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A boa gestão da
qualidade minimiza os
efeitos das mudanças
Procurou-se identificar em conteúdos

expressivos da literatura científica se ações

estratégicas implementadas numa

organização atuarão, preventivamente, na

inevitabilidade dos efeitos indesejáveis

porventura advindos da mudança

organizacional, identificando falhas e

corrigindo-as

Sérgio Luis Dutra de Lamare
Maria Lúcia Novaes Simões

A
mudança é um fator fundamentalmente histórico

posto que inevitável. Mudar paradigmas significa

mudar com eles o próprio mundo [7] que passará a

ter diferenciais notáveis. Isto porque, segundo Kuhn "a

emergência de um paradigma afeta a estrutura do grupo limitado

ao campo da mudança, posto que são adotados novos

instrumentos, procedimentos que orientarão e nortearão os

olhares desse grupo adepto ao novo paradigma para novas

direções" [7, p.39]. Há os que resistem e continuarão a resistir às

mudanças. Para Kuhn, os resistentes serão, naturalmente,

excluídos do contexto e suas convicções serão simplesmente

ignoradas, pois terão que passar a atuar de forma isolada ou unir-

se a algum outro grupo.

Tudo o que uma pessoa tem a possibilidade de vivenciar, pode

também rejeitar de modo inconsciente, seja imediatamente ou

algum tempo depois. Pois tudo o que não se adapta ao seu

autoconceito oficial ou ao seu sistema de crenças oficiais, ou que

evoca ansiedade, seja qual for a reação, ela pode rejeitar. O novo

assusta, intimida, coloca a capacidade de compreensão e aceitação

à prova, porque inconscientemente pode significar uma negação à

prática de crenças, costumes e valores adotados e tidos, até

então, como imutáveis.

A Revolução Industrial, que teve início na segunda metade do

século XVIII, na Inglaterra, proporciona um excelente exemplo

nesse sentido já que ela explicitou a mudança por ter provocado

transformações profundas, rápidas, caracterizadas pela

irreversibilidade e que resultaram em alterações substanciais de

ordem econômica, política e social, marcando a transição entre

feudalismo e capitalismo [4]. Com a invenção da máquina a vapor,

por James Watt, surgiram as cidades fabris, onde se concentravam

fábricas de tecidos, com máquinas de fiação e teares movidos a

vapor.

A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia

humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico

pelo sistema fabril causou um enorme impacto sobre a estrutura

da sociedade, num processo de transformação acompanhado por

uma notável evolução tecnológica. Isto porque, anteriormente à

Revolução Industrial, o cenário era predominantemente rural.

Até então o artesão garantia, primordialmente, sua subsistência

familiar com trabalhos esculpidos, confeccionados e montados à

mão, um a um, utilizando-se de insumos advindos do mundo

animal e vegetal [4]. E o escasso excedente era comercializado a

preço elevado, com pouco acesso de consumo pela maioria,

enfatizando as diferenças sociais. Esse cenário foi sendo

gradativamente substituído pela máquina, que, com a ajuda do

homem, passou a produzir bens de consumo em maior escala, e,

portanto, a custos menores, obedecendo a uma linha de produção

e disponibilizando-os, em razão disso, a um maior número de

pessoas.

Necessário se faz salientar que esse instinto generalizado de

mudança técnica que marcou, à época, a produção em série,

subjugou o ser humano a situações muitas vezes desgastantes: ou

ele se adequava às novas concepções e condições de trabalho ou

se tornava demasiado reativo, colocando-se numa situação de

descompasso e desarmonia com o novo cenário. Mudanças

bruscas de paradigmas, a despeito de trazerem enormes

benefícios à sociedade - progresso, comodidade, cooperação,

interação, troca - se não bem trabalhadas, muitas vezes

submetem o ser humano à aceitação e à prática de novas

realidades, quer queira, quer não, provocando desgastes

acentuados nas suas relações interpessoais, principalmente.

