
O LADO HUMANO da
mudança de liderança
As mudanças ocorreram — os indicadores mostraram um salto na produtividade e uma
queda nas reclamações, mas a empresa perdeu um elemento crucial no processo de
mudança: o fator humano

ocê lê livros e artigos que descrevem
como alterar um processo. Você
sabia a importância de fazer as
mudanças corretas, e você seguiu
passo a passo todas as instruções.

Mesmo que você encontre alguma resistência, sendo
"declarada"ou"mais sutil", você finalmente coloca o
novo processo no lugar e direciona as pessoas para
fazer o trabalho do novo modo.

Sabendo da importância de sustentar o novo
processo, você cuidadosamente documenta os
procedimentos, oferecendo treinamento para todos os
envolvidos e colocando indicadores de desempenho
no lugar para monitorar a performance do processo.

Você encontrou o objetivo em tempo e dentro do

orçamento e recebeu reconhecimento pessoal e da
equipe por liderar a realização da melhoria. Parabéns!

Durante os próximos meses, você percebe que as
melhorias começam a evaporar. As pessoas voltam à
forma antiga de trabalhar, e o ânimo e a
produtividade está retornando aos níveis de pré-
projeto. Você condena o conceito de um indicador de
desempenho e invoca a comum responsabilidade de
gestão: livrar-se dos indicadores, e estabelecer uma
nova equipe de melhoria. Você culpa a sabotagem
daqueles que estavam com inveja de seu sucesso.
Você culpa a metodologia usada ou as expectativas
irrealistas de gestão. Você culpa o volume de
negócios ou a falta de apoio à gestão. Você coloca a
culpa nas... pessoas!



O que aconteceu de errado? Certamente você
teve alguns problemas levando as pessoas a
adotarem os novos caminhos, mas você os

convenceu que a mudança era necessária. As
mudanças ocorreram - os indicadores mostraram
um salto na produtividade e uma queda nas
reclamações - mas você perdeu um elemento crucial
no processo de mudança: o fator humano.

A importância do lado humano na mudança não
pode ser subestimada. Se o fator humano é
negligenciado ou é deixado ao acaso, a
implementação do processo de melhoria pode ser
prolongada, o esforço da mudança pode ser
frustrante, os benefícios de resultado podem ser
reduzidos e a melhoria completa poder ser de curta
duração. Dois aspectos importantes do
comportamento humano que poderiam ser
considerados no planejamento da mudança envolvem
identificar o potencial de resistência para as
mudanças planejadas e a motivação para projetar
novo processo.

Identificando a potencial
resistência

Existem diferentes razões para que as pessoas
resistam à mudança. O medo do desconhecido, o
conforto com os atuais caminhos ou a exaustão da
contínua barragem de nunca finalizar mudanças são
algumas das situações que vêm à mente. Considere
esses três aspectos quando tentar avaliar as potenciais
razões para a resistência ou a falta de apoio:
disposição geral, disponibilidade emocional e aptidão
versus vontade de mudança.

Disposição geral: a disposição para aceitar novas
mudanças pode ser afetada pelo histórico pessoal de
mudança individual, da equipe ou que a empresa
vivenciou. Se a mudança tem sido desmedida ou
inexistente é uma importante consideração; esses dois
extremos podem deduzir diferentes respostas de

diferentes pessoas.
Outro fator é saber se os resultados de mudanças

prévias foram positivos ou negativos. Os indivíduos
geralmente progridem por meio da aceitação da
mudança em conseqüência de um processo contínuo1.

A primeira fase é de contentamento em que as
pessoas não têm qualquer incentivo aparente ou
vontade mudar. Elas pensam "As coisas são boas" ou
"Nós somente passamos por uma melhoria
significante; nós estamos fazendo o bem suficiente".
Uma vez que a necessidade por mudança é
reconhecida, o nível de ansiedade aumenta e torna-se

normal ter uma reação negativa. As pessoas pensam
"Eu reconheço a necessidade de mudar, mas eu não
sou o problema", ou"Por que eles não podem
melhorar a qualidade de material que eles me dão?"A
mudança não será facilmente aceita pelas pessoas em

uma dessas primeiras duas fases.
A terceira fase, depois das aceitações individuais

sobre a necessidade de mudança e de reconhecer
que a mudança deverá envolvê-lo, é freqüente uma
de confusão. As pessoas nesta fase pensam,"Tudo
bem, nós precisamos mudar, mas como nós fazemos
isso?"Uma pessoa somente entrará no último
estágio de renovação, no qual a mudança é aceita,
uma vez que um plano é elaborado ou uma
metodologia é empregada e o processo de mudança
é permitido avançar.

A melhor reação para cada fase é listada na Figura
1. Para mudar as pessoas da fase do contentamento,
forneça uma visão de futuro (boa ou ruim). Uma vez
que eles estão em uma situação de negação, use os
dados para promover apoio. É também útil ouvir os
interesses de todos e focar no processo, não somente
individual, para promover o apoio e cooperação.

