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desafio permanente nos negócios hoje é mudar e mudar
rápido! Num momento de gestão de mudanças mais pro-
fundas é importante estar consciente de alguns pontos ele-
mentares, como:

• A velocidade, que na maioria das vezes, não nos impede de
encontrar o momento mais adequado e sim a forma mais adequada

para mudar no período definido.
• Essa mesma velocidade nos distancia do presente c do passado

e nos aproxima do futuro.

• Assimilar que mudança acontece em forma de espiral; jamais
igual, mas continuamente.

É importante repensar toda empresa ou área para que de forma

racional todos possam revere redesenhar seus processos com o obje-
tivo de atingir resultados com padrão de qualidade, produtividade e

competitividade definidos pela alta administração. Esse processo todo
permeia campos muito além de resultados numéricos, ele atinge a
"emoção, o coração" das empresas, atinge 'as pessoas, introduzindo

novas formas de trabalho , novas exigências e padrões. Podemos en-
tão pensar em quatro ferramentas/pilares elementares:

• Reengenharia - diagnosticamos @ redesenhamos o negócio,

onde percebemos a empresa não pelas área/departamentos mas pe-
los processos;

• Benchmarking - Identificamos em que pontos mais críticos
-podemos usar esse atalho rumo a excelência, baseado nas melhores

práticas de empresas-líderes;

• Qualidade Total - Asseguramos que o foco e a redefinição exe-
cutada a partir das novas metas na qualidade de processos, pessoas,

serviços e produtos sejam.estabelecidas;
• Custos - Manutenção do menor custo possível para viabilizar

uma boa mudança.

Para implementar as ações de reengenharia, é necessário:
• Ambição - os objetivos devem ser drásticos e altos;
• Orientação - o foco está no processo do negócio e não nas fases

da organização;

• Quebrar regras - rever e identificar fundamentos assumidos até
aqui como corretos;

• Tecnologia da Informação - viabilizadora essencial das mudan-

ças, como estruturamos modelos de gerenciamento da informação;
• Preparar as Pessoas - envolvimento das pessoas, por meio de inves-

timento/treinamento, educação e reconhecimento/comprometimento e

motivação, para que possam assimilar a mudança como fator positivo.
Fazer benchmarking significa possuir clareza e objetividade, para

que, de forma estruturada e simples, possamos:
• Identificar os processos essenciais;

• Identificar as melhores práticas de ernpresas-líderes;
• Fazer mapeamento com base em informações quantitativas;
• Comparar nossos processos internos com as melhores práticas;
• Copiar apenas aquilo que merece ser copiado, ou seja, os pontos

significativos para empresa, tendo como referência a melhor empresa
naquele segmento específico, independente de ser concorrente;

• Implementar;

• Medir resultados.
E onde entra a qualidade? E a ferramenta essencial para melho-

ria contínua, envolvendo funcionários, fornecedores e principalmen-
te clientes. Sua responsabilidade é redesenhar, reorientar e proceder
à mudança, objetivando resultados com qualidade e o compromisso

de todos com o cliente. Eu chamo de as quatro vozes da qualidade:
• A voz do cliente - são os seus desejos e expectativas com rela-

ção à empresa;

. • A voz do fornecedor - como se relaciona com a empresa e como
ele pode contribuir;
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• A voz da organização - Como a empresa está preparada para
mudança;

• A voz das pessoas — São elas que vão fazer as mudanças acon-
tecerem!

Já os custos baixos são uma das ferramentas que medem com

maior precisão os custos de forma a racionalizá-los sem afetar o funcio-

namento e os resultados durante o processo e a qualidade dos serviços e

produtos da empresa durante e após a mudança. O gerenciamento de

mudanças atua no todo da empresa onde as quatro ferramentas elemen-

tares devem interagir, atuando combinadas entre si e principalmente

combinadas com a atenção primeira e essencial à preparação do capital

humano para que possam produzir as mudanças esperadas de forma
confortável, segura e, acima de tudo, com o coração.

Qualidade de vida ou qualidade devida?
Seja informado, rápido, flexível, atualizado, treinado, arrojado,

de alta performance, procure o brilho de outro para se orientar... E

como continuar nessa busca incessante, quase obsessiva do modelo

ideal e dos sonhos? Fique atento para que esses sonhos sejam real-

mente os "seus sonhos" e que esse modelo seja possível e real ao

seu temperamento e estilo.

Permita-se reproduzir e fortalecer apenas as suas crenças e verda-

des do momento atual com o objetivo de viver melhor e atrair sensa-

ções como satisfação, tranqüilidade, prazer e afastar as sensações de

cansaço físico, mental, chateação,vazio, ansiedade, euforia.

Seja mesmo é inteligente, acredite e seja você! Tente dar um

passo fora de você mesmo e questione-se, reveja sua direção com

olhos mais lúcidos em relação às situações que enfrenta dia-a-dia.

