
Por Pamela Babcock, da HR Magazine

Uma chamada
para a mudança
Executivos que
chegam com a
missão de mudar o
RH precisam de
habilidades especiais
para conduzir
esse processo
com eficácia

Em organizações por
todo o país, as portas se

abrem e executivos estão sendo
trazidos para fazer mudanças -
por vezes, mudanças de amplo
alcance - nas funções de RH da
empresa. Um estudo recente da
Mercer Human Resource Con-
sulting (Transforming HR for
Business Results) descobriu que
metade dos 300 profissionais de
RH pesquisados trabalha em
uma empresa que passa por uma
transformação. Desses, 30% di-
zem que a reformulação se deve
a um novo líder de RH.

Para executivos dessa área
encarregados de fazer as coisas
acontecerem, esse pode ser um
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período estimulante. E também tra-
zer desafios significativos. Pergunte
a Ronald McKinley, vice-presidente
de recursos humanos do Cincinnati
Children's Hospital Medicai Center,
que foi contratado no começo de
2001 para melhorar os serviços de
RH do hospital. A instituição figura
em rankings nacionais de pediatria e

esforça-se para ser líder em cuidados
com saúde infantil. McKinley foi tra-
zido para tornar a organização tam-
bém líder na área de RH.

Foi uma tarefa que exigiu modifi-
cações na função de recursos huma-
nos. "O RH não era bem cotado na
organização como uma entidade de
suporte, de forma que meu trabalho

foi uma espécie de recriação
do RH", conta.

Como demonstram as ex-
periências de McKinley e de
outros que obtiveram sucesso
na transformação de RH, os

profissionais que vêm de fora
precisam ter certas habilidades-
chave para, efetivamente, trans-
formar a função de RH. Eles tam-

bém devem equilibrar a necessi-
dade de rapidez com uma aborda-
gem inclusiva e colaborativa que

coadune novas técnicas à vi-
são da empresa - e permitir

aos funcionários tempo e
oportunidade de aderir às
novas formas de trabalho.

Fatores de mudança
Existem várias razões para

que um novo executivo, mui-
to provavelmente alguém de
fora, seja convocado para mu-
dar o RH. Às vezes, a organiza-
ção inteira está passando por
mudanças devido a uma fusão ou
aquisição ou à chegada de um
novo CEO. Outras vezes, é por
motivos táticos, tais como um au-
mento do foco no retorno do in-
vestimento ou corte de custos.
Cada vez mais, os líderes das em-
presas querem fazer de RH uma fun-

ção realmente global ou um parceiro
estratégico dos negócios.

"Algo que ouço com freqüência
atualmente é que nossa função de RH
é muito transacional, mas necessita-
mos ser mais transformacionais", diz
Ben Rosen, professor de mana-
gement da Kenan-Flagler Business
School, da Universidade da Caroli-
na do Norte.

Os CEOs geralmente querem que
o RH ajude a formatar a cultura
organizacional ou que coloque mais
ênfase no desenvolvimento de exe-
cutivos e nos planos de sucessão,
conta Rosen. As empresas estão cada
vez mais requerendo que o RH seja
um parceiro dos negócios - e procu-
rando executivos externos de RH que
tenham habilidades em gestão de
mudanças e visão estratégica.

Mesmo quando os candidatos in-
ternos têm essas habilidades, um
outsider pode dar uma perspectiva
neutra, com maior distanciamento.
"Às vezes, você vai buscar fora [da
empresa] por pensar que as pessoas
que poderiam ser chamadas dentro da
organização estão muito enfronhadas
na política do momento e não esta-
riam aptas a se livrar dessas forças
políticas para fazer algo realmente
profundo e diferente", diz Rosen.

Superar resistências
O fato de o CEO estar pronto para

uma mudança não significa, neces-
sariamente, que todos estejam pre-
parados para aceitar a transforma-
ção. A mudança pode ser estressante
e problemática para qualquer um.
Qualquer agente de mudança em RH
precisa estar preparado para resis-
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tências, pelo menos até que as de-
mais pessoas na empresa alinhem
seu modelo mental com as novas li-
nhas de trabalho.

