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MARIA MORAES ROBINSON
ENTREVISTA

A SOLUÇÃO 
DO PAÍS ESTÁ NOS

PEQUENOS
NEGÓCIOS

 Para especialista, quanto maior for a 
capacidade de encontrar novos caminhos diante 

das mudanças no ambiente de negócios, melhor as 
empresas conseguirão atravessar períodos de crise

Por Bruna Komarchesqui

SOLUÇÕES | SEBRAE/PR
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MARIA MORAES ROBINSON,
ESPECIALISTA EM GESTÃO DA MUDANÇA, DIZ QUE OS PEQUENOS 
NEGÓCIOS TÊM VANTAGENS NA HORA DE SE REINVENTAR

T
udo muda. O tempo 
todo. O conceito não é 
exatamente novo. Cinco 
séculos antes de Cristo, 
Heráclito já pregava 

ser impossível nadar duas vezes no 
mesmo rio, porque as águas e o próprio 
homem não seriam os mesmos. Ainda 
assim, lidar com mudanças segue 
sendo o grande desafio da civilização 
ocidental. “Temos essa visão muito 
linear de controlar as coisas: se eu fizer 
isso hoje, amanhã o resultado será 
aquele. Porém, além da vida não ser 
assim, nesses últimos 15 ou 20 anos, 
o processo de mudanças do mundo 
vem se acelerando muito. Diante 
desse cenário, o tema voltou a constar 
das agendas das organizações, dos 
executivos, com muito mais força, por 
que agora as pessoas precisam parar 
e pensar ‘O que faço com tudo isso? 
Como gerencio a mudança?’”, explica a 
economista Maria Auxiliadora Moraes 
Amiden Robinson. 

Cofundadora da consultoria Holono-
mics Educação e autora de livros sobre 
liderança e estratégia – dentre eles 
“Holonomics: Business Where People 
and Planet Matter”, em coautoria com 

É PRECISO APRIMORAR O DIÁLOGO COM O 
MERCADO, COMO SE ENTENDE E ANALISA AS 
DEMANDAS, SE DESAPEGAR DAQUILO QUE 
NÃO FAZ MAIS SENTIDO E INOVAR
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o marido, Simon Robinson –, a consul-
tora tem percebido um aumento no 
interesse pela temática da gestão da 
mudança. “O primeiro movimento que 
tem que acontecer é aceitar que o que 
você está fazendo, da forma que está 
fazendo, não traz mais o resultado 
que gostaria, é essa a abertura inicial 
necessária das organizações e dos lí-
deres. O atual momento está forçan-
do um movimento de melhoria muito 
grande dentro das organizações, tem 
sido muito positivo”, avalia. 

Nesse sentido, as empresas de 
pequeno porte saem em vantagem, 
uma vez que têm mais agilidade e 
potencial para se “desapegar” da 
forma como foram inicialmente 
estabelecidas. “Elas têm um espaço 
muito grande para fazer coisas novas e 
para estreitar os laços com os clientes, 
porque eles também estão em um 
processo de mudança”, exemplifica. 
Confira a entrevista concedida por 
Maria Moraes Robinson, recentemente 
à Revista Soluções, durante passagem 
pelo Sebrae/PR quando tratou do 
tema.

Revista Soluções - Por quais 
mudanças o mundo está passando e 
como elas afetam as empresas?

Maria Moraes Robinson - Uma 
mudança fundamental, que começou 
na década de 1990, é a globalização 
em larga escala. Com as tecnologias 
de comunicação e de rede, as pessoas 
têm um grau de exposição e de 
relacionamento com as outras e com 
o mundo nunca antes visto. Isso por 
si só já muda o comportamento das 
pessoas. Por exemplo, se alguém dá 
uma informação, instantaneamente 
os outros procuram para ver se 
aquilo é verdade e quais são as 
opiniões a respeito. Outro ponto é 
que a exposição das ações toma uma 
proporção muito grande. Diante de 
uma organização que, de repente, 
não faz o que prometeu, o cliente vai 
em uma rede, coloca sua insatisfação, 
e isso pode ter um efeito bastante 
prejudicial para ela. Na verdade, 
estamos diante de um momento 
em que as organizações precisam 
trabalhar muito fortemente questões 
como confiança, transparência, fazer 
exatamente o que prometem e isso 