O principal propósito deste trabalho é tratar especificamente

de mudanças nas organizações dentro do contexto da

inevitabilidade, com o fim de promover um maior bem-estar

entre os que delas participam - gestores e corpo funcional - para

a superação de situações que contradizem convicções engessadas,

e que exigem, portanto, criatividade e adaptação a distintas

modalidades de gestão, de receptividade à novas informações e

60 • Banas Qualidade setembro • 2005

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, ano 15, n. 160, p. 60-65, set. 2005.



15 ANOS DA QUALIDADE NO BRASIL

Figura 1: Quadro de mudança circunstancial x baixa credibilidade

tecnologias, a diferentes formas- de se relacionar e de

disponibilizar produtos e serviços ao cliente.Torna-se

imprescindível desenvolver no grupo social das organizações a
capacidade de aceitar e usufruir a nova realidade organizacional

de maneira pró-ativa e participativa, para que ocorra uma

integração de forma plena, prazerosa e mais consciente, sem
disputas pessoais e envolvimentos emocionais.

Várias formas de funcionamento das organizações vêm sendo

exercitadas, testadas, com a finalidade de promover ajustes e

arranjos estruturais a cada nova realidade. O grupo social de uma

organização, até mais da metade do século passado, considerava-se

a razão de ser da organização. Os processos de trabalho
adaptavam-se subliminarmente a ele como um meio de se atingir

sua eficiência e eficácia, e, por fim, a efetividade. Velho paradigma.

O paradigma vigente não se sustenta mais nessa assertiva. Isto

porque hoje a empresa tem que ser altamente rentável,

competitiva e criativa, se privada, e voltada para o interesse

público, se governamental, ambas por meio de uma cadeia de

relacionamentos, que envolvem metas e objetivos institucionais, e

contemplam, também, suas necessidades e interesses [II].

Na abordagem de Shell, as relações são fundamentais para

que se atinjam as metas e, podem, inclusive, induzir a que se
modifiquem. Na essência, esses relacionamentos guardam uma

frágil dinâmica interpessoal: a confiança. Sem ela, situações novas

ficam mais difíceis de serem implantadas e a troca de incentivos à
mudança torna-se substancialmente vulnerável.

Geralmente as pessoas nas organizações tendem a enfrentar

e solucionar problemas dentro de um modelo reativo [l]. Na

verdade, parece que é preciso que aconteça um fato

desconfortante, concreto, para que elas o resolvam. Isto endossa
uma tradição — porque não dizer, quase que consagrada? — de

que o trabalho é feito dentro de um constante quadro de

ameaças e não de oportunidades. E mais. Inconscientemente as

pessoas acreditam que foram contratadas e que são pagas para

resolverem problemas. Sentem-se, excessivamente cobradas,

principalmente num quadro de mudança circunstancial. Não têm

o hábito de atuar com pró-atividade, de exercitar a iniciativa, a

criatividade, o conhecimento, num clima sadio de relações pois se

sentem desestimuladas para tanto.

Shell adverte que se deve

estar atento ao planejamento da
ação a ser empreendida numa

perspectiva calcada no poder e

na influência. Isto porque,

geralmente, as pessoas ficam

condicionadas a uma rotina a

qual já estão habituadas e

qualquer fato novo as incomoda,

tornando-as reativas por não

estarem preparadas

psicologicamente para agirem e

aceitarem situações novas,

diferenciadas, com sutil

imposição. Agrava-se mais ainda

a postura adotada por gestores,
geralmente desprovidos de

habilidades que irão gerar

credibilidade no novo para uma aceitação mais ampla, sem

traumas, exigências e conflitos desgastantes.

Bernard Range ensina que, "dependendo das interpretações

específicas e momentâneas que um indivíduo faz de cada situação,
o afeto e o comportamento que apresenta são diferentes" [IO].

A credibilidade é uma força subjacente às mais diversas

interpretações e permite identificar elementos que podem

desencadear comportamentos desagradáveis nas pessoas, como,

por exemplo, tornarem-se inacessíveis à aceitação de conceitos e

novas práticas [2].

