
 

 

1

PATRÍCIA CESAR HORTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE MUDANÇAS versus FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Sistema de Gestão pela Qualidade Total 
da Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em Sistemas de 
Gestão. Área de Concentração: Estratégia e 
competitividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientador: 

Prof. José Rodrigues de Farias Filho, D.Sc.  
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2009 



 

 

2

PATRÍCIA CESAR HORTA 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE MUDANÇAS vs FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Sistema de Gestão pela Qualidade Total 
da Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em Sistemas de 
Gestão. Área de Concentração: Estratégia e 
competitividade. 

 
 
 
 
 
Aprovado em     ____/____/_____. 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________________________________ 
Prof. José Rodrigues de Farias Filho, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 
 
 

________________________________________________________________ 
Prof. Martius Rodriguez Y Rodriguez. D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 
 
 

________________________________________________________________ 
Prof. Júlio Nichioka, D.Sc. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
 

 
 



 

 

3

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
Aos meus pais, Marília Cesar Horta e Oswaldo Horta Júnior, que sempre apóiam minhas 
escolhas. 
Aos amigos Anderson Cabral e Paula Malamud, pela confiança. 

A Cláudia Rolins, pela compreensão e permissão para orientações finais. 
A Denilda Alves Morra, pelas sugestões. 

A Elisabeth Esteves, pelas sugestões, indicação de literatura e coaching para este trabalho.  
A Luis Felipe Ramos Pereira, por todo o apoio e desembaraço administrativo. 

A Luiz Antônio da Paz Campagnac, pelo suporte e referências bibliográficas. 
À querida amiga e tutora Mara Regina Chuairi da Silva. 

A Márcia Rocha, pelos debates e disponibilidade. 
A Sandra Mariano pela indicação e encorajamento para o mestrado. 

Ao professor José Rodrigues de Farias Filho, pela compreensão e confiança em todas as 
redefinições que se fizeram necessárias para a conclusão deste trabalho 

A todos os entrevistados, pelo tempo e contribuição para este estudo.  
A Suzana Meireles Rodrigues, pelas traduções. 

A todos os amigos que estiveram ao meu lado e compreenderam as ausências e contribuíram 
de alguma forma para o cumprimento desta importante etapa da minha vida. 



 

 

4

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem, porém as 
que melhor se adaptam às mudanças.”  

 
Charles Darwin 

 
1809-1882 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho visa avaliar se a equipe dirigente de um processo de mudança percebe a 
ação da equipe de Gestão de Mudanças como Fator Crítico de Sucesso em projetos de 
implantação de sistema de informações. O trabalho foi realizado a partir da revisão da 
literatura dos conceitos de gestão de mudanças, resistência a mudanças, liderança, 
mobilização e do modelo de implantação, com base em três pilares: alinhamento 
organizacional, comunicação organizacional e capacitação organizacional e ainda sobre a 
atuação de consultorias. A metodologia de pesquisa adotada foi de pesquisa qualitativa, 
através de estudo de caso único, de projeto de implantação de sistema de informação na área 
de Saúde e Segurança, realizado em empresa de mineração brasileira de grande porte. A 
definição da amostra leva em conta a participado de representantes de todos os papéis para 
que minimizar a análise viesada do caso. Os resultados da pesquisa indicam que a atuação de 
gestão de mudanças de forma estruturada, e a participação atuante do patrocinador são 
considerados como fatores críticos de sucesso para implantações de sistemas de informação.  
 

 
Palavras-chave: Alinhamento Organizacional; Capacitação; Comunicação Organizacional; 
Fatores Críticos de Sucesso; Gestão de Mudanças; Patrocínio. 
 
 



 

 

6

ABSTRACT 
 

 
This essay aims at verifying if the managing team of change perceives the actuation of 

a Change Management team as a critical success factor to IT systems’ project 
implementations. The dissertation was conceived through literature review of the concepts of 
change management, resistance to changes, leadership, mobilization and of the 
implementation model based on three pillars: organizational alignment, organizational 
communication and organizational training. In this context, another aspect is also analyzed: 
the actuation of external consultancy companies. Qualitative research was adopted as 
methodology, by using a single case study, which consisted in the implementation of a Health 
& Safety informational system carried out in a large Brazilian mining company. In order to 
diminish the bias in this analysis, the participation of all actors involved in or affected by the 
change process was taken into consideration. The conclusion of this research indicates that the 
well structured actuation of a change management team as well as the active participation of 
the sponsor throughout the process, are considered to be critical success factors for the 
implementation of IT projects. 
 
 
Key-words: Organizational Alignment; Training; Organizational Communication; Critical 
Success Factors, Change Management, Sponsorship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

De acordo com Robbins (2005), vive-se em uma “era de descontinuidade”. Segundo o 

autor, nas décadas de 1950 e 1960, o passado representava um prólogo aceitável para o futuro, 

tratava-se de melhorar, otimizar o que era vigente. 

 No presente, a mudança se dá pelo rompimento, não se trata de algo que já existia 

melhorado, mas algo que não existia antes. 

O Google não é a continuidade de nada, não é uma forma melhor de buscar as 

informações na Internet.  A bem da verdade, a Internet também não existia... 

Por isto, Mariano (2002) afirma que as empresas precisam estar atentas as mudanças 

tecnológicas, pois novos padrões são estabelecidos e indústrias inteiras desaparecem enquanto 

outras surgem. A competitividade está relacionada à habilidade de desenvolver novas 

tecnologias e adaptá-las a produtos, serviços e processos. 

Além da descontinuidade acelerada, o fenômeno da globalização trouxe consigo a 

concorrência geograficamente distribuída assim como permite a concorrência entre empresas 

de diferentes portes. Inovação e agilidade são diferenciais competitivos importantes. 

A produtividade necessária na atualidade inclui a capacidade das pessoas em se 

adaptar às mudanças. Estas não acontecem mais apenas para ajustar algum processo que não 

vai bem. É preciso se antecipar e estar preparado para o futuro. 

A evolução das tecnologias da informação e comunicação trouxe em seu bojo uma 

nova dinâmica no mundo corporativo. A velocidade espantosa com que a informação circula 

torna a competitividade mais acirrada no ambiente de negócios e a necessidade de mudanças 

mais freqüentes sob pena de não se adequarem às novas regras de mercado.  

O dinamismo do mercado exige que executivos revejam suas estratégias com maior 

constância, considerando um maior número de cenários e permanente análise do ambiente 

externo para aumentar a competitividade de suas empresas. Esta realidade gera sucessivos 

processos de mudança organizacional.  

Para que as novas estratégias se concretizem de fato, é essencial que as empresas 

estruturem um detalhado plano de implementação das novas estratégias.  

Pesquisas realizadas pela revista Fortune reforçam a importância deste planejamento 

ao publicar que 70% do fracasso dos executivos não ocorrem por falta de uma visão e 
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definição de estratégias para suas organizações, mas sim por falhas no processo de 

implementação. 

Bennett (2001) afirma que a maioria das abordagens tradicionais de estratégia supõe 

que o desempenho de uma empresa melhorará quando se conseguir descobrir e descrever 

detalhadamente a estratégia adequada. 

Contudo, de acordo com Grove (2003) a maior parte dos insucessos é conseqüência de 

má execução e não de falhas na concepção das estratégicas. 

Jorgensen, Owen e Neus conduziram o estudo Making Change Work, publicado pela 

IBM no fim de 2008, no qual afirmam que 60% dos projetos destinados a implementar 

mudanças organizacionais não alcançam seus objetivos. O estudo foi feito com 1.5 mil 

executivos de 15 países, entre eles o Brasil. Segundo a análise, os maiores obstáculos ao 

efetivar uma transformação na organização são a cultura corporativa e a resistência das 

pessoas. 

De acordo com o levantamento, a maioria dos CEOs (Chief Executive Officer) 

considera que eles mesmos e as suas organizações estão executando mudanças de maneira 

deficiente em busca de melhores resultados.  

A pesquisa mostra ainda que o percentual de CEOs que espera por mudanças 

substanciais cresceu de 65% em 2006 para 83% em 2008, mas os relatos de gestão de 

transformações bem sucedidas subiram apenas 4%, de 57% para 61% durante o mesmo 

intervalo. 

Os resultados das transformações bem sucedidas podem ser melhor compreendidos 

quando se considera que as empresas são organismos vivos, com pessoas e grupos com 

reações distintas, e por isso não podem garantir um processo de mudança linear e previsível,  

Mudanças são, além de inevitáveis, necessárias e importantes para a sobrevivência das 

empresas. O ponto crítico é a forma como as empresas enfrentam estes processos. 

A condução destes processos com o suporte e especialistas das consultorias Gestão de 

Mudanças pode trazer melhores resultados e ser mais amena para as pessoas envolvidas, 

sejam elas agentes e/ou protagonistas das mudanças e por isso estar refletidas nas estratégias 

de negócios organizacionais.  
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
 

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a mineração é 

a atividade que causa mais acidentes fatais e doenças em seus trabalhadores. A legislação 

exige cada vez mais controles e ações preventivas das empresas sobre as atividades de modo a 

reduzir o número de acidentes e promover a saúde ocupacional dos empregados. 

