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Implementação vs  Consol idação
Descubra  como ev i tar  as  armadi lhas  da  implementação

prematura  e  ace lerar  o  re torno de  invest imento .



O IDC (International Data Corporation) estima que em 2022 deverão serem
gastos mundialmente pelas empresas quase US$ 2 trilhões, em tecnologias,
melhoria de processos e transformação de negócios para aumentar a
eficiência e competitividade em um ritmo cada vez mais acelerado.
 
Guiadas por esses metas, as empresas colocam um foco significativo em
elaborar a melhor estratégia para a transformação. Mas, acertar na
estratégia não é o suficiente. Estimamos, que os recursos que sua empresa
gasta em estratégia e planejamento representam apenas cerca de 15% do
que será necessário para implementação de estratégia.  
Ou seja, você ainda precisará obter 85% dos investimentos em recursos e
mão de obra, para realizar a transformação!
 
Iniciar um projeto e coloca lo no ar, não é o ponto final da transformação.
Aceitar como "conclusão"  a fase que chamamos de "Implementação",
acaba levando muitos projetos a não atingirem o valor pretendido. 
Conclusões prematuras, sem estrutura, recursos ou esforço organizado
para obter a transformação do padrão de comportamento, não suporta a
transformação completa.
 
Neste guia revela um padrão comum e muito ignorado por empresas de
diferentes mercado, que chamamos  de “Implementação” versus
“Consolidação”.
 
,Explicando por que 70% dos projetos de transformação no momento
crucial de extrair o máximo de valor dos investimentos estratégicos, falham
ou não entregam um ROI abaixo do planejado no 'business case".
 
Descubra se sua empresa caiu na "armadilha da implementação" e
quais ações você pode tomar para colocar no caminho do sucesso
na jornada da transformação.
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ARMADILHA

da Implementação.



Na  anseio de velocidade e produtividade, a maioria dos altos executivos levam as suas empresas a se
concentrarem no lançamento "go live" dos projetos de transformação. O fato é que essa fase está longe de ser a
linha de chegada na jornada da transformação.
 
Não importa que qual é tipo de estratégia ou iniciativa, você não conclui a transformação quando você finaliza o
que chamamos de "Implementação"! A implementação é uma das fases na jornada da transformação que
promove a maior sensação de realização. Seduzindo assim muitos CEOs e líderes seniores a acreditarem no
sucesso da transformação.A verdade é que há ainda muita atividade, mesmo tendo já alcançados alguns
resultados. 
 
Apesar de parecer ser uma transformação, eles estão apenas no nível da superfície da organização. Pois não há
transformação, sem a criação de um novo padrão de comportamento! Essa conclusão prematura do sucesso da
transformação acaba gerando um impacto financeiro significativo.

ROI está além do
"Go Live"
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Porque se você para apenas da implementação,
sua empresa falhará consolidar os
comportamentos para conquistar os benefícios
dos investimentos realizados.
 
 O retorno de investimento só é alcançado
quando você ultrapassa essa fase e chega a
otimização, também conhecida como
Consolidação.
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As empresas devem reformular sua definição de sucesso na
jornada da transformação. A meta estratégica deve ser a
consolidação do retorno de investimentos através do valor
agregado e não o "go live", ou seja, a implementação.
 
Para considerar sua transformação otimizada ou consolidada
com “ sucesso”, você deve atender 5 métricas criticas de
sucesso.
 
Se um projeto foi entregue dentro do prazo, orçamento e
escopo técnico, ele atingiu apenas a fase de implementação na
jornada da transformação
 
Para levar sua organização ao outro lado da ponte, você atingir
plenamente os objetivos empresariais e humanos. Em outras
palavras, como todas as pessoas impactadas pela transformação
estarão agindo no futuro? 
 
Qualquer objetivo empresarial alcançado só será consistente e
perene, se você consolidar um novo padrão de
comportamentos. Não apenas na pessoas linha de frente mas,
também em todos os supervisores, gerentes e altos executivos.

AGREGAR

VALOR
este é o objetivo da

transformação.



Mentalidade limitada pela Implementação. Por que?
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Redefina o valor agregado e rompa a

L IMITAÇÃO DO SUCESSO

Existem razões poderosas pelas quais a mentalidade fixa de instalação é tão presente na maior parte das
empresas, como:
 

1.Recursos escassos. Fazer mais com menos nunca foi tão exigido como hoje. Isso acaba exercendo uma
enorme pressão para retirar recursos de um projeto e direciona los para um próximo projeto prematuramente.

 
2. O orçamento é calculado apenas com base no prazo de entrega da fase de implementação e não na
consolidação do valor agregado.

 
3.Facilidade em quantificar a implementação. É muito mais fácil medir e monitorar se um projeto está
dentro do prazo e do orçamento. É muito mais difícil medir a consolidação dos resultados em termos de
transformação do padrão de comportamentos.

