
ão seria exagero dizer que grande parte

das empresas, líderes e profissionais que
estão na corrida dos negócios fazem-na

em estradas mal asfaltadas e com o GPSs

falhando. O conhecimento se expande,

mudando e diversificando as rotas de
oportunidades. Tudo é novo! E o novo

conhecimento é excitante e ao mesmo tempo caótico para o

"cérebro" organizacional.

A disfunção dos processos e políticas empresariais é

desgastante, provocando perda de energia, excesso de esforços

e resultados muito abaixo do esperado. Há muita

disponibilidade de informação, mas pouco acesso ao que é

prioritariamente relevante. Há uma

dificuldade enorme em transformar

conhecimento tácito em explícito, e

quando conseguimos sistematizar e

entregar as competências, descobrimos

que o fizemos tarde demais.

Através dos estudo de Resiliência

identificamos que 80% das turbulências

causadas nas organizações são

literalmente "fabricadas". Diante de

situações inovadoras, emergências ou

sob pressão, a maioria dos profissionais

tem suas competências diminuídas ou

Como o conceito de

Resiliência Estratégica

pode ajudar empresas

e pessoas a atuarem

de forma mais

relevante e dirigida

no mundo dos

negócios



desaparecidas. Há uma grande

necessidade de compreensão de como

as pessoas encaram e gerenciam um

processo de mudança na organização,

pois como já sabemos, as pessoas não

resistem às mudanças, mas resistem a

serem mudadas.

É por isso que o conceito de

Resiliência ganha tanta força nos dias

atuais, pois tem demonstrado que,

mesmo diante de um cenário de

instabilidade e mudança, algumas

pessoas e empresas conseguem

maximizar desempenho e produzir

valor com o máximo de competência,

inteligência e saúde possível.

Um pequeno resumo da evolução
do conceito de Resiliência

O conceito de Resiliência ganhou

proporções maiores no campo da

Educação, Sociologia, Física,

Psicologia, Medicina e, agora,

Administração. O termo provém do

latim, "resílio", que significa "voltar ao

estado natural" ou "saltar para trás".

Para a Física, Resiliência é conceituada

como a "propriedade pela qual a energia

armazenada em um corpo deformado é

devolvida quando cessa a tensão

causadora da deformação elástica".

Historicamente a noção de

Resiliência vem sendo primeiramente

utilizada pela Física e Engenharia. Um

de seus precursores foi o cientista inglês

Thomas Young, que, em 1807,

buscando a relação entre tensão e

compressão de barras metálicas, descreve a noção de módulo

de elasticidade. Nesse contexto, Resiliência foi utiizada para

dar a noção de flexiblidade, elasticidade, ajuste às tensões.

Para a Medicina, Resiliência é conceituada como a

capacidade de um organismo se recuperar eficazmente de

algum acidente ou trauma. O médico e professor de sociologia

médica Aaron Antonovsky, em 1984, fez uma mudança radical
ao propor um estudo do movimento para a saúde, ao invés da

doença. Preocupou-se mais com recursos e competência que

as pessoas tinham para enfrentar doenças do que com fatores

de risco. Um paciente resiliente pode ser aquele que,

independentemente do que acontecer em sua vida, tem

condições de compreender, de administrar e de gerar um

significado ou um sentido para aquela experiência.

Para a psicologia, o conceito é utilizado para definir um

conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam

a indivíduos manifestarem o máximo de inteligência, saúde e

competência em ambientes de complexidade, instabilidade e

pressão. O psicólogo Martin Seligman relatou diversos estudos

e experiências que buscam compreender quais elementos

implicam no fortalecimento e na construção de competências

em indivíduos psicologicamente sadios. Assim como nos

estudos de Resiliência em Medicina, trata-se de um

desenvolvimento focado nos recursos saudáveis e inteligentes

da pessoa, e não em psicopatologias.

Para o educador português José Tavares (PhD pela

Universidade Católica de Lovaina, Portugal), Resiliência

significa "a capacidade de responder de forma mais consistente

aos desafios e dificuldades; de reagir com flexibilidade e

capacidade de recuperação diante de desafios e circunstâncias

desfavoráveis; ter uma atitude otimista, positiva e perseverante,

mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates".

