
A mudança através
das PESSOAS
Como gerenciar desempenho, crenças, políticas e atitudes

frente a um complexo que chamamos de "empresa", com

vistas a produzir melhores oportunidades e resultados

s empresas são sistemas complexos

cuja interação entre suas partes vai

muito além das trocas de atitudes e

expectativas pessoais. Objetivos

estratégicos, táticas, políticas

internas, medidores de desem-

penho, máquinas e equipamentos,

crenças e muitos outros elementos

promovem a sua participação interativa e a sua

contribuição para o desempenho global da organização.

Considerando a natureza sistêmica das organizações, logo

de início podemos afirmar:

1) Este aspecto interativo e sistêmico das organizações

não deve ser ignorado, desta forma estaríamos abrindo

mão de importante parte da lógica comportamental das

empresas e, consequentemente, impossibilitados de agir

com o potencial de eficiência possível.

2) Este aspecto interativo e sistêmico das organizações

pode ser administrado, a partir de métodos já

disponíveis.

E a boa notícia: uma vez incorporada esta "visão

sistêmica", um mundo totalmente novo de oportunidades e



de benefícios se abre para nós e nossas empresas, com novas

práticas e premissas de gestão e novas bases de decisão e ação.

Discutir a dinâmica do sistema "empresa", sua

performance global, o papel das "crenças" pessoais e tácitas

existentes na organização, que promovem esta dinâmica, e

a forma de engajar as pessoas em um processo construtivo

e alinhado às metas é o objetivo deste artigo.

Visão sistêmica

Visão sistêmica é conectar as decisões locais aos

resultados globais. Para poder apreender adequadamente

uma situação, todos nós temos a tendência em dividi-la em

quantas partes forem necessárias para permitir a nossa

análise e entendimento. Isto é louvável e é uma necessidade.

Entretanto, no momento de fazermos a síntese da

situação a partir dos elementos da nossa análise, temos a

tendência de buscar a máxima eficiência de todas as partes

com a expectativa de que o "todo" seja positivamente

afetado, ou seja, buscamos o "ótimo local". Através da visão

sistêmica, entendemos que para impactar no "todo", apenas

um ou poucos pontos precisam ser impactados. Este

conceito de impactar o todo através da ação em poucos

elementos, chamamos de "holismo".

O verdadeiro desafio, portanto, é: como promover uma

melhor performance do sistema-empresa (quer seja uma

corporação, um departamento ou uma linha de produção)

através da ação em poucos e principais elementos.

Entretanto, dentro de nosso senso comum, não

incorporamos esta visão de forma adequada, ou, em outras

palavras, esta visão não norteia nossa prática, de forma

mais profunda e freqüente, como deveria, devido

principalmente a dois fatores:

1) O impacto das interações pode variar no espaço.

Por exemplo: uma decisão de aumentar a disponibilidade

de produtos para melhor atendimento ao cliente, tomada na

área industrial, reflete na maior necessidade de capital de

giro a ser gerido pela área financeira. Como há um

deslocamento no espaço de impacto

da decisão, que neste caso foi tomada

pela área industrial, porém reflete-

se na área financeira, nem sempre

as pessoas incorporam a apren-

dizagem de uma decisão local.

2) O impacto das interações pode

variar no tempo.

Por exemplo: um crescimento

muito forte das vendas, decorrente

de investimentos em novos

produtos ou políticas comerciais,

pode, no médio ou longo prazos,

causar dificuldades no atendimento

do cliente, devido a atrasos e a

problemas na produção oriundos

do maior volume de pedidos. Mais

uma vez, por haver um des-

locamento no tempo do impacto da

decisão, as pessoas nem sempre

incorporam esta aprendizagem,

(veja figura l à página 28).

Dois autores fundamentais

para o avanço da gestão em-

presarial possuem obras baseadas

no conceito de visão sistêmica e

holística, embora as nomen-

claturas possam variar. São eles

Eliyahu Goldratt (em "Teoria das

Restrições") e Peter Senge (em "A

Quinta Disciplina"). O detalha-

mento de seus métodos vai além

do escopo deste artigo, porém,

nos parágrafos abaixo, vamos

incorporar algumas das práticas

por eles apresentados.



O importante é a performance global

Quando procuramos entender a dinâmica de uma

empresa inserida em determinado negócio, certamente a

sua performance está sendo limitada por determinado(s)

aspecto(s), de outra maneira seu crescimento seria infinito.