 
4. Recompensas pela implementação. Geralmente, desde os líderes seniores até as pessoas linha de frente,
ganham recompensados por entregar muitas "coisas prontas". Todo mundo sente uma grande sensação de
realização quando vê uma lista de entregas realizadas.



Dominar o uso da aplicação de uma nova tecnologia, já é mais o
diferencial competitivo que irá fazer a sua empresa manter se no
mercado.
Muitas empresas continuam a enfatizar muito mais a necessidade de
dominar o uso de novas tecnologias, do que compreensão e o uso dos
fatores humanos e culturais para a transformação de seu negócio. No
máximo promovem happy hour ou colorem escritórios, com a intenção
de  criar um ambiente descontraído e moderno. 

O risco potencial  dos
fatores humanos e
culturais
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Quando não delegam a gestão desses fatores críticos ao RH ou até consultores externos, em vez de ser
liderados por todo o corpo executivo do alto escalão. 
 
Mesmo quando a empresas investe milhões de dólares em hardware, software ou outras ações , o lado
humano das mudanças é negligenciado ou carece do mesmo nível de gestão e disciplina comuns ao
gerenciamento aspectos financeiros e operacionais do negócio.

A adoação de novas
tecnologias, trata-se mais de
mudar a mentalidade e
cultura, do que adquirir mais
ferramentas e habilidades.
Não fazer essas mudanças
pode ser fatal para o sucesso.
” Gartner, 2015



Se você parar agora e olhar ao seu redor, verá como é fácil ter exemplos de tecnologias que foram
lançadas ou implementadas ("go live") e que não foram para frente, ou seja não houve totalmente
adesão a essa tecnologia. O mesmo que vale para tecnologia, também é verdadeiro para qualquer
outro tipo de transformação empresarial ou até pessoal. 
 
Agora considerando os seus próprios projetos, você esta alcançando a otimização da transformação
(consolidação dos resultados) ou está interrompendo prematuramente na fase de implementação?

Como identif icar a mentalidade
fixa de implementação?
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Projeto de Transformação

ERP  ou outras tecnologias
 
 
 
 

Lean / Six Sigma e outras
iniciativas de excelência
operacional
 

Reestruturação Estratégica
 
 

Inovação e novos negócios 

Implentação ("Go Live")

Hardware / software instalados
e funcionando; novos processos
de negócios definidos e
introduzidos

Equipe treinada; os líderes
expressando apoio; novos
processos identificados e
implementados

Nova organização projetada; as
pessoas estão em funções e
papeis
 

Estratégia desenhada; equipes
de projeto no local; processos,
tecnologia, mudanças de
pessoas

Consolidação (Otimização)

Adoção completa por todos os usuários,
aproveitando toda a capacidade do sistema; sem
nenhum retrabalho
 
 

Todos os novos processos são totalmente adotados
por todos os impactados; organização está
continuamente pensando em termos Lean; novos
comportamentos são observáveis em todos os níveis

Os papéis e responsabilidades são redefinidos
conforme novas métricas de desempenho definidas e
comunicadas; lacunas de habilidades e questões
socioemocionais são identificadas e tratadas

Todas as mudanças são totalmente adotadas; líderes
seniores  se comportam de maneira diferente; novos
métodos de validação combinam radicalmente com
os obejtivos da empresa
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A euforia do resultado a curto prazo leva empresas  viverem
uma verdadeira corrida dos ratos na gaiola. Aonde o esforço
constante nunca é o suficiente para alcançar a performance
desejado. 
 
Para aumentar a probabilidade de sucesso da transformação,
os líderes seniores devem iniciar todos os projetos com uma
“"mentalidade de consolidação”. Não basta perder peso através
de uma rigorosa dieta, o fundamental é otimizar (consolidar) os
novos hábitos alimentares, da mesma forma que este é o
desafio das empresas.
 
Implementar novas tecnologias ou processos é apenas a fase
inicial para a verdadeira transformação ocorrer, você deve
consolidar um novo padrão de comportamento das pessoas
envolvidas em seu ecossistema. Nesta jornada você deve
considerar um processo estruturado que:
 

Tenha uma linguagem (vocabulário) comum, desde a
implementação até a fase de consolidação
Avalie o sucesso e benefícios dos projetos através das 5
dimensões criticas 
Disciplina e rigor na integração do lado humano da
transformação
Envolva e inclua  as pessoas certas nos estágios certos
durante cada ciclo da jornada de transformação.

 
Lembrando sempre que cada estágio do processo exige um
nível  de comprometimento diferente. Quanto mais você
investir no desenvolvimento da capacidade de protagonismo
do líderes seniores, menor resistência enfrentará das demais
pessoas e mais rápido você migrara de um mentalidade de
implementação para uma mentalidade de consolidação.

