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Roberta Taconi Ferraz, gerente de Recursos Humanos 
do Instituto de Organização Racional de Trabalho 
(IDORT), diz que fazer com que os funcionários percebam 
o seu papel na estratégia da empresa, para que haja com
prometimento com a busca dos objetivos organizacio
nais, é a principal função do RH, que deverá atuar como 
parceiro estratégico na gestão do negócio, colaborando 
diretamente com o alcance dos objetivos e metas da 
organização. 

Ainda com relação ao RH, Roberta acredita que o 
departamento tem papel fundamental para que essas 
mudanças sejam implementadas da forma eficiente. 
"Como as organizações são formadas por pessoas, 
essas têm de estar cientes e comprometidas com as 
estratégias e objetivos da empresa. O RH tem a atribui
ção de minimizar os impactos do processo de transfor
mação da cultura organizacional, para que se obtenha 
sucesso em sua implementação", justifica ela. 

PEDRAS NO CAMINHO 
A gestão de mudança tem de ser um processo muito 

bem estruturado, uma vez que vai interferir na vida das 
pessoas, e as empresas dependem delas para que tudo 
ocorra satisfatoriamente. Estudos revelam que o ser 
humano é resistente a mudanças, e, por isso, o psicológi
co dos trabalhadores não pode ser deixado de lado. 
Como as pessoas temem aquilo que não conhecem, o 
mais importante é a organização deixar claros os propó
sitos e os motivos que a levaram a essa transformação, 
adverte Simone. 

Como não poderia deixar de ser, a comunicação é 
parte essencial das mudanças. Por isso, um dos primei
ros passos é alinhar com a cúpula da organização o pro
pósito da mudança e os motivos que levaram a ela, e 
assim definir como e quando esse processo será comu
nicado ao grupo. Outra dica é ter uma equipe prepara
da para mitigar os impactos e incompreensões, além de 
criar um processo transparente que, de preferência, as 
pessoas possam acompanhar. 

Outro conselho é preparar todas as partes envolvi
das na mudança, incluindo pessoas que não trabalham 
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dentro da organização. "Quando se desejam mudan
ças, é importante que mesmo os clientes e fornecedo
res estejam envolvidos, pois eles têm influência direta 
nos funcionários", ressalta Simone. 

Perguntada se as organizações, de forma geral, têm 
feito a gestão da mudança de forma correta, a diretora-
geral da Dextera diz que a evolução tem sido grande, 
mas ainda há muita empresa que resume o processo a 
treinamento e comunicação. Embora esses sejam fato
res importantes em um processo de gestão de mudan
ça, outros tópicos também precisam ser trabalhados. 
"O nível de maturidade tem aumentado, mas ainda 
não é o ideal. Acreditamos que, nos últimos cinco anos, 
melhorou muito, e hoje há algumas empresas estrutu
rando o processo de gestão de mudança, mas ainda 
existe muito espaço para evoluir", diz. 

Outro ponto que precisa ser melhorado é que as 
organizações muitas vezes subestimam o tempo neces
sário para a mudança, estabelecendo um prazo peque
no para que as alterações comecem a funcionar, o que 
prejudica altamente os resultados, já que um processo 
tão profundo exige tempo para que todos o absorvam. 
"A gestão de mudança é um processo que tem um 
prazo de amadurecimento", afirma a diretora. 

A IMPORTÂNCIA 
DA LIDERANÇA 

Na maioria das vezes, os líderes precisam ser desen
volvidos quando se deseja implementar uma gestão de 
mudança. Simone explica que eles precisam entender 
que cada pessoa reage de uma maneira, não adianta 
nivelar por si ou por outras que aceitam mais facilmen
te a situação. Além disso, é preciso atenção aos líderes 
que vieram de empresas que faziam esse processo 
mais rotineiramente, e por isso se adaptam mais facil
mente às transformações. "Quando se fala de cultura, 
no mínimo tem que se olhar regras ocultas, regras 
explícitas e comportamento. As ocultas são complica
das de se perceberem e podem de fato impedir que 
uma liderança avance em um processo de mudança. A 
liderança precisa entender as reações da modificação e 
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como o colaborador receberá as informações, é muito 
importante. Queremos aliados para contribuir nesse 
processo, então sejamos transparentes com o nível de 
informações. Também se faz necessário ouvi-los, fazê-
los sentir-se parte integrante disso. Na Cipatex, em 
todo início de ano, fazemos um alinhamento dos pla
nos de ações a serem implementados, com todos os 
colaboradores reunidos em um amplo salão, levando-
os a entenderem qual direção a empresa percorrerá 
naquele ano. Criamos um programa de participação 
chamado "Minha Ideia é 10", no qual definimos para 
os colaboradores quais os focos das mudanças que 
implantaremos naquele ano, e deixamos aberto para 

que eles possam contribuir com suas ideias. As mais 
criativas recebem uma premiação. 

p&n - Quais cuidados devem ser levados em con
sideração para que nada atrapalhe a produtividade 
e o sucesso da gestão da mudança? 

