
ecentemente tive a oportunidade de colaborar com processos voltados 
a promover grandes transformações organizacionais e constatei algo 
que já sabia: mudar de forma dramática é muito difícil quando as pes

soas são as mesmas. 
Muitas empresas, diante da necessidade imperativa de mudar para não 

sucumbir, desejam manter as lideranças e fazer delas a sua principal alavanca de 
transformação. Quem melhor do que os líderes, que tão bem conhecem a em
presa, para conduzir o processo? Certamente seria o melhor caminho, não fosse o 
fato de que muitas vezes o futuro desejado traz novas formas de trabalho, tecno
logia de ponta, sofisticação no relacionamento com os clientes, novos modelos 
para pensar o negócio e a simples compreensão das novidades exigem com
petências diferentes daquelas que os líderes possuem. Imagine os executivos 
habituados a visitar clientes e negociar pedidos semanais, quando lhes é solicita
do que agora negociem contratos anuais, com evolução de preços definida nos 
acordos com os clientes, e lhes peça que formatem sistemas de entrega diferenci
ada por faixa de preços. Tome agora um gerente que se ocupava de uma peque
na parte do negócio e determine que de hoje em diante ele deve responder por 
toda a operação da unidade, envolvendo clientes, equipes, promoções, resulta
dos, investimentos e retornos. Peça a alguém que foi formado no terreno, apren
dendo um pouco a cada dia, por tentativa e erro, que de agora em diante domine 
sofisticadas ferramentas de gestão e avaliação de resultados. É justo? 

Certamente, se olharmos a questão do ponto de vista do interesse das pes
soas, é louvável uma empresa que acredita que a transformação é possível e 
investe nessa direção. A área de recursos humanos tem o dever de ofício de con
tribuir de forma expressiva nesse movimento. Contudo, precisamos perder a 
ingenuidade e não acreditar que podemos obter algo tão difícil por meio do diá
logo e da realização do trabalho de desenvolvimento das pessoas agindo da 
mesma forma como sempre trabalhamos. Seria uma contradição adotar os mes
mos procedimentos de sempre quando a mudança desejada é radical. Se as 
novas competências pertencem ao mundo da gestão e da especialização, nossa 
pergunta deveria ser: como podemos ensinar gestão e especializar o grupo em 
tempo reduzido? E aí seríamos tentados a dizer que quando alguém tem que 
aprender em prazo recorde um conteúdo conceituai é preciso focalizar os con
ceitos, com prioridade, sem medo de nos tornarmos aborrecidos ou dos nossos 
programas não caírem no agrado da equipe, pois esse fato, nesse momento, não 
tem a menor importância. Rever a nossa forma de pensar educação talvez deva 
ser a primeira das mudanças necessárias. 
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