVID BUCHANAN - INGLÊS

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CLAUDIA BANEGAS

EDITORA LATIN TRADE © 2021