Para ampliar suas possibilidades de atuação na prevenção de acidentes e promoção da 

saúde é fundamental ter registro e visibilidade de toda a empresa no que diz respeito a Saúde e 

Segurança. 

Com a intenção de atender as exigências legislativas e atuar de acordo com as boas 

práticas de mercado no que diz respeito à Saúde & Segurança, a empresa enxergou lacunas 

em seu processo gerencial e sentiu necessidade de implantar um sistema informatizado para 

gerenciar dados da área de saúde e segurança. 

A implantação do sistema em todas as unidades de negócios da empresa permite maior 

controle sobre as ações necessárias para atender a legislação, com a criação de um banco de 

dados único contento o histórico de saúde e segurança tanto de seus empregados quanto dos 

terceiros, controles estatísticos e a uniformização de conceitos e padrões de saúde e segurança 

para toda a empresa. 

O passo seguinte foi a escolha do fornecedor com melhor relação custo benefício para 

a empresa e com experiência comprovada em empresas de grande porte com alta exposição a 

acidentes e doenças ocupacionais, tal qual o setor de mineração.  

Esta decisão gera não apenas uma mudança de processo como também uma mudança 

cultural passível de resistência e complexidade no processo de transição agravados ainda pela 

dispersão geográfica. O que antes era feito de acordo com as “necessidades” locais, com 

registros isolados e controles paralelos passa a ser feito em uma mesma base de dados, de 

acordo com critérios pré-definidos de registro e plano de ação. 

A forma adotada para implantação foi a combinação de esforços entre a empresa de 

mineração (áreas de tecnologia da informação e Saúde & Segurança), fornecedor e consultoria 

externa de gestão de mudanças. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo Geral  
 
 

Avaliar se a equipe dirigente de um processo de mudança percebe a ação e 

competência técnica da equipe de gestão de mudança como fator crítico de sucesso na 

implantação de um novo sistema ou uma nova estratégia de abordagem de um fator 

efetivamente crítico na atividade da empresa. 

 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

1. Revisar conceitos de Gestão de Mudanças  

2. Revisar conceitos de Fatores Críticos de Sucesso 

3. Avaliar o papel dos patrocinadores do projeto no processo de mudança 

4. Estruturar modelo de implantação 

5. Estruturar uma metodologia de pesquisa 

 
 
1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 
 
 

O trabalho se propõe a entender se a atuação de equipe de Gestão de Mudanças é 

percebida como um dos Fatores Críticos de Sucesso em projeto de mudança organizacional. 

As principais questões a serem respondidas são: 

a) Processo de mudança e a questão do patrocínio; 

b) Aspectos da primarização ou terceirização no apoio e suporte à mudança; 

c) Quais os fatores críticos de sucesso para a gestão de mudanças. 

 
 
1.5 JUSTIFICATIVA 
 
 

Todas as iniciativas e sistematizações que dêem suporte às organizações em sua 

cotidiana e imprescindível necessidade de mudar devem ser consideradas na definição do 

plano de transição entre situação inicial e a situação futura. 
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Portanto a associação entre a expertise de Gestão de Mudanças e identificação de 

Fatores Críticos de Sucesso em uma dada iniciativa deve ser analisada. 

Este trabalho busca verificar se os lideres dirigentes percebem esta associação, que na 

literatura aparece como vinculada. 

Esta pode ser uma vinculação estratégica em mundo de mudanças, onde quanto mais 

estruturados estiverem os processos de mudança organizacional, mais dinâmicos e 

“confortáveis” podem ser para os atores envolvidos.  

O entendimento sobre a percepção dos líderes de projetos de mudança quanto ao valor 

agregado que consultorias de gestão de mudanças podem trazer aos projetos servirá como 

suporte à decisão por desenho de estratégias de implantação das mudanças que serão 

necessárias posteriormente. 

Gestão de Mudanças pode ser exercida por pessoas de diversas formações acadêmicas 

e esta característica gera um estudo enriquecedor para a o mestrado de Sistemas de Gestão, 

mais especificamente para a área de estratégia empresarial, uma vez que a implementação é 

decisiva no sucesso da estratégia. 

Dado que a realidade é de permanente mudança quanto maior for o entendimento do 

que funciona como acelerador dos processos de transformação, mais suave e efetivo será, o 

que aumenta a possibilidade de ganho com a mudança implementada. 

 
 
1.6 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

O estudo foi feito a partir do caso de empresa brasileira de grande porte com matriz na 

cidade do Rio de Janeiro e atuação em diversos estados brasileiros e em outros continentes. 

Trata-se de uma organização privada, de capital aberto com princípios de estabilidade 

e transparência necessários para posicionar a empresa em uma estratégia clara de crescimento. 

O conselho de administração define políticas e diretrizes gerais da empresa e avalia os planos 

propostos pelo corpo diretivo. Os diretores são indicados pelo presidente e aprovados pelo 

Conselho de Administração. 

Dados da 4ª. edição do Sistema de Informações e Análises da Economia Mineral 

Brasileira, organizado pelo IBRAM mostram que, em 2008 a produção mineral brasileira 

alcançou R$ 51 bilhões, um aumento de 11%, se comparada a 2007, que foi de R$ 46 bilhões, 

excluídos petróleo e gás.  
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O aumento da produção mineral reflete em maior exposição das pessoas que trabalham 

no setor aos perigos e riscos inerentes ao segmento, o que torna premente a necessidade de 

implantação de sistema de gerenciamento de informações de saúde & segurança. 

 

 
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
 

Este trabalho é composto por oito tópicos que serão descritos abaixo, de acordo com 

os objetivos de cada um, a fim apresentar ao leitor a estrutura adotada. 

A Figura 1 sintetiza a estrutura detalhada a seguir: 

 

 
FIGURA 1 – Estrutura principal da pesquisa 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

– Capítulo 1 – Introdução - Composto pela contextualização do tema, associado à 

situação problema e os vínculos de pesquisa, e objetivos geral e específicos. É neste 

tópico também que se encontra a justificativa, relevância e delimitação do estudo. 
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– Capítulo 2 - Revisão da Literatura - Este capítulo contém a fundamentação teórica 

que suporta os objetivos deste estudo. A revisão apresenta conceitos de gestão, 

mudanças, liderança e fatores críticos de sucesso. Este referencial é o suporte para o 

modelo proposto no capítulo seguinte. 

– Capítulo 3 - Metodologia de pesquisa - Neste capítulo está contida a metodologia 

adotada no processo de pesquisa, tipo de pesquisa, coleta de dados e especificidades 

do estudo de caso apresentado, como unidade de análise, fontes de dados e relatórios. 

– Capítulo 4 - Descrição do Caso - Neste capítulo será descrita a empresa que foi 

estudada no caso, com detalhes necessários para o entendimento do cenário e 

perspectiva da pesquisa, porém, sua razão social será preservada por questões de ética 

profissional. 

– Capítulo 5 - Análise dos resultados - Este capítulo apresenta as questões de pesquisa, o 

processo de investigação e análise dos resultados. 

– Capítulo 6 – Conclusão - Neste capítulo está descrita a conclusão gerada pelo estudo 

de caso e pesquisa de campo, com explicitação de dificuldades e sugestões de novos 

estudos. 

– Ao final, são apresentadas as referências bibliográficas, ordenadas alfabeticamente, 

utilizadas para fundamentar a revisão da literatura e outros argumentos utilizados 

nesse estudo, bem como os anexos.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

Este trabalho tem como objetivo entender a relação entre atuação de equipes de gestão 

de mudanças e os fatores críticos de sucesso de projetos de mudança em organizações de 

trabalho. 

 

Problema Objetivos Conceitos-chave 
Geral Específicos 

Forma como as 
empresas conduzem 
seus processos de 
mudança 
organizacional, uma 
vez que as mesmas 
são cada vez mais 
constantes no mundo 
corporativo. 

Avaliar se a equipe 
dirigente de um 
processo de mudança 
percebe a ação da 
consultoria em 
mudança como fator 
crítico de sucesso na 
implantação de um 
novo sistema ou uma 
nova estratégia de 
abordagem de um 
fator efetivamente 
crítico na atividade da 
empresa 

OE1- Revisar 
conceitos de Gestão 
de Mudanças  
 
OE2 - Revisar 
conceitos de Fatores 
Críticos de Sucesso 
 
OE3 – Avaliar o 
papel dos líderes no 
processo de mudança 
 
OE4 – estruturar uma 
metodologia de 
pesquisa 

 

CC1 – Gestão e mudanças 
 
CC2 – Conceitos de Fatores 
Críticos de Sucesso 
 
CC3 – conceitos de 
liderança empresarial nos 
processos de mudanças 
 
CC4 – metodologia de 
pesquisa 

 

QUADRO 1 – Estrutura para revisão da literatura 
 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

A revisão da literatura foi estruturada a partir da situação problema. Dado que o 

cenário atual exige constantes mudanças, empresas precisam acompanhar este movimento, 

alterando estratégias, processos e visão de negócios. A forma de gestão destas mudanças é 

vital para a sobrevivência do negócio.  