MUITAS VEZES, NOSSO FILTRO ESTÁ BASTANTE 
VINCULADO A EXPERIÊNCIAS PASSADAS E, QUANDO 
VAMOS REAGIR A COISAS NOVAS, NÃO TEMOS 
ELEMENTOS PARA FAZÊ-LO DE FORMA ADEQUADA
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é maravilhoso. Outra questão muito 
forte, e que vem se tornando cada 
vez mais relevante, é a consciência da 
finitude dos recursos. As organizações 
funcionam, em geral, numa base 
linear. Então, ‘ano que vem, vou 
crescer mais 30%, no outro 20%, no 
outro 10%’, e todo mundo fazendo 
isso e consumindo recurso sem uma 
visão de reciclagem, de como fazer 
para os recursos não acabarem. A 
constatação da finitude dos recursos 
também é algo que traz para as 
organizações um novo desafio e um 
desafio de inovação. Como posso fazer 
o mesmo com menos ou de forma 
mais sustentável? Outra questão é a 
própria postura do consumidor, que 
está se tornando mais consciente, 
mais atuante. Ele decide o que 
quer, não são mais as organizações 
decidindo o que ele compra, como era 
na década de 1980, com as economias 
mais fechadas, quando eram poucas 
as alternativas no mercado. O poder 
do indivíduo está se tornando cada vez 
maior. Isso evidencia a necessidade 
de ter um papel mais amplo do que 
o de atender as necessidades básicas 

do seu cliente. Nesse sentido, estão 
surgindo novos modelos de negócio, 
parcerias com a comunidade, com o 
governo, para fazer coisas de forma 
mais coletiva, o que traz mais um 
grande desafio para as organizações. 

Revista Soluções - É dentro desse 
contexto que entra a gestão da 
mudança? O que é esse conceito? 

Maria Moraes Robinson - 
Primeiramente, gostaria de destacar 
que a palavra gestão deve ser menos 
no sentido de controle e mais no 
sentido de acompanhamento. Estou 
vendo que as coisas estão mudando, 
a forma de fazer tradicional não 
está mais trazendo as respostas 
que gostaríamos, então, precisamos 
promover a mudança na nossa 
cultura, em nós mesmos enquanto 
indivíduos, para aceitar, enxergar o 
que é necessário mudar e fazer o 
acompanhamento dessa mudança. 
E precisamos conseguir desenhar 
uma forma de atuação que esteja em 
maior harmonia com essas mudanças, 
de maneira a nos adaptar e nos 
movimentar melhor, e não ficar em 

uma posição em que não aceitamos 
a mudança, em que continuamos 
da mesma forma de ser e pensar e 
começamos, inclusive, a sofrer por 
estarmos nessa posição. Gestão da 
mudança é um tema que está em 
alta, principalmente porque estamos 
em um momento em que precisamos 
mudar nossa forma de ver e de fazer 
as coisas.

Revista Soluções - Os empresários 
brasileiros estão preparados para 
tratar da gestão da mudança, para 
aplicá-la em seus negócios?

Maria Moraes Robinson -       
Eu posso dizer que tem havido uma 
procura muito grande, nosso trabalho 
na abordagem Holonomics, por 
exemplo, vem despertando o interesse 
de profissionais e organizações no 
mundo todo, mas principalmente 
no Brasil. O que ainda vemos que é 
uma dificuldade muito grande é o 
hábito de enxergar a mudança como 
algo que é possível controlar, essa 
dificuldade de ver o processo como 
orgânico, natural e dinâmico. Por 
exemplo, hoje atendemos o cliente 
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abrir muito ao diálogo, e isso mexe 
fundamentalmente com o que é ser 
líder. Exige um trabalho pessoal muito 
grande, sair da posição em que eu 
pensava ter as respostas, para uma 
em que preciso aceitar que teremos 
que construir as coisas juntos. 

Revista Soluções - Como vencer 
esse desafio? Como o empresário 
pode abandonar a lógica atual e 
pensar de outro jeito?