Ferreira - O principal cuidado é estarmos cientes de 
que estamos trabalhando com seres humanos, e não 
máquinas que são programadas para fazer aquilo que 
queremos. Sendo assim, temos que trazer as pessoas 
para um primeiro plano de participação. Teremos certa
mente uma chance de sucesso muito maior nesses pro
cessos se fizermos isso, além de mantermos uma equipe 
comprometida com os resultados da organização. 
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çado em seus valores e crenças. Agimos como agimos 
porque somos o que somos. O trocadilho talvez pareça 
óbvio, mas revela de forma clara o vínculo do que somos 
e de como nos comportamos. Portanto, acima de tudo, 
um processo de mudança deve focar suas atenções nas 
perspectivas culturais do indivíduo, ou seja, conhecer e 
atuar nos valores e crenças daqueles colaboradores afe
tados por uma determinada transformação. Quando a 
mudança organizacional vai de encontro aos seus valo
res e crenças, a resposta é um comportamento de resis
tência, quer seja boicotando, quer seja influenciando 
outros colaboradores a não aderirem ao que é proposto. 
Na realidade, a resistência de alguém a alguma coisa 
reflete, sobretudo, que essa pessoa tem valores muito 
fortes e que é resistente porque luta por algo em que 
acredita. Essa é a razão por que um bom processo de 
gestão de mudança deve ser dirigido para antever pos
síveis focos de resistência e atuar preventivamente para 
evitá-los. Além disso, tão importantes quanto as ações 
de quebra de resistências são as ações proativas de 
envolvimento dos colaboradores sobre a alteração que 
se pretende implantar, e aí entram duas grandes aliadas 
da gestão da mudança: a comunicação, que tem a fun-

ção de assegurar clareza, e a capacitação, que auxilia a 
promover uma identificação/segurança com a nova 
situação. 

p&n - Em sua opinião, quais pontos devem ser 
levados em consideração quando se faz uma gestão 
de mudança na empresa? 

Barreto - A partir das características culturais da 
nossa empresa e das lições aprendidas dos projetos de 
gestão da mudança que elaboramos, podemos elencar 
quatro pontos que julgamos cruciais e que devem 
sempre estar presentes em um processo de mudança. 
São eles: 

1. Conhecer a cultura organizacional - Não pode
mos querer mudar comportamentos sem atuar nas 
dimensões culturais das pessoas que participarão do 
projeto e daquelas afetadas, direta ou indiretamente, 
pela mudança. 

2. Definição clara da mudança - Um projeto que se 
declara "implantação de uma ferramenta tecnológica 
(software)" pode, logo de início, provocar resistência, 
pois algumas pessoas têm dificuldade de se adaptar a 
novos procedimentos de Tl. Nesse caso, o melhor é tra
balhar na mensagem sobre o objetivo do software, por 
exemplo, "assegurar rapidez" ou "garantir qualida
de"; dessa forma, a mensagem da mudança se torna 
mais aceitável. 

3. Pensar na mudança coletivamente e atuar indi
vidualmente - Conhecer o público dos afetados pela 
renovação e agir conforme suas características. As 
mensagens e as ações de comunicação e capacitação 
devem ser diferenciadas para os diversos atores que 
compõem a rede de mudança. 

4. Atuar com foco na "curva da mudança" - Há 
estudos sérios que defendem a tese de que as mudan
ças são assimiladas pelas pessoas em estágios que vão 
desde a tomada de consciência, passando pela preocu
pação pessoal, compreensão, experiência tangível, 
aceitação, e chegando ao último estágio, que é de 
compromisso com a mudança. 

p&n - Quais cuidados devem ser levados em con
sideração para que nada atrapalhe a produtividade 
e o sucesso do processo de gestão de mudança? 

Barreto - O que tem se mostrado muito efetivo éa 
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divulgação dos ganhos com ações de gestão da mudan
ça. De um modo geral, as pessoas apoiam e colaboram 
com as ações quando percebem que deram certo em um 
outro projeto. Outro cuidado importante é não achar 
que gestão da mudança é algo subjetivo e que se resume 
a "organizar festas" de abertura do projeto para pro
mover a integração ou aplicar técnicas de "abraçar a 
árvore" para tornar as pessoas do projeto mais tranqui
las. A gestão da mudança trata com o comportamento 
humano, e ele pode ser medido, conhecido e transfor
mado utilizando-se conhecimento científico, dados e 
informações objetivas para promover a transformação. 
Por fim, um cuidado que é recomendável é o de não 
considerar que gestão da mudança resolve tudo. Muitas 
vezes os projetos são ruins, os gerentes de projetos são 
incompetentes e até mesmo não há apoio da alta dire

ção para as ações necessárias, o que compromete a efe
tividade dos resultados. 

p&n - Tendo em vista que a Eletrobras já tem um 
processo de gestão da mudança, qual o conselho que 
você daria para aqueles profissionais que pretendem 
utilizar esse mecanismo em seus projetos? 

Barreto - O início de qualquer atividade é sempre 
difícil, pois há um processo de conscientização da impor
tância para os gerentes. É preciso também conhecer 
algumas metodologias e ter em mente alguns instru
mentos que ajudem a mostrar a efetividade das ações. 
Entretanto, uma coisa foi muito útil para nós da Eletro
bras: compartilhar e conhecer as experiências de gestão 
da mudança com outros profissionais. Esse compartilha
mento gera um conhecimento extremamente rico, resul
tado da aplicação da prática à teoria. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 176, p. 24-32, abr. 2013.