A revisão da literatura revisa conceitos que estão atrelados à realidade das mudanças e, 

mais estreitamente, sobre quais são os fatores de sucesso para a(s) mudança(s) e ainda como 

conduzi-la de maneira mais efetiva. 

Assim, os itens de revisão tratam de mudança e gestão, liderança, processo de 

mudança e fatores críticos de sucesso e estão no tópico seguinte. 
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2.1 MUDANÇAS E GESTÃO 
 
 

Segundo Laruccia (2001) a palavra mudança é, etimologicamente, a palavra 

Aenderung, Veranderung, significa: (a) ato pelo qual um sujeito permanente se modifica ou é 

modificado em algumas ou alguma de suas características; (b) a transformação de uma coisa 

em outra, ou substituição de uma coisa por outra.  

De acordo com Lopes (2003), a mudança é tida como um processo natural ao longo da 

existência das organizações, e é decorrente da reação destas à ação de forças exercidas pelo 

meio onde estão inseridas. 

Na concepção de Maravieski (2007), mudanças não acontecem em uma organização 

que não esteja disposta à transformação e sem haver uma integração e quebra de paradigmas 

entre todos os colaboradores e direção.  

Para Pettigrew e Whipp (1992), o processo de mudança pode ser melhor 

compreendido se analisado sob três aspectos: 

– Contexto da mudança: que representa os fatores contextuais externos à empresa 

que podem afetar o processo de mudança, como taxa de desemprego, leis 

trabalhistas etc. 

– Conteúdo da mudança: que indica o que vai ser mudado. Pode ser desde uma 

máquina, equipamento ou material utilizado (hard), ou mudanças na estrutura 

organizacional ou maneiras e procedimentos utilizados. 

– Processo de mudança: é o aspecto relacionado ao estilo de liderança utilizada na 

mudança, que pode variar do participativo ao autocrático, e à velocidade da 

mudança. 

Kotter (1997) afirma em suas considerações sobre a complexidade da tarefa de 

convencer todo um coletivo de indivíduos a acreditar nos benefícios da mudança e conseguir 

retirá-los de sua zona de conforto para uma outra lógica de atuação com novos valores, 

propósitos, processos, sistemas, conhecimentos etc. 

De acordo com dados da McKinsey Quaterly (2006) algumas das razões para as 

empresas estarem em contínua mudança podem ser vistas na Figura 2, a seguir: 
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FIGURA 2 – Razões para mudanças contínuas 
 
Fonte: McKINSEY COMPANY (2006). 

 

 Esteves (2008) afirma que as organizações vêm realizando esforços de mudança numa 

velocidade sem precedentes. Os objetivos desses esforços variam, entretanto todas as 

mudanças apresentam grandes oportunidades, mas também grandes desafios. 

Mudar é imperativo para as empresas que querem sobreviver, crescer e se perpetuar no 

ambiente competitivo. Deste modo, nenhuma empresa está isenta dos desafios aos processos 

de transformação organizacional. As mudanças podem ser voluntárias ou involuntárias. As 

necessidades que levam as empresas a mudar podem ser internas, como crescimento e 

resultados, ou externas, como concorrência, mercado, tecnologia e/ou legislação. Mudanças 

podem ser planejadas também por visão de futuro, quando se enxerga a oportunidade de ser 

melhor. 

Gerenciar processos de mudanças ágeis não é algo trivial e merece atenção especial no 

intuito de permitir que a transformação organizacional proposta se dê de maneira efetiva. É 

neste contexto que se destaca a importância da prática de Gestão de Mudanças. Esta prática 

contém um conjunto de metodologias e ferramentas que visa alinhar estratégias, processos 

organizacionais e pessoas.  

  5
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Reduzir de Custos 

Melhoria de desempenho 

Atender às fusões e  
aquisições de empresas 

Atender o momento de crise 
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Preparar para privatização 
 ou mercado aberto 
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1 All data weighted by GDP of constituent countries to adjust for differences in 
response rates from various regions; figures do not sum to 100%, because 
respondents could select multiple answers; respondents who answered “don`t 
know”are not shown.  
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A de gestão de mudanças é uma abordagem proativa e estruturada para suportar 

mudanças organizacionais através de programas estruturados. A estruturação atua por meio de 

ações preventivas para minimização de riscos e resistências inerentes a todos os esforços de 

mudanças.   

Um dos fatores críticos para que uma transição organizacional seja efetiva é clareza do 

porque mudar. 

De acordo com Luecke (2003) são quatro os tipos de mudanças: 

1) Mudanças de estrutura: estas mudanças podem se dar em função de fusões, 

aquisições e reorganizações da estrutura organizacional. Os executivos da 

empresa, apoiados por consultores, precisam trabalhar as partes, para que o 

desempenho global da empresa seja melhorado. 

2) Redução de custos: projetos de mudanças cujo objetivo é a redução de custos, 

através da eliminação de atividades desnecessárias e outras formas de redução. 

3) Mudança nos processos: é um tipo de mudança que altera a forma como as coisas 

são feitas. Este tipo de mudança normalmente é proposto para tornar processos 

mais ágeis, mais confiáveis e menos dispendiosos. 

4) Mudança cultural: tem foco no lado humano das empresas. Mudanças como o 

relacionamento que a empresa tem com seus empregados. A alteração do gestor de 

uma empresa pode trazer consigo um processo de mudança cultural. 

Ackerman (apud MENDES, 2005) identifica três tipos de mudanças: 

1) Mudanças de desenvolvimento: que são incrementais e de primeira ordem e podem 

ser planejadas ou não. Este tipo de mudança melhora ou corrige aspectos 

existentes da organização, e incide sobre o melhoramento de uma capacidade ou 

um processo. 

2) Mudanças transacionais: buscam atingir um estado diferente a partir do estado 

atual. Estas mudanças são esporádicas, planejadas, de segunda ordem ou radicais. 

3) Mudanças transformacionais: radicais ou de segunda ordem. Requerem alterações 

profundas nas bases assumidas pela organização e pelos seus membros. 

Os processos gerenciais de mudanças podem ser dos tipos descritos por Nonaka 

(1997): top down (de cima para baixo), botton up (de baixo para cima) ou middle up down (do 

meio para cima e do meio para baixo). 
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Gestão de Mudanças é o processo pelo qual as empresas passam para enfrentar 

desafios e aproveitar oportunidades de incrementar processos e amadurecer no seu estilo de 

gestão.  

Gerenciar mudanças não é um evento único. É uma oportunidade para equipar as 

organizações com o conhecimento, as ferramentas e o suporte necessários para ter sucesso ao 

longo de todo o período de evolução do seu negócio. 

 
 
2.2 RESISTÊNCIA À MUDANÇA 
  
 

Em uma organização de trabalho todos reconhecem que mudanças são inevitáveis, 

mas acham que são como a morte e os impostos, devem ser adiadas ao máximo. Esta tentativa 

de adiamento pode ser associada às resistências freqüentes em processos de mudanças. 

Todo processo de mudança organizacional nasce da necessidade de alguma alteração 

no modelo de atuação vigente e, inicialmente tende a desencadear resistências. 

Conceitualmente a idéia de resistência a mudanças organizacionais é creditada a Kurt 

Lewin, desenvolvendo o conceito de que as organizações são sistemas em equilíbrio quase-

estacionário sujeito a forças opostas de mesma intensidade que os mantém em estado de 

equilíbrio, status quo.  

Nos estudos de Motta (1999) observa-se uma evolução do tratamento que a resistência 

à mudança vem sofrendo. Há algumas décadas não se considerava a resistência à mudança 

como tema importante de gestão. A mudança não era considerada fator fundamental para a 

organização. Com a inovação assumindo um fator de progresso a resistência à mudança 

ganhou novas formas de tratamento. A resistência já foi vista como característica pessoal, e 

como conseqüência de interesses organizacionais. Agora a resistência é vista como algo 

natural, mas deve ser superada. 

Segundo Kingstone (1998) resistência é tudo aquilo que se opõe a mudança do status 

quo. É uma resposta natural, e ocorre se a mudança é vista positiva ou negativamente.  

Existem várias causas possíveis para as resistências. A mudança dos hábitos gera o 

rompimento do contrato psicológico já estabelecido; ameaça relações de poder estabelecidas 

assim como, a mudança pode trazer em seu bojo, ameaças reais à segurança das pessoas. 

Para Teboul (1991) a resistência surge de uma crise, uma defasagem entre a situação 

atual e a situação desejada. A percepção dessa diferença e a necessidade de mudança 

normalmente acontecem tardiamente, pois é típico do ser humano, ele tem uma certa 
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dificuldade para modificar paradigmas. Acostumados com seus hábitos, geralmente as 

pessoas só percebem aquilo que reforçam os seus conceitos pré-concebidos e eliminam aquilo 

que é destoante. Somente um acúmulo considerável de informações levará a mudar o 

paradigma vigente 

De acordo com Wagner III (2002) não existe maneira universal e infalível de superar 

os fatores de resistência identificados numa análise do campo das forças. Dentre as muitas 

opções disponíveis, o autor dá destaque às seis que acredita serem adotadas com maior 

freqüência: 

1) Educação e comunicação: as informações precisam ser transmitidas e as 

justificativas para uma eventual mudança podem ser disseminas por meio de 

discussões individuais, reuniões de grupos e redação de memorandos e relatórios, 

para citar apenas algumas formas. 

