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consenso que a atitude de implantação de novas ferramen-

tas e metodologias nas empresas tem como objetivo a redu-

ção de custos, otimização de produtos e processos e incre-

mento na satisfação de clientes e consumidores.

No entanto, há vários fatores que promovem a inércia organizacio-

nal e dificultam tais mudanças e iniciativas. Entretanto, o aumento da

competitividade nos ambientes organizacionais, força essas mudan-

ças por questões de sobrevivência da própria empresa. Por esse moti-

vo, essa inércia deve ser mais bem compreendida para que seus para-

digmas possam ser vencidos. E função do líder promover e cumprir

com o papel de ser um agente de mudanças de tais iniciativas.

O conceito de cultura organizacional foi emprestado da antro-

pologia, onde há pouco consenso sobre o seu significado. Mas de

segundo algumas literaturas organizacionais, cultura pode ser defi-

nida como a 'cola' social ou normativa que sustenta uma organiza-

ção e que expressa os valores ou as idéias sociais e crenças que os

membros da organização compartilham. A cultura de uma empresa

pode apresentar as seguintes características:

• As suposições culturais são precoces e fortemente enraizadas,

porque são pouco discutíveis e confrontáveis. Devido a isto, cultura

é difícil de se identificar mudar.

• A cultura é um fenômeno grupai. São as suposições comparti-

lhadas que fazem uma cultura.

• A cultura é desenvolvida por um grupo á medida que aprende



a se adaptar as condições externas e relações internas.

• Culturas mais fortes se desenvolvem quando as mesmas pes-

soas estiverem lutando juntas por um longo período, quando o am-

biente for relativamente hostil ou quando lideres enfatizarem as mes-

mas crenças e valores.

É consenso que muitas mudanças organizacionais significativas

provocadas pela implantação de novas metodologias e ferramentas

irão fomentar resistência a partir das pessoas organizacionais e re-

sultar em fracasso se não forem acompanhados pelas mudanças cul-

turais. Por exemplo, grupos nas organizações constróem suas cultu-

ras e manifestações ao redor da sua rotina de trabalho e meios tradi-

cionais de gestão. Um realinhamento de status de trabalho que po-

dem acompanhar a implantação de novas metodologias e ferramen-

tas pode violar alguns dos valores compartilhados e significados do

grupo e resultar em resistência baseada em cultura.

Os fracassos na implantação de novas metodologias e ferramen-

tas devido à resistência às mudanças, podem ser atribuídos as se-

guintes razões:

• Incerteza referente ao trabalho, habilidades, capacidade, etc.

• Falta de percepção da necessidade da mudança.

• Redistribuição do poder.

• Ausência de validade organizacional.

• Ausência de suporte gerencial.

Se diferentes culturas exigem, processam e se satisfazem com

diferentes tipos de informação, então a falta de percepção das ne-

cessidades e validade organizacional de uma mudança específica

pode ser percebida de diferentes formas. Dessa forma, isso conduz

a resistência à mudança onde não houver percepção das necessida-

des ou onde houver pouca validação organizacional.

Em resumo, uma mudança que entre em conflito com a cultura

organizacional pode fomentar a resistência de membros da organi-

zação a um grau em que a implementação fracasse ou resulte em

mudanças aquém do desejado.

Por outro lado, os conflitos culturais não aumentam quando ocor-

rem mudanças que não violam as suposições básicas levantadas pelo

grupo. Somente quando essas suposições básicas forem violadas é

que a resistência baseada em cultura se torna importante.

Entretanto, a mudança cultural é difícil porque:

• Muito da cultura organizacional é aceita e é difícil de se mudar

coisas que são implicitamente partes do pensamento e comporta-

mento das pessoas.

• Muito da cultura organizacional tem raízes históricas.

• Certos grupos de poder investiram interesses nas crenças e su-

posições e, provavelmente, não estão desejando descartá-las.
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• As mudanças culturais levam ao aumento da ansiedade dos

membros do grupo.

Considerando o que foi exposto, uma empresa que tenha plane-

jado a implantação de nova metodologia ou ferramenta deve estar

preparada para reconhecer e definir estratégias para vencer as difi-

culdades resultantes da inércia cultural. Deve-se sempre ter em mente

durante essas implantações os seguintes aspectos:

• Deve haver patrocínio de todos os níveis de liderança da em-

presa. O comprometimento deve começar com o número l da em-

presa, que deve ser o responsável por cobrar uma nova postura orga-

nizacional.

• Algumas metodologias têm como objetivo implantar novos

modelos para solução de problemas como, por exemplo, o progra-

ma Lean Six Sigma, que acabam por gerar dados consistentes, tra-

zendo a tona fatos desconhecidos. Portanto, são esperados descon-

fortes em todos os níveis de lideranças, pois as crenças e verdades

organizacionais (cultura), podem se mostrar frágeis. Exemplo: Por

anos se acreditava e eram relatados níveis de produtividade de 90%.

Quando finalmente essa métrica foi medida com a rigorosidade

necessária (por meio de um sistema adequado), foi revelado um

índice de 70%.

• Novas metodologias ou ferramentas consideradas estratégicas

para a empresa que não provoquem mudança cultural e mudança de

atitude não cumpriram sua função.

• Lideranças afetadas por novas realidades reveladas a partir

das inovações não devem se sentir ameaçadas (exemplo: os 70%

de produtividade mostrados acima). Afinal, essas lideranças não

tinham a ferramenta necessária que lhes permitissem avaliar cor-

retamente o seu ambiente. Mas, agora, têm a obrigação de agirem

como facilitadores, de modo a garantir um novo degrau de perfor-

mance para a empresa.

Os pontos descritos acima são apenas alguns que devem ser ob-

servados e devem estar sempre no radar das lideranças. Conduzir a

implantação de inovações com segurança e tranqüilidade, mas com

a seriedade necessária, é cada vez mais uma das competências exi-

gidas dos líderes.
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