Maria Moraes Robinson - O 
primeiro movimento que tem que 
acontecer é aceitar que o que você 
está fazendo, da forma que está 
fazendo, não traz mais o resultado 
que gostaria. Aí tem o passo a passo: 
primeiramente, entender quais são 

as características da cultura dessa 
organização, quais são os atributos, 
como as pessoas agem, a postura, 
o modelo decisório, como é o dia a 
dia, como essa organização funciona 
para gerar os resultados esperados, 
a entrega que ela faz ao cliente, o 
relacionamento com o fornecedor. 
Fazendo esse diagnóstico, você já 
começa a identificar quais são os 
atributos em linha com o ambiente 
de negócios e quais são os atributos 
que estão trazendo dificuldades para 
a organização. Vou dar um exemplo: 
uma organização que é extremamente 
punitiva – às vezes, não de uma forma 
explícita, mas em que as pessoas que 
erram porque tentaram algo novo 
não são promovidas, por exemplo, ao 

de uma forma, mas vamos precisar 
mudar, porque ele passa a exigir um 
contato diferenciado. Isso vai requerer 
dentro da organização uma mudança 
de comportamento das pessoas, de 
entender o cliente, de preparação, 
capacitação, de erros e acertos 
também. E aprender a analisar ‘Por 
que não deu certo? Vamos tentar outra 
coisa?’ Essa questão de lidar com erro, 
por exemplo, é algo ainda muito difícil, 
para o brasileiro em especial. Nós, 
seres humanos, principalmente no 
Ocidente, aprendemos que o errado 
é ruim. No geral, as pessoas tentam 
abafar o erro. E em um processo de 
mudança, com esse dinamismo, não 
tem como saber de antemão se algo 
novo irá funcionar ou não. Precisamos 
fazer protótipos, pilotos, testar e, 
se não funcionar, irmos por outro 
caminho. 

Revista Soluções - Esse dinamismo 
da mudança requer a participação de 
todos envolvidos com a organização? 
Nesse sentido, qual o papel da 
liderança?

Maria Moraes Robinson - 
Exatamente. Eu tenho um problema 
para resolver, vou ter que pensar 
em alguma solução. Junto várias 
pessoas para pensar qual poderia ser 
o caminho melhor. Não sabemos se 
a solução “x” a que chegamos será a 
melhor, porque o movimento não é 
mais de dentro da organização para 
fora, ou seja, eu crio e imponho às 
pessoas. Eu vou criar um novo serviço 
ou produto, se as pessoas acharem 
bacana, elas vão adquirir, se elas não 
gostarem daquilo, vão rejeitar já de 
cara. Então, é hora de pensar em 
outra solução. A abertura para aceitar 
isso, que vou pensar uma coisa, que 
pode não ser tão bacana, e vou ter que 
pensar de novo, ainda é uma barreira 
muito grande. Outra dificuldade reside 
na liderança. O líder aprendeu nesses 
anos todos, mais de século, a ser a 
cabeça da organização. Aquele que 
desenha a estratégia da organização. 
Em princípio, ele sabe para onde quer 
conduzir e é para lá que vamos. Isso 
também já não é mais verdade, o líder 
tem que ter outras características, a 
capacidade de gerar confiança nas 
pessoas, e deve aceitar que não terá 
todas as respostas. Ele precisa se 

ORGANIZAÇÕES QUE FOCAM NO ATENDIMENTO 
AO CLIENTE, EM ENTREGAR O QUE 
PROMETERAM, TÊM UM ESPAÇO IMENSO PARA 
CRESCER, CONQUISTAR E FIDELIZAR CLIENTES

