




O Magazine Luiza, com 10 mil
colaboradores, distribuídos em 300
lojas, 50 delas virtuais, passou por
transformações significativas na úl-
tima década. E pelo andar da carrua-
gem, conduziu de forma primorosa
toda sua equipe: é reconhecida, hoje,
como uma das dez melhores empre-
sas para se trabalhar. Desde 1997,
foram diversas aquisições de redes de
lojas, convívio de funcionários de
culturas diferentes, aposta no e-
commerce, além de toda uma mudan-
ça de gestão que deixou de ser cen-
tralizada e fiscalizadora para adotar
um modelo mais participativo e
transparente de liberdade acompa-
nhada. De 2003 para cá, a rede do-
brou seu tamanho.

Segundo Telma Geron, 21 anos de
casa e há três como diretora de RH
do Magazine Luiza, o sucesso dos
processos de mudança da empresa se

deve ao investimento permanente em
uma comunicação transparente.
"Toda a empresa é pautada pela mes-
ma premissa: um profundo respeito
pelas pessoas", conta Telma. Esse
respeito é perceptível no investimen-
to que o grupo faz em comunicação:
há um portal de intranet dedicado aos
funcionários; a TV Luiza, uma rede
interna de TV com programas
corporativos; além da rádio Luiza,
que fica 24 horas no ar, sintonizada
por todas as lojas e em horários par-
ticulares e que veicula mensagem
para todos os funcionários sobre as
estratégias da empresa, de diretores
a carregadores de estoque. "Não tem
segredo, o que tem é um trabalho
muito grande", brinca Telma.

Ela conta que todas as mudanças
são feitas de forma transparente, uma
vez que a gestão é participativa. "Cul-
turalmente, desenhamos um perfil
mais empreendedor por parte dos fun-
cionários, migramos inclusive a pro-
posta de política salarial, de vendas
relacionadas ao resultado", explica a
executiva. O que Telma destaca em
sua experiência é que as mudanças
nunca devem pegar as equipes despre-
venidas. "Ela tem que se sentir segu-
ra, tirar todas as suas dúvidas, traba-
lhar o medo, ter um diálogo aberto,
interlocutor", acredita.

Independentemente de grandes
reposicionamentos, a diretora de RH
do Magazine Luiza avalia que as
transformações em uma organização
são permanentes e constantes, por
isso mesmo, é preciso criar uma cul-
tura de predisposição às mudanças.

Marta Misino, gerente de RH da
Zambon Brasil, do grupo italiano
Zambon, que completa cem anos em
2006, há 50 no Brasil, concorda. Para

Baldini, da Equifax: o mais
preocupante de todos os riscos é
a queda de produtividade

ela, as companhias passam por pro-
cessos dessa natureza principalmen-
te num mercado extremamente com-
petitivo. "São mutações muitas ve-
zes imperceptíveis, mas quando há
fatos mais marcantes, como uma fu-
são, uma mudança de administração,
é preciso estruturar-se para uma mo-
vimentação maior", avalia.

Comunicar para mudar
Há um ano, a Zambon passou por

uma troca de comando. A nova pre-
sidência veio com metas agressivas
para o mercado farmacêutico: subir
da 45a posição no ranking de fatura-
mento para o 30° lugar em três anos.
Nesse momento, toda a empresa foi
mobilizada para discutir a viabilida-
de da nova estratégia. "Tudo foi dis-
cutido abertamente: a migração de
competências, envolvendo um tem-
po para o processo de adequação,
pois ninguém muda de um dia para
o outro. Definida a visão com o cor-
po diretivo, convictos de que os re-
sultados esperados eram factíveis,
passamos para um plano de comuni-
cação", conta a gerente de RH.

Foi desenvolvida, então, a campa-
nha Tutti 30, lançada com um jantar
em uma cantina italiana com a pre-
sença dos cem colaboradores da em-
presa, internos e externos. O logo da
campanha está presente no site da
Zambon e em todas as comunicações
internas e externas, brindes, criando
um clima motivacional para a con-
quista do 30° lugar do ranking. Aque-
les que trabalham com metas de ven-
das poderão ganhar uma viagem com
acompanhante para a Itália.

Sem dúvida, comunicação é um
dos pilares da metodologia da con-
sultoria em gestão de mudanças. "Ela
deve ter uma estratégia alinhada com
feedback constante chegando a todos
os níveis da organização", explica
Carlos Baldini, diretor de RH da
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Equifax, com experiências em ges-
tão de pessoas na Oracle do Brasil,
Laboratórios Pfizer e Redecard.