MENTALIDADE FIXA

IMPLEMENTAÇÃO 
para

MENTALIDADE
CONSOLIDAÇÃO 
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O  BRT (Business Results Transformation) é um
método  estruturado e orientado para guiar você ao
longo da jornada da transformação de sua empresa.
 
Através de um conjunto de estratégias integrativas,
táticas e ferramentas de diagnósticos, elaboramos uma
abordagem sistêmica para construirmos um ambiente de
excelência operacional. Ou seja, saímos da abordagem
comum de implementação, para que independentemente
do tamanho ou complexidade do projeto, haja espaço
para a inovação e o crescimento sustentável,
maximizando o impacto da transformação no menor
tempo possível.
 
Existem diversas outras metodologias que são "focadas
em atividades", o BRT se concentra em direcionar seus
recursos limitados para obter o máximo impacto,
integrando sistematicamente os resultados da
transformação de sua empresa, com os objetivos
técnicos, empresarias e humanos.
 
Focamos em analisar os fatores críticos para que cada
um de seus projetos e iniciativas estratégicas passem da
simples implementação, para a verdadeira consolidação
de resultados.

DIAGNOSTICAR

CONSTRUIR

ALAVANCAR



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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1ªExplorar a Transformação



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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2ªMapear a Resistência



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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3ªAvaliar  o Ecossistema



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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4ªDiagnosticar o Perfi l  de Comunicação



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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5ªGerar Protagonismo



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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6ª Liderança em Cascata



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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7ª Construção do Plano de
Comunicação & Validação



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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8ª Desenvolver Cultura
de Alta Performance



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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9ª Gerenciar Resistência
e Riscos



Diferenças entre Implementação e
Consolidação em seus projetos
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10ª Expandir  Ef iciência
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PASSOS
para sua empresa sair

da Implementação

para Consolidação

LINGUAGEM PADRÃO
Comunicação impacta diretamente na percepção individual de
cada pessoa. Por isto, tenha um framework estruturado que
garanta uma linguagem padronizada em toda a empresa

PLANO DE EXECUÇÃO
Al[em do plano tecnico exjja um plano de execução. Ele deve
ser parte do técnico e conter orientações como:  definição de
transformação completa, estratégia de protagonismo, gestão
de resistência, plano de comunicação e estratégia de 
validação.

EXPECTATIVAS CLARAS
Garanta que os líderes seniores e as demais pessoas chaves
tem clareza sobre as expectativas de suas funções e
responsabilidades durante a jornada de transformação.
Forneça meios para desenvolver protagonismo, para que
possam maximizar a sua eficiência.

DEFINA O "SUCESSO SUSTENTAVEL"
Ajuste a definição de "sucesso do projeto" para que um
projeto não seja considerado completo, a menos tenha
alcando a otimização do novo padrão de comportamentos.

MAXIMIZE  O RESULTADO
Monitore o sucesso contínuo do projeto (aplicando  auditoria
de eficiência do BRT) e o sucesso da Implementação
(aplicando Monitoramento de GAPS do BRT) como parte de um
processo de transformação  contínua.
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2 

DICAS

1ª COMECE SIMPLES E PEQUENO
Aplique a sua jornada da transformação uma
abordagem de projeto . Comece a aplicar essas lições
em alguns projetos selecionados. Você verá que num
curto espaço de tempo, as pessoas começarão a
notar a diferença na velocidade e esforço de seus
resultados

2ª COMECE CEDO
Dedique desde o inicio tempo e recursos para
desenvolver seus líderes seniores e pessoas chaves,
na conscientização do protagonismo, gestão de
resistência e otimização dos resultados.
Ao iniciar planejamento com uma mentalidade de
consolidação, na verdade você estará acelerando os
seus resultados e usando seus recursos com mais
eficiencia.



A ATLAS Results é uma empresa de
consultoria internacional que orienta 
 empresas em todos os tipos de mudanças e
transformações de alto impacto.
 
Nossa Metodologia própria Business Results
Transformation (BRT) tem sido amplamente
utilizada para garantir que os projetos
críticos de transformação de empresas
sejam entregues dentro do prazo, custo,
escopo técnico e que todos os objetivos
empresariais e humanos sejam alcançados.

Conheça a
ATLAS Results

Saiba mais!
Este guia é apenas o começo do processo
de transformação, conte conosco para ser o
seu parceiro nesta jornada.
 
Nós podemos ajudar você e sua empresa
construir, consolidar e maximizar o retorno
dos altos investimentos dedicados a
transformação.
 
Nós dedicamos em dar acesso a knowhow
prático através de consultoria, vivências
transformadoras e modernas ferramentas
para executivos que assumiram o desafio de
liderar suas empresas neste novo mundo
tecnológico.
 
 
Para obter mais informações ligue para +55
11 2337 8297 / +55 11 9 7299 6245 ou via o
e-mail corporativo@atlasresults.com.br 


