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1. Introdução
A publicação "Adaptabilidade empresarial" faz parte de uma série de
e-books temáticos especiais desenvolvida pela Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ) com o objetivo de ampliar e de atualizar os conhecimentos
de todos aqueles que procuram informações sobre a área de gestão
organizacional.
Por muitos anos, a forma como encaramos o presente e nos preparamos
para o futuro foi baseada somente em eventos passados. Aprender
com a história era a maneira mais eficiente de evitar a repetição de
erros. Essa forma de pensar se aplicava, também, no mundo dos
negócios. No entanto, está cada vez mais evidente que essa metodologia
não tem mais espaço na nossa realidade.
O avanço da tecnologia e o evento da globalização mudaram a forma
como interagimos uns com os outros, como trabalhamos e consumimos
e isso impacta o mercado de trabalho e o dia a dia das organizações.
Vivemos em um ambiente no qual o volume de informação que chega a
nós é brutal. As opções são muitas e as escolhas, cada vez mais subjetivas.
A conectividade torna tudo mais complexo e a velocidade com que as
coisas mudam é difícil de acompanhar.
Esse novo cenário traz a urgência em se adaptar, estar preparado para as
mudanças e reagir rápido aos estímulos externos. Essas características são
essenciais para a sobrevivência e não seria diferente no mundo dos
negócios. O que observamos é que, muitas vezes, as organizações não têm
capacidade para enfrentar as mudanças. Os motivos que impedem a
adaptação são diversos: seja uma liderança despreparada, a falta de
criatividade e flexibilidade ou mesmo de imaginação. Na maioria dos
casos, não é por falta de clareza ou consciência sobre o ambiente em
que vivemos e sim, porque não estão preparadas para enfrentar a
velocidade com que o mundo está mudando.
Esta publicação tem como objetivo esclarecer o ambiente turbulento
e incerto no qual vivemos e trazer para debate a necessidade de se
adaptar. A importância da implementação de um programa de gestão
de mudanças dentro das organizações e o que fazer e não fazer
também serão abordados ao longo desse e-book. E, por fim, falaremos
sobre como a capacidade de se adaptar se encaixa no Modelo de
Excelência da Gestão® (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade.
Esperamos que você desfrute uma boa leitura e sinta-se estimulado a
continuar o seu processo de capacitação, seja por meio de nossos
cursos, eventos e/ou grupos de discussão. Para isso, acesse o portal:
www.fnq.org.br
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2. Ambiente empresarial V.U.C.A.
“A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o
presente irão com certeza perder o futuro.”
John Kennedy

O termo V.U.C.A. surgiu nos anos 90 dentro de um contexto militar e é
uma sigla para descrever um ambiente, uma situação ou condições de
volatilidade (volatility), incerteza (uncertainty), complexidade (complexity) e
ambiguidade (ambiguity). Logo o termo foi adotado pelos administradores,
pois traduz muito bem as condições do mundo dos negócios nos dias atuais.
Em um momento em que as tecnologias se renovam constantemente e
nossos hábitos de consumo se transformam a cada instante, as incertezas
e a mudança se tornaram constantes no mercado, fazendo desse ambiente
caótico o “novo normal”.
Ser capaz de se adaptar a esse ambiente e estar preparado para as
mudanças que ele exigirá são características determinantes para
manter um nível de competitividade e até de sobrevivência de mercado.
É, portanto, imprescindível entender o ambiente em que cada organização
se encontra, pois isso afetará a maneira como a empresa se planeja
para o futuro, toma decisões, gere os riscos, implementam mudanças
e resolvem problemas.
Vamos, agora, entender um pouco melhor o que V.U.C.A. significa, na prática.
V - Volatility (volatilidade)
O momento presente é muito dinâmico, volúvel, veloz e efêmero, não
segue padrões previsíveis, por isso, não podemos buscar no passado
as soluções para o futuro. Isso demanda adaptações rápidas e precisas, como uma forma de manter os planos fazendo sentido, mesmo
com as mudanças de cenário.
U - Uncertainty (incerteza)
O ambiente instável mudará seus planos em diversos níveis. A alta
conectividade entre pessoas, processos e plataformas gera uma
relação de dependência que afeta os planos de curto, médio e longo
prazo. Nesse cenário, ter pessoas com opiniões realmente diversas
faz a diferença. Outras vivências podem trazer outra forma de lidar
com determinados problemas.
C - Complexity (complexidade)
Este termo reflete as inúmeras variáveis que afetam nosso dia a dia.
No entanto, um mundo mais complexo requer soluções mais simples.
Precisamos aprender a lidar com a não-linearidade das situações.
Se tentarmos lidar com todas as variáveis de maneira complexa,
correremos o risco de perder o timing para solucionar tal problema.
A - Ambiguity (ambiguidade)
Este termo signifi ca a falta de clareza sobre o significado, a causa
e as circunstâncias de um acontecimento. E por esse motivo, muitas
vezes não há uma resposta certa para nossas questões, pois tudo é
ambíguo. O que realmente importa é que a decisão tomada faça
sentido para a situação e traga eficiência. Não podemos sustentar
uma visão tão maniqueísta na vida real.
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O papel da liderança no mundo V.U.C.A.
O ambiente V.U.C.A. exige que as organizações mudem seu modelo de
negócio e precisem de líderes que atualizem suas competências de
acordo com as necessidades do momento, para garantir o aprendizado
contínuo, rápido, mais eficiente e econômico. Para lidar com o "novo
normal", a liderança precisa apresentar algumas características,
como as que mostramos a seguir.