pretender implementar um processo 
de inovação, terá grandes dificuldades. 
Muitas vezes, as organizações 
implementam metodologias que 
dependem de uma cultura alinhada 
com seus pressupostos, porém, as 
pessoas e o modelo decisório não são 
trabalhados. E aí, a metodologia não 
funciona. Muitas organizações gastam 
um dinheiro imenso contratando 
consultoria, mas não fazem esse 
trabalho mais profundo. Em resumo, o 
primeiro passo é fazer o diagnóstico, 
ver quais são os elementos que não 
estão de acordo, promover uma 
reflexão sobre isso, e passar a plantar, 
desenvolver outros atributos nessa 
cultura. Você tem formas de fazer isso, 
usando principalmente a liderança 
como inspiração. Você trabalha a 
mudança na maneira de fazer as coisas, 
por exemplo, institui novas formas de 
reuniões e em como as decisões são 
tomadas. Se hoje é muito centrada nos 
indivíduos, começamos um trabalho 
de abrir espaços para que o coletivo 
possa se manifestar. Outro exemplo 
é o processo de reconhecimento e 
recompensa, que precisa refletir as 
mudanças. Nisso tudo, a liderança 
tem um papel fundamental, porque se 
ela não suportar, patrocinar tudo isso 
e enxergar o que é necessário, será 
difícil a organização conseguir fazer 
esse movimento de mudança.

Revista Soluções - Como a 
abordagem holonomics pode ser 
aplicada no ambiente corporativo? 
Ela funciona no contexto de micro e 
pequenas empresas? 

Maria Moraes Robinson - 
Desenvolvemos esse termo: holon, 
vem do grego, significa tudo, o 
whole, em inglês, e nomics vem de 
economia. Então, a economia que leva 
em consideração tudo. O subtítulo 
do nosso livro é “negócios em que 
as pessoas e o planeta importam”. 
Muitas vezes, as organizações, como 
estão estabelecidas, consideram que 
as pessoas e os recursos são dados e 
é simplesmente sair fazendo, porém, a 
verdade é que não é assim. Tem que 
ampliar esse entendimento. O nosso 
trabalho em Holonomics é exatamente 
de ampliação da consciência, é de 
refletir sobre como posso olhar para 
as coisas a partir de uma perspectiva 
diferente. Trabalhamos muito a 
questão do modelo mental, o filtro 
com o qual enxergamos a realidade. 
Muitas vezes, nosso filtro está 
bastante vinculado a experiências 
passadas, e quando vamos reagir a 
coisas novas, não temos elementos 
para fazê-lo de forma adequada. 
Temos que fazer um exercício de 
aprimoramento, de expansão da 
consciência. Por isso, trabalhamos 
muito com exercícios sobre modelo 

mental, como podemos ampliar nossa 
consciência. E, dessa forma, temos 
condições de achar caminhos novos. 
O pequeno empresário tem muito 
mais agilidade, mais condições de se 
desapegar daquilo que está fazendo, 
porque, se por um lado o risco dele é 
alto, por outro ele tem muito espaço 
para testar coisas novas e começar a 
desenvolvê-las. Comparando-se com 
uma grande organização, a agilidade 
é muito maior na pequena. Em um 
momento em que está tudo para ser 
descoberto, desenvolvido, quem tem 
mais agilidade com certeza tem uma 
vantagem maior. A grande reflexão, 
dica, para os pequenos é não se deixar 
levar pela mentalidade e dificuldades 
que são típicas dos grandes. Nessa 
crise, está no inconsciente coletivo 
achar que está tudo acabando, que 
não tem saída, que está tudo muito 
ruim, porém, isso não é verdade. A crise 
demonstra que algo que funcionava 
até agora, não está funcionando 
mais. Na crise, temos um alerta muito 
grande. Por esse ângulo, você tem 
um espaço para fazer coisas novas e 
estreitar os laços com seus clientes, 
por exemplo, porque eles também 
estão em processo de mudança. O 
importante é desenvolver atitudes 
para encontrar soluções juntos, se 
você tiver uma postura proativa, 
uma postura positiva. É nisso que 
trabalhamos, ou seja, nessa mudança 
de consciência e de atitudes, trazendo 
resultados positivos e saudáveis 
para a organização. É não reagir à 
crise como estamos acostumados, 
como sendo um problema, e se 
retrair. É claro que é necessário se 
ter muita atenção nesse momento da 
economia, mas isso não pode limitar 
sua capacidade de encontrar novos 
caminhos e soluções. E o pequeno 
tem uma possibilidade maior de fazer 
isso do que uma grande corporação, 
que tem muitas pessoas, padrões, 
controles, regras, que tornam esse 
movimento mais difícil de acontecer. 
Em Holonomics, trabalhamos isso e 
mostramos exemplos de organizações 
que estão conseguindo fazer essa 
passagem. 

