
Há não muito tempo, em um voo de Nova York para 

Frankfurt, tive uma conversa com o passageiro ao 

meu lado. Ele perguntou o que eu fazia, e falei que 

era CEO de uma empresa prestadora de serviços em tecnologia 

da informação (TI). Quando fiz a mesma pergunta, ele disse 

que era um piloto de corridas aposentado.

Durante o voo, conversamos o tempo todo, falando de 

nossas vidas e profissões. Enquanto tomávamos uma taça de 

vinho antes do jantar, ele me contou sobre um incidente do seu 

passado. Ele estava no meio de uma corrida quando os freios 

falharam. Perguntou-me se eu já havia tido essa experiência.

“Não”, falei. “O que você fez?”

Introdução



18  Primeiro os colaboradores, depois os clientes

“Quais você acha que eram as minhas opções?”, perguntou 

ele.

Pensei em várias possibilidades, mas realmente não tinha 

ideia.

 “A maioria dos pilotos faz duas coisas”, ele disse. “Pri-

meiro, tentam fazer os freios funcionarem. Depois, diminuem 

a velocidade. A primeira opção distrai o piloto e o coloca em 

risco de bater. A segunda o torna um perigo para os outros pi-

lotos e também o coloca em risco de bater”.

“Então o que você deveria fazer?”, perguntei.

“Acelerar”, ele disse. “Acelerar até passar os outros carros e 

depois fazer o que fosse necessário”.

Não tenho ideia de que essa estratégia realmente funcione 

em uma corrida ou se era apenas o vinho falando. E ainda não 

encontrei outro piloto para perguntar a respeito. Porém, fiquei 

imaginando porque essa opção não havia me ocorrido.

Enquanto pensava no assunto, outro incidente me veio à 

mente. Recentemente, encontrei um amigo de infância que 

não via há 25 anos. Não consegui evitar de dizer: “puxa, você 

está tão diferente. Não posso crer!”

Bem, por que ele não estaria diferente? Por que reagi com 

tanta surpresa? Por que não sinto a mesma surpresa quando me 

olho no espelho? Afinal, eu mudei tanto quanto o meu amigo.

Talvez tenha a ver com a maneira como o cérebro é pro-

gramado para lidar com a mudança. Quando os freios falham, 

a mudança é instantânea, e você não tem escolha além de ten-

tar pensar em opções para agir. Mudanças graduais, como o 
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envelhecimento, porém, não notamos até que algo nos force 

a fazê-lo.

A história do piloto de corrida me afetou muito, eu acho, 

porque estava no meio de uma corrida naquela época, uma 

corrida para transformar nossa empresa, e estava seguindo exa-

tamente a estratégia que o meu colega de voo descrevera: ace-

lerar para passar os competidores e ter espaço para manobrar.

É claro que não pensava dessa forma naquela época, na pri-

mavera de 2005. Eu apenas sabia que a nossa empresa, a HCL 

Technologies (HCLT), estava em uma situação difícil e que 

tínhamos que fazer algo rápido ou poderíamos sair da corrida. 

Fazia pouco tempo que eu dirigia a empresa, e ainda estava 

tentando entender o que significava coordenar um empreendi-

mento tão grande. Eu dirigira uma unidade empresarial menor 

da HCL, chamada Comnet, que eu havia fundado, e agora es-

tava à frente de uma das cinco principais empresas prestadoras 

de serviços de TI da Índia. A empresa tinha 30 mil emprega-

dos, operações em 18 países, receita anual de aproximadamente 

700 milhões de dólares e uma taxa composta de crescimento 

anual (CAGR) saudável, de aproximadamente 30% nos cinco 

anos anteriores.

Atrás desses números bastante impressionantes, porém, ha-

via uma realidade difícil. A HCLT era como meu amigo de 

infância que, de repente, parecia velho. Antes um dos astros 

corporativos da Índia, a HCLT estava crescendo menos que o 

líder do mercado em seu setor (uma empresa que havia alcan-

çado uma CAGR de 50% nos últimos cinco anos) e que seus 
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rivais imediatos, perdendo espaço no mercado e ficando para 

trás também em reconhecimento.

Ainda assim, o nome HCL era legendário na Índia. A em-

presa foi fundada em 1976 em uma barsaati, o equivalente no 

país ao que seria uma empresa de garagem nos Estados Unidos, 

por um grupo de jovens empreendedores liderados por Shiv 

Nadar, pioneiro do setor de TI indiano e hoje um dos mais 

respeitados líderes empresariais da Índia.