2) Participação e envolvimento: aqueles que serão afetados por uma intervenção 

devem ser envolvidos na sai concepção e implementação. A mobilização e 

envolvimento das partes interessadas é fator crítico de sucesso. 

3) Facilitação e apoio: a capacitação necessária para a adesão à nova forma de 

atuação e o apoio emocional devem ser garantidos por reuniões de instrução e 

sessões de aconselhamento para os empregados afetados pela mudança. 

4) Barganha e negociação: empregados resistentes devem ser influenciados por meio 

de barganha e propostas de compensação que lhes garantam incentivos para 

mudarem de opinião. 

5) Persuasão oculta: o uso de esforços camuflados de fornecimento de informações 

deve ser considerado numa base seletiva, no sentido de conseguir que as pessoas 

apóiem as mudanças desejadas. 

6) Coerção explícita e implícita: o poder e as ameaças de conseqüências negativas 

podem ser empregados para mudar a opinião de indivíduos resistentes. 

As opções cinco e seis expostas por Wagner III são bastante polêmicas e podem ser 

arriscadas. Todas as pessoas envolvidas no processo devem receber as informações adequadas 

de acordo com os impactos diretamente relacionados ao seu grupo de trabalho. De modo que, 

privilegiar alguns com informações diferenciadas pode, inclusive, aumentar o grau de 

resistência e trazer novos problemas. 
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O risco da coerção é ser, em última instância, caracterizado como (ou ser associado) 

assédio moral. Uma vez que este problema tem se tornado uma epidemia nos ambientes 

corporativos e deve ser evitado não em todas as situações. 

Para Kane (2008) uma das maneiras mais eficazes de enfrentar opositores é colocá-los 

na posição em que eles possam enfrentar os problemas por si próprios.  

Em alguns casos, sob a perspectiva da ponta, não existe necessidade de mudança ou a 

mudança não agrega valor a sua atividade. A autora sugere então que se permita a esta pessoa 

ou grupo, estar do outro lado, para que possa entender a necessidade de quem decidiu pelas 

alterações e, ainda que não haja concordância, será possível a compreensão e 

conseqüentemente, alguma diminuição do grau de resistência. 

Massey (2008) propõe oito passos para transformar organizações: 

1º) Estabelecer senso de urgência 

2º) Formar um grupo forte de coalizão 

3º) Criar a visão 

4º) Comunicar a visão 

5º) Incentivar que os outros hajam de acordo com a visão 

6º) Criar planejamento de curto prazo e comemorar pequenas vitórias 

7º) Consolidar melhorias e gerar novas mudanças 

8º) Instituir novas abordagens 

Os passos sugeridos por Massey evidenciam a importância crucial que têm os líderes 

dos processos de mudança organizacional. 

 
 
2.3 PATROCÍNIO / LIDERANÇA 
 
 
2.3.1 Liderança 
  
 

O papel da liderança é fundamental em todo processo de transformação 

organizacional. É essencial que haja confiança nos que promovem a mudança.  

Mas é importante destacar que a liderança não está ligada apenas à hierarquia superior. 

Liderança esta relacionada com a capacidade de influenciar pessoas. 

Não se pode desprezar a diferença entre gerente e líder.  
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Para Vargas, o líder identifica as necessidades do subordinado com relação ao trabalho 

designado. Adapta seu estilo de liderança à medida que o subordinado se torna mais apto a 

desempenhar o trabalho.  

Para o autor, o gerente busca resultados mais imediatos, administra e distribui as 

pessoas, define orçamentos e metas, monitora resultados e procura desvios. 

De acordo com Vijay (1996), as diferenças entre a atuação de líderes e gerentes pode 

ser resumida no Quadro 2: 

 

Líderes Gerentes 

Visão Objetivos 

Vende o quê e por quê Apresenta como e quando 

Longo prazo Curto prazo 

Pessoas Processos 

Democracia Autocracia 

Disponibilizar Restringir / controlar 

Desenvolver Sustentar 

Desafiar Manter 

Inovar Imitar 

Políticas Procedimentos 

Flexibilidade Consistência 

Risco (Oportunidade) Risco (Evitar) 

 
QUADRO 2 – Principais diferenças de atuação de líderes e gerentes 
 

Fonte: Adaptado pela autora, de Vijay (1996). 

 

O papel da liderança está relacionado com a cultura da empresa e em crenças e valores 

dos próprios líderes. 

Hersey e Blabchhad (1986) afirmam que liderança é “o processo de influenciar as 

atividades de um indivíduo ou de um grupo para a consecução de um objetivo”. 

Os líderes formam e desenvolvem equipes, transmitem credibilidade, oferecem a 

colaboração, fortalecem o pessoal através de transferência de poder, capacitam, inspiram e 

motivam. 

Cecília Bergamini (1994) descreve a existência de duas abordagens na definição do 

termo liderança: 
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– Preocupação com o que o líder é: alguns autores associam liderança com 

características pessoais, como carisma e firmeza. É o caso de Wess Roberts 

(1989), que, ao delinear o perfil de Átila, o huno, como o de um exímio líder, 

estabelece os seguintes atributos da liderança: lealdade, coragem, anseio, 

resistência emocional, vigor físico, empatia, poder de decisão, antecipação, 

sincronização, competitividade, autoconfiança, responsabilidade, credibilidade, 

tenacidade, confiabilidade, vigilância e proteção. Esta abordagem é bastante 

restrita, pois pressupõe que a liderança seja um dom nato.  

– Preocupação com aquilo que o líder faz: um segundo grupo de pesquisadores 

concentrou seus esforços na investigação de diferentes estilos de liderança. 

Procurou-se, neste momento, estabelecer a correlação entre o comportamento do 

líder − independentemente de suas características pessoais − e a eficácia da 

liderança. Foram descritos dois estilos básicos, o autoritário e o democrático. Entre 

estes dois extremos foram sendo encaixados os demais estilos de liderança.  

 
Bergamini (1994) aponta dois aspectos comuns às definições de liderança: 

 
 
Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de que a liderança esteja 
ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo 
lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influenciação exercido de forma 
intencional por parte dos líderes sobre seus seguidores. 
 
 

O líder deve proporcionar ao seu liderado o apoio necessário à motivação no trabalho. 

Em outras palavras, não cabe ao líder influenciar o liderado a alcançar um dado objetivo. A 

motivação para o alcance do objetivo deve ser intrínseca ao trabalhador. Ao líder, cabe o 

papel de facilitador. 

Blake e Mounton (1989) definem cinco estilos de liderança: 

1) A preocupação máxima com a produção e mínima com as pessoas caracteriza o 

líder que se utiliza da autoridade para alcançar resultados. Este líder, em geral, age 

de maneira centralizadora e controladora.  

2) A preocupação máxima com as pessoas e mínima com a produção caracteriza o 

líder que faz do ambiente do trabalho um clube campestre. Este líder busca sempre 

a harmonia de relacionamentos, mesmo que tenha que sacrificar a eficiência e a 

eficácia do trabalho realizado.  

3) A preocupação mínima com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que 

desempenha uma gerência empobrecida. Este tipo de líder, em geral, adota uma 
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postura passiva em relação ao trabalho, fazendo o mínimo para garantir sua 

permanência na organização.  

4) O meio-termo, ou seja, a preocupação média com a produção e com as pessoas 

caracteriza o líder que vê as pessoas no trabalho dentro do pressuposto do homem 

organizacional. Este tipo de líder busca o equilíbrio entre os resultados obtidos e a 

disposição e ânimo no trabalho.  

5) A máxima preocupação com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que 

vê no trabalho em equipe a única forma de alcançar resultados, estimulando assim, 

a máxima participação e interação entre seus subordinados na busca de objetivos 

comuns.  

Blake e Mouton caracterizaram este último estilo como o mais apropriado para o 

atingimento dos objetivos das organizações. Os treinamentos realizados por eles em 

programas de Desenvolvimento Organizacional visavam a fazer com que os líderes adotassem 

o estilo (9,9). Entretanto, pesquisas empíricas têm revelado que nem sempre este tipo de estilo 

de liderança é o mais indicado para a eficiência e eficácia dos resultados. 

Existem diversos estilos de liderança. Cada estilo possui vantagens e desvantagens ao 

ser adotado.  

A definição de liderança estratégica pressupõe a habilidade de influenciar 

subordinados, pares e superiores. Também presume que o líder entenda o processo de 

estratégia emergente, que alguns autores consideram mais importante do que o processo de 

planejamento estratégico (MINTZBERG, 1987a, 1987b). 

Gilley (2008) se apóia em Miles para explicar que qualquer mudança tem uma cascata 

de efeitos sobre uma organização. Por isso, a liderança se depara constantemente com 

desafios para conduzir mudanças e criar um ambiente de trabalho propício à mudança e 

inovação. 

