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 "Mudar ou Morrer" é o título da nova fita de vídeo que gravei pela Commit, Comunicação 
e Marketing (011) 881-9988. Sem dúvida não pode haver nada mais essencial  nos dias de hoje do 
que a capacidade de "mudar". Na verdade, estamos analisando a cada dia mais, nas empresas 
com as quais trabalhamos, 5 fatores que uma empresa e mesmo as pessoas que a compõem têm 
que ter para vencer os desafios da mudança que temos hoje no mundo empresarial. Aqui vão eles 
com um pequeno comentário: 
 
 1. Flexibilidade: As empresas e pessoas têm que ter hoje uma grande capacidade de 
mudar rapidamente. Não podem ser rígidas. Têm que estar prontas para a mudança no momento 
exato em que essa mudança mostrar-se necessária. Pessoas e empresas rígidas não conseguem 
sobreviver. 
 2. Positividade: Pessoas e empresas negativas, que não conseguem enxergar nas crises, 
momentos de oportunidade, igualmente não sobreviverão. Conheço pessoas demasiadamente 
negativas, que não acreditam em si próprias e portanto em suas possibilidades de vencer desafios 
e obstáculos. Essas pessoas farão uma empresa negativa e isso será fatal para o sucesso daqui 
em diante. 
 3. Organização: Quando a organização é do tamanho certo, na dose certa, ela fará com 
que a empresa ande mais depressa. O que não pode ocorrer é a burocracia, o cartorialismo, o 
excesso de normas e regras que distanciam a empresa da capacidade de mudar. 
 4. Foco:  Estamos analisando gerentes e diretores, hoje, menos pelo que fazem e mais 
pela capacidade que têm de deixar de fazer coisas irrelevantes e manter-se em foco com os 
principais objetivos da empresa e seus clientes. Empresas e pessoas sem foco são um verdadeiro 
desastre. 
 5. Inovação e Criatividade: Não há mais como aprender com o passado e nem viver 
copiando dos concorrentes. É preciso inovar, criar. Só empresas e pessoas criativas podem 
encantar os clientes, entender o mercado para reinventar o seu setor e portanto vencer em anos 
de extrema competitividade. 
 Nesta semana, gostaria que você pensasse sobre estes cinco elementos de sucesso e 
verificasse se sua empresa ou mesmo seus funcionários, ou ainda, você está "em fase" com a 
modernidade de um mundo em extrema mudança. Lembre-se que sempre é tempo de mudar e 



criar em sua empresa os atributos que a levarão ao sucesso no século XXI. Lembre-se que agora 
a única opção que lhe resta é "Mudar ou Morrer".  
 

 