Entrei para a empresa em 1985, logo após sair da faculda-

de, quando a companhia ainda engatinhava, com menos de 10 

milhões de dólares em vendas. Eu tinha o sonho de entrar para 

uma empresa pequena e ajudar a torná-la grande, e Shiv tinha 

uma visão poderosa para o setor da informática, e a capacidade 

de pensar além do óbvio, que eu considerava fascinante.

O sonho se tornou realidade. O setor de TI mundial de-

colou, como Shiv previra, e as empresas de tecnologia da Ín-

dia explodiram com ele. A HCL se tornou uma líder em seus 

negócios e mercados, crescendo de 10 milhões para 5 bilhões 

de dólares por um período de 25 anos, liderado pela HCL Te-

chnologies e outra unidade do grupo, a HCL Infosystems. Por 

muitos desses anos, a HCL foi líder da corrida, mantendo o 

primeiro lugar à frente de seus correlatos indianos. Ela foi uma 

das primeiras a introduzir muitas inovações tecnológicas e ser-

viços no mundo, e essas inovações, combinadas com uma cul-

tura empreendedora, atraíram os melhores e mais inteligentes 

para trabalhar na HCL.
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De 2000 a 2005, contudo, a HCLT ficou para trás. De 

algum modo, não enxergamos que estávamos desacelerando 

(mesmo que um crescimento de 30% não pareça lento) e que 

nossos concorrentes estavam nos ultrapassando a galope. Por 

que não vimos? Talvez estivéssemos satisfeitos com o cresci-

mento que tínhamos alcançado. Talvez acreditássemos que es-

távamos fazendo o melhor que podíamos. Talvez estivéssemos 

oferecendo os serviços errados para o novo mercado.

Isso acontece com frequência com as empresas. A menos 

que a empresa tenha uma obsessão em mudar constantemente 

para melhor, uma mudança gradual para pior geralmente passa 

despercebida. Já vimos isso acontecer com empresas que foram 

grandes em todo o mundo. Pode acontecer também com a sua, 

e talvez já esteja acontecendo.

Então, quando você deve tomar a decisão de mudar? 

Quando chegar o momento haverá muitas perguntas a fa-

zer: por que decidimos mudar? Que nível de mudança nossa 

organização deve aspirar? Com que empresas devemos nos 

comparar? Como começaremos a implementar a mudança? 

Quanto risco podemos tolerar em nossas iniciativas de mu-

dança?

Um belo dia, nós na HCLT (hoje uma família de 55 mil 

pessoas e de 2,5 bilhões de dólares em receitas) tomamos a de-

cisão de mudar, e este livro conta a história de nossa fascinante 

jornada de autodescoberta e como realizamos nossa transfor-

mação por meio de uma abordagem única:
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• Forçamo-nos a olhar no espelho e reconhecer que havía-

mos mudado para pior.

• Pisamos no acelerador e corremos, avançando de uma 

posição mais atrás no grupo para uma posição de lideran-

ça, com o crescimento mais rápido em nosso setor – um 

crescimento para o triplo da receita em quatro anos. 

(Fomos uma das poucas empresas do mundo a crescer 

durante a recessão de 2008-2009).

• Deixamos de ser um ambiente de trabalho com muito 

atrito e pouca atratividade, sendo considerados o Melhor 

Empregador da Índia e o Melhor Empregador da Ásia e 

do Reino Unido.

• Paramos de repetir as mesmas banalidades empresariais e 

nos tornamos um líder ref lexivo e inovador, identificado 

pela BusinessWeek como uma das cinco empresas emer-

gentes a observar, e descrito pela Fortune como tendo a 

“gestão mais moderna do mundo”.

• Ganhamos atenção e elogios nas principais publicações 

de negócios ao redor do mundo e fomos usados como 

estudo de caso na Harvard Business School, não apenas 

pelo que realizamos, mas pela maneira como o fizemos.

Esta última questão é crítica: qualquer jornada de transfor-

mação exige inovação no que você faz e em como faz. O mundo 

empresarial se concentra principalmente no que da estratégia 

– novos produtos, novas propostas, novos mercados – e pres-
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ta muito menos atenção em como uma empresa gerencia suas 

equipes e departamentos. Em nossa experiência, a diferença 

no como é a melhor oportunidade para motivar a transforma-

ção e o crescimento acelerado. Portanto, embora eu descreva 

o que da nossa estratégia, pois ele teve um papel importante na 

transformação, falo muito mais sobre o como, que realmente é a 

parte mais interessante e valiosa da nossa história.

