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A APLICAÇÃO ESTRUTURADA E INTEGRADA DA GESTÃO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL TORNA 
O GERENCIAMENTO DE PROJETOS MUITO MAIS BEM-SUCEDIDO COM MELHOR APROVEITAMENTO 

DE RECURSOS, REDUÇÃO DE PRAZOS E CUSTOS, MENOR RESISTÊNCIA E DESGASTE DAS 
PESSOAS, MAIOR ALCANCE DOS OBJETIVOS E MAIOR RETORNO DO INVESTIMENTO. PORTANTO, 
SABER COMO INTEGRAR PROCESSOS/ATIVIDADES DE GESTÃO DA MUDANÇA AOS PROCESSOS/

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS É UMA COMPETÊNCIA DE IMPORTÂNCIA 
ESTRATÉGICA PARA ORGANIZAÇÕES EM GERAL E PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM 

QUALQUER UMA DAS DUAS DISCIPLINAS.
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Introdução

Gestão da mudança organizacional ou, 
simplesmente, gestão da mudança (GM) é 
um processo estruturado de aplicação de 
conhecimentos, técnicas e instrumentos; 
bem como de exercício de atitudes para ge-
renciar o processo de mudança interior de 
cada pessoa que precisa mudar sua forma 
de trabalhar, de modo a produzir os resul-
tados desejados de um projeto ou iniciativa 
de mudança (portanto, não se está falando 
de controle de mudanças do projeto). Esse 
tipo de gestão trata, por exemplo, da resis-
tência das pessoas da organização (usuários 
e clientes internos do produto do projeto) 
à mudança nos seus hábitos de trabalho 
para que a solução técnica efetivamente seja 
implementada. O foco está não apenas nos 
técnicos, como também nos dirigentes e ge-
rentes que precisam passar por um proces-
so pessoal de transição para que o projeto 
seja bem-sucedido.

O planejamento da gestão da mudança 
organizacional abrange todas as atividades 
que uma organização precisa executar para 
com sucesso fazer com que as pessoas, que 
utilizarão o produto de um projeto, aceitem 
e adotem novos modelos de trabalho e no-
vas tecnologias.

Gestão da mudança é diferente de 
gestão de projetos

De acordo com BRIDGES (2009), “Não 
se trata de mudanças, mas de transições. 
Não são a mesma coisa. Mudança é situacio-
nal: a movimentação para um novo local, a 
aposentadoria do fundador, a reorganização 
dos papéis da equipe, as revisões do plano 
de pensão. Transição, por outro lado, é psico-
lógica; é um processo de três fases pelo qual 
as pessoas passam na medida em que inter-
nalizam e se conformam com os detalhes 
da nova situação que a mudança produz.”

O PMBOK®, no capítulo “Ciclo de Vida 
e Organização do Projeto”, trata das partes 
interessadas (seção 2.3 do Guia) afirman-
do que as partes interessadas são pessoas 

ou organizações cujos interesses podem 
ser positiva ou negativamente afetados 
pela execução ou término do projeto e que 
podem exercer influência sobre o projeto. 
Afirma também que “o gerente do projeto 
precisa gerenciar a influência das várias par-
tes interessadas em relação aos requisitos 
do projeto para garantir um resultado bem-
-sucedido” (PMI, 2008). Uma parte interes-
sada crítica são as pessoas que precisarão 
mudar sua forma de trabalhar ao utilizar 
o produto de um projeto, por exemplo, um 
novo sistema informatizado. 

A gestão da mudança organizacional 
envolve o uso de um modelo, processos e me-
todologia para gerenciar o processo de mu-
dança de cada indivíduo (transição) que pre-
cisa mudar sua forma de trabalhar (Figura 1). 

Desenvolvimento e discussões

À primeira vista, três áreas do conheci-
mento de gerenciamento de projetos (GP) 
abrangem e tratam da gestão da mudança 
organizacional: a) Gerenciamento dos re-
cursos humanos do projeto; b) Gerencia-
mento das comunicações do projeto e c) Ge-
renciamento de riscos do projeto. Todavia 
nenhuma destas três áreas isoladamente e 
nem o conjunto delas abrange o campo da 
gestão da mudança organizacional, como 
explicado a seguir.

Gerenciamento dos recursos 
humanos do projeto

Conforme o PMBOK®, o gerenciamen-
to dos recursos humanos do projeto inclui 
os processos que organizam e gerenciam 
a equipe do projeto e esta consiste nas 
pessoas com papéis e responsabilidades 
designadas para a execução do projeto que 
são alocadas e, após a conclusão do projeto, 
liberadas para retornarem às suas ativida-
des rotineiras ou ainda alocadas para outro 
projeto (chamemos de Grupo A). A gestão 
da mudança não foca no Grupo A, mas 
principalmente nas pessoas da organização 
que terão que mudar sua forma de trabalhar 
de modo contínuo após a conclusão do pro-
jeto de modo que o produto deste (ex.: um 
sistema informatizado) efetivamente seja 
utilizado da melhor maneira (chamemos de 
Grupo B) e o projeto seja bem-sucedido.

Por exemplo, no gerenciamento dos 
recursos humanos do projeto, o PMBOK® 
foca na equipe do projeto. Mas quem com-
põe a equipe do projeto? Em gerenciamento 
de projetos (GP), geralmente as organiza-
ções focam o Grupo A e não no Grupo B. 
Como exemplos, podemos citar a Seção 
9.1 “Desenvolver o Plano de Recursos Hu-
manos” do PMBOK®, que fala em “... cro-
nograma para mobilização e liberação de 
pessoal” e a Seção 9.1.3.1 Plano de Recursos 
Humanos, que fala em “... orientação sobre 
como os recursos humanos do projeto de-
vem ser definidos, mobilizados, gerencia-
dos, controlados e, por fim, liberados”, ou 
seja, o foco está nos colaboradores alocados 
temporariamente para a execução das ativi-
dades do projeto e não nos colaboradores 
usuários finais do produto do projeto.

Também, a Seção 9.3 “Desenvolver a 
Equipe do Projeto” trata do desenvolvimen-
to de competências e do treinamento do 
Grupo A e não do Grupo B (este segundo 
não é o foco do PMBOK®). A gestão da mu-
dança é mais abrangente porque sistemati-
za não apenas como lidar com o lado huma-
no da mudança do Grupo A como também 
do grupo B. Como exemplo, pode-se citar 
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Figura 1: A gestão da mudança estrutura como 
lidar com o lado humano do projeto, relacionado 
com as transições das pessoas ao mudarem sua 

forma de trabalhar.

PERSPECTIVA | GESTÃO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL INTEGRADA À GESTÃO DE PROJETOS

Mundo Project Management     Dezembro/Janeiro 2012     mundopm.com.br34


