
Mudar é
transformar
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POR A D R I A N A C A R V A L H O

N
ão se pode entrar em um
mesmo rio duas vezes, dizia
o filósofo grego Heráclito.

Isso porque, afirmava ele, "tudo flui,
nada persiste e nem permanece o
mesmo". Assim como as águas que
correm e fazem com que o rio de
hoje não seja o mesmo de ontem ou
de amanhã.

Mudanças são inevitáveis e
aprender a lidar com elas é impor-

Medo de mudar
As pessoas resistem às mudanças

por três razões básicas:

MEDO DO DESCONHECIDO:
nesse caso é preciso aumentar a

segurança das pessoas por meio de
informações, apoio e capacitação.

MEDO DE PERDA DE PODER:

mudanças ameaçam posições
e por isso é necessário mostrar

que o poder pode ser reequilibrado
após as alterações.

REJEIÇÃO: as pessoas podem não
concordar com a mudança proposta.
Nessa situação cabe argumentação,
mas nem sempre isso é suficiente,

pois pode esbarrar em crenças,
valores e preferências pessoais.

FONTE: MANDELLI CONSULTORES

tante para aproveitar a evolução
que elas trazem.

- Com as empresas e os funcio-
nários que trabalham nelas não é
diferente. Por isso, é preciso saber
como implantá-las de modo a mi-
nimizar o seu impacto - comenta
Mario Persona, consultor e profes-
sor de estratégias de comunicação
e marketing.

As mudanças podem ocorrer de
fora para dentro, como no caso de
um novo plano econômico que vá
alterar a rotina da empresa. Podem
também acontecer de dentro para
fora, quando essa mesma empresa
decide mudar porque está perce-
bendo que está em desvantagem de
competição no mercado ou mesmo
porque quer se antecipar e agir
proativamente para enfrentar os
concorrentes, conforme explica
Antônio Loriggio, sócio da Mandelli
Consultores. De uma forma ou de
outra, o importante é que as mu-
danças determinadas por uma em-
presa sejam planejadas para que
não aconteçam atropeladamente.

- O planejamento e uma boa co-
municação ajudam a minimizar o
medo, que é o principal inimigo da
mudança. As pessoas têm medo de
que as mudanças não funcionem,
de que não sejam capazes de

PESSOAS, EMPRESAS,
NEGÓCIOS, ECONOMIA,

SOCIEDADE. TODOS

ESTÃO EM

CONSTANTE
TRANSFORMAÇÃO.
SABER ENFRENTAR E

CONDUZIR AS
MUDANÇAS
É A CHAVE PARA

APROVEITAR MAIS

A EVOLUÇÃO

QUE ELAS

TRAZEM.

acompanhá-las, de serem excluídas
dela - diz Mario Persona. - A maio-
ria tem medo do novo e prefere per-
manecer na zona de conforto, ou
seja, continuar fazendo tudo igual
para evitar lidar com o desconheci-
do e inesperado. É preciso ficar
atento para que essas pessoas não
boicotem os esforços de mudar.

O consultor, entretanto, ressalta
a importância de ter pessoas de na-
turezas diversas na empresa:

- As que possuem perfil cautelo-
so ajudam a manter a coerência e a
continuidade nos processos. Mas é
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É IMPORTANTE QUE AS

MUDANÇAS SEJAM

PLANEJADAS PARA QUE

NÃO OCORRAM

ATROPELADAMENTE

preciso também que existam os
inovadores, os empreendedores,
que estão sempre procurando ir
além. Estes são os principais agen-
tes de mudança - explica Persona,
acrescentando que uma empresa
que tenha apenas visionários nun-
ca irá terminar o que começou e
acabará vivendo fora da realidade.

Persona lembra ainda que a ro-

tatividade das pessoas nas empre-
sas é hoje muito alta, exigindo que
elas realizem mudanças como uma
forma de reter os melhores talentos.

- Pessoas que transpiram criati-
vidade não conseguem permanecer
muito tempo em um ambiente
cheirando a mofo. Se a empresa não
criar meios de reter essas pessoas
ela poderá acabar estagnando.

Ele afirma que é fácil perceber
quando as empresas estão em pro-
cesso de estagnação:

- Geralmente elas têm pessoas
muito velhas e muito novas; aque-
les que entraram ali há anos e con-
tinuam lá, e aqueles que acabaram
de chegar. Quando falta uma faixa

intermediária significativa é porque
aquela empresa é reduto de pesso-
as acomodadas e contrárias a mu-
danças - os que ficaram - e acaba
repelindo os novos talentos, que en-
tram, ficam um pouco, e saem -
comenta o consultor.

O grupo Pão de Açúcar tem em
seu organograma uma área dedica-
da apenas à gestão de mudanças.
Flávia Camanho, gerente de RH do
Pão de Açúcar, diz que o objetivo do
setor é preparar os funcionários e
reduzir a resistência deles com re-
lação às mudanças.

- Mudanças geram resistência
sempre. Isso não é exceção, é regra.
Portanto, é preciso aprender a lidar
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A COMUNICAÇÃO DA

MUDANÇA PRECISA SER

CLARA E O DISCURSO,

ÚNICO. ISSO EVITA

DESCONFIANÇA ENTRE

OS FUNCIONÁRIOS.

com esse fato, saber planejar e acom-
panhar as mudanças - diz Flávia.