Para o executivo, gestão de mu-
danças são processos de ações
estruturadas que visam garantir uma
transformação ordenada e eficiente,
com a velocidade adequada de for-
ma a minimizar os riscos inerentes
aos processos. "O mais preocupante
de todos os riscos é a queda de pro-
dutividade. Por isso, deve ser feita no
menor tempo possível e de forma
controlada", argumenta Baldini.

Na avaliação do executivo, as re-
sistências às mudanças são naturais
e inerentes a cargos, funções ou lu-
gares. São próprias dos seres huma-
nos. "Existe uma fase de aceitação
para fazer coisas diferentes e é pre-
ciso fazê-las sem perda de informa-
ções, sem derrubar a criatividade e
com compromisso", complementa.
Como exemplo, Baldini conta a ex-
periência de uma empresa que, ao
implementar uma nova ferramenta de
gestão, simplesmente entregou os
manuais à área. Os resultados obti-
dos foram só críticas ao aplicativo,
como forma de comprovar sua inefi-
ciência e o quanto o antigo sistema

era melhor. "Três meses depois, foi
realizada uma ação, solicitando su-
gestões para melhoria do aplicativo,
sobre o que deveria ser feito. Traba-
lhamos com as pessoas que tinham
mais conhecimento e ascendência
sobre a equipe. Foram definidas mé-
tricas para medir a performance, trei-
namento e vídeos e depoimentos de
pessoas que utilizaram a nova ferra-
menta. Passamos a ter total aderên-
cia da equipe ao novo software", des-
creve o consultor da Equifax.

Para Mario Persona, consultor e
autor do livro Gestão de Mudanças
em Tempos de Oportunidades (Edi-
tora Futura), não por acaso, é na área
de tecnologia da informação que se
observam mudanças cada vez mais
velozes que exigem, por sua vez, que
as pessoas mudem na mesma velo-
cidade, antes mesmo de a mudança
acontecer no mercado. "A tecnologia
tem, hoje, o papel de se antecipar às
mudanças que irão ocorrer ", diz.

Uma vez constatada ou decidida
alguma forma de mudança, o consul-
tor acredita que a empresa, ou um ter-
ceiro, deve entrar em cena para de-
senvolver um plano, para que a mu-
dança não ocorra de forma aleatória.
"O que se pretende no processo é

Persona, consultor: mudanças devem
ser cada vez mais velozes e as
pessoas precisam se antecipar

ampliar ao máximo os benefícios re-
sultantes da mudança e, ao mesmo
tempo, reduzir os riscos, levando-se
em conta a empresa, o negócio, os
clientes e, obviamente, todas as pes-
soas envolvidas", argumenta.

Segundo Persona, nenhuma mu-
dança poderá ser bem-sucedida se não
trouxer benefícios para todos os en-
volvidos no processo. "É normal que
ocorram incertezas e dúvidas nesse
período, pois todos precisam rea-
prender a andar dentro de um novo
ambiente, usando novas ferramentas
e desenvolvendo novas percepções. É
como a tontura que um paciente sen-
te ao ficar em pé depois de passar dias
deitado. Todos sabem como as coisas
funcionavam, mas a visão ainda está
turva quanto ao modo como funcio-
narão, e isso pode causar frustração e
desejo de voltar aos velhos tempos,
quando, aparentemente, ninguém ti-
nha problemas", exemplifica.

O ideal, para o consultor, é que
toda empresa tenha uma cultura de
mudanças e que as pessoas em sua
gestão tenham visão empreendedora
para enxergar o que vem à frente,
antecipando-se a elas. "É importan-
te ter em mente que toda mudança
deve ser uma conseqüência de estí-
mulos vindos do mercado, pois uma
empresa não tem outro objetivo se-
não o de atendê-lo", afirma Persona.
Para ele, é um equívoco pensar que
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empresas existem para satisfazer ape-
nas seus colaboradores. "Porém, o
outro extremo também é um erro:
pensar que aquilo que importa é atin-
gir o porto, ainda que isso seja feito
em um navio escravo."

Sobre a necessidade de contratação
de uma consultoria externa, Persona
não tem dúvidas. Ele está convicto da
importância de um olhar isento, por
estar livre dos vícios e paradigmas que
acabam sendo incorporados à cultura
de uma empresa. "Existe um ditado
que diz que quem está dentro da gar-
rafa não consegue enxergar o rótulo.
A função do consultor externo é tra-
zer essa visão crítica, que é ameniza-
da ou pouco clara para quem está den-
tro da empresa", conclui.