Revista Soluções - Nesse processo 
de ver a crise como uma possibilidade 
de mudança, organizações com foco 
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motivos pelos quais estamos na crise, 
conseguimos achar o caminho. E se 
temos um propósito muito claro, temos 
força para fazer esse movimento. 
E os valores são fundamentais. Em 
Holonomics, trabalhamos muito forte 
os valores humanos universais, que 
são os valores da verdade, amor, 
paz, retidão (ou ação correta) e não 
violência. Se uma organização tem 
esses valores como base, no dia 
a dia, na atitude das pessoas, nos 
relacionamentos, tem uma solidez 
para passar por esses momentos de 
crise. Temos visto organizações que 
nunca imaginamos teriam problemas, 
mas, exatamente pela ausência de 
valores como transparência, verdade, 
começam a ruir. Nesse momento, o 
que eu acho muito bom, é que essa 
necessidade de ser íntegro está 
demandando uma evolução das 
pessoas e das organizações. Essa 
exposição excessiva está forçando as 
organizações a serem mais fiéis ao que 
elas prometem, mais transparentes. 
Está forçando um movimento de 
melhoria muito grande dentro das 
empresas, de quem elas são, e das 
pessoas. É um momento muito 
positivo. 

Revista Soluções - É um caminho 
sem volta? 

Maria Moraes Robinson - 
Sem dúvida, daqui para frente, até 

que alcancemos um patamar em 
que as coisas se estabilizem, em 
que as organizações descubram 
uma melhor forma de se relacionar 
com seu entorno, de serem 
realmente sustentáveis, estaremos 
em um movimento crescente de 
transformação. Até que tudo comece 
a ficar mais claro para todos, vamos 
passar por bastante turbulência 
e mudança. É um momento em 
que temos uma grande janela de 
oportunidades, para as pessoas, para 
quem tem ideias, para quem, de fato, 
entende que as questões atuais e 
futuras envolvem toda a humanidade 
e as respostas precisam levar em 
consideração caminhos possíveis 
para atravessarmos esse momento 
de transformação e alcançarmos um 
nível muito mais elevado de vida, de 
relacionamento e de produção. As 
novas tecnologias vão surgindo para 
tentar resolver, por exemplo, questões 
mais amplas como saúde, criando 
alternativas como saúde online, saúde 
mais acessível, educação preventiva, 
etc. É um universo de possibilidades 
para responder a questões urgentes.

Revista Soluções - Que 
recado a senhora deixaria para 
os empreendedores de micro e 
pequenos negócios, que precisam 
promover a mudança, porém, não 
sabem por onde começar?

Maria Moraes Robinson - O 
primeiro convite é se abrir para 
a mudança, saber que ela está 
acontecendo e que existe uma grande 
oportunidade nesse momento do 
mundo. Ouvir muito os outros. O 
pequeno e o médio, que possuem 
uma estrutura menor e mais 
compacta, têm um potencial enorme 
de fazer uma comunicação muito mais 
transparente, interna e externamente, 
e de ser muito mais ágeis nas decisões. 
A grande dica é começar a observar 
organizações que estão conseguindo 
promover mudanças e se tornando 
mais resilientes, inovadoras, prestar 
atenção nos atributos de valor que 
elas oferecem a seus clientes e como 
funcionam. Não significa, por exemplo, 
todo mundo virar uma Google, porque 
ela já nasceu em uma nova ordem. 
Mas o que é preciso observar são 
os atributos dessas organizações 

têm maiores chances de passar pelas 
turbulências da economia?

Maria Moraes Robinson - Sem 
dúvida. Quando você tem propósito 
claro, sabe para onde quer ir, o que 
quer fazer, o que quer entregar ao 
cliente, como quer agregar valor 
com a sua atividade, você consegue 
movimentar as pessoas, tudo o que 
está ao seu redor, fazer com que haja 
espaço para inovar, porque o propósito 
é maior. A crise é um momento pelo 
qual passamos e é algo intrínseco ao 
processo de crescimento, de mudança, 
de evolução. Não tem como evoluir 
fazendo sempre a mesma coisa. Ao 
saber disso, você encara a crise a 
partir de uma outra perspectiva. 
Muitas vezes, as pessoas reagem 
emocionalmente, sem refletir sobre 
o que causa a crise. É fundamental 
entender por que estamos nessa 
crise, o que está sendo questionado 
e não está funcionando mais. Em 
específico no Brasil estamos em uma 
imensa crise de confiança. Nesse 
caso, as organizações que sabem que 
estão fazendo tudo dentro da ética, 
de princípios baseados em valores, 
podem, nesse momento, florescer 
muito mais. Organizações que focam 
no atendimento ao cliente, em entregar 
o que prometeram, têm um espaço 
imenso para crescer, conquistar 
e fidelizar clientes. Analisando os 

