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Mudança para muitos é encarada como um processo desconfortável e, na maioria das vezes, é 
desprezado, pois acredita-se que os momentos de turbulência ocorridos durante o processo serão 
passageiros, como numa intensa tempestade. Na realidade, vivemos a era dos constantes 
temporais organizacionais e os momentos de turbulência, desconfortáveis para a maioria dos 
gestores são considerados para o ´´Change Management Officer´´, muito preciosos. Esse 
profissional exerce um papel de catalisador para que a Organização metabolize todos os aspectos 
positivos da mudança, utilizando os preciosos momentos de turbulência para rejuvenescer o clima 
organizacional, retendo e desenvolvendo os colaboradores, auxiliando-lhes a serem resilientes à 
mudança, superando os desafios constantes da competitividade globalizada. 
 
O cenário atual do mundo dos negócios pressiona as organizações a flexibilizar rapidamente seus 
Modelos de Gestão, desafiando suas competências de resiliência. Resiliência, segundo o Houaiss, 
definição com que simpatizo muito, significa a propriedade que alguns corpos apresentam de 
retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica; capacidade de 
se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças; elasticidade; capacidade rápida 
de recuperação.  
 
Recente pesquisa da Ernst & Young relata que cerca de 45% das decisões de acionistas 
investidores está fortemente conectada a qualidade do gerenciamento da companhia. Analistas 
calculam que, no caso da General Eletric, este valor está em torno de $20 bilhões de dólares 
acima das avaliações convencionais. Tal montante é atribuído exclusivamente à Marca de 
Liderança que Jack Welch agregou às competências e às práticas gerenciais da corporação. Tal 
fato revela uma realidade cujo impacto na Organização requer um gerenciamento que valorize 
seus recursos Intangíveis, especialmente na área de desenvolvimento dos recursos humanos.  
 
Em 2003, 70% do trabalho da área de RH era  processual (atividades típicas de departamento 
pessoal) e 30% do trabalho era estratégico (projetos de alinhamento e desenvolvimento de 
capital humano e liderança orientada para resultados). Em 2010, a curva inverter-se-á, 
projetando 30% do trabalho do RH no foco processual, sendo a maioria terceirizado. Os 70% do 
trabalho remanescente da área de RH será o de conectar pessoas aos resultados corporativos sem 
perder talentos. 
 
Então, premissas essenciais sobre o ´´Change Management´´ emergem:  
 
- Competitividade é diferente de Estratégia, competitividade se traduz na fórmula: 
 
Estratégia X Organização. 
- Organização é diferente de Estrutura. Organização é um conjunto de competências e 
capacitações, também chamados Intangíveis Organizacionais; logo, deriva-se a seguinte fórmula: 
- Competitividade = Estratégia X Gestão dos Intangíveis Organizacionais. 
 
Uma vez que a gestão dos recursos humanos adquire uma característica fortemente conectada à 
estratégia da corporação, diante da mudança, surge, então, uma demanda por um trabalho 
específico cujas competências e ´´expertise´´ nem sempre estão 100% residentes na 
corporação. Ferramentas de gestão de Capital humano, Liderança e valorização dos Intangíveis 
Organizacionais são ativos de empresas prestadoras de serviços detentoras de metodologias 
especialmente desenvolvidas para este fim. É dentro desse contexto que o ´´Change 
Management Officer´´ é formado e demandado.  
 
O Change Management Officer: 
 



A missão do ´´CMO´´ é tornar a ponte que conecta o presente ao futuro plenamente operacional, 
factível, real, contribuindo no processo de metabolização dos aspectos positivos da mudança. É 
um profissional cujo escopo de trabalho enfoca a conexão do cérebro da corporação ao corpo e 
demais membros e ao realizar esta tarefa, desenvolve projetos com demandas específicas, 
seqüenciais, inter-relacionadas e interdependentes. 
 
Ao implementar um Projeto de Desenvolvimento Organizacional integrado e alinhado à Gestão 
Estratégica das Mudanças, tarefas nobres surgem, reforçando e fornecendo conteúdo ao RH 
estratégico, tão desejado pelos presidentes de empresa nos dias de hoje. O ´´filet mignon´´ do 
trabalho da área de recursos humanos possui alguns balizadores mestres de atividade cujas 
características fazem parte das atribuições e responsabilidades do ´´Change Management 
Officer´´ e os objetivos são: 
 
- Alinhar estrategicamente as Metas da Organização aos Objetivos da população nas dimensões 
individuais e coletivas; 
- Estabelecer a conexão do Modelo de Competências das Unidades de Negócio aos Indicadores de 
Resultado Corporativo; 
- Educar os gestores num Modelo de Liderança Resiliente, no qual o estilo e perfil 
 
dos líderes se adaptem sinergicamente à Cultura Organizacional; 
- Montar e treinar a população gerencial num Modelo de Team-building que impulsione o trabalho 
das Equipes multi-disciplinares na entrega dos resultados dos projetos definidos no Business Plan 
Corporativo; 
- Implementar um Plano de desenvolvimento de Capital Humano integrado ao Modelo de 
Competências, gerando impacto nos indicadores de desempenho das Unidades de Negócio; 
- Conectar o Plano de Atração e Retenção de Talentos ao Business Plan. 
 
O resultado consolidado dos projetos resume-se num grande e supremo desafio: o gerenciamento 
da sedimentação da Cultura Organizacional que desenvolve e reconhece o valor dos Intangíveis, 
criando consistência para alguns deles, tais como:  
 
- A Marca de Liderança da Empresa; 
- Talento e a Equação de desenvolvimento do Capital Humano; 
- Team-building e o Modelo de gestão de Times multi-disciplinares; 
- Resiliência e a velocidade de Metabolização das mudanças; 
- Inovação e Criatividade na resolução de problemas; 
- Autonomia e Comprometimento com resultados; 
- A Gestão do Conhecimento e o Capital Intelectual; 
- Marca de Empregabilidade da Organização para atrair e reter talentos. 
 
Cada um desses intangíveis contribue para a agregação de valor para a empresa, fugindo de 
todos os modelos clássicos e convencionais de valorização de negócios na atualidade, portanto, 
para não cair na obsolescência, as Corporações devem conectar os intangíveis organizacionais aos 
Modelos mais agressivos de avaliação de empreendimentos e oportunidades de expansão de 
negócios praticados com acuracidade nas cadeiras de Mestrados em Empreendedorismo, nos 
capítulos de ´´Management Team´´, ´´Valuation´´ e ´´Exit Strategy´´ em exercícios de 
desenvolvimento de Business Plans. 
 
Em última análise o ´´Change Management Officer´´ utiliza os preciosos momentos de 
turbulência inerentes ao processo de gestão das mudanças para alavancar, desenvolver e 
tangibilizar os intangíveis organizacionais, criando valores significativos para a Corporação, 
tornando-a, assim, diferenciada em relação aos modelos convencionais de avaliações financeiras 
tradicionalmente praticados.  
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