Volatilidade pode ser balanceada com visão - líderes que têm uma

visão clara do que desejam alcançar com sua organização em alguns
anos podem prever e lidar com ambiente volátil enquanto mantêm a
visão e o plano para a empresa em mente.

Incerteza pode ser neutralizada com compreensão - ao parar para
observar e escutar o que a organização tem a dizer, os líderes
c o n s e g u e m o lhar para além da sua área. Isso ajuda a organizar e a
entender as variáveis que se apresentam. Para isso, é necessário se
comunicar com os colaboradores dos mais diversos níveis hierárquicos e
demonstrar um espírito de equipe e colaboração.
Complexidade pode ser remediada com clareza - o processo de

tentar fazer sentido dentro de um ambiente caótico é essencial para
lidar com o ambiente V.U.C.A. Líderes que conseguem reunir informações de forma ágil estão mais preparados para tomar decisões
mais precisas.

Ambiguidade pode ser combatida com agilidade - não perder tempo

em comunicar e mobilizar a organização para agir sobre determinados
imprevistos impedem que a ambiguidade das situações tome proporções
maiores.
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3. Adaptabilidade e o MEG
“Nada é permanente, exceto a mudança.”
Heráclito

A capacidade de mudar e se adaptar a um cenário de incertezas e
volatilidade é característica que toda a organização deve buscar
desenvolver. Esses atributos são tão essenciais que na 21ª edição do
Modelo de Excelência da Gestão ® (MEG), da FNQ, foram sintetizados
em um novo Fundamento da Excelência da Gestão, a Adaptabilidade.
Este Fundamento promove a conscientização e a preparação para gerir
a mudança. O MEG mede não só a capacidade de adaptação, como
também a sua execução no momento certo. A rapidez e a flexibilidade
são conceitos importantes em um cenário de ciclos curtos, fato cada vez
mais presente em cada vez mais segmentos de negócios.
A 21ª edição do MEG estrutura-se em oito Fundamentos de Excelência,
que por sua vez, são desenvolvidos em Temas, os quais serão concretizados
em Processos, que auxiliam as organizações a encontrar soluções
para os desafios específicos de seus negócios por meio de ferramentas
e metodologias.
No caso do Fundamento “Adaptabilidade”, há dois Temas que
desenvolvem processos e ferramentas de gestão. Confira abaixo:

Capacidade de mudar
Neste Tema, há dois processos, como vemos a seguir.
1. Identificação da necessidade da mudança:
a. análise do contexto, considerando as estratégias;
b. definição do que se deve mudar, considerando a prontidão de
resposta;
c. identificação das barreiras para a mudança;
d. envolvimento das pessoas.
2. Implantação da mudança:
a. definição das competências necessárias para a mudança;
b. envolvimento das pessoas;
c. comunicação para todos os envolvidos;
d. definição das ações;
e. implantação de novos modelos;
f. sustentação da mudança.