Pelo que sabemos, o conceito de Resiliência é utilizado no

campo da Administração desde 1974, quando o consultor

organizacional Daryl Conner forma a ODR Inc, uma

companhia de pesquisa e desenvolvimento que examina a

dinâmica da Resiliência Humana em cenários organizacionais,

principalmente em processos de Gestão de Mudanças.



pessoas encaram e

gerenciam um processo

de mudança, pois já

sabemos que as pessoas

não resistem às

mudanças, mas resistem a

serem mudadas

Ao longo do processo de Desenvolvimento da Resiliência

nas Organizações, percebemos que ela pode apresentar

diferentes significados:

1 - Quem se recupera de traumas e adversidades;

2 - Quem se torna mais flexível, fluido, "leve", consistente

e econômico;

3 - Quem cresce e fortalece, mesmo em ambientes de

mudança;

Todos esses diferentes significados são altamente
importantes para a construção do conhecimento e valor na

empresa, mas ainda não correspondem à "totalidade" da

potência da Resiliência. O que compreende um novo estágio

de sua maturidade é a antecipação de cenários e

acontecimentos. A Resiliência salta uma posição passiva, na

qual espera a situação adversa ou mudança acontecer e depois

fazer o melhor possível para uma posição mais ativa, onde há

um movimento por antecipar as situações, promovendo as

competências necessárias antes que a demanda se apresente.

Um novo estágio de
desenvolvimento:

Resiliência Estratégica

Utilizamos o conceito de Resiliência

Estratégica para falar sobre a capacidade

de uma empresa, equipe ou profissional

de estar constantemente renovado,

atualizado e conectado com as mudanças

de necessidade e expectativa do

mercado.

Para Gary Hamel, um dos mais

respeitados consultores estratégicos da

atualidade, Resiliência Estratégica é "a

capacidade de se antecipar —e se

ajustar— continuamente a profundas

tendências seculares capazes de abalar
de forma permanente a força geradora

de lucros de um negócio. Isto é, tem a

ver com a capacidade de reinventar

modelos de negócios e estratégias de

forma dinâmica à medida que mudam

as circunstâncias".

O foco da Resiliência estratégica não

está só na antecipação das mudanças e

necessidades, mas também na criação de

Coerência e Alinhamento Estratégico.

Entende-se por coerência a capacidade

que uma empresa tem em cumprir o que

promete entregar. De ter suas ações no

cotidiano organizacional totalmente

congruentes com o que está descrito em

sua missão, visão, valores e plano. De

alinhar valores, objetivos e

competências organizacionais com os

valores, objetivos e competência de seus

profissionais, produzindo um ambiente

de alta performance, onde o geração de



expande, todos ficamos

mais ignorantes minuto a

minuto. Se não

modificarmos nossas

prioridades, não

conseguiremos continuar

relevantes. Já não basta

sermos eficazes

conhecimento e clima de trabalho proporcione compromisso,

inovação, qualidade e rapidez no atendimento de seus clientes,

impactando de maneira positiva a imagem da organização e

criando seu sucesso sustentável.

O banco americano de investimentos Morgan Stanley,

principal inquilino do Word Trade Center antes de 11 de

setembro de 2001, possuía três escritórios de emergência, com

todo aparato técnico preparado para que funcionários

pudessem habitá-lo em questão de horas, caso houvesse algum

dano no prédio. O banco produzia inúmeros treinamentos de

emergência para que sua força de trabalho estivesse capacitada

para uma possível emergência. Muitos questionavam essa

estratégia, considerando-a extravagante e de alto custo. Até o

dia 10 de setembro! No dia 11 de setembro, às 8h46 um avião

atingiu a torre norte. Exatamente um minuto depois o Morgan

Stanley começou o processo de saída organizada de 2 700

funcionários do prédio, os quais se salvaram a tempo.

Apesar do terrível acidente, no dia 12 de setembro grande

parte dos funcionários já estava produzindo a continuidade de

seus projetos e negócios, transmitindo a

confiabilidade e a Resiliência

Estratégica necessária que os clientes (e

funcionários) esperam.

Gary Hamel afirma que "à medida

que o conhecimento se expande, todos

nós ficamos mais ignorantes minuto a

minuto. Se não modificarmos nossas

prioridades, não conseguiremos

continuar relevantes. Já não basta

sermos eficazes".

A Resiliência estratégica procura

criar um sistema de antecipação que

detecta sinais de oportunidade, criando

um processo de geração de congruência

entre o que promete entregar e o que

realmente entrega. É um processo

integrado de atualização e ajuste do

"mindset" da empresa e sua capacidade

de modificar os conhecimentos e

competências para obter uma execução

e um processo operacional que manifesta

exatamente suas intenções estratégicas.

A Resiliência Estratégica toma-se um

conceito altamente atrativo no mundo

organizacional, que precisa urgentemente

se antecipar às mudanças, de mudar e

entregar competências relevantes para a

geração de soluções que os clientes vão

querer e precisar no futuro.

A partir de agora, Resiliência não é

só "ajustar-se" à realidade (modelo

convencional), mas também a

competências para promovê-la e

direcioná-la, antecipando movimentos e

agindo no "timming" certo, assimilando

a incerteza como regra permanente na

corrida pelos negócios.

Text Box
Fonte: T & D: inteligência corporativa, ano 16, n. 153, p. 42-48, 2008.