Para a autora existem algumas habilidades fundamentais para a boa liderança: 

 Habilidade em oferecer coaching: é a habilidade em despertar nas pessoas suão 

seu melhor potencial de trabalho, orientando-as para o futuro de forma cautelosa e 

otimista, buscando alianças e parcerias que permitam reforçar a cooperação e 

atingirem os resultados.  

 Habilidade em recompensar: as recompensas devem ser oferecidas por 

performance direta. A organização incentiva a mudança e inovação demonstrando 

que têm visibilidade dos avanços e conquistas da equipe. Uma filosofia de 

recompensas efetiva leva em conta cada passo do processo de transformação. É 
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importante celebrar marcos, criar situações ganha-ganha. Programas de 

recompensas devem ser elaborados para ajuda a organização a alcançar resultados 

específicos da mudança, com criatividade, inovação, liderança, trabalho em equipe 

e compromisso. 

 Habilidade de comunicação: é importante comunicar os riscos e os ganhos de uma 

situação futura diferente da atual. Este tipo de comunicação cria o senso de 

urgência necessário em processos de mudança e motiva os indivíduos a agir.  

 Habilidade em motivar: no contexto organizacional, a capacidade do líder em 

persuadir e influenciar a equipe a buscar o mesmo objetivo é imperativa.  

 Habilidade de envolver e apoiar os outros: Gilley mostra uma pesquisa de Sims 

(2002) onde se revela que o envolvimento e apoio aos empregados é crucial na 

implementação de mudanças. Demonstrar confiança na equipe é uma forma de 

envolvê-la. 

 Habilidade de promover trabalho em equipe e colaboração: gestão eficaz e boa 

estruturação de equipes. As equipes devem ser incentivadas a atuar realmente 

juntas em bisca de um objetivo comum, interagindo de forma a incrementarem os 

trabalhos uns dos outros. 

Moreno (2004) afirma que “liderança emana de conhecimento, da perícia, das 

habilidades interpessoais e não do nível de autoridade. Cada um pode e deve ser líder. As 

qualidades da liderança não são mais mistérios distantes; elas podem ser aprendidas. Os 

lideres removem as barreiras que impedem as pessoas e máquinas de atingirem o ótimo”.  

Ainda de acordo com Moreno (2004) os atributos que se espera de um líder, difundido 

inclusive pelos profissionais envolvidos com Recursos Humanos são:  
 

 Confiança e Cumplicidade em si, nos outros, na sua causa e no seu trabalho;  

 Otimismo: crença de que o objetivo não é só bom como também será alcançado;  

 Conhecimento: uma compreensão dos problemas fundamentais, do que precisa ser 

feito;  

 Determinação: capacidade de ponderar as opções, tomar decisões e conquistar a 

aceitação do grupo;  

 Mente aberta: respeito pela opinião dos outros e disposição para trabalhar com 

pessoas de diferentes personalidades;  

 Participação: disposição para ajudar até mesmo em tarefas das mais humildes, para 

se colocar à frente e apoiar os esforços feitos pelos membros do grupo;  



 

 

29

 Paciência: disposição para amadurecer as idéias, para planejar adequadamente e 

aguardar a hora certa de agir;  

 Coragem: para suportar críticas, fazer sacrifícios e resistir às pressões, bem como 

para prosseguir, apesar das adversidades;  

 Comunicação: habilidade para entender o que os outros estão querendo dizer e 

comunicar decisões e planos de ação de forma clara e objetiva;  

 Amor: gostar do que faz e saber envolver e buscar a paixão do outro pela tarefa ou 

projeto que esta desempenhando.  

Em contra partida, a equipe espera que o líder seja entre outras coisas:  

 Um bom ouvinte, que ouça mais e mande menos;  

 Um bom motivador, que respeite, perceba e considere as necessidades da equipe e 

os estimule;  

 Maduro o suficiente para reconhecer e assumir seus erros;  

 Um bom administrador de conflitos sendo imparcial; isento e bom mediador;  

 Transparente possibilitando qualidade de relacionamento e comprometimento do 

grupo;  

 Que tenha consciência de si próprio, de suas limitações (auto-avaliação) e 

capacidade de fazer uma correta avaliação dos membros da equipe;  

 Integrador e que saiba envolver os membros da equipe de modo que todos 

consigam caminhar junto em direção ao mesmo objetivo;  

 Flexível e que saiba se adaptar as diferenças individuais dos membros da equipe;  

 Criativo e com espírito inovador; que permita que o grupo desenvolva sua 

criatividade;  

 Comunicativo; objetivo, direto e claro;  

 Responsável pelos seus erros; que assuma e se arrisque mesmo sendo líder;  

 Um bom avaliador de resultados; que saiba identificá-los e modificar a estratégia 

quando necessário e que saiba apresentar o feedback aos participantes do grupo de 

modo a eliminar os erros e relatar os acertos.  

Violin (2004) descreve alguns pontos fundamentais sobre liderança:  

 Legitimidade - uma coisa é ser autoridade máxima, outra é ser e ter legitimidade 

no grupo. O grupo aceita passar por momentos difíceis, desafios, problemas, 
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adversidades se o líder tiver legitimidade e souber estimulá-los a ir adiante. 

Importante salientar que a legitimidade é algo que se conquista ao logo o tempo.  

 Capacidade de assumir riscos calculados - o grupo assume riscos se perceberem 

que tem o apoio da liderança.  

 As pessoas motivam-se por amor ou por ódio. Portanto, o líder tem a função de 

criar o clima em que quer trabalhar: se o clima for de estímulo à competição entre 

as pessoas no qual existam disputas ou ainda se o estímulo se der através de 

pressão, pode-se obter uma motivação pelo ódio, pela necessidade de provar que o 

líder está errado. 

 
 
2.3.2 Mobilização 
  
 

Ao se preparar para um processo de transformação organizacional, a equipe deve ter 

clara a importância da mobilização das partes envolvidas (stakeholders). 

O primeiro passo é ter clara a rede de mobilização necessária para a mudança 

proposta. O desenho desta rede de mobilização tem como principais objetivos: preparar as 

pessoas, construir o comprometimento e medir e administrar resistências. 

A rede de mobilização permite, a partir de um plano de mobilização, desenvolver 

atividades que buscam envolver e habilitar os profissionais a serem (e se enxergarem) como 

parte do processo e responsáveis pela implementação de uma nova situação organizacional. 

Uma rede de mobilização é composta de vários “atores” com papéis e 

responsabilidades que variam de empresa para empresa, ou mesmo entre projetos distintos na 

mesma organização. 

Os atores da rede são importantes para a disseminação das informações e conceitos da 

situação proposta. A rede deve possibilitar que a informação seja pulverizada, como uma 

cascata. Nesta rede todos têm papel importante, e o(s) agente(s) de mudança são elos 

fundamentais entre os patrocinadores e os protagonistas da mudança. 

Ainda que com pequenas variações, os principais componentes da rede são: 

patrocinadores da mudança, agentes de mudança, protagonistas da mudança e demais 

parceiros. 
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Cada personagem da rede possui seu papel e responsabilidade (Quadro 3): 

 

Ator Papel Responsabilidade 
Patrocinadores da 
mudanças 

Serem os primeiros a apoiar a 
mudança de forma visível e 
tangível, respondendo por todos 
os quesitos e suas respectivas 
áreas funcionais. Têm poder 
para legitimar e impulsionar a 
mudança e autoridade para 
nomear pessoas para o projeto. 

 Atuar como conector com a rede de 
mobilização 

 Liderar a rede de mobilização em sua área 
 Identificar situações de mudanças de esforços 

para áreas funcionais 
 Responder as questões das áreas e favorecer a 

comunicação do projeto 
 Autorizar e legitimar a transformação 

Agentes de 
mudanças 

Responsáveis pela execução das 
atividades do plano de ação da 
rede de mobilização. Promovem 
os benefícios da mudança e 
minimizam as dúvidas geradas 
à partir do projeto. Capacitam e 
apóiam as pessoas diretamente 
impactadas pela mudança, 
atuando como facilitadores e 
elo com patrocinadores 

 Auxiliar ativamente o projeto, disseminar as 
mudanças nas áreas impactadas 

 Responder as questões das áreas e favorecer a 
comunicação 

 Acelerar a transmissão formal das informações 
sobre as mudanças do projeto e incentivar 
discussões informais com público alvo 

 Trocar experiências e conhecimentos com 
outros agentes de mudanças 

 Gerenciar expectativas e resistências e garantir 
o envolvimento dos impactados 

Protagonistas das 
mudanças 

São os usuários diretamente 
impactados pela mudança, 
configuram o foco do esforço 
de gestão de mudanças. Deles 
depende, em última instancia, a 
efetividade e a permanência da 
mudança. Tanto os 
patrocinadores e agentes de 
mudança também podem ter o 
papel de protagonistas 

 Entender a proposta da mudança e explicitar 
expectativas 

 Comunicar abertamente sobre a necessidade de 
suporte ou resistências, inclusive conflitos de 
carga de trabalho 

 Entender seu papel e a influencia sobre o 
processo de mudança 

 Gerenciar suas emoções para o processo de 
transição 

 Participar das iniciativas e/ou atividades 
conduzidas pelo projeto 

 Capacitar-se 

 
QUADRO 3 – Papéis e responsabilidades da rede de mobilização 

Fonte: Autoria própria.  