Daí a importância de se destacar que a resistência às

mudanças nas organizações tem, geralmente, nos mecanismos de
defesa, a manifestação maior de se tentar reagir a elas se de fato

incomodarem, considerando que o ser humano "possui seu

próprio senso autônomo de identidade e sua própria definição de

quem é ou o que é." [8]. Ressalta-se que sua carga genética, aliada

ao seu perfil psicológico, delineado na primeira infância, é que

irão definir realmente a sua capacidade de sublimação, superação,

na fase adulta, ao se deparar com situações novas, inesperadas, e

que irão descrevê-lo como uma pessoa pró-ativa, reativa, ou

simplesmente apática.

É justamente na sua fase produtiva que ele se depara mais
freqüentemente com a situação "riscos", perguntando-se,

inconscientemente, se vale a pena corrê-los. É fato que daí serão

explicitados comportamentos que demonstrarão a sua

capacidade de enfrentar novas situações, sem receios de que

venha sofrer alguma frustração, pois vê um ganho apesar de

eventual perda, ou utilizar a fuga como um mecanismo de defesa

ante a iminência do desmoronamento de suas estruturas internas,

levando-os à práticas de ações e atitudes reativas, ou

simplesmente adotando uma postura de aparente aceitação,

abdicando-se de participar e colaborar ativamente de

oportunidades que o levarão ao crescimento e desenvolvimento

pessoal e, conseqüentemente, organizacional [IO].

A Figura l demonstra um quadro de mudança circunstancial,

dentro de uma perspectiva baseada na baixa credibilidade:

Quando o indivíduo passa a integrar e participar ativamente
de uma organização, sua vida praticamente se resume a uma dupla

finalidade: assegurar os meios para a sua sobrevivência e dela
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extrair, também, o prazer, para que possa vivê-la de forma

agradável e plena. Vale ressaltar que, a este respeito, cada

indivíduo obtém resultados diferenciados, devido a dois fatores

variáveis:

• o vigor das forças emocionais que carrega internamente e

inconscientemente (o duo amor e ódio); e

• a influência do ambiente no decurso de sua vida, fatores

esses que estarão em constante interação, desde o seu

nascimento até a sua morte.

Nesse contexto, ininterruptamente, a atitude e o

comportamento das pessoas sofrem constantes alterações nos

acontecimentos organizacionais [8] pelas influências que recebem

de fatores internos e externos, exigindo ajustes, o que faz com

que a organização assuma um caráter adaptativo [9]. No estudo

realizado por Pina e Cunha, e Rego, o dia a dia nas organizações

expressa o clima organizacional dentro de uma cultura de valores,

hábitos e crenças, de modo relativo e dependente de interesses

pessoais e políticos, restritos ao domínio de "territórios", a

reformatação de redes e alianças, impasses e conflitos. De certa

forma, as pessoas ficam, por assim dizer, presas ao paradigma de

uma cultura e clima organizacional que contemplam mudanças

com característica planejada ou inesperada, dentro de uma

dinâmica circunstancial. E este quadro tem revelado o quanto é

fundamental estar atento aos aspectos psicológicos de seus

profissionais.

Geralmente as organizações prescindem de um quadro de

diagnósticos e conhecimentos os mais diversos dedicados a

prever e a interpretar as reações das pessoas que delas fazem

parte, e por causa disso muitas vezes são enquadradas como

organizações que possuem características estigmatizadas,

estereotipadas, que levam a um corporativismo e estilos de

gestão perversos. As pessoas buscam a auto-realização e se

comportam de maneira diferenciada, principalmente quando

submetidas a diversas situações de trabalho e formas de

atuação: se individual ou em grupo. Segundo Pina e Cunha, e

Rego, há trabalhos que guardam características pela presença

de constantes desafios e situações de risco. Outros se

condicionam a uma rotina, norteada por padrões e normas

preestabelecidas. Há trabalhos que precisam de pessoas no

comando de equipes. Outros exigem um perfil de profissional

mais independente e com capacidade de gerir suas atividades

pelo fato de carregar intrinsecamente um espírito nato de

iniciativa. Nota-se aí uma diversidade de situações e de

comportamentos que se não forem bem tratados irão levar

irremediavelmente o grupo social da organização a conflitos

desgastantes. Isto porque [9]:

Muitos encarregados de equipes definem os objetivos a serem

atingidos e as linhas a serem seguidas sem a consulta prévia e o

consenso daqueles que as integram.