Flexibilidade
Dentro deste Tema, identificamos um processo.
1. Prontidão para resposta:
a. revisão das estratégias e metas em tempo adequado às
mudanças de contexto;
b. revisão dos processos e produtos, em tempo adequado às
mudanças das estratégias e metas e necessidades das partes
interessadas;
c. definição da organização do trabalho, considerando o
estímulo à resposta rápida e a autonomia da força de trabalho
na tomada de decisão.
Adaptabilidade empresarial
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4. Gestão de mudança
“O progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar as
suas mentes não conseguem mudar nada.”
Bernard Shaw

Como vimos nos capítulos anteriores, a capacidade de mudar é
uma característica que se torna cada vez mais imprescindível
n a s o r g a n i z a ç õ e s . Tanto que a Adaptabilidade se tornou um dos
Fundamentos da Excelência da Gestão. Antes de falar da gestão de
mudança, foco deste capítulo, vamos definir o que é adaptabilidade.

Conceito de adaptabilidade
Adaptabilidade é ser capaz de se adaptar, de acordo com as necessidades,
a situações e circunstâncias, saber viver com condições diferentes
daqueles às quais estamos naturalmente acostumados. O conceito
está diretamente relacionado à mudança e como lidamos com ela.
Muitas pessoas e, consequentemente, organizações, têm dificuldade
em se adaptar, isso porque isso exige uma quebra de paradigma,
abandonar hábitos, métodos e projetos, desafiar seus limites e questionar
o status quo. Esse movimento pode ser desconfortável e encontrar
resistências.
Mas não podemos fugir das mudanças. Pressões internas e externas
estão constantemente nos forçando a nos adaptar. Organizações
estarão sempre em busca de maneiras mais rápidas, eficientes, seguras
e baratas de se fazer as coisas. Por esses motivos, é essencial que as
mudanças dentro de uma empresa sejam conduzidas de maneira
consciente, com processos e alicerces para apoiar seus colaboradores.

Mas afinal, o que é gestão de mudanças?
Gestão de mudanças é uma ferramenta de gestão empresarial que
e s t r u tura a implementação de uma nova dinâmica dentro de uma
organização, que trará uma transformação necessária para o crescimento
e desenvolvimento da empresa. Essas mudanças podem ser
estruturais, operacionais ou táticas. O objetivo da gestão de
mudanças é preparar a organização para receber essas transformações
e implementá-las da melhor maneira possível, assim como controlar os
impactos que causarão.
São muitos os benefícios em se ter um programa de gestão de
mudanças. Selecionamos os três principais para convencer você a
implementar um na sua organização, confira a seguir.
Proatividade - transformações acontecerão dentro do ambiente
organizacional, quer exista uma gestão de mudanças ou não. Mas
quando não há um programa estruturado para lidar com as mudanças,
a organização se coloca em uma posição reativa, ou seja, lidando com
os problemas à medida em que eles surgem e isso representa um risco
grande para a empresa. Prever os impactos da mudança na sua
organização e ter um plano de ação para ela é, talvez, o maior
benefício em ter um programa de gestão de mudança.
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Cumprimento da estratégia - a gestão de mudanças assegura que a
estratégia traçada para a organização seja concretizada nas ações
dos funcionários, afinal, são as pessoas que fazem a mudança acontecer.
Sobrevivência ao ambiente V.U.C.A. - por meio da gestão de mudanças,
as organizações estão mais preparadas para enfrentar a imprevisibilidade
do ambiente V.U.C.A. e as sistemáticas transformações que ele exige. Ao
implementar a gestão de mudanças, asseguramos que ela ocorra de acordo
com as nossas regras, de maneira controlada.

Alguns tipos de mudanças

Mudanças tecnológicas

Fonte: Chance First

A mudança de tecnologia diz respeito a uma transformação
no processo de produção da organização ou na
implementação de uma nova ferramenta.
G e ral m e n t e , é u m a m u d a n ç a q u e oc or r e d e b a ix o p a r a
c i m a , ou s e ja , começa a ser implementada nos níveis
hierárquicos mais baixos até alcançar a liderança.