 
Como os parceiros dependem da situação, não há como generalizar seus papéis e 

responsabilidades. 

 
 
2.4 CONDUÇÃO DA MUDANÇA − IMPLANTAÇÃO 
  
 

Pode-se dizer que não existe a maneira certa de conduzir mudanças, mas existe forma 

errada. O modelo proposto traça alguns passos para que as empresas não lidem com as 
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mudanças da forma menos adequada. Acredita-se que a empresa que adota alguns critérios e 

se sustenta em, no mínimo, três pilares de gestão de mudanças tende a obter sucesso na 

transição. 

Para que as organizações aumentem sua probabilidade de uma mudança bem sucedida, 

Lueke (2003)  propõe seguir sete passos: 

1º passo: Mobilizar energia e compromisso através da identificação dos problemas e 
soluções de negócios. 

Para Beer (apud LUECKE, 2003) a definição clara do problema é decisiva, uma vez 

que responde a pergunta feita com freqüência pelas pessoas envolvidas: “por que devemos 

fazer isso?” Ou em linguagem mais popular, de acordo com a realidade operacional das 

grandes empresas: “O que eu ganho com isso?” 

A resposta a esta pergunta, se dada de maneira fundamentada e clara, pode ser a base 

para a motivação das pessoas. A clareza desta explicação é útil também na definição do senso 

de urgência. 

Os projetos bem sucedidos, na maior parte dos casos, têm um “dono”. Um grande 

patrocinador que possua a confiança de seus líderes e o respeito de sua equipe.  

A indicação do patrocinador pode ser crucial para todo o processo. A organização 

precisa ter visibilidade da importância do projeto para a estratégia da empresa.  

2º passo: Desenvolver uma visão compartilhada de como organizar e gerir a 
competitividade.  

Os responsáveis pelas mudanças necessitam desenvolver uma visão clara de um futuro 

alterado e melhorado. Devem também ser capazes de comunicar essa visão para os outros 

tornando claros os objetivos da mudança e sua necessidade. 

Ao comunicar a visão, é importante poder especificar como a mudança irá melhorar o 

negócio e impactar seu trabalho diretamente. 

Conforme apresentado na Figura 4, Luecke usa a afirmativa de Pritchett de que 20% 

dos empregados aceitam a mudança desde o início, 50% não são contra nem a favor e 30% se 

opõem a mudança. 

Podemos nomear os grupos como: entusiastas, representados neste exemplo pelos 20% 

que aceita a mudança desde o início; seguidores, os 50% que não se posicionam nem contra e 

nem a favor e, por último, de oponentes o grupo de 30% que se opõem a mudança. 
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Percentual de Aceitação de Mudanças

20%

50%

30%

Entusiastas
Seguidores
Oponentes

 
FIGURA 4 – Percentual de aceitação de mudanças 
 
Fonte: A autora, adaptado de Luecke (2003). 

 

3° passo: Identificar a liderança.  

Falar da importância de uma liderança adequada é item recorrente quando se trata de 

gestão de mudanças. A liderança deve acreditar verdadeiramente na importância das 

mudanças em questão, seja no cumprimento de um requisito legal, seja no aumento da 

produtividade ou na diminuição de perdas. 

4° passo: Foco em resultados.  

Para ser bem sucedido e ter a credibilidade dos protagonistas da mudança (aqueles que 

serão diretamente impactados em suas rotinas de trabalho) em todo o período de transição, é 

preciso que haja acompanhamento constante das etapas concluídas.  

Sustentado pela pesquisa investigativa feita por Robert Achaffer e Harvey Thomson’s, 

Luecke afirma que, para serem mais efetivas as avaliações devem ser feitas com base nos 

resultados alcançados e não em atividades isoladas. 

5° passo: Começar a mudança em alguma(s) unidade(s) isoladas e depois expandir, 
não sendo uma mudança com decisão top down.  

Para o autor, a chance de sucesso é maior quando a mudança é desencadeada 

inicialmente em algumas áreas / unidades do que quando é feita em toda a empresa de uma só 

vez. 

As implementações de mudanças em organizações podem ser conduzidas de diversas 

maneiras. 

Podem ser feitas a partir de um projeto(s) piloto(s). Entende-se por projeto piloto a 

definição de uma unidade de análise específica, previamente definida entre liderança do 
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projeto e representantes das unidades em potencial. O propósito de adotar esta estratégia é a 

possibilidade de testar e ajustar o modelo numa área menor.  

Após a implantação no(s) piloto(s) a continuidade do projeto de mudança pode ser 

conduzida de duas formas: em ondas de implantação, onde agrupam-se outras unidades de 

análise (que podem ser por região geográfica, por área de negócios ou por grau de urgência 

etc.) e implanta-se em ondas, até atingir todo o escopo previsto. 

Existe também a alternativa de implantação big-bang – que atinge toda a empresa 

simultaneamente. Esta forma é mais complexa e enfrenta mais resistências.  

6° passo: Institucionalizar a mudança através de políticas, sistemas e estruturas 
formais.  

Ao propor mudanças, as empresas assumem riscos e dedicam esforços para evitar 

conseqüências desastrosas. Uma vez que o objetivo é atingido, é necessário zelar pela 

sustentabilidade da mesma. 

Para que a nova forma esteja no “DNA” da organização, a mesma deve ser introduzida 

nos processos organizacionais, ter metas claras e fazer parte dos ciclos de melhoria continua. 

Ao ser formalizada, a mudança deve estar no dia-a-dia dos empregados, sem ser tratado como 

algo provisório.  

7° passo: Monitorar e ajustar estratégias como resposta aos problemas no processo 
de mudança.  

Por não se ter como prever as reações das pessoas, os programas de mudanças 

dificilmente acontecem totalmente de acordo com o planejado. Isso pode se dar tanto por 

fatores externos quanto internos. Por esta razão, as estratégias de implantação devem ser 

estruturadas de modo a acomodar algumas alterações. 

O sétimo passo é justificado por Luecke através de uma pesquisa feita na década de 

oitenta, que mostra os problemas que ocorreram com maior freqüência e, 60% das 93 

empresas pesquisadas. São eles: 

– tempo de implantação mal dimensionado; 

– maior parte dos problemas não tinha sido previamente identificado; 

– equipe do projeto não foi eficaz; 

– atividades sobrepostas e crises desviaram a atenção dos envolvidos; 

– capacitação insuficiente; 

– variáveis externas tiveram impacto negativo nas atividades. 
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Para conduzir os processos de transformação organizacional, as consultorias de gestão 

de mudanças se sustentam em um conjunto de atividades estruturadas com objetivo de 

minimizar problemas e potencializar ganhos. 

O modelo proposto sustenta-se em três pilares críticos para mudanças bem sucedidas. 

São eles:  

– Alinhamento Organizacional; 

– Comunicação; 

– Capacitação. 

Entende-se que nenhum deles pode ser negligenciado sob pena de comprometer todo o 

processo de mudança.  

Para cada pilar existe um conjunto de ferramentas e estratégias que são estruturadas 

em conjunto para gerar uma visão sistêmica do processo de transformação. 

As atividades de cada frente de atuação de gestão de mudanças prescindem de um 

plano de atividades elaborado em conjunto, com os líderes de cada uma delas. Este 

planejamento é essencial para se dimensionar esforços, responsáveis e prazos necessários para 

que tudo esteja preparado na data de entrada em produção definida no cronograma e, 

especialmente, para não sobrecarregar as áreas com atividades concorrentes ou sobrepostas 

Um bom plano de implementação deve possuir as seguintes características: 

 Simplicidade: quanto mais simples, mais eficaz, sem confundir e frustrar 

envolvidos. 

 Multidisciplinaridade: deve ser construído com a participação representantes de 

todos os níveis. Esta postura contribui para o sentimento de pertencimento – já 

destacado neste trabalho – de todos e atua como acelerador do processo. 

 Metas factíveis: planos mirabolantes são fadados ao fracasso. Quando não se 

enxerga a possibilidade de atingir determinados objetivos, a equipe fica 

desmotivada. Deste modo, metas realistas e mensuráveis são as mais adequadas 

para um bom plano de implantação. 

 Definição de papéis e responsabilidades é fundamental para o sucesso do projeto. 

Ao receber suas atribuições, os atores devem externar sua compreensão e aceite 

para o cumprimento das mesmas. 

 Flexibilidade: O plano deve deixar margem para ajustes que se façam necessários. 

É um documento vivo, que carece de ajustes e revisões periódicas. 
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 Cada pilar de sustentação do processo de mudanças possui suas especificidades e 

conceitos associados e serão vistos separadamente. 

 
 
2.4.1 Alinhamento Organizacional 
 
 

O primeiro pilar de gestão de mudanças tratado neste estudo é o de Alinhamento 

Organizacional (AO). É um conceito freqüentemente usado pelas áreas de desenvolvimento 

organizacional e recursos humanos. Busca a aderência entre estratégia, estrutura e cultura. 