Outros querem testar novos processos de trabalho que não

estão compatíveis com a realidade da organização, deixando os

integrantes da equipe assustados com os riscos que terão que

assumir.

Alguns querem evidenciar os seus estilos na organização sem

que avaliem os efeitos indesejáveis que poderão trazer à equipe.

Há aqueles que apenas determinam as ações, numa

demonstração clara de que detêm o poder da informação,

explicitando o papel dos integrantes do grupo como meros

executores.

Essas são algumas das situações vivenciadas pelas pessoas,

diariamente, nas organizações e que não estão condicionadas a

estilos de comando padronizados, rígidos, já que não ocorre

dentro de um único modelo, pois se mesclam, se alternam de

acordo com o momento organizacional e estilos de gestão,

interferindo profundamente nas suas relações sociais,

tornando-as complexas, conflituosas, e, inviabilizando-as,

muitas vezes. Acresce-se o fato de que as variações

retromencionadas geralmente não acontecem de modo

articulado. Daí surgirem, inevitavelmente, fatores que definem

claramente situações que caracterizam resistências pessoais ou

grupai, ainda mais se considerado o fato de que são dados

tratamentos desiguais, causando profunda insatisfação no

contexto social da empresa.

A arte de compreender as pessoas e suas reações adversas na

organização exige que as observemos e relacionemos suas ações

com sua maneira de viver e de expressar [12]. Se considerarmos

suas reações como uma sinalização para que se estabeleça com

elas uma relação mais verdadeira e de maior envolvimento,

receptividade e troca, criar-se-á um ambiente que as ajudará a

mudar, colaborar e a apreciar mais as mudanças. Essa sinalização

inclui a exploração das características sensoriais predominantes

[I] - visão, audição e tato - a definição clara das

responsabilidades e um apoio sócio-afetivo [9] aos colaboradores

da organização em momentos de descrença e ceticismo advindos

de mudanças circunstanciais. Os ganhos advindos dessas

percepções garantirão adesões conscientes ao processo de

mudança, caracterizando-o como um desafio agradável e profícuo.

As boas práticas de gestão que auxiliam
Há estratégias para se empreender mudanças numa

organização, orientadas para uma cultura gerencial diretamente

relacionada à sua capacidade de funcionar como entidade

estruturada e voltada, principalmente, à gestão de pessoas. Elas

preconizam um corpo funcional mais integrado, tanto com a

missão institucional, quanto no que diz respeito à satisfação do

cliente.

Ressalta-se que essas mudanças estão alicerçadas na avaliação

do desempenho da gestão, seguindo, para tanto, um roteiro para a

auto-avaliação da gestão, por meio de critérios preestabelecidos,

a ser realizada pelo corpo gerencial e funcional, de modo a

envolvê-los, comprometê-los, pelo exercício da crítica no que diz

respeito à efetividade da instituição, que, em última instância,

reflete o seu desempenho. É um forte antídoto para minimizar

resistências às mudanças, de vez que contempla a proposição de

um plano de melhoria da gestão auto-avaliada, proporcionado por

uma análise criteriosa do desenvolvimento dos processos de

trabalho, da disseminação das informações na organização,

levando à reflexão sobre a qualidade do atendimento ao cliente,

suas expectativas e a visão que esse cliente tem dos produtos e

serviços oferecidos.