Quando um novo produto ou serviço é introduzido no
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e reconhece a nova realidade. Ao voltar ao controle de si, entramos

Mudanças culturais

Mudanças culturais têm o intuito de reavaliar
os valores, as normas, as atitudes, as crenças
e o comportamento da organização e dos seus
funcionários, afetando sua maneira de pensar.
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Curva de aceitação da mudança
Todas as pessoas precisam de um tempo para se adaptar às mudanças
e incorporá-las em seu cotidiano. Estudos identificam que passamos
por diversos estágios até incorporá-las completamente em nossas
vidas. É importante lembrar que cada pessoa passa por essas fases
em seu próprio tempo e que cada estágio deve ser tratado de uma
maneira específica.
De acordo com um estudo da Harvard
dos esforços em implementar uma
c o n s e g u e m ultrapassar a resistência
negação. Veja, abaixo, os estágios da

Business Review, cerca de 70%
mudança falham porque não
dos funcionários que estão em
curva de aceitação da mudança:

ESTADO ATUAL

ESTADO FUTURO
Aceitação

Interesse Inicial
Choque
Negação

Teste
Raiva
Barganha

Adaptação
Tempo

Fonte: Chance First

Ao anunciar uma transformação, é natural que ela cause curiosidade,
um interesse inicial acerca da novidade, logo seguido pelo estado de
choque, um momento de ansiedade e desconforto. O colaborador não
percebe a necessidade da mudança ou o que ela pode agregar. Por
vezes, o funcionário sente-se perdido ou injustiçado. Em seguida,
passamos pela negação. Nesta fase, o colaborador tem dificuldade em
aceitar a mudança e se fecha para ela, criando um bloqueio. Insiste
em pensar que as coisas permanecerão como eram e foge da nova
realidade, ele nega que a mudança já esteja acontecendo.
O próximo estágio é a raiva. Aqui, o colaborador tenta recuperar o
controle, mas de forma equivocada, não medindo as consequências de
seus atos e muitas vezes toma atitudes de maneira impulsiva. É quando
percebe e reconhece a nova realidade. Ao voltar ao controle de si,
entramos em processo de barganha, a percepção da nova realidade
diminui sua energia e tentamos minimizar os impactos da mudança e,
frequentemente, queremos negociar alguma coisa que o faça sentir
confortável. A b a r g a n h a m u i t a s v e z e s a c o n t e c e e m u m d e b a t e
consigo mesmo.
Nas fases de adaptação e teste, começamos a aceitar a mudança e, pela
primeira vez, o funcionário tem uma atitude positiva em relação às
transformações. Não está mais resistente à mudança e tenta se adaptar
a ela. No estágio final, a aceitação, o colaborador já internalizou a
mudança e a encara de maneira positiva. Ele também consegue perceber
sua curva de aprendizado ao longo do processo.
Adaptabilidade empresarial
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5. Como implementar
uma mudança
“A criatividade é pensar coisas novas. A inovação é fazer coisas novas.”
Theodore Levitt

Confira, abaixo, sete dicas práticas sobre como implementar uma
mudança dentro da sua organização.

1 - Planejamento e estudo
Querer inovar ou transformar algo na sua organização não é razão
suficiente implementar uma mudança. É preciso entender qual o
sentido de uma mudança, como ela trará alguma melhoria para a
empresa, se ela é viável e, mais importante, quais serão os impactos
causados por ela, seja em termos de logística, processos, investimento
ou comportamento.

2 - Mapeamento de processos
Antes de mudar qualquer coisa dentro da organização, primeiro é
necessário entender como os procedimentos são feitos atualmente e
quais os recursos que a empresa tem - o que inclui ativos, tecnologia
e capital humano.

3 - Capacitação
É importante que os gestores da organização estejam não só preparados
para a implementação da mudança como, também, capacitados para
lidar com ela. A capacitação não diz respeito apenas a habilidades
técnicas para aprender a usar um novo recurso, é preciso preparar os
líderes para ajudarem seu time a absorver a transformação.

Adaptabilidade empresarial
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4 - Teste
Antes de implementar a mudança na organização como um todo, é importante
fazer testes em menor escala. Uma mudança no papel é diferente dela na
prática. Os testes dão a oportunidade de corrigir ou fazer alterações no
plano inicial antes de implementar a mudança efetivamente. Isso é
crucial para controlar seus impactos.