Para avançar as pessoas através da fase de
confusão, tenha um plano e cumpra-o. Esse pode ser
um plano de projeto bem desenvolvido, forte liderança
pessoal ou o uso de uma estabelecida metodologia de
melhoria da qualidade, como definir, medir, analisar,
melhorar e controlar. Uma vez que as pessoas atingem
a fase de renovação, planeje alavancá-las por meio de
promover a exploração de melhorias ou aplicando-as
em outras melhorias de esforços.

Aptidão emocional: Existe também uma
necessidade para considerar o impacto emocional da
mudança. William Bridges discute três fases



individuais que acontecem quando uma mudança
significante ocorre: conclusões, zona neutra e inícios
(veja Figura 2)2. Ele sugere que nós freqüentemente
precisamos de tempo para nos preocuparmos e
lamentarmos a perda dos antigos meios antes de
adotar e apoiar entusiasticamente os novos caminhos.
Entre os dois, existe um período de indiferença e de
cauteloso otimismo, cuja duração é muito variável de
pessoa para pessoa e de situação para situação.

Para ajudar os indivíduos a mudar mais
rapidamente para essas fases, você precisa resolver
suas necessidades emocionais. Seja tolerante e dê
tempo a eles para que eles se identifiquem. Eu
lembro quando nossa equipe de trabalho na 3M foi
informada de que nós iríamos seguir para uma nova
empresa sem a oportunidade de permanecer
fazendo carreira. Passamos muito tempo na
geladeira, vivendo de acordo com os rumores e
lamentando a perda de nossa empresa anterior.
Eventualmente, assim que começamos a nos
identificar com a nova empresa e começamos a
aguardar com ansiedade a construir uma nova

entidade forte, o nosso estado emocional melhorou.
Assim que essa transição ocorre, a produtividade e o
ânimo retornam aos seus antigos estados.

Competência versus desejo para mudar:
existem muitas razões em que um indivíduo não

poderá abraçar a mudança imediatamente. A gestão
geralmente assume a origem da resistência vinda

de uma falta de desejo de mudar ou uma falta de
motivação. Isso não é sempre verdade, e acredite
que isso possa resultar em problemas devidos a
uma previsão se a causa subjacente não for
abordada. O acrônimo ADCOM (ability -

habilidade, direction - direção, competence -
competência, opportunity - oportunidade,
motivation - motivação) pode ajudar a identificar
potenciais razões para a resistência (veja Figura 3).

Vamos dizer que você foi ordenado a fazer uma
mudança. Somente use seis palavras que começam
com a letra "m" (em inglês, methods - métodos,
materiais - materiais, machines - máquinas,
measurements - medidas, manpower - mão-de-obra,
mother nature - mãe natureza) para estimular idéias,
cobrindo vários ângulos diferentes quando tentar
identificar insumos para um processo. Você pode
utilizar o acrônimo ADCOM para avaliar o seu
potencial de resistência de diferentes, embora que

algumas vezes sejam sobrepostas, perspectivas:
• Habilidade: Você não pode ter capacidade

física ou habilidade para desempenhar as tarefas
exigidas pela mudança. Por exemplo, você pode não
estar apto para correr uma milha em dois minutos,
ter eventos concomitantes em dois locais diferentes
ou subir 40 escadas com equipamento pesado e uma
perna quebrada.

• Direção: você não vai ter desempenho como o
esperado se você desconhecer as expectativas. A
confusão irá também resultar de direções incertas. Por
exemplo, você não poderá elaborar um relatório se você
não souber o que era esperado, ou você não pode ter a
performance como esperado se há três prioridades
conflitantes ou interpretações degradadas do que isso
significa para fazer um trabalho de qualidade.

• Competência: Se a mudança exige novas
habilidades ou níveis mais elevados de competência, você
não estará apto a desempenhar com sucesso os requisitos

da mudança com suas atuais habilidades estabelecidas.
Você poderia precisar das habilidades ou conhecimento
exigido para ter um bem-sucedido encontro com as
demandas se, por exemplo, a empresa muda para uma

nova aplicação de software ou plataforma de hardware,
ou se você é encaminhado para liderar um projeto ou

equipe, ou se apresentar a um grande público.
• Oportunidade: Você não deve ter tempo ou

recursos apropriados (pessoas, materiais ou fundos),
ou você não deve conhecer os processos, informações
ou autoridade para adotar novas mudanças. Nesse
caso, a percepção pode ser um ponto de resistência
tão forte como a realidade.

• Motivação: mesmo se você tiver capacidade
própria, direção, competência e oportunidade, você
ainda não deve aceitar as mudanças porque falta-lhe o
interesse ou você deve fazer as mudanças acontecerem.
Você deve pensar,"O que tem aqui para mim?"A
motivação é a mais importante das cinco características
porque pode te ajudar a conciliar deficiências em
quaisquer um dos outros elementos. As pessoas
altamente motivadas irão encontrar o tempo, aprender



as habilidades, buscar direção e aproveitar chances.
A motivação é o fator mais importante que

determina se a mudança é sustentada. Se as pessoas
querem mudar, é mais provável que as mudanças irão

resistir à situação. Se a motivação não estiver lá, se as
pessoas não entenderem o que há para elas, o melhor
que a empresa possa desejar é a submissão
combativa, que irá desaparecer quando o processo

não é monitorado de perto. Uma pessoa motivada
pode ter grandes realizações.