A LIDERANÇA TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL, 
PORQUE SE ELA NÃO SUPORTAR, PATROCINAR 
TUDO ISSO E ENXERGAR O QUE É NECESSÁRIO, 
SERÁ DIFÍCIL A ORGANIZAÇÃO CONSEGUIR FAZER 
ESSE MOVIMENTO DE MUDANÇA

que estão mais alinhadas aos novos 
tempos. Como são as relações entre 
os funcionários, a liderança? Por 
que são organizações mais ágeis? 
Por exemplo, porque têm menos 
regras. E por que têm menos regras? 
Porque existe maior confiança entre 
as pessoas. Você precisa de muita 
burocracia e regras quando tem pouca 
confiança. No Brasil, as organizações 
reproduzem a burocracia que temos 
no País, porque dentro de muitas 
delas também existe um ambiente de 
pouca confiança, então, é necessário 
que se controle o tempo todo. Muitas 
reuniões, documentos, relatórios, 
muita coisa para poder saber que 
está tudo andando da forma certa, 
e ainda assim acontecem coisas fora 
do controle. Agora, se você cria um 
ambiente de confiança, em que é 
claro qual o papel de cada um, as 
pessoas têm uma autonomia com 
responsabilidade do que vão fazer, 
você terá uma organização mais 

ágil. As organizações que estão 
tendo bastante sucesso hoje têm 
esse ambiente. É preciso aprimorar 
o diálogo com o mercado, como se 
entende e analisa as demandas, se 
desapegar daquilo que não faz mais 
sentido e inovar. E, sendo pequeno, 
existe uma possiblidade imensa 
para buscar e desenvolver caminhos 
novos, fazer esse processo de forma 
mais dinâmica, para poder, inclusive, 
contribuir com a evolução do País. 
Acredito que grande parte da solução 
para uma economia mais saudável 
no Brasil está nos pequenos, nos 
empreendedores. Um economista 
que gosto muito, o E.F. Schumacher, 
escreveu um livro muito importante 
chamado “Small is beautiful”, ou, em 
português, “O Negócio é Ser Pequeno”. 
Ele fala exatamente isso, ou seja, da 
capacidade de o pequeno ser mais 
adaptativo e conseguir responder mais 
rapidamente às mudanças. É preciso 
ver que isso é possível, acreditar e agir. 

NO QUE O SEBRAE/PR
 PODE AJUDAR

O Sebrae/PR é parceiro dos pequenos 
negócios e ajuda a transformar o sonho 

do próprio negócio em realidade. A 
entidade tem conhecimento técnico 
para apoiar quem está começando e 

também para quem já tem uma pequena 
empresa. Ligue para 0800 570 0800 e 
saiba como o Sebrae/PR pode ajudar.

PORTAL SEBRAE/PR
WWW.SEBRAEPR.COM.BR

ACESSE UTILIZANDO O QR CODE

AS PESSOAS REAGEM EMOCIONALMENTE, SEM 
REFLETIR SOBRE O QUE CAUSA A CRISE, MAS É 
FUNDAMENTAL ENTENDER POR QUE ESTAMOS 
NESSA CRISE, O QUE ESTÁ SENDO QUESTIONADO E 
NÃO ESTÁ FUNCIONANDO MAIS

Leia o livro Small Is Beautiful, do 
economista E.F. Schumacher, sobre 

os problemas gerados pelas grandes 
cidades, produções em escala.

Acesse agora

http://bioterra.blogspot.com.
br/2010/11/encontrei-elivro-

gratuito-de-e-f.html

SAIBA MAIS

12 13