Isto é válido para empresas consolidadas e com bons

resultados, para empresas em dificuldades, que precisam

encontrar caminhos para recuperação, e também para

empresas consolidadas, que estão confortáveis com o seu

sucesso, porém deixando engendrar internamente as

condições para o desenvolvimento de seus problemas

futuros.

Não é difícil encontrarmos

medidores de desempenho que

estão induzindo

comportamentos negativos na

organização afinal, as pessoas

tendem a trabalhar de acordo

com o que estão sendo medidas

De todos os fatores que são

considerados indesejados para a

organização (problemas, desvios

de metas, ineficiências, etc.), um

ou poucos estão na raiz de todos os

demais. Estes são considerados os

fatores limitantes da performance

global, ou "restrições" ou

"gargalos".

Podemos assim entender um

"gargalo" como uma máquina

menos eficiente numa linha de

produção, que impacta na perfor-

mance do fluxo de toda a linha. Um

minuto perdido nesta linha é um

minuto perdido no resultado

global. Um minuto perdido numa

máquina "não-gargalo", não

representa necessariamente um

minuto perdido no resultado

global. Portanto, o valor do tempo

desta máquina "gargalo" é muito

maior que o valor do tempo de uma

máquina "não-gargalo".

As restrições, entretanto,

também podem ser políticas, como

um medidor de desempenho, uma

política comercial, uma crença

fortemente arraigada na organi-

zação, uma estrutura organiza-

cional. Não é difícil encontrarmos,

por exemplo, medidores de

desempenho que estão induzindo

comportamentos negativos na

organização (afinal de contas, as

pessoas são responsáveis e pro-

curam trabalhar de acordo com o

que estão sendo medidas). Exem-



plo típico são as políticas de
remuneração de vendedores, que
podem induzir produtos com
maior margem, que, entretanto, são

os que mais "carregam" o fluxo de

produção, e com isto deixam de
maximizar o potencial global de

ganho realizável.

Ás crenças moldam o

comportamento

Como agentes responsáveis

dentro das organizações, todos nós
moldamos nossas atitudes com

base em nossas crenças e con-
vicções de como uma determinada
situação deve ser tratada. Desafiar
essas convicções ou crenças é um

exercício muito enriquecedor, que
nos ajuda a sair de situações de

conflito e inspirar novos caminhos
e patamares para a organização.

O entendimento desse processo
e a sua incorporação pelas pessoas

são os pontos de partida funda-
mentais e de grande impacto para
que a mudança ocorra através
delas, transformando-as em

agentes conscientes e eficientes
para novos rumos e consolidando,
assim, nossas empresas.

Para efeito de exercício, vamos
detalhar como esse processo pode
ocorrer através de um exemplo

inspirado em um caso de empresa
produtora de refrigeradores "frost-
free", de alta tecnologia (os

refrigeradores "frost-free" são diferenciados de

refrigeradores mais simples e acessíveis a classes de menor
renda). O quadro que segue reproduz uma suposta situação
de conflito. O objetivo da empresa é conquistar mercado
mantendo o reconhecimento da marca com produtos de

tecnologia, (veja figura 2).

Através do diagrama, podemos entender que para o

objetivo principal (conquistar mercado com alto
reconhecimento da marca), entre outros, dois pré-

requisitos são necessários:
1) Através do primeiro ramo: Atender as classes "A" e

"B", com maior poder aquisitivo. Para tanto, é necessário
ter produtos sofisticados e de tecnologia; e
2) Através do segundo ramo: Atender a classe "C". Para
tanto, é necessário ter produtos mais simples, com preços

mais acessíveis.

Notem que as células "Ter produtos sofisticados" e
"Ter produtos mais simples com preço mais acessível"
estão em aparente conflito, e viabilizam, dessa maneira, o
objetivo geral que é "conquistar mercado com alto

reconhecimento da marca", o que pressupõe ter ao mesmo
tempo produtos com tecnologia porém com acesso a todos
os mercados.

De fato, situações como esta (quando dois pré-
requisitos em conflito inviabilizam um objetivo principal)

surgem a todo momento nas empresas e em nossa vida
pessoal. Dilemas como redução do capital de giro
(desejado pela área financeira) versus elevação do estoque



Uma vez incorporada esta

Visão sistêmica', um mundo

novo de oportunidades e

benefícios se abre, com novas

práticas e premissas de gestão e

novas bases de decisão e ação

para assegurar disponibilidade (desejado pela área industrial

e comercial), entre diversos outros, fazem ou já fizeram
parte da nossa rotina.

Como resolver?