Para atingir altos níveis de desempenho, os critérios utilizados

pelo Programa Nacional da Qualidade (PNQ), na iniciativa

privada, e pelo Programa da Qualidade no Serviço Público

(PQSP), na área pública, formam a base para a retroalimentação
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da organização, fortalecendo sua competitividade no cenário. São

critérios de excelência [7] utilizados como ferramenta de

avaliação, preconizados tanto pelo PNQ, quanto pelo PQSP

(liderança, estratégias e planos, clientes, informação, pessoas,

processos e resultados), e incorporam um conjunto de valores
que fundamentam a integração das melhores práticas de gestão

em uma organização, cuja estrutura de gestão é orientada para
resultados, de modo a explicitar crescentes níveis de desempenho

institucional, estando, para tanto, contextualizados no princípio da

busca ininterrupta da melhoria contínua.

Liderança
A credibilidade é condição sine qua non para a liderança. Ela

cria uma relação de confiança entre líder e liderados, destacando-se

a ética, a honestidade de propósitos, a inspiração empreendedora,

a visão direcionadora e a competência.

O Líder promove os valores da organização e dissemina

diretrizes, que preservam esses valores, e orientam as ações dos

liderados, deles obtendo o melhor nível de desempenho. Sozinho,

entretanto, ele não conseguirá fazer as mudanças que se mostram

necessárias na cultura vigente. São indispensáveis o envolvimento

e o comprometimento de todos os que integram a organização.

Planejamento
Uma organização ágil e flexível necessita estar atenta para

identificar mudanças de cenário e lhe dar respostas rápidas,

revendo sua visão de futuro e estratégias, quando necessário. Um

planejamento coerente com os objetivos da organização é fator

crítico na superação de eventuais desajustes.

A visão que uma organização projeta estabelece a moldura de

seu campo de atuação, levando em conta o aqui e o agora, e

informando, interna e externamente, o "status" que almeja atingir,

no horizonte de tempo considerado. Em síntese, é importante

que esteja permanentemente em sintonia com as estratégias

formuladas, para o cumprimento de sua missão, dentro de uma

visão de futuro previamente estabelecida.

Ressalta-se a competitividade como um fato natural para a

organização que pretende se projetar no futuro, identificando

competidores e selecionando referenciais de excelência para o

estabelecimento de comparações. A mensuração sistemática

desses diferenciais irá concorrer, permanentemente, para a
elaboração, a manutenção e o aperfeiçoamento de um

planejamento estratégico de qualidade.

Clientes
As lideranças tendem, geralmente, a pensar que já conhecem

as necessidades dos clientes, o que freqüentemente não

corresponde à realidade. É preciso ouvir a voz dos clientes, para

conhecer suas necessidades e expectativas, identificar os

requisitos mais importantes e estabelecer a melhor maneira de

satisfazê-los.

O cliente, elemento de destaque desse elenco de critérios,

precisa ser freqüentemente consultado. É o melhor juiz da

qualidade dos serviços prestados.
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Cale ressaltar a importância de se distinguir, nessa matéria, os

"dois" clientes que existem em um só: o que paga e o que usa.

Nem sempre falam a mesma linguagem, mas o que dizem é da

maior relevância e merece a melhor das atenções.

Informação
A base para a tomada de decisão em todos os níveis da

organização centra-se na análise sistemática de fatos e dados

gerados em cada um de seus processos. A informação diz

respeito à eficácia no gerenciamento e no desempenho,

influenciando diretamente nas condições de competitividade da

organização.

Após decidir implementar uma Estratégia de Melhoria da

Gestão (EMG), a organização não poderá prescindir de

informações externas e internas, para evitar ou contornar as

dificuldades porventura surgidas nas avaliações dos seus

resultados, que impulsionarão à implantação de um novo ciclo de

melhoramento contínuo, propiciado pelo constante quadro de

mudanças circunstanciais.

Pessoas
O sucesso de uma organização depende fortemente da

contribuição de seus membros colaboradores, devendo ser

criadas oportunidades para a criatividade, a inovação e o

compartilhamento dos conhecimentos de cada um, na solução

dos problemas, com a valorização do capital intelectual que

representam.