Chamamos a abordagem do como de Primeiro os colabo-

radores, depois os clientes, ou PCDC. A visão convencional, 

é claro, diz que as empresas sempre devem colocar o clien-

te em primeiro lugar. Todavia, em qualquer prestadora de 

serviços, o valor real é criado na interface entre o cliente e 

o empregado. Então, colocando seus colaboradores em pri-

meiro lugar, você pode fazer uma mudança fundamental na 

maneira como a empresa cria e entrega valor singular para 

seus clientes e se diferencia da concorrência. Por meio de 

uma combinação de empregados envolvidos e administração 

responsável, a empresa pode criar valor extraordinário para 

si mesma, para o cliente e para os indivíduos envolvidos em 

ambas as empresas.

Desse modo, quando uma empresa coloca seus empregados 

em primeiro lugar, o cliente na verdade vem primeiro e ganha 

o maior benefício, mas de um modo muito mais transformador 

do que pelos programas tradicionais de “atendimento ao clien-

te” e coisas do gênero.

PCDC envolve diversas práticas e ações específicas e um 

modelo de implementação que pode gerar resultados extra-
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ordinários. Também é uma “jornada ref lexiva”, que está em 

constante evolução, com novas ideias e iniciativas tomando 

forma ao longo do caminho.

Neste livro, descrevemos as quatro fases da jornada PCDC, 

nas quais avançamos na HCLT. Essas fases podem ser mais bem 

entendidas como componentes, pois cada uma das quatro tende 

a ser revisitada em diferentes configurações e sequências à me-

dida que ocorrem novas iniciativas. Além disso, pode haver um 

quinto ou sexto componente que outras pessoas, fora da sua em-

presa, tenham identificado e que podemos explorar no futuro.

Escrevi este livro para provocar ref lexão e discussão sobre 

o conceito de PCDC, em vez de aglutinar todos os fatos sobre 

a transformação da HCLT. Assim, pense neste livro como uma 

descrição dos muitos experimentos, debates e ideias inusitadas 

que geramos no decorrer da nossa jornada, durante um período, 

para uma determinada empresa e seus funcionários. Outras 

pessoas podem aprender com essa jornada, adaptá-la e aplicá-la 

de milhares de maneiras a suas próprias situações, em qualquer 

grupo, empresa, setor ou cultura. Como esta não pretende ser 

uma narrativa jornalística da nossa empresa, mudei os nomes 

de algumas das pessoas que aparecem no livro, embora todas se 

baseiem em pessoas reais, e algumas das cenas e conversas são 

recordações da memória, em vez de transcrições ou anotações 

detalhadas, de modo que devem ser consideradas representati-

vas. Indico no texto quando os nomes foram alterados.
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O livro é estruturado em quatro fases, conforme apresenta-

das nas seções a seguir.

Refl exo no espelho: criando a 
necessidade de mudanças

Como se começa uma mudança? Olhando no espelho. Por 

que a verdade fundamental da situação de uma empresa foge 

à compreensão de tantos gestores? Não sei, mas sei que foge. 

Decidimos nos forçar a enfrentar a realidade da nossa posição 

difícil. Contudo, isso não é suficiente. Aprendemos que é ne-

cessário olhar no espelho todos os dias e, ao olhar, procurar as 

coisas que não gostamos naquilo que vemos, em vez de focar as 

coisas agradáveis, aqueles atributos que nossos slogans publicitá-

rios já divulgam.

Ao mesmo tempo, você deve criar uma imagem de como 

seria, se mudasse. Essa imagem futura é o que chamo de ro-

mance do amanhã, e é o que motiva as pessoas a pisar fundo no 

acelerador, quando a lógica diz para pisar no freio. O Capítu-

lo 1 descreve algumas das discussões e debates que tivemos, e 

algumas das ações que tomamos, para que todos pudéssemos 

começar a enxergar a necessidade de mudar na HCLT. Mes-

mo assim, embora uma consciência da necessidade da mudan-

ça seja absolutamente necessária, não é o mesmo que fazer a 

mudança em si.
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Confi ança pela transparência: criando 
uma cultura de mudança

Depois que você criou a necessidade de mudar, existe uma la-

cuna significativa entre a intenção de mudar e o ato verdadeiro 

de mudar. O Capítulo 2 explica que uma razão para essa lacuna 

é a falta de confiança entre os funcionários e a administração, 

uma condição que, infelizmente, é bastante comum hoje. Para 

transformar uma empresa, as pessoas devem se alinhar e tra-

balhar juntas em direção a uma meta, mas isso não acontecerá 

sem uma cultura de confiança.