É neste ponto que as pessoas têm um papel fundamental.
Grande parte da solução reside em descrevermos e

desafiarmos as nossas crenças, que nos mantém arraigados
à situação. No exemplo acima, enquanto exercício, vamos
listar algumas das possíveis crenças:
• Para vender os produtos para a classe mais pobre é

necessário "depenar" os produtos desenvolvidos
para as classes mais ricas.

• Os consumidores da classe "C" compram produtos
de menor qualidade.

• Mercados de classe "A" e "B" e de classe "C" são

auto-excludentes

Ao se escolher uma crença possível de ser desafiada, e
se pensar em uma ação para revertê-la, neste momento a
saída para o dilema é encontrada. Por exemplo, vamos

desafiar a crença de que "para vender os produtos para a
classe de menor poder aquisitivo é necessário 'depenar' os

produtos desenvolvidos para as
classes mais ricas".

É realmente verdadeira essa
afirmação?

Necessariamente sempre
verdadeira?

Caso se tenha chance de "nem
sempre ser verdadeira", que ação

poderíamos implementar para
conciliar tecnologia com
acessibilidade a outros mercados?

Qual ação poderíamos tomar
para neutraliza esta crença, desfazer

o conflito e, com isto, viabilizar o
objetivo principal?

Neste caso, a ação possível é o
desenvolvimento de um refri-
gerador "frost-free" com uma
porta. Este novo refrigerador
possui a tecnologia "frost-free" e

ao mesmo tempo o torna mais
acessível.

Ações desse tipo, que desafiam
e neutralizam as crenças que nos

prendem ao dilema e viabilizam um
objetivo anteriormente bloqueado,
possuem o mérito de nos dar o

"foco da ação". Ou seja, como
dissemos antes, impactamos em
"um ponto" com máxima resposta

para o sistema como um todo.

Pessoas e objetivos

Uma vez definido o "foco da

ação" a sua execução se torna o
objetivo principal e novamente as
pessoas assumem papel



fundamental. A vinculação das

pessoas aos objetivos estratégicos

passam pelos seguintes comentá-

rios de enorme relevância:

• Clareza de objetivos: toda

empresa precisa ter um referencial

estratégico claro, o que está

tentando superar e quais são as

ferramentas que vai usar.

• Valorização do objetivo: os

objetivos estratégicos precisam ser

válidos, incorporados e aceitos,

para que as pessoas superem o

seguinte dilema: tempo alocado

para manutenção da rotina versus

tempo alocado para implementar

as mudanças necessárias.

• Alinhamento e engajamento:
neste ponto vou introduzir

diretamente uma afirmação de Peter

Senge, feita em seu livro "A Quinta

Disciplina": "Existe uma imensa

diferença entre obediência e

engajamento. A pessoa engajada traz

dentro de si uma energia, uma

paixão, uma empolgação que não

podem ser geradas se ela for apenas

obediente, ainda que sua obediência

seja genuína. A pessoa engajada não

age de acordo com as 'regras do jogo'.

Ela é responsável pelo jogo. Se as

regras do jogo forem um estorvo

para se atingir o objetivo, ela

encontrará um meio de mudá-las".

• Conhecimento tácito versus

conhecimento explícito: no

processo de desenvolvimento da

prática sistêmica dentro da

organização, os trabalhos em grupo e o envolvimento das

pessoas incorporam um novo e importante canal de energia,

a conversão do conhecimento tácito (aquele que está dentro

das pessoas e não é verbalizado) em conhecimento explícito

do grupo (que passa a utilizá-lo nas decisões e ações

estratégicas e táticas).

Para finalizar, nos resta reforçar em que lugar a mudança

ocorre com maior efetividade. Nós não temos como captar

exatamente a nossa realidade. O máximo que temos é uma

hipótese sobre esta realidade. Na verdade, nós

desenvolvemos um "mapa mental" da realidade, que é

configurado após passar por um filtro, formado nas

organizações pelas pessoas, políticas e pelos medidores.

Tudo começa com a nossa identidade e crenças pessoais,

passando pelas nossas capacitações e afetando nosso

comportamento e o mundo externo. Há uma interação de

mão dupla, como demonstra a figura 3.

A maior parte das mudanças e iniciativas começam no

âmbito do comportamento e do ambiente. É a este nível que

procuramos atuar através do reforço das capacitações das

pessoas, dos incentivos pessoais, dos ajustes nos procedimentos,

medidores e políticas organizacionais.

Entretanto, as mudanças mais consistentes e relevantes

surgem quando as mudanças se iniciam a partir de uma

reavaliação das crenças e paradigmas da empresa, que, por sua

vez, se desdobram em novas capacitações, comportamentos e

impactos positivos em nossas organizações.
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