E as empresas parecem mesmo
querer alguém para ler o rótulo: há
cinco anos no mercado, a demanda da
consultoria Milestone, do Rio de Ja-
neiro, por gestão de mudanças na au-
mentou em 200% ao ano, nos últimos
três anos. Para Daniel Orlean, diretor
de Capital Humano da consultoria,
esse incremento se deve a uma forte
consciência das organizações numa
sociedade pós-industrial em que o ca-
pital intelectual sobrepõe sua impor-

tância em relação ao ativo físico das
empresas. "Vivemos um novo con-
ceito de sociedade e as empresas sa-
bem que as mudanças são cada vez
mais aceleradas, e nem sempre seus
funcionários estão preparados para
elas", acredita Orlean.

A consultora Andréa Villas Boas,
da Mentes & Meios, passou por vá-
rias experiências de mudanças durante
sua carreira no RH de empresas de
grande porte: quatro fusões e aquisi-
ções; uma joint venture; duas trocas
de comando e três mudanças físicas
de endereço. Essa vivência permitiu
a ela uma expertise em situações crí-
ticas de mudança que se transformou
em uma consultoria especializada.

Pensar de forma estratégica; ali-
nhar suas ações aos objetivos da or-
ganização; traduzir a estratégia em
práticas de RH; garantir que o pla-
nejamento está bem feito e que será
executado com agilidade; além de um
trabalho integrado com a área de co-
municação são alguns dos cuidados
apontados pela consultora. "É preci-
so gerir o clima por meio de pesqui-
sa, por exemplo, e estar preparado
para os momentos de turbulências,
porque eles virão", destaca Andréa.

Ela observa que alguns dos equí-
vocos comuns por parte dos RHs em
processos de mudanças são utilizar
a mesma metodologia de uma expe-
riência anterior, a mesma "receita de
bolo". "Isso é um erro, pois a em-
presa está em momento diferente,
com pessoas diferentes e os aspec-
tos culturais tem sempre que ser le-
vados em consideração", avalia.

Na opinião da consultora, a ajuda
externa de uma consultoria é funda-
mental - desde que também não tra-
ga receitas prontas para a gestão de

Orlean, da Milestone: nem
sempre seus funcionários estão
preparados para as transformações

Marta, da Zambon: discussão
com todos os funcionários sobre

as novas metas mais agressivas

mudanças -, já que nessas circuns-
tâncias todos os funcionários estão
muito envolvidos emocionalmente,
inclusive os profissionais de RH. Um
olhar neutro de um parceiro poderá
trabalhar com maior isenção para
obter os resultados de forma mais
confortável a todos.

"O planejamento é o ingrediente
mais importante para o sucesso des-
sas mudanças e não pode ser negli-
genciado em função da falta de tem-
po", aponta Andréa. Agilidade para
acertar o timing de todas as ações;
centralizar o processo com a inte-
gração de todas as áreas envolvidas
e uma comunicação interna e exter-
na eficientes são outros pontos im-
prescindíveis para a consultora.

Perda de clientes, demissões inde-
sejadas, conflito de culturas, clima
organizacional desfavorável, além de
queda de produtividade e uma ima-
gem externa e interna "arranhada"
são algumas das conseqüências de
um processo de transição mal con-
duzido citadas por Andréa. E esse
tipo de mudança ninguém quer.
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Por Anderson de Souza Sant'Anna e Matheus Cotta de Carvalho

Com o disco riscado
Por que programas de mudança não geram mudanças?

Por que os processos de mu-
dança organizacional não

alcançam seus objetivos? Por que,
muitas vezes, temos a sensação de
que programas de reestruturação
organizacional promovem altera-
ções para, ao final, deixar as coisas
exatamente como estavam? Calca-
dos na observação de inúmeras ten-
tativas frustradas de reposiciona-
mento das organizações, bem como
na constatação de que a adoção de
novos modelos de gestão não
é sinônimo de mudança, alguns pon-
tos merecem reflexão.

Inicialmente, compreendemos o
modelo de gestão de uma organi-
zação como o conjunto de suas po-
líticas, práticas e ações colocadas
em execução visando ao alcance de

seus objetivos. Nessa direção, o
modelo de gestão compreende a
inter-relação entre estratégias, es-
truturas, sistemas e valores e a fi-
losofia de gestão que o inspira. Um
aspecto a ser considerado, no en-
tanto, é que o modelo de gestão de
uma organização é influenciado, de
forma significativa, pelo seu pro-
cesso de fundação, assumindo o
mesmo papel-chave nas dinâmicas
organizacionais futuras.