Procura propiciar um ambiente que facilite a organização atingir seus objetivos, minimizar os 

obstáculos e aumentar o grau de cooperação entre as pessoas a partir da compreensão dos 

objetivos do negócio para que ajam conjunta e efetivamente. 

Prieto (2004) afirma que existe uma ampla discussão a respeito de alinhamento. Na 

visão do autor há um consenso quanto à idéia de focar os elementos da organização a fim de 

melhorar a performance organizacional. Vários elementos são mencionados: missão, visão, 

estratégia, estrutura, cultura, objetivos, entre outros, sendo que estes elementos não são 

comuns em todas as definições.  

Para Prieto, alinhamento organizacional (alinhamento estratégico interno) pode 

assumir diferentes denominações na literatura, como implementação da estratégia, coesão e 

coerência corporativa. Essa classificação refere-se à mobilização dos recursos internos, 

tangíveis ou intangíveis, para implementação da estratégia formulada.  

Senge apud Kaplan e Norton (2005, p. 76) afirma que a base da mudança 

organizacional requer alinhamento entre todos os níveis de uma equipe. Requer visão 

compartilhada e a compreensão de todos os papéis que apóiam a estratégia global.  

Para o autor, alinhamento organizacional é um processo que se dá em duas etapas: 

primeiro os líderes devem comunicar os objetivos estratégicos da empresa de forma clara a 

todos os empregados. A segunda etapa exige que os líderes demandem das equipes objetivos 

que contribuam para a consecução dos objetivos globais. 

Em projetos de mudança organizacional as atividades de alinhamento são bastante 

pulverizadas, com responsabilidades compartilhadas por vários atores da rede de mudanças 

desenhada. 

Após o entendimento do escopo da mudança planejada, os consultores começam a 

trabalhar junto aos patrocinadores na identificação dos usuários-chave.  

Estes usuários-chave têm papel importante para que a transição seja mais amena. 
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Tusman e O’Reailly (apud LUECKE, 2003) elencam algumas perguntas que facilitam 

a identificação destas pessoas: 

 Quem tem o poder de fazer ou impedir esta mudança? 

 Quem controla os recursos críticos ou detém o conhecimento técnico no assunto 

em transformação? 

 Quem vai ganhar alguma coisa com a mudança? 

 Quem vai perder alguma coisa com a mudança? 

De acordo com o que for respondido serão identificados grupos e ações de 

mobilização a serem realizadas de acordo com as necessidades de cada um dos grupos. 

Além dos usuários-chave, é preciso que se clareza de todas as pessoas impactadas pelo 

projeto. Este mapa é uma ferramenta importante em todas as frentes ação de gestão de 

mudanças. 

Os esforços neste pilar são voltados para a mitigação dos riscos oriundos da mudança e o 

tratamento adequado dos impactos organizacionais.  

Neste contexto, entende-se risco por um evento que poderá acontecer caso não se tenha 

ação de contingência. Por isso a importância em identificá-lo. A identificação de riscos deve ser 

feita com a participação dos stakeholders, para ser analisada de diversas perspectivas. Esta 

identificação pode ser feita através de questionários fechados, onde o público alvo indica sua 

percepção sobre aspectos do projeto que são decisivos para o andamento correto do projeto e 

permite aos líderes ações corretivas em tempo para não comprometer o sucesso. 

Entrevistas também podem ser feitas, na intenção de identificar não só os pontos de 

atenção sob a perspectiva das partes interessadas como também busca identificar boas práticas 

de projetos já realizados em parceria com o público em questão. 

Os impactos podem ser positivos ou negativos. 

Mudanças são fontes geradoras de diversos impactos. Para que a transição da situação 

atual para situação futura seja efetiva é importante fazer a análise dos impactos gerados pela 

mudança e traçar um plano de ação para minimizá-lo. 

Ao propor novas formas de trabalho, a organização cria uma série de expectativas nas 

pessoas, mas não existe controle sobre o grau de compreensão do projeto, se foi correto ou 

equivocado. Para mensurar, minimamente que seja, o alinhamento entre o entendimento dos 

empregados e o real objetivo é enriquecedor fazer o gerenciamento destas expectativas. Esta 

ação pode ser através de questionários ou entrevistas. À partir da análise dos resultados a 
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equipe do projeto elabora um plano de ação para corrigir possíveis desvios na compreensão e 

aumentar o alinhamento. 

 Alinhamento Organizacional entende impacto organizacional como a “diferença” entre 

a situação atual a e situação futura. O mapeamento de impactos é umas atividade que deve ser 

realizada no início do projeto, pois os que são classificados como negativos, precisam ser 

tratados antes da implementação. 

 Via de regra, as atividades de Alinhamento Organizacional geram demandas 

importantes para comunicação e treinamento, daí a importância de que os três sustentáculos 

da gestão da mudança atuem de maneira organizada e paralela. 

 Uma atitude relevante para todos os processos de gestão da mudança é o feedback do 

projeto para as pontas. Os questionamentos que chegam devem ser respondidos, seja a 

resposta esperada ou não. É necessário que os stakeholders conheçam as motivações e 

restrições do projeto e entendam a visão de futuro esperada pela empresa. 

 
 
2.4.2 Comunicação Organizacional 
  
 

A comunicação organizacional é um tema amplamente discutido nas empresas, sempre 

citada como algo prioritário. 

Laruccia (1999) afirma que comunicação é a criação de uma imagem mental na mente 

do receptor, exatamente da mesma forma e detalhes como na do emissor. Assim sendo, 

comunicação é o processo onde uma mensagem é enviada por um emissor, através de um 

determinado canal, e entendida pelo receptor. 

Para o autor, é necessário entender uma seqüência de passos: geração da idéia, 

codificação, transmissão através de vários canais, recepção, decodificação, entendimento, e 

resposta. Em todos esses passos existem obstáculos potenciais para se alcançar uma 

comunicação de sucesso. Esses obstáculos, que são descritos como ruídos, barreiras, e filtros, 

que podem alterar ou romper todo o processo de comunicação. 

A comunicação com sucesso cada vez mais difícil, contribui para disseminar a crença 

que uma fraca comunicação é responsável por vários problemas dentro das organizações e que 

muitos dos grandes problemas poderiam ser resolvidos se apenas as pessoas tentassem 

melhorar a habilidade de comunicação.  
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Nas organizações devemos verificar até que ponto a forma estrutural atende às 

necessidades de comunicação da empresa de maneira permitir o funcionamento da estrutura 

de forma integrada e eficaz. Para tanto devemos considerar: 

– Que deve ser comunicado? 

– Como deve ser comunicado? 

– Quando deve ser comunicado? 

– De quem deve vir a comunicação? 

– Para quem deve ir a comunicação? 

– Por que deve ser comunicado? 

– Quando deve ser comunicado? 

A capacidade para exercer influência em uma empresa depende, em parte, da eficácia 

de seus processos de comunicação.  

De acordo com dados do Project Management Institute (PMI)  os gerentes de projetos 

dedicam entre 80% e 90% do seu tempo com comunicação. 

Para Scroferneker (2005), as diferentes abordagens e perspectivas desenvolvidas mais 

recentemente têm procurado demonstrar a importância que a comunicação organizacional 

vem assumindo em face do novo cenário globalizado.  

Existem diversas ferramentas de comunicação organizacional. Entre os mais usados 

encontram-se assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, comunicação interna e 

marketing corporativo. Cada empresa conta ainda com uma gama de veículos internos. 

A comunicação organizacional precisa ser tratada de forma integral, e deve permear 

todas as ações organizacionais de modo a viabilizar permanentemente a construção de sua 

cultura e identidade, e construir/sustentar sua imagem. 

Em processos de mudança organizacional é fundamental planejar a comunicação e 

escolher os meios adequados para situações e públicos específicos. 

Para Esteves (2007), “se efetivamente você for cuidar da mudança, ou que seja 

precisar fazer alterações, o grande canal vai ser a comunicação. Ela é uma das armas para 

manter o interesse das pessoas, a mobilização, o envolvimento e, acima de tudo a 

credibilidade”. 

A comunicação de um projeto deve ser pensada como algo contínuo, e programada em 

consonância com os esforços aplicados em cada fase. 

A comunicação inadequada em projetos é apontada como um dos motivos porque os 

projetos falham, na grande parte das pesquisas realizadas. 
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Luecke lista onze dicas de comunicação aplicadas a processos de mudança:  

1) Especificar a natureza da mudança e expor como a mesma poderá afetar a 

satisfação dos clientes, a qualidade do produto, a fatia de mercado e ou a 

produtividade da equipe. 

2) Expor o processo decisório. Ao saberem as opções possíveis e as razões que 

levaram a empresa a adotar uma alternativa e não as outras, os empregados tendem 

oferecer menos resistência por não haver nada que nuble seu entendimento. 

3) Explicar o âmbito a mudança ainda que contenha notícias que não sejam boas. 

Esta atitude reduz medos e incertezas. Ao explicitar todo o processo e os períodos 

que serão mais críticos, aumenta-se a confiança das pessoas. 