Usando o modelo ADCOM e avaliando as razões

potenciais para a resistência podem ajudar você a
reduzir a normal tendência para imediatamente culpar a
resistência por uma falta de motivação. Culpar as pobres
motivações pode reprimir a cooperação daqueles que
possam ter legítimas questões, prevenindo-os de aceitar
mudança e adotando novos comportamentos.

Confira em"Por que notas tão baixas?" (no final
da matéria), como exemplo de como usar o ADCOM
e relembrar:

- Falta de direção resulta em caos.
- Falta de capacidade ou competência resulta em

baixa qualidade.

- Falta de oportunidade resulta em frustração.
- Falta de motivação resulta em letargia.

Projeto de motivação no
processo usando o "ABCs"

Quando a mudança é planejada, a equipe do
processo de melhoria primeiramente foca nos prazos
ou nos procedimentos que estimulam um
comportamento3. Esboçar novos procedimentos,
fornecendo treinamentos e mostrando apoio à
gestão para as mudanças são três ações típicas
desenhadas para sugerir um novo e almejado
comportamento (veja figura 4.)

Os prazos são eficazes somente na primeira ou
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segunda vez e geralmente só quando a mudança

ainda está sendo feita. O que torna a mudança

sustentável é o desejo das pessoas em continuar

fazendo coisas por meio do novo modo. Essa vontade

é primeiramente resultado de um real ou imaginário

efeito ou conseqüências que resultaram de feitos

individuais da nova tarefa ou comportamento. (Os

antecedentes - antecedents -, comportamento -

behavior -, e conseqüências - consequences - são

conhecidos como"ABCs").

Se você é solicitado a produzir um relatório e

você o executa, a possibilidade que você irá produzir

um relatório no futuro depende da sua percepção de

quanto merecedor o documento foi relativo ao

equivalente de quanto esforço você colocou nele.

Isso é, você irá constantemente determinar o valor

de fazer algo baseado no que irá acontecer para você

se fizer ou não.

ou da promoção fosse certo, seria mais provável que

ele fizesse o relatório. Se a possibilidade de crescer de

cargo ou ser transferido para uma área diferente é um

forte fator motivador, o comportamento daria mais

chances de continuar.

As conseqüências são condutores mais fortes de

uma mudança sustentável do que os antecedentes e

devem ser consideradas a partir da perspectiva de

uma pessoa sendo direcionada a desempenhar o

novo comportamento. Também, o caminho de menor

resistência é o mais facilmente seguido. Se a mudança

tiver que ser sustentada, é mais freqüente ser mais

efetivo focar em como remover a potencial

resistência, em vez de impulsionar as mudanças.

A mudança é uma realidade inevitável. A

mudança para, ser bem-sucedida, é uma proficiência

que exige conhecimento e prática. Existem duas

coisas que devem ser guardadas em mente quando

"Quando tentar planejar uma mudança bem
sucedida e sustentável, você precisa prever

como um indivíduo responderá às mudanças"
A natureza humana passa todas as decisões de

ações por meio do fi!tro"O que tem nisso para mim?".

Existem várias conseqüências que resultam do

engajamento em um comportamento específico, que

podem ser positivas ou negativas, imediatas ou a longo

prazo e certas ou incertas. Algumas conseqüências são

fortes, enquanto outras são fracas. Cada pessoa filtra as

conseqüências de forma diferente.

Quando tentar planejar uma mudança bem

sucedida e sustentável, você precisa prever como um

indivíduo responderá às mudanças. Para fazer isso,

você deve examinar as conseqüências através dos

seus olhos. As conseqüências de falar antes de um

grande grupo pode ser diferente dependendo de

quem é incitado a falar. A realidade ou percepção de

quanto imediato, certo ou forte essas conseqüências

serão também diferenciarão de uma pessoa a outra.

O papel do agente de mudanças é analisar essas

potenciais conseqüências da perspectiva da pessoa em

desempenhar o novo comportamento e promover o

comportamento desejado por meio de ajustes dessas

conseqüências. O ajuste pode vir do aumento da

certeza ou incerteza, aumento do impacto percebido

ou força ou acrescentando novas conseqüências.

A percepção é tão importante quanto à realidade.

Por que todos deveriam produzir um relatório diário?

Se ele pensasse que o potencial do reconhecimento

tentar projetar e implementar uma mudança

sustentável: avaliar a potencial resistência e projetar a

motivação na mudança por meio de analisar as

conseqüências, não somente os detalhes

antecedentes.

Abordando a facilidade do indivíduo ou da equipe

para a mudança, identifique as razões potenciais para

a resistência usando o modelo ADCOM e

construindo as conseqüências certas, você pode

aumentar significativamente as chances das

melhorias serem sustentáveis. Muito do seu trabalho

pode se provar improdutivo se você não considerar o

lado humano da equação,
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