Existem muitas maneiras de construir confiança, e mui-

tos outros autores já as discutiram. Na HCLT, enfocamos 

uma ação específica para construir a confiança: aumentar a 

transparência. Quando fizemos isso, observamos que a maio-

ria das pessoas dentro da organização sabe muito bem o que 

há de errado na empresa, às vezes mesmo antes da adminis-

tração ou, no mínimo, antes que a administração se disponha 

a admitir. Quando você expõe essa informação e torna os de-

safios públicos, os empregados se sentem incluídos. Eles co-

meçam a enxergar que os problemas da empresa também são 

seus problemas, e não apenas da administração. Compreen-

dem que, se a administração estiver disposta a compartilhar 

informações importantes, mesmo a parte ruim, e incentiva 

uma conversa aberta sobre os fatos, suas intenções serão con-

fiáveis. Em seguida, você começará a ver ações positivas no 

nível básico, mesmo antes que a administração possa decidir 
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quais ações ou soluções buscará. Muitas vezes, vimos empre-

gados começando a trabalhar os problemas sem que ninguém 

lhes pedisse.

Os momentos difíceis testam as convicções da adminis-

tração e seu compromisso de seguir o novo caminho. Fomos 

testados durante a recessão de 2008-2009 e mantivemos o cur-

so. Isso criou uma confiança enorme entre a administração e 

os empregados – confiança que beneficiou a empresa quando 

emergimos das dificuldades e passamos para o nível seguinte 

de desempenho. Outras empresas, que haviam adotado ações 

apressadas para melhorar os resultados de curto prazo, enfren-

tam um difícil desafio quando pedem para seus empregados 

se envolverem totalmente, à medida que tentam crescer após a 

recessão. Creio que veremos mais evidências disso ao acompa-

nharmos o desempenho de algumas dessas empresas nos próxi-

mos anos.

Invertendo a pirâmide organizacional: 
construindo uma estrutura para a mudança

Mesmo quando as pessoas enxergam a necessidade de mudar, 

depois que se criou uma cultura de confiança, e os empregados 

começam a agir rumo à mudança positiva, ainda podem surgir 

falhas estruturais no caminho dos bons resultados, e é impor-

tante lembrar que o sucesso de uma iniciativa individual não 

é o mesmo que uma mudança sustentável. A HCLT e muitas 

outras empresas ao redor do mundo tentam fazer os negócios 
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da nova era com estruturas centenárias – hierarquias e matrizes 

que muitos líderes zelosos consideram obsoletos.

Na HCLT, nosso maior problema com a estrutura organi-

zacional era que ela não dava suporte às pessoas naquilo que 

chamamos de zona de valor: o lugar onde o valor é verdadeira-

mente criado para os clientes. Em uma prestadora de serviços 

na economia do conhecimento, essa zona se encontra na inter-

face entre o cliente e o empregado. Em empresas tradicionais, 

a zona de valor muitas vezes está soterrada na hierarquia, e é lá 

que trabalham as pessoas que criam mais valor na empresa. De 

maneira paradoxal, esses criadores de valor quase sempre res-

pondem a chefes e gerentes – localizados geralmente no topo 

da pirâmide ou nas chamadas “funções facilitadoras” – que não 

contribuem diretamente para a zona de valor. Porém, como 

esses “superiores” detêm a autoridade formal e os criadores de 

valor devem responder a eles, ocupam uma zona de poder.

Assim, para mudar nosso foco para a zona de valor, in-

vertemos a ordem da organização e fizemos a administração 

e os gerentes, incluindo indivíduos em funções facilitadoras 

(como recursos humanos, f inanças, treinamento e outras), 

responderem àqueles que criam valor, e não o inverso. Sem 

essas alterações estruturais, a mudança se torna muito mais 

difícil, quando não impossível. E somente fazendo ajustes na 

estrutura organizacional é que a mudança se torna sustentá-

vel e capaz de durar mais que o líder que a inicia. O Capítu-

lo 3 traz detalhes importantes sobre a inversão da pirâmide 

organizacional.
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Remodelando o papel do CEO: transferindo 
a responsabilidade pela mudança

Existe um amplo debate sobre o papel da liderança, particular-

mente depois que tantas empresas tiveram problemas durante 

a recessão e mesmo países inteiros tiveram dificuldades por má 

liderança. A liderança é fundamental a uma empresa, e talvez 

seja mais difícil definir o papel da liderança em empresas que 

competem na economia do conhecimento. Uma das falhas es-

truturais dos sistemas de gestão tradicionais é que o líder tem 

poder demais. Isso impede que a organização se democratize e 

que a energia dos empregados seja liberada. Se o seu objetivo 

é criar mudanças sustentáveis e impedir que sua empresa saia 

da corrida periodicamente, você deve pensar cuidadosamente 

sobre o papel do escritório do CEO e não apenas no papel da 

pessoa que detém o cargo naquele momento.

