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Toda a organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, juntamente 

com seus colaboradores, clientes externos, fornecedores e toda a comunidade, 

sofrem constantes mudanças organizacionais. Podemos claramente observar 

estas mudanças no dia a dia atual em tempos de crise. Um objetivo ou uma 

meta estabelecida anteriormente já não é mais o ideal, de repente o índice de 

turnover aumenta, de repente diminui, o colaborador que antes parecia 

perfeitamente encaixado na organização, agora já está descontente e assim os 

tempos seguem em constante mudança. O desenvolvimento ocorre todos os 

dias, o tempo todo, muitas vezes sem que se perceba o que está ocorrendo, 

isso acontece tanto para a organização como para indivíduo. Cabe à área de 

Gestão de Pessoas saber trabalhar e lidar com o desenvolvimento do indivíduo 

e da organização, pois um não sobrevive sem o outro.  

Ao abordarmos o assunto “Desenvolvimento Organizacional” não podemos 

deixar de tocar em outro assunto: “Mudança Organizacional”. Se tratando do 

atual cenário econômico brasileiro e do cenário do mercado de trabalho, por 

consequência do primeiro, sabemos que a mudança é constante no dia a dia 

de cada organização e por isso é imprescindível que a área saiba lidar com 

esta realidade.  

“O mundo atual caracteriza-se por um constante ambiente de mudança. O ambiente geral que 

envolve as organizações é mutável e dinâmico, exigindo uma elevada capacidade de 

adaptação como condição básica de sobrevivência” (CHIAVENATO, 2009). 

Podemos observar que já no ano de 2009 a mudança era constante nas 

organizações e a área de GP deveria estar atenta para acompanhar todos os 

desafios. O que poderemos comentar sobre a realidade atual então? Realidade 

essa em que muitos colaboradores começam o dia de trabalho sem a certeza 

de que continuarão empregados ao final do dia? Como lidar com as 

frustrações, as expectativas e as incertezas de um colaborador? E da 

organização? Como lidar com o objetivo que não foi alcançado e a meta que 

não foi atingida? 



Acima de tudo, deve existir uma interação real entre indivíduo e organização. 

Uma interação que não ocorra apenas em tempos de crise, mas que seja 

constante, que se torne um hábito. A organização deve conhecer o seu 

colaborador, tornar o fato de conhecer com quem se trabalha uma estratégia, 

para que a interação fique mais fácil e o atingimento do objetivo/meta também. 

A área de GP precisa estar envolvida, precisa ser eficaz, precisa ter líderes 

bem preparados para lidar com os desafios do dia a dia. Não basta que 

tenhamos uma estrutura de cargos bem definida se não sabe-se qual o real 

sentido daquele cargo. Quando falamos em mudança organizacional, 

precisamos pensar em desenvolvimento de equipes, feedbacks constantes, ser 

inovador e criativo. É necessário ouvir o colaborador, ouvir a comunidade, ouvir 

o representante e o fornecedor! As metas definidas devem ser compartilhadas 

e vinculadas à missão e à visão da empresa. 

Portanto, pode-se concluir que quanto mais desenvolvida a área estiver, mais 

preparada vai estar para as mudanças e desafios e cada vez mais vai poder 

prestar auxílio e dar suporte aos setores da organização buscando o alcance 

do objetivo em comum.  
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