Processos
A análise dos processos leva a um melhor entendimento do

funcionamento da organização, permitindo definições corretas de

responsabilidades, utilização eficiente de recursos, prevenção ou

solução de problemas, além da eliminação de atividades

redundantes e da nítida identificação do perfil de cada cliente.

Como existem variáveis de difícil controle, é importante

saber quais fatores, relativamente à prestação de serviços, causam

impacto substancial nos resultados. Isso ajudará a garantir que

resultados adversos possam ser evitados ou minimizados.

Figura 2: Relações de causa-e-efeito entre os critérios
de excelência (gespública, 2005, p.8)

Resultados
Monitorar os resultados da organização é uma prática que

permite saber como está o seu desempenho e como deve ser

posicionada em relação ao ambiente (aí incluídos os clientes,

internos e externos) e aos seus processos de trabalho, sejam de

apoio ou finalísticos.

Esse monitoramento é feito pela utilização de indicadores de

desempenho, que são os instrumentos de avaliação e controle

dos resultados ou desempenho de uma ação planejada. Referidos

indicadores podem englobar indicadores de desempenho

financeiros, de qualidade, de produtividade, entre outros.

Os efeitos gerados pelas práticas de gestão e pela dinâmica

do ambiente externo devem ser confrontados com as metas

estabelecidas na fase de definição das estratégias e planos, para

eventuais correções de rumo.

Esse critério examina a evolução do desempenho de uma

organização em seus aspectos mais relevantes.

A estrutura dos sete critérios, que compõem o modelo de

gestão do PQSP, é mostrada na Figura 2 com as relações de causa

e efeito.

Os critérios Liderança, Estratégias e Planos e Cliente formam

um bloco que pode ser denominado de planejamento, por

guardarem intensa relação entre si. Uma liderança forte focaliza

as necessidades dos clientes, planejando os processos de forma

que os produtos e serviços resultantes estrategicamente atendam

às suas exigências e correspondam às suas expectativas. Os

critérios Pessoas e Processos representam a execução do

planejamento.

O critério Resultados acompanha a satisfação dos clientes, o

orçamento e as finanças, a gestão das pessoas, a gestão dos

fornecedores e das parcerias institucionais, e o desempenho dos

serviços e produtos e dos processos de trabalho. É, em suma, o

exercício do controle.

E, finalmente, a Informação, critério que permeia os demais

critérios, por constituir a base de sustentação das ações

planejadas e executadas pela tomada de decisão em função das

análises críticas realizadas ininterruptamente dentro do princípio

do aperfeiçoamento contínuo.

O foco das atenções, como pode ser observado, deixou de

ser o simples cumprimento dos procedimentos administrativos,

passando a incidir sobre o atendimento às necessidades do

cliente. Cada organização deve seguir uma metodologia eficaz

para a análise e priorização das suas ações de melhoria. O Plano

de Melhoria da Gestão (PMG) define um "estado futuro

desejado" para a organização - seja ela pública ou privada - e

permite a monitoração dos resultados parciais e globais em

função das metas estabelecidas, viabiliza uma resposta veloz às

mudanças, reconhece o bom desempenho de processos e equipes

de trabalho, concede coerência ao processo decisório e propicia

uma gestão participativa e o envolvimento de todos.

A operacionalização e o sucesso de todo esse arcabouço

descrito são viabilizados em sua essência quando há

compreensão, por todos os níveis da organização, dos bens

advindos de sua implementação, pois ele enseja, primordialmente,

o desenvolvimento de habilidades pessoais e a percepção de

novas formas de interagir com outras pessoas e situações de

diferentes maneiras, ampliando os horizontes pessoais e
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compreendendo melhor os cenários interno e externo da

organização dentro de uma perspectiva mais ampla.

Alcançado esse estágio, emerge todo um clima favorável em

que as pessoas envolvidas nesse processo de mudança sentem-se

mais predispostas a colaborarem, reagem favoravelmente às

inovações, e tornam-se visivelmente receptivas e pró-ativas.