Durante essa fase, aprendi que, como CEO, ou como qual-

quer líder ou gestor, você deve parar de se considerar a única 

fonte de mudanças. Você deve evitar o impulso de responder 

a cada pergunta e fornecer a solução para cada problema. Ao 

contrário, deve começar a fazer perguntas, enxergar os outros 

como fontes de mudanças, e transferir a propriedade do cres-

cimento da organização para a próxima geração de líderes que 

estejam mais próximos da zona de valor. Somente desse modo, 

você pode começar a criar uma empresa que seja autodirigida 

e autogovernada, onde os empregados se sintam donos, sejam 

animados com o seu trabalho e se concentrem constantemente 



30  Primeiro os colaboradores, depois os clientes

em mudanças e em inovações que sacudam o coração da zona 

de valor. De fato, como explico no Capítulo 4, o maior im-

pacto da estratégia PCDC é que ela libera o poder dos muitos 

e enfraquece a inf luência repressora dos poucos, aumentando 

assim a velocidade e a qualidade das inovações e decisões onde 

mais importam – na zona de valor – a cada dia.

Encontrando compreensão na 
incompreensão: renovando o ciclo de 

mudança

É fácil alguém não compreender a intenção e os métodos da 

estratégia PCDC e, no Capítulo 5, discuto as diversas objeções 

que ouvi à nossa abordagem:

• Não funcionará em momentos difíceis.

• Não é necessária nos bons momentos.

• Os clientes jamais enxergarão o valor.

• Exige iniciativas de grande escala.

• Não melhora o desempenho da empresa.

De fato, as práticas que usamos na HCLT, e aquelas que 

você pode usar em sua empresa, trazem valor real para os clien-

tes em bons e maus momentos, não exigem grandes iniciativas 

ou gastos, e têm um efeito positivo visível sobre o desempenho 

corporativo.
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Isso ocorre porque as práticas devem ser consideradas cata-

lisadores de mudanças positivas. Costumo chamar as práticas – 

ou, da mesma forma, as pessoas que as originam – de gotas azuis 

do oceano, por conta do livro Blue Ocean Strategy, de W.Chan 

Kim e Renée Mauborgne, pois essas pequenas ideias podem 

criar um oceano de mudança e proporcionar que a empresa 

entre em uma zona de desempenho totalmente nova, não im-

porta qual seja a sua situação atual.

Os catalisadores são ações simples, em vez de programas 

elaborados de mudança organizacional que se arrastam por 

anos e anos, e podem ajudar a transformar uma cultura blo-

queada em uma cultura em constante evolução. Às vezes, os 

catalisadores não criam mudanças ou podem levar a efeitos se-

cundários inesperados. Tudo bem, pois nossas incompreensões 

sempre levam a uma compreensão mais profunda. Quando as 

condições externas mudam, nossa jornada ref lexiva começa 

novamente.

Sua própria jornada

As quatro fases ou componentes que descrevo no livro podem 

soar como se trouxessem desafios difíceis, até intransponíveis. 

Porém, precisamos de apenas uma ideia catalisadora, uma gota, 

para começar a superá-los. Muitos outros líderes, que fizeram 

transformações muito mais radicais do que as nossas na HCLT, 

entendem o poder dos catalisadores. Penso, por exemplo, na 

famosa marcha do sal de Gandhi: ele caminhou até o mar para 
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fazer sal como protesto contra o governo britânico e seu mo-

nopólio sobre a produção de sal na Índia – um pequeno ato que 

levou a uma grande revolução no país.

Não creio que os catalisadores que usamos sejam necessa-

riamente aqueles que você deve usar em sua empresa ou que a 

maneira como alcançamos uma transformação na HCLT seja 

a maneira em que você pode transformar sua empresa ou suas 

equipes. Você deve fazer sua própria jornada. Suas fases ref le-

xivas provavelmente serão diferentes das nossas. Seus catalisa-

dores também podem ser diferentes.

Todavia, um pensamento deve ser fundamental para todas 

as nossas jornadas: inverter a forma convencional de adminis-

tração, colocando os colaboradores em primeiro lugar.