5 - Embaixadores
Tudo que é imposto a nós pode causar uma resistência e é comum
buscarmos a opinião e o conforto dos nossos colegas quando passamos
por transformações. Buscar funcionários (não apenas a liderança)
para serem embaixadores da mudança pode mudar a maneira como
ela é percebida dentro da organização.

6 - Comunicação e alinhamento
Talvez uma das dicas mais importantes. Todas as pessoas que serão
afetadas pela mudança devem saber o porquê da transformação,
como isso impactará sua rotina e quais os passos que ela precisa
dar a partir de agora. É importante mostrar para os colaboradores
o sentido dessa mudança, de forma transparente, e informar que a
organização dará todo o suporte necessário durante o período de
transição.

7 - Acompanhamento de resultados
Durante todo o processo de transformação e até mesmo depois que a
mudança já foi implementada, é preciso acompanhar de perto seus
resultados e impactos e, constantemente, reavaliar o plano de mudança
para ter certeza de que a organização está indo na direção certa e que
seus objetivos estão sendo atingidos.
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6. Sobre a FNQ
Há mais de 26 anos, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) promove
o desenvolvimento das organizações por meio da geração e da
disseminação de conhecimento na área da gestão no Brasil. Dessa
forma, estimula a busca por uma gestão para excelência. Com um
trabalho estruturado no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), a
Fundação tem promovido uma metodologia de avaliação, autoavaliação
e reconhecimento das boas práticas de gestão que pode ser aplicada
a organizações de todos os portes, a partir de uma base teórica e
prática, dentro dos princípios da identidade empresarial e do atual
cenário do mercado.
Assim, a FNQ propõe-se a apoiar as empresas que buscam o
d e s e n v o l v i m e n t o e a evolução de sua gestão. Para isso, promove um
calendário de ações anuais, com diversas atividades de capacitação,
com o objetivo de aprimorar as atividades desenvolvidas na área de
gestão, contribuindo para a melhoria do desempenho das organizações
brasileiras.
Confira os materiais disponíveis no portal da FNQ, como publicações,
artigos, entrevistas, cases de sucesso e Comunidade de Boas Práticas
e amplie o seu conhecimento na área de gestão organizacional.

Fontes:
Palestra - Developing leaders in a V.U.C.A. environment
http://www.growbold.com/2013/developing-leaders-in-a-vuca-environment_UNC.2013.pdf
Artigo Portal Gestão - Ambiente empresarial V.U.C.A.
https://www.portal-gestao.com/artigos/7406-oambienteArtigo Abertura Simples - O mundo V.U.C.A. e a gestão de riscos nas
empresas
https://aberturasimples.com.br/o-mundo-vuca/
Artigo FNQ - MEG 21: modelo de referência para um cenário de
mudanças exponenciais
http://www.fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/meg-21-modelo-de-referencia-para-um-cenario-de-mudancas-ex
ponenciais
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Wikipedia: Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
Wikipedia - Gestão de mudanças
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_mudan%C3%A7a
Artigo Project Builder - O que é gestão de mudança e por que isso
importa para seu negócio?
https://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/estrategia/o-que-e-gestao-da-mudanca-e-por-que-isso-importa-para-seu-n
egocio
Artigo Endeavor - “Há meia hora eu pensava diferente”: o que eu
aprendi sobre mudanças na Óticas Carol
https://endeavor.org.br/gestao-de-mudanca/
Artigo Portal IBC - Gestão da mudança nas organizações
http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/gestao-mudanca-organizacoes/
Artigo Endeavor - Gestão de mudança: a lição invertida dos aeroportos brasileiros
https://endeavor.org.br/como-fazer-gestao-mudanca/
Palestra “A importância da gestão de mudança para a gestão
estratégica”
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigo9fg-PrWAhUHE
pAKHfQxAlcQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.justra.gov.br%2Fsec
retariageral%2Fapge_pdf%2Fapresentacoes_2_simposio%2F09_apres
entacao_armando_tst.pdf&usg=AOvVaw2KObCqoL0y9tSpzKWpC3gu
Modelo de Excelência da Gestão® - Guia de Referência da Gestão
para Excelência da FNQ - 21ª edição, 2016
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