Depois que o grupo decide a al-
teração que fará, a área de gestão de
mudanças avalia quem irá comuni-
car a mudança.

- Às vezes, essa tarefa terá mais
sucesso se for feita por uma líder da
frente de caixa do que por um dire-

tor, porque ela pode ter uma comu-
nicação mais direta com as colegas.
Em outros casos, é preciso a presen-
ça de alguém com posição hierár-
quica superior - comenta Flávia.

Ela alerta que é necessário saber
também como dar a notícia da mu-
dança. A comunicação precisa ser
clara e o discurso, único.

- Não pode ter um gerente falan-
do uma coisa aqui e outro dizendo
outra acolá, porque isso só vai levan-
tar desconfianças junto aos funcioná-
rios - diz ela. -Além disso, a comuni-
cação tem que acontecer ao longo de
toda a implantação dos projetos, não
apenas antes ou depois, porque é co-
mum que eles sofram alterações du-
rante esse período.

Feita a comunicação, o grupo Pão
de Açúcar realiza um levantamen-

to para identificar onde estão as
principais resistências e quais os
seus motivos.

- É importante entender os mo-
tivos para saber como agir. As pes-
soas podem estar resistindo por
descrédito em relação à eficiência
de mudanças anteriores, porque
não compreenderam o que aconte-
cerá com a mudança atual etc - ex-
plica Flávia. - Com base nisso, fa-
zemos uma nova investida na co-
municação e escolhemos qual o
melhor meio de realizá-la.

Em alguns casos, diz Flávia, é me-
lhor entregar uma circular formal.
Em outros, chamar para um café e
conversar já é suficiente. Uma das
mudanças que a área está acompa-
nhando atualmente no Pão de Açú-
car é a criação da central de servi- >

112 S E T E M B R O 2 0 0 6



Comportamento

SEM PESSOAS COM

PODER DE MUDAR NÃO

HÁ MUDANÇA. POR ISSO,

AS EMPRESAS NÃO

DEVEM SER

CENTRALIZADORAS

ços compartilhados (que reúne vá-
rios serviços em uma só unidade de
negócios, como RH e marketing).

- Quando uma mudança assim é
colocada em prática, a tendência é
de que os gestores comecem a,
comunicá-la falando sobre os bene-
fícios que ela trará para o negócio.
Mas o que as pessoas querem ouvir
em primeiro lugar é o que vai mu-
dar em suas vidas e em seu traba-
lho. Por isso é por esse segundo as-
pecto que nós iniciamos a conver-
sa - explica Flávia.

Segundo o consultor Mário
Persona, além de uma comunica-
ção eficiente e clara, as mudanças
em uma empresa devem ser
conduzidas por líderes.

- Eles precisam manter um exce-
lente relacionamento com as pes-
soas envolvidas, ajudando, dele-
gando e, principalmente, servindo
de exemplo no processo de mudan-
ça. Líderes que simplesmente man-
dam ou esperam que os outros
mudem não terão sucesso nesta
área - afirma ele.

Também é tarefa dos líderes, diz
o consultor, definir as prioridades, o
que deve mudar primeiro, como
deve ser mudado, quais as pessoas
mais indicadas para o processo,
quais as tecnologias e estruturas
devem ser utilizadas etc.

- É necessário buscar suporte
para a mudança, pois sem o apoio
de pessoas-chave na organização as

mudanças não acontecem. Falo
aqui não apenas das lideranças,
mas também daqueles colaborado-
res que são mais influentes e
carismáticos em suas respectivas
áreas. Deve existir uma coalizão,
uma soma de forças e vontades para
iniciar o processo de mudança- diz
Mário Persona.

Segundo ele, empresas extrema-
mente centralizadoras têm dificul-
dades nesta etapa do processo, pois
não delegam poder àqueles que es-
tarão diretamente envolvidos com
a prática da mudança no dia-a-dia.

- Sem pessoas com poder de mu-
dar não há mudança - diz o consul-
tor. - Outro fator importante para o
clima interno é criar pequenas eta-
pas ou marcos de mudança e cele-

brar cada sucesso. Assim, quando
uma meta intermediária é atingida
todos comemoram e aqueles direta-
mente envolvidos ou responsáveis
por ela recebem o reconhecimento
público pelo seu trabalho.

Antônio Loriggio, da Mandelli
Consultores, acrescenta que não
estabelecer essas vitórias de curto
prazo está entre os principais erros
que as empresas cometem durante
os processos de mudança. Outros
erros são permitir complacência ex-
cessiva com as pessoas que não
aderem às mudanças, permitir que
obstáculos internos bloqueiem o
rumo determinado pela visão, de-
clarar vitória prematura do proces-
so e deixar de incorporar a mudan-
ça à cultura da empresa.

"Empresas avessas a
mudanças entram
em processo de
estagnação.
Geralmente elas têm
funcionários que
estão ali há anos e
aqueles que
acabaram de chegar.
Quando falta uma
faixa intermediária
é porque a empresa
é reduto de pessoas
acomodadas e
afasta os novos
talentos: eles
entram, ficam um
pouco e saem"

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n.9, p.109-114, set. 2006.