Inevitavelmente entram em franca cooperação. E, naturalmente,

intuitivamente, conscientemente, passam a interagir com outras

pessoas de forma a alavancarem ações para a melhoria contínua

do contexto do qual fazem parte por estarem irreversivelmente

predispostas às mudanças e à aceitação de novos paradigmas,

tornando-se agentes potenciais de transformação. Observa-se

que suas ações ganharão visibilidade, gerando, conseqüentemente,

satisfação com o trabalho que fazem, pelos resultados explícitos

do efetivo desempenho institucional.

O assunto torna-se relevante na medida em que estudos

sistemáticos e profundos sobre o assunto, juntamente com a

identificação das relações de causa-e-efeito entre os critérios

de excelência, utilizem técnicas estatísticas de Modelagem de

Equações Estruturais (MEE), não tratadas neste artigo, o que

permitiria examinar uma série de inter-relações,

simultaneamente, e avaliar o grau de aderência da organização

a esses critérios.

Enfim, o contingente humano de uma organização congrega

pessoas vindas de núcleos familiares e níveis socioculturais

diferentes, trazendo consigo uma carga de histórias de vida

bem próprias, singulares, e, por isto mesmo, bastante

diversificadas, que, além de terem que se ajustar às regras da

organização, expressas nos direitos e deveres, têm que se

adaptar e se integrar ao ritmo comportamental adotado pelo

grupo para que não se sinta à margem do processo social e

produtivo desse grupo.

Esse comportamento linear, entretanto, é compensado na

maneira como as pessoas atuam na cadeia emissor-receptor-

transmissor [I], na forma como recebem uma mensagem, a

decodificam e, posteriormente, respondem-na. Se a mensagem

recebida não está adequada à sua estrutura emocional/intelectual

elas poderão reagir negativamente - de modo passivo ou não -

criando uma situação de resistência, por sentirem contraposição

a determinados paradigmas seus. São pessoas que, geralmente,

têm conceitos cristalizados e vêem o que querem ver, sentem o

que querem sentir e fazem o que querem fazer, mesmo que não

demonstrem sua insatisfação explicitamente. Essa dissonância

pode causar resultados negativos.

O processo de mudança vem ocorrendo, gradativamente,

e, cada vez mais intensamente, muitas vezes propiciando que

a revisão organizacional esbarre em fortes resistências. E essa

resistência ao novo é algo inerente ao ser humano e que tem

a agravante de assumir um caráter inconsciente. Para que

esse processo seja bem sucedido é necessário o

envolvimento de todos os colaboradores, explicando-lhes a

importância da mudança, sendo, para tanto, imprescindível

que haja uma definição muito clara dos objetivos que se quer

alcançar, o que exige um sério comprometimento de todos,

principalmente do nível gerencial, para que gere credibilidade

e inspire confiança, fatores indispensáveis para que a mudança

seja bem sucedida.

Para sanar essas situações, tidas como bloqueadoras da

pró-atividade e da receptividade, faz-se necessário o

estabelecimento de uma comunicação clara [II], precisa,

franca, em nível mais profundo. A superficialidade das relações

nas organizações tem gerado desgastes expressos pela má

vontade e alta reatividade.

Em razão disto, recomenda-se a utilização de ações

estratégicas que atuarão, positivamente, quando a mudança

assumir conotação de inevitabilidade. A adoção de um criterioso

planejamento deve contemplar, além dos objetivos e meios para

que a mudança aconteça, um programa de sensibilização que

permeie todos os níveis da organização, levando o corpo

funcional a compreender e a aceitar, conscientemente, os

benefícios advindos da transformação prestes a ocorrer.

Caso persistam fatores desagregadores ou dificultadores à

aceitação do modelo proposto é de todo conveniente rever os

focos de resistência e atuar pontualmente sobre eles, com ações

de sensibilização, que contemplem revisão de atitudes e

comportamentos, para restabelecer e garantir ampla credibilidade

e aceitação do novo.
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