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As empresas em todo o mundo estão sendo desafiadas a atingirem objetivos estratégicos e 
dinâmicos, ao mesmo tempo em que enfrentam desafios complexos na força de trabalho, que 
clamam por novos conhecimentos, valores, comportamentos e competências. Esses desafios 
originam-se de “lacunas” que surgem enquanto as lideranças procuram adequar rapidamente seu 
pessoal, processos e tecnologias, a fim de atender a demandas competitivas e buscar novas 
direções. Conseqüentemente, lidar com mudanças drásticas pode se transformar na prioridade 
dessas lideranças. 
 
O líder moderno deve estar preparado para dar exemplos, ensinar e instrumentalizar todas as 
pessoas para que possam entender, aguardar e saudar os tempos de mudança de comportamento 
na economia, tecnologia, práticas e diversidade cultural. Essa nova habilidade é chamada de 
“conhecimento flexível”. 
 
O conhecimento flexível inclui habilidades, valores e competências fundamentais, ainda não 
ensinados, não reconhecidos, não percebidos e, na maioria das vezes, não recompensados, que 
dão condições eficazes e eficientes de trabalho às pessoas, para atingirem suas metas 
organizacionais. A atenção ao conhecimento flexível quase sempre se torna uma prioridade baixa 
para os líderes. 
 
Processo de mudança e transição 
 
Lidar com mudanças drásticas é um processo. Exige uma abordagem holística para se ter sucesso. 
Depende de informações, análise e diagnóstico. São necessárias metodologias e ferramentas 
comprovadas, para este processo. Requer atenção estratégica e a integração do conhecimento 
flexível com os processos, metas e análises empresariais.  
Mudança ou transição são processos naturais de desorientação e reorientação que marcam os 
pontos de virada no caminho do crescimento. As mudanças trazem desafios e oportunidades. À 
medida que as fusões e aquisições se intensificam e a concorrência se acirra em todo o mundo, 
enfrentamos e devemos efetivamente lidar com os desafios mais críticos da nossa força de 
trabalho: as habilidades, valores, competências e comportamentos de nosso pessoal. 
 
Que sucesso tivemos mantendo a liderança do jogo? 
Os “propulsores” das mudanças globais são as Pessoas, a Tecnologia e a Informação. 
 
PESSOAS 
- Em 1860, havia um bilhão de pessoas em nosso planeta. 
- 75 anos depois, havia dois bilhões. 
- Em 1975, quatro bilhões (somente 50 anos mais tarde). 
- Hoje quase seis bilhões e, conforme o censo americano, a previsão é de 10 bilhões no ano de 
2040. 
 
TECNOLOGIA 
- As mudanças tecnológicas acompanham o crescimento da população. 
- 80% do avanço tecnológico do mundo ocorreu a partir de 1900. 
- À medida que cresce a população, cresce a mudança tecnológica, em marcha acelerada.. 
 
INFORMAÇÃO 
- Foi produzida mais informação em 30 anos, entre 1965 e 1995, do que durante todo o período 
de 5.000 anos, de 3000 A.C. a 1965. 
- As informações disponíveis no mundo estão dobrando a cada cinco anos. 
- O conhecimento e as informações estão disponibilizados a um número de pessoas nunca antes 
atingido. 



- Uma população melhor informada significa melhores chances de MUDANÇA. Os desafios da força 
de trabalho podem ser barreiras… 
- 85% das empresas listadas no Fortune 100 reduziram suas forças de trabalho na área 
administrativa nos últimos cinco anos. 
- Os resultados das organizações foram responsáveis pela maioria dos esforços de reestruturação. 
- Centenas de milhões foram gastos para automatizar sistemas ineficientes e processos 
empresariais. 
- 75% das empresas americanas e britânicas afirmam ter algum tipo de Gestão de Qualidade 
Total. E… 
- As despesas gerais permanecem significativamente acima dos melhores concorrentes globais. 
- 52% dos executivos pesquisados dizem que os esforços de reestruturação não alcançaram as 
metas originais. 
- As despesas com automação provaram ser o investimento menos eficaz no aumento da 
produtividade. 
- Somente 1/3 a 1/5 das empresas americanas e britânicas pesquisadas indicaram que seus 
programas de Gestão de Qualidade Total alcançaram resultados reais. Por quê? Falta de liderança 
sustentada na forma de “constância de objetivos”, na maior parte das empresas {Nota: 
constância de objetivos é o ponto número um dos 14 Pontos de Gestão, de Deming}, para 
transformar suas organizações. 
 
Questões importantes a considerar: 
 
I. Como sua equipe de líderes está tratando as pessoas, tecnologia e informações? Você tem um 
planejamento estratégico que reconheça que as pessoas produzem resultados empresariais? 
 
II. Sua força de trabalho é capaz de sobreviver e lidar com sucesso com mudanças drásticas? 
 
III. O que a sua organização está fazendo para ingressar com sucesso nas mudanças do século 21 
e posicionar-se no mundo global e competitivo dos negócios? 
 
Podem existir barreiras dentro da organização, para lidar com as mudanças drásticas. Essas 
barreiras geralmente são provenientes de um processo estratégico que não está claro e de 
inabilidade tecnológica em obter informações precisas e atualizadas, a fim de tomar providências 
imediatas. 
 
Ingredientes para lidar com as mudanças drásticas 
 
Para ter sucesso ao lidar com mudanças drásticas no século 21, devemos trabalhar com um 
planejamento estratégico claro e conciso e podermos avaliar o planejamento que 
implementarmos. Um planejamento que todos na empresa possam compreender, gerenciar 
eficientemente e responsabilizar-se pelos resultados. Competência organizacional significa 
competência pessoal. 
 
Os líderes lidam efetivamente com mudanças drásticas cultivando o talento organizacional e 
garantindo que o clima dentro da empresa permita que as pessoas maximizem seu potencial 
humano. 
 
Como se começa? 
 
Precisamos conhecer as condições atuais da empresa, as forças externas e internas que a 
influenciam, a realidade e as barreiras. Isto inclui conhecimento de competências necessárias para 
o sucesso no ramo, mercado, país, cidade de sua empresa, bem como de seu departamento 
específico e as competências de seu pessoal. As questões de competência incluem:  
 
- Quais as competências necessárias no ramo? 



- Quais as competências desta organização? 
- Qual o nosso grau de competência na comunicação de metas, estratégias, necessidades do 
cliente, etc.? 
- Quais as competências das pessoas que irão realizar o trabalho? 
- O que você precisa fazer para descobri-las? 
 
A identificação das competências organizacionais é fundamental para o sucesso; a identificação 
das competências dos funcionários é fundamental para o desenvolvimento e a identificação 
daqueles funcionários que possuem as competências para atingir suas metas estratégicas é 
fundamental para a sobrevivência. 
 
Resumo: 
 
A maioria das organizações concordará que há uma lacuna significativa entre sua estratégia 
comercial e sua abordagem em relação às pessoas. Para administrar efetivamente nestes tempos 
de mudanças drásticas, os líderes precisam dar um passo arrojado e garantir que as pessoas 
tenham habilidades, conhecimentos, valores, comportamento e competências para responder com 
sucesso às demandas empresariais de uma economia global e interligada.  
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