Se elas forem prazerosas em sua maioria, é um bom sínai, caso

contrário, acredite mesmo que o suportável e desejável seja a única

forma de alcançar seus objetivos e ideais. Mesmo que esse caminho

represente sacrifício, sofrimento ou ausência de prazer, e, talvez,

conhecidas e pouco satisfatórias recompensas.

O nosso corpo físico, mental e energético reage a esses estímu-

los, talvez agitado pelos resultados de sucesso, ou embotado pelas

dificuldades ou frustrações. Mesmo os eufóricos, em algum tempo

apropriam-se de sensações de descontentamento sem motivo apa-

rente, e, para dispersá-lo, voltam à atenção para algo que as distrai

ou ao ritmo anterior, para que não tenham tempo de cair em si, se-

rem elas mesmas, e entrarem em contato com aquilo que sentem,
desejam, podem perceber e realizar para deixarem seus corações

plenos e vidas felizes e harmoniosas.

Entram diretamente em processo de autocompensação, pois so-
mos neuróticos de carteirinha, todos, sem exceção , possuem neuro-

ses naturalmente, senão você não sobrevive. Elas, inclusive, funcio-

nam como mecanismo de defesa.

Mesmo os mais conscientes, refletindo e exercitando mudanças

lúcidas, estão predispostos emocionalmente e biologicamente a per-

manecer no padrão antigo e inseridos, ainda, num grande, forte e

perigoso esquema que despersonaliza com alta potência o - Eu Hu-

mano - o sentido da vida e do viver, deixando o homem no plano de

- sobrevivência.

Reforçamos, de certa forma, a cada dia, uma distância de nós

mesmos. Quanto mais vazios interiores, proporcionalmente possi-

bilitamos mais reforços exteriores distanciando-nos de nossas pró-

prias verdades ainda desconhecidas.

Percebemos o quanto exaustivo é para o corpo físico, emocional

e energético a impossibilidade exigida externamente e que nós, acre-

ditamos que precise ser rigidamente e arduamente cumprida, mes-

mo que o preço seja alto, para alcançar o que deseja. Estabelecer

harmonia dentro de si, e, em torno de si, acaba "existindo" apenas

para os outros verem, o que fica mais sofrido ainda, porque estamos

abafando quem somos e como somos para sermos quem devemos

ser ou-é indicado que sejamos.

Crueldade, autoflagelo, ignorância, o nome que possamos dar

não é importante, mas as conseqüências desse auto-abandono nos
traz, com o passar do tempo, doenças físicas e emocionais, por meio

do vazio interior e infelícidades e frustrações. E um preço impagá-

vel. Mergulhe dentro de você, lá existe tudo que você precisa e mui-

to mais! Você sabe muito mais do que tudo que já leu, aprendeu e

viveu, você é muito mais do que pensa e provavelmente deseja e

pode descobrir que pode ser feliz com formas de vida e conquistas

que jamais tenha cogitado ou julgado possível para atingir a sua

meta de prosperidade e felicidade agora!

Dê espaço para "você mesmo" predominar na sua vida, talvez algo

novo lhe cause estranheza, não aprecie certas atitudes dessa "nova pes-

soa" , ou, se surpreenda com suas novas necessidades e vontades. Esse

conjunto pode causar incômodo, ou sentimento de inadequação, seja

compreensivo, tudo faz parte de VOCÊ! Solte-se e descubra sozinho no

que é muito bom, e, também, que não é aquele. Aquele "super hiper

mega tudo" que acreditava e via no espelho todos os dias, com muito

orgulho. Mas o que vê de verdade agora "É você"! É melhor do que

qualquer outra possibilidade por esse simples fato! Então valorize suas

qualidades e seja compreensivo com seus pontos a serem melhorados.

Procure-se em você, se toque, se olhe, se escute de verdade, se dê

carinho com suas próprias mãos, mas dê mesmo, muito carinho, abra-

ce seus pés com as suas mãos como um agradecimento a quem te

conduz durante todo o dia, faça perguntas para você mesmo e as res-

ponda de forma que possa escutar, como se estivesse conversando

com outra pessoa, fique com você, escute seu silêncio e o que ele diz.

A maior necessidade das pessoas hoje é a necessidade de "si

mesmas" , ou seja, "você precisa de você!" Deixe você fluir de ver-

dade!!! Permita-se perceber o que virá em sua direção, Ao menos

relaxe e tente!, Logo saberá amar, cada vez mais, esse que pode ser

seu maior e mais fiel e prazeroso companheiro de todos os momen-

tos: "você mesmo!"

Comece a dar espaço para que tenha a Qualidade De Vida nessa

passagem em todos os planos. Proporcione-se as melhores sensa-

ções e ações para a pessoa especial que vive dentro de você se reali-

zar, daí em diante, seja o passo grande ou pequeno, lhe levará para

mais perto do seu eu verdadeiro..

Espero que encontre o seu caminho de volta para casa - o seu

coração. E que seja um enorme prazer poder se "reencontrar , reco-

nhecer e aceitar" a você mesmo. Assim, quando menos esperar, vai

dar de cara com essa tal "felicidade devida de vida!"*
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