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Os executivos muitas vezes
dizem que suas empresas es-
tão passando por uma fase de
mudanças. Não fosse assim,
perderiam produtividade e
competitividade.

O que nem sempre conse-
guem fazer é conduzir o pro-
cesso de forma estruturada,
minimizando a perda temporá-
ria de desempenho das pesso-
as e da organização e
maximizando os benefícios da
mudança que estão adotando.
Isso pode jogar por terra todo
um meritório esforço e, até,
debilitar a saúde da organiza-
ção.

Mudanças ocorrem nas
mais diversas situações de uma
empresa: a implantação de
ERPs, reestruturações, agrega-
ção de novas tecnologias,
reposicionamento em segmen-
tos de mercado, fusões & aqui-
sições e alterações em proces-
sos organizacionais, entre ou-
tras tantas. A sabedoria da li-
derança está em proporcionar
espírito, forma e conseqüência,
reduzindo ao máximo o tempo
que separa a identificação da
necessidade da prática do
novo modelo.

Quando não funciona
Estudos sobre o fracasso

de projetos de mudança apon-
tam para possíveis causas
como:1) não está ligada à es-
tratégia; 2) é vista como mo-
dismo; 3) falta liderança; 4) fal-
ta de comprometimento e 5)
faltam resultados tangíveis.
Mas o maior obstáculo ainda é

a resistência, em todos os ní-
veis. Registre-se também que
equipes que participaram de
projetos de mudança afirmam
que, à luz de sua experiência,
iniciariam um novo projeto pela
gestão dos aspectos humanos
da mudança para, só então,
entrar na mudança em si.

O que fazer?
Em primeiro lugar, garantir

o patrocínio e um sentido úni-
co de direção. Isso se faz atra-
vés da liderança e de uma rede
eficaz de agentes da mudança.
É preciso também preparar as
pessoas e dar-lhes um senso
de propriedade, o que é conse-
guido por treinamento adequa-
do e. uma boa comunicação.
Além disso, há que cuidar das
condições de trabalho e ajus-
tar a estrutura aos novos pa-
péis que as pessoas irão desem-
penhar, institucionalizando a
transformação. Aí, então, é hora
de associar resultados a bene-
fícios, usando mecanismos de
reconhecimento e remunera-
ção.

As quatro frentes
Encarando a gestão da mu-

dança sob a perspectiva de
projeto, quatro são as frentes
de atuação:

1. Liderança e patrocínio,
para garantir o suporte e o
envolvimento de executivos,
patrocinadores, agentes e pro-
tagonistas da mudança;

2. Comunicação e
envolvimento, para criar o com-
prometimento através de estra-
tégias de endomarketing e de

processos de comunicação em
mão-dupla;

3. Assimilação de novos
papéis e processos, para fami-
liarizar as pessoas com novas
tarefas/tecnologias, identifi-
cando e reduzindo gaps de
competências;

4. Estímulo e reconhecimen-
to, para assegurar a continui-
dade do processo, quer por
mecanismos de feedback, inclu-
sive coaching, quer pelo ali-
nhamento de práticas de RH
para reconhecer e premiar os
resultados alcançados.

Muda-se por projeto e
não por acaso

Só a implementação integra-
da desses quatro blocos é que
permitirá que a mudança seja
efetiva, trazendo os benefícios
esperados. A falha em qualquer
um deles afetará a qualidade do
todo. É sempre bom lembrar que
se trata de um esforço comple-
xo, raramente indolor. Não é fá-
cil mudar a estrutura e o funci-
onamento de uma organização
em direção a determinado ob-
jetivo.

E nisso, poucas vezes os
aspectos culturais da mudan-
ça são considerados. Não se
muda a cultura de uma empre-
sa do dia para a noite. O gran-
de papel da liderança, neste
caso, é construir uma cultura
de mudança, assegurando um
ambiente aberto e permeável a
novas e cada vez mais freqüen-
tes mudanças.
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CURSOS & EVENTOS

CURSO DE GRAFOLOGIA

Início dia 04/10 das 9:30 às
13:30h na ABRH-Rio. O in-
vestimento financeiro será de
R$ 420,00 para associados
da ABRH e estudantes tem
10% de desconto.

Maiores informações pelos
tel: 2224-0112/2533-8936

PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO

PREVIDENCIÁRIO - PPP

Seminário abordando temas
como: Aposentadoria Espe-
cial, Laudo Técnico de Con-
dições Ambientais do Traba-
Iho - LTCAT e o novo
posicionamento das empre-
sas frente às mudanças na Le-
gislação Previdenciária.
Palestrantes: Marílía de
Figueiredo e Ronald Stephen
Coelho,

Dia 15 de outubro das 9h às
16h no auditório ABRH-RJ
- Av. Presidente Vargas, n°
463 - sl. 1103. O investimen-
to financeiro será de R$
100,00 para associados da
ABRH-RJ e os não-Associ-
ados pagarão R$ 150,00.

Informações e inscrições pelo
tel: (21)2533-2806 ou pelo
site: www.abrh-rio.com.br

RH RIO 2003

Inscreva-se já e aproveite os
descontos das inscrições an-
tecipadas que vão até dia 30/
09. Veja a programação com-
pleta do RH RIO 2003 no
site: www.abrh-rio.com.br