John Sullivan, professor do de-
partamento de gestão da College
of Business, na Universidade de
San Francisco, aprendeu isso
quando tirou o ano de 1999 para
ser chief talent officer da Agilent
Technologies. No primeiro dia,
ouviu o refrão: "Seja bem-vindo,
estamos realmente ansiosos por
mudanças." Dois dias depois es-
cutou: "John, estou aqui há 20
anos e essa é a maneira como fa-
zemos as coisas."

"Esbarrei em resistências com
pessoas dizendo: 'Quem é você que
vem de fora para me dizer o que fa-
zer?'", relembra Sullivan. "As altas
lideranças me falaram que queriam
uma transformação em RH porque a
guerra por talentos estava acontecen-
do e o modelo antigo não estava fun-
cionando. Mas, mesmo que você en-
tenda essa mensagem do CEO, as
pessoas no nível da diretoria geral-
mente não a haviam escutado ou elas
não acreditam que isso é o que lhe
foi dito porque a premissa delas é:
'Fazemos bem'."

Lição aprendida? "Não se iluda que
eles acreditam na sua missão", diz
Sullivan, "e não comece fazendo mu-
danças até que as pessoas se conven-
çam de que o RH precisa mudar e que
não é você quem está causando aquela
mudança, mas é apenas a ferramenta
que os altos executivos estão usando."

Executivos incumbidos de trans-
formar a função de RH precisam
considerar o fato de que faz parte
da natureza humana aceitar a mu-
dança aos poucos. Isaac E. Dixon,
que foi contratado três anos atrás
como vice-presidente de RH para
ajudar na mudança do direciona-
mento dos negócios e da cultura da
Unitus Community Credit 'Union,
conta que, mesmo quando a mudan-
ça é para melhor, as pessoas geral-
mente respondem com pesar.

Como resultado, afirma Dixon -
que supervisionou na Unitus as mu-
danças relacionadas a políticas, re-
muneração, benefícios e a própria
função de RH -, é esperado que as
pessoas passem por diferentes níveis
de pesar. "Existem o choque e a rai-
va. Depois, você tem aquele tipo de
adesão contrariada, na qual os fun-
cionários podem ficar em volta do
café, usando termos não muito

elogiosos para se referir ao RH",
conta Dixon. "Por fim, as pessoas
chegam a um estágio de resignação
e aceitação. Mas isso leva tempo."
E isso também requer o uso das ha-
bilidades corretas e uma abordagem
que equilibre velocidade com inclu-
são e colaboração.

A coisa certa
Os atributos necessários para

efetivamente mudar o RH são fre-
qüentemente os mesmos que você
procuraria em qualquer líder da alta
gestão: integridade, um histórico
reconhecido, habilidade em liderar,
capacidade de obter respeito dos
demais líderes e uma visão do que
RH pode ser. Todas essas ferramen-
tas serão necessárias para que os
executivos de RH gerenciem as
mudanças de uma maneira eficaz,
analisa Rosen.

Outros traços importantes incluem
conhecimentos financeiros e grande
capacidade de expor idéias. E é pre-
ciso também pintar o quadro de onde
o RH e a empresa estavam e para
onde estão indo.

Em alguns casos, os CEOs procu-
ram líderes de RH externos com de-
terminadas especialidades para con-

Comunicando
a mudança

A gestão de mudanças, com

freqüência, vem acompanhada de

tropeços e a fraca comunicação é,

geralmente, o motivo por trás

dessas falhas, segundo o estudo

Communication: The Foundation

for Successful HR Program Imple-

mentation, feito pela consultoria

Hay Group. Entre as ciladas e as

soluções sugeridas constam:

NÃO GERENCIAMENTO
DE EXPECTATIVAS

Se alguém é trazido com a

proposta de mudar e melhorar o

RH, as expectativas podem variar

muito, especialmente no que se

refere a quão rápidas as coisas

irão mudar. Má comunicação ou a

inexistência de comunicação

pode levar à frustração se a
mudança acontece de maneira

muito lenta ou muito rápida.