Estudos sobre cultura organi-
zacional destacam a relevância da
compreensão do momento funda-
cional para o desvendar da vida
organizacional. É nesse processo
que se estabelecem marcas e se
constituem as trilhas que forjam sua
identidade, sua forma singular de ser
e seus padrões próprios de respos-
tas às pressões internas e externas.
Pode-se, por analogia, comparar a
constituição dessas marcas às que
compõem um disco de vinil, sobre
o qual se imprimem sulcos em que
mantêm gravadas, no caso das or-
ganizações, as formas encontradas
por estas, já na sua origem, para li-
dar com a realidade.

As dificuldades emergem, toda-
via, quando as mudanças no ambien-
te interno e externo tornam-se tão
intensas que não podem mais fluir
pelos sulcos originais. Em outros ter-
mos, quando a organização não é
mais capaz de drenar as novas de-
mandas, pelas trilhas existentes, que
respondiam, de forma satisfatória, às
antigas demandas.

Em conseqüência, eleva-se o ní-
vel de tensão interna, exigindo da
organização a busca de formas para
superá-la. Para isso, usualmente, e
mesmo que por meio de "novos"
modelos e ferramentas de gestão,
busca-se reproduzir o que funciona-
va no passado. Em outros termos,
percorrem-se as mesmas trilhas, re-
corre-se às mesmas marcações.

Assim, mesmo incorporando as
últimas novidades em gestão, re-
petem-se, como um disco arranha-
do, procedimentos já conhecidos.
Contratam-se gurus e empresas de
consultoria, implantam-se sofisti-
cadas metodologias de gestão,
bem como sistemas fundamenta-
dos em tecnologias da informação
de última geração. As novas tec-
nologias, metodologias e estrutu-
ras acabam, no entanto, sendo me-
ramente "ajustadas" para se en-
quadrarem nos trilhamentos já
consolidados. Enfim, muda-se tu-
do para não mudar nada.

Podemos apontar como um dos
principais fatores que levam a esse
fenômeno o fato de se relegar a pla-
no secundário, ou mesmo descon-



siderar, um aspecto fundamental:
cada organização tem um conjunto
de marcas, em torno do qual é cons-
truído um aparato de funcionamen-
to que não se modifica meramente
pela adoção de novas metodologias,
instrumentos e modismos de ges-
tão. A organização não é uma tá-
bua rasa. Não se pode apagar suas
marcas ou ignorá-las.

Como, então, promover mudan-
ças? Em primeiro lugar, parece-nos
fundamental se aventurar na com-
preensão das camadas mais próxi-
mas desse núcleo definidor da orga-
nização, desvendar suas marcas,
compreender como se estabelece-
ram e se reforçaram seus trilha-
mentos, os mecanismos e repetições
que caracterizam sua dinâmica. A
partir dessa compreensão, o passo

seguinte é conduzir a organização a
se (re)posicionar diante de suas
marcas, re-significando-as.

Nesse contexto, há que se desta-
car a relevância do papel da lideran-
ça, entendendo-se como líder aque-
le capaz de conduzir a organização
a tais processos de re-significação.
Pressupõe, portanto, em segundo lu-
gar, o desenvolvimento de líderes
capazes de conduzir a organização
à adoção de novas posturas diante
de suas marcas.

Ao contrário do que normalmen-
te se busca, essa reflexão reforça a
constatação de que, feliz ou infe-
lizmente, não há receitas prontas
para os processos de mudança, nem
modelos e ferramentas de gestão
ideais. O que existem são organi-
zações singulares, marcadas por

uma história singular. Logo surge
uma nova questão: como desenvol-
ver lideranças capazes de conduzir
as organizações a re-significarem-
se, posicionando-as de forma dis-
tinta - a partir de "um outro lugar"
- diante de suas marcas?

Indiscutivelmente, essa forma de
compreensão dos processos de mu-
dança constitui apenas uma, dentre
várias. Acreditamos, no entanto, que
essa perspectiva, ao destacar aspectos
pouco enfatizados nas abordagens
mais tradicionais, não deve ser igno-
rada, sob o risco de comprometer, de
forma substancial, os esforços de
transformação organizacional.

Anderson Sant'Anna é doutor em
administração e professor da Fundação
Dom Cabral; e Matheus Cotta de Carvalho
é economista e diretor do Sebrae-MG
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