O USO DE MENSAGEIROS
ERRADOS

Os funcionários, de maneira
geral, tendem a confiar nas

informações dos gestores,

descobriu o Hay Group.

O entendimento da cultura

organizacional da empresa

irá determinar quem é

o melhor mensageiro da

mudança - o gestor, os altos

executivos ou o RH.
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duzir uma mudança específica na
empresa. Por exemplo, em 2001,
Kathy Brooks, vice-presi-
dente de RH e desenvolvi-
mento organizacional
da Green Mountain
Coffee Roasters, foi
contratada por sua ex-
periência em desenvol-
vimento organizacional
e treinamento.

Ela conta que, quando você
vem de fora, é fundamental ter uma
grande capacidade de análise para
avaliar se aquilo que foi dito sobre
o RH - tanto as coisas boas quanto
as ruins - realmente procede. E
Kathy e outros profissionais de RH
bem-sucedidos no gerenciamento

de mudanças - incluindo os execu-
tivos de RH McKinley e Dixon -
afirmam que a capacidade de cola-
boração é crítica. "Para ser eficaz,
você precisa ser colaborativo e ter
uma abordagem inclusiva", obser-
va Kathy. "Engajar todo mundo no
sistema é a chave se você quiser
que a mudança seja sustentável."

Mudança em curso
Para implementar uma mu-

dança substancial, os execu-
tivos de RH precisam, primei-
ro, aprender sobre a cultura

organizacional e avaliar seus pro-
blemas, observa McKinley. No

Cincinnati Children's Hospital, o
primeiro objetivo de McKinley foi
tomar o pulso da organização e de-

senvolver relações com a equi-
pe do hospital. Como a ins-
tituição aparece em terceiro
entre os centros pediátricos
do país em pesquisa feita
pelo National Institutes of
Health, ele colocou o foco ini-
cialmente nos principais cien-
tistas e se encontrou com cerca
de 30 deles individualmente.

Um deles foi o Jeffrey Whitsett,
chefe dos setores de neonatal,
perinatal e pulmonar.

Whitsett foi um dos principais
desenvolvedores de uma substância
sintética que contribui para o funcio-
namento do pulmão, que reduziu
significativamente o número de
mortes de bebês prematuros por pro-
blemas respiratórios.

"Quando eu o visitei", recorda
McKinley, "ele disse: 'É a primeira
vez em 20 anos que alguém de re-
cursos humanos vem dizer um alô
para mim'. Ele não tinha qualquer
consideração por RH e o via como
um impedimento para aquilo que ele
desejava que fosse feito", tal como
recrutamento especializado.

COMUNICAÇÃO MUITO
REPENTINA

Os líderes devem preparar os

funcionários para a mudança,

fazer com que a mensagem circule

e dar o feedback antes que a

mudança comece. Essa tática se

estende aos gestores, que devem

ser incluídos nas fases iniciais do

plano se couber a eles

implementar e comunicar as

mudanças aos funcionários.

COMUNICAÇÃO NÃO ALINHADA
COM A REALIDADE DOS NEGÓCIOS

"As mensagens podem ser

açucaradas ou não tratar

verdadeiramente os motivos da

mudança", segundo o relatório

do Hay Group. As mensagens

devem ser honestas se quiserem

ser aceitas pelos funcionários, e

isso inclui os motivos que estão

por trás da mudança e os

resultados projetados.

COMUNICAÇÃO POUCO
ABRANGENTE

Se a comunicação for muito focada

em detalhes e tecnicalidades e não

colocar a mudança dentro do

amplo contexto dos objetivos da

organização, não encontrará

ressonância com os empregados.

"As mensagens precisam ser

bem concebidas, concisas,

consistentes e ubíquas",

segundo o Hay Group.
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Esses encontros foram os pri-
meiros de uma série de passos que
McKinley deu para transformar
a missão do RH no centro médi-
co, que passou de 4 mil funcio-
nários em 2001 para mais de 8,4
mil atualmente.

McKinley também fez uma
análise de necessidades e, de-
pois, alinhou a visão de RH com a
do centro médico - ser a líder na
melhora da saúde infantil - ao esta-
belecer a meta de ser uma área de RH
de excelência em health care. Esse
esforço tornou-se mais desafiador
pelo fato de o hospital ter três mis-
sões: cuidados com a saúde, pesqui-
sa e educação. A organização tam-
bém tem, pelo menos, quatro cultu-
ras diferentes: os cientistas pesqui-
sadores; os médicos; as enfermeiras;
e os gestores. "Eles não falam a mes-
ma linguagem, então fizemos essa
avaliação e desenvolvemos estraté-
gias", conta McKinley.

Juntos, eles formaram um comitê
especial com cientistas e profissionais
de RH especificamente para lidar com
questões de relações humanas, envol-
vendo professores e a comunidade de
pesquisa. "Isso incluiu trocas de in-
formação nos encontros de equipes de
RH e de pesquisas e a elaboração de
uma lista de questões que precisavam
de maior tradução e análise para as-
segurar que estávamos todos falando
a mesma língua", lembra McKinley.

Outras mudanças incluíram a
contratação de consultores de negó-
cios que, agora, estão alocados com
os principais clientes e se reportam
em um desenho matricial ao RH e à
unidade de negócios. "Todas as ques-
tões mal resolvidas e os desentendi-
mentos entre RH e a comunidade de
pesquisadores foram direcionadas
para a satisfação de todos", diz
McKinley. "Agora, existe um meca-
nismo formal para assegurar essa

comunicação real e para que o pes-
soal de pesquisas tenha o suporte
necessário para que contribua para
melhorar a saúde das crianças."

Que lições McKinley aprendeu?
Comunicação, tenacidade e capacidade
de executar o plano são fatores críti-
cos. "Você precisa ter um ótimo plano
e comunicá-lo muito bem para públi-
cos diversos por várias vezes", obser-
va. "Você precisa listar pessoas para
se certificar de que a mensagem é

comunicada e deixá-las dar a sua con-
tribuição. Em seguida, precisa manter
o curso e ter paciência para lidar com
o fato de isso não ser uma linha reta" -
da concepção à implementação.

Pavimentar o caminho
Assim como McKinley, Dixon

passou seus primeiros dias pes-
quisando. Ele estudou os cinco pla-
nos estratégicos anuais da Unitus

Community Credit
Union e se reuniu

com o CEO, com o
board e com funcionários.

"Eu tinha um certo interesse nos
rituais, nos símbolos e nas coisas
que eram importantes para as pes-
soas", relembra Dixon. "Queria sa-
ber o que pensavam sobre o tipo de
serviço que prestavam, que tipo de
processos e sistemas interferiam na
realização de seus trabalhos e, mais
importante, perguntei a eles como
viam a função de RH e que papel
essa área desempenhava no dia-a-
dia deles, e como eles classificavam
nosso serviço."

"Não foi bonito", continua Di-
xon. "Éramos vistos como burocrá-
ticos, vagarosos e um empecilho
pelos gestores." Desde então, ele
formou pequenos focus groups,
promoveu conversações introdu-
tórias e triou os problemas. Come-
çou a fazer algumas mudanças num
prazo de 30 dias.

"Eu não tinha muito tempo", recor-
da Dixon. "O CEO me deu um folhe-
to cheio de itens e disse: 'Conserte
isso.'" Dixon definiu as coisas que
eram prioritárias e relativamente fá-
ceis de arrumar, tal como a folha de
pagamento e o uso de sistemas de in-
formações de recursos humanos, para
passar a responsabilidade pelas roti-
nas para gestores e funcionários. "Ha-
via coisas que incomodavam e que
foram relativamente fáceis de serem
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