4) Mostrar graficamente o projeto e suas etapas. Pode-se apresentar também a 

situação atual e a situação futura esperada após o período de transição 

5) Antecipar os aspectos negativos da mudança. 

6) Definir métricas e comunicar o progresso. 

7) Explicar (se for o caso) como as pessoas serão recompensadas. 

8) Repetir os efeitos das mudanças e ações planejadas. Se o primeiro comunicado não 

gerar dúvidas, é importante seguir com as ações planejadas e abordar diferentes 

aspectos do projeto de mudanças. 

9) Adotar diversos estilos de comunicação. A comunicação deve ser verdadeira e 

mostrar sucessos e insucessos. A clareza transmite confiança. 

10) Fazer comunicação bidirecional. Ouvir é fator crítico de sucesso. Esta atitude 

ajuda e mantém motivadas as pessoas envolvidas. 

11) Os líderes e usuários-chave devem ser um “cartaz” da mudança. Não basta um 

discurso. É preciso que as atitudes estejam coerentes com o discurso 

O processo de planejamento das comunicações determina as necessidades de 

informações e comunicações das partes interessadas, como pode ser visto no diagrama abaixo: 

 

 
 

FIGURA 5 – Planejamento de comunicações 
 
Fonte: A autora, adaptado de PMI (2004). 

  

 QUEM precisa 
de qual 

informação 

QUANDO 
precisarão dela 

COMO ela será 
fornecida 

POR QUEM 
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 Embora todos os projetos compartilhem a necessidade de comunicar as informações 

sobre o andamento do projeto, as necessidades de informações e os métodos de distribuição 

variam muito.  Um fator importante para o sucesso do projeto é identificar as necessidades de 

informações das partes interessadas e determinar uma maneira adequada para atender a essas 

necessidades. 

 Em quase todos os projetos, a maior parte do planejamento das comunicações é feita 

como parte das fases iniciais do projeto.  No entanto, os resultados desse processo de 

planejamento são reexaminados regularmente durante todo o projeto e revisados conforme  

necessário para garantir que possam ser aplicados continuamente.  

 O planejamento das comunicações está, muitas vezes, diretamente ligado aos fatores 

ambientais da empresa e às influencias organizacionais, pois a estrutura organizacional do 

projeto terá um efeito importante nos requisitos de comunicações do projeto. 

 Cada projeto possui suas especificidades, mas de modo geral, em toda situação de 

mudança existe um conjunto de informações que precisam necessariamente ser passadas a 

determinados públicos (Figura 6). 

 

 
 
FIGURA 6 – Informações e Públicos 
 
Fonte: A autora, adaptado do PMI (2004). 
 
 

A construção de um plano de comunicação é necessária e o plano deve ser feito em 

linha com o plano de mobilização, posto que muitas vezes convergem numa única ação.  

O plano define ações de comunicação de um projeto, e deve abranger todas as suas 

fases e considerando todas as formas de comunicação pertinentes para gerar interesse, 
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conhecimento, envolvimento e formação de opinião, eliminando ou minimizando impactos e 

gerenciando expectativas. 

 
 
2.4.3 Capacitação Organizacional 
 
 

Inocente (2006) afirma que o termo aprendizagem organizacional representa como 

idéia central a forma como as organizações aprendem, como a organização se relaciona com o 

meio e dele extrai observações que incorpora com o objetivo de manter-se em constante 

desenvolvimento. 

Carvalho apud Amorim (2009) enxerga treinamento como o processo pelo qual 

conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes são cultivados nos funcionários, no intuito de 

se possibilitar o bom exercício da função percebe-se o treinamento ou a capacitação como a 

ação indutora de um estado de mudança no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Andrade (2008) afirma que capacitação como uma preparação técnica, de curto prazo, 

atuação na tarefa de forma imediata. 

A execução de treinamentos deve ter respostas para perguntas como: o que se quer que 

alguém aprenda, identificar quem precisa aprender, prepara a infraestrutura para o 

aprendizado e aferir os resultados. 

A capacitação se dá através de veículos informais ou formais tais como apresentações, 

leitura de artigos e livros, aconselhamentos e seminários informais, workshops, treinamento 

por empresas parceiras, externas a organização. 

As habilidades e conhecimentos trabalhados podem ser técnicos (relacionados à 

utilização de equipamentos, ferramentas e processos de projeto), organizacionais (referente ao 

comportamento dentro da estrutura organizacional, os papéis e responsabilidades) ou de 

contexto (auto-organização, comunicação e habilidades interpessoais necessárias ao contexto 

do ambiente social e organizacional de projeto). 

Nesse sentido, as empresas costumam criar seus programas de treinamento com base 

em metodologia composta por quatro fases:  

a) Diagnóstico: Essa é a fase do levantamento das necessidades de treinamento 

(LNT) que, segundo Marras (2000), identifica as carências de preparo profissional 

das pessoas, ou seja, a diferença entre o que uma pessoa deve fazer e aquilo que 

ela realmente sabe e faz. 
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b) Programação / Desenho: A fase do desenho refere-se à elaboração do programa de 

treinamento para atender às necessidades diagnosticadas. Desenvolvida a partir da 

realidade fornecida pelo diagnóstico (GIL, 1994) visa proporcionar com a máxima 

eficácia possível o desencadeamento das ações necessárias para o alcance dos 

objetivos pretendidos. Marras (2000) afirma que, nessa fase é necessário se 

programar seis ingredientes básicos. São eles: 

 Quem – contempla informações oriundas do levantamento das necessidades de 

treinamento que, a partir dos objetivos estratégicos da organização para com o 

profissional, deverá assumir um caráter diferenciado. 

 Como – envolve questões metodológicas, além de situações que compreendem 

a parte dos objetivos organizacionais, dos recursos financeiros e das aptidões 

para o aprendizado. 

 Em que – após a comparação com os objetivos estratégicos da organização, 

deve-se analisar e levantar as necessidades de treinamento. 

 Onde – em paralelo com o fator ‘quando’, a questão o local apresenta 

diferenças competitivas no sentido de manter o profissional comprometido 

com a empresa. Desta forma, deve-se planejar de acordo com as expectativas 

da organização, seus objetivos, sua estrutura (física, tecnologia) e, 

principalmente seus recursos financeiros. 

 Quando – envolve questões relacionadas à cultura organizacional, tempo e 

recursos financeiros que possibilitem os investimentos necessários para a 

qualificação profissional. Encerrando as discussões referentes à programação, 

parte-se para a execução em si. O sucesso dessa próxima etapa depende em 

muito do trabalho feito na etapa aqui discutida. 

c) Execução / Implementação: a execução do treinamento centra-se basicamente na 

relação instrutor – aluno. Os instrutores, pessoas da própria organização ou de 

fora, especialistas ou experientes em determinadas áreas ou atividade transmitem 

suas instruções de maneira organizada aos alunos, de quem se espera que adquiram 

os conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para o desempenho de suas 

atribuições (GIL, 1994). Já os alunos são as pessoas situadas em qualquer nível 

hierárquico da empresa e que necessitam aprender, ou eventualmente melhorar os 

seus conhecimentos sobre alguma atividade ou trabalho (ROTHWELL E 

KAZANAS, 1988). Paralela ou ao fim da execução, segue a etapa de avaliação do 



 

 

44

programa de T&D. É a partir dessa fase que será possível diagnosticar possíveis 

melhorias para as próximas etapas e/ou atividades. 

d) Avaliação: É a verificação dos resultados do treinamento. Marras (2000) considera 

que essa fase tem por finalidade aferir os resultados conseguidos atentando para a 

comparação daquilo que foi planejado e esperado pela organização. Para Ferreira 

(1977) há dois critérios para se avaliar um programa de treinamento, conforme 

comenta-se a seguir: 

 Subjetiva: apenas determina o grau de aceitação que o curso teve por parte dos 

que dele participaram.  

 Objetiva: de responsabilidade dos supervisores imediatos dos treinados, refere-

se ao aprendizado resultante, às modificações de comportamento verificadas, 

ao desenvolvimento constatado de aptidões e capacidades. 

 

2.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
 

Fatores Críticos de Sucesso referem-se às áreas-chave de uma organização as quais 

devem receber constante atenção dos gestores, visando o desempenho competitivo e sucesso 

para a empresa. 

As organizações precisam conhecer os fatores chave na definição de seu sucesso. 

O conceito de “Fator de Sucesso” foi proposto por D. Ronald Daniel, em 1961, no 

artigo “Management Information Crisis”, publicado pela Harvard Business Review. Para 

Daniel, 
 
(...) o sistema de informação de uma companhia deve ser discriminatório e seletivo. 
Ele deve focar em “fatores de sucesso”. Em grande parte das indústrias há 
geralmente de três a seis fatores que determinam o sucesso; essas tarefas chave 
devem ser executadas excepcionalmente bem para que a companhia obtenha sucesso 
(DANIEL apud ROCKART, 1979:85). 
 
 

John F. Rockart (1979) reconceituou Fatores Críticos de Sucesso: 
 
Fatores críticos de sucesso são, para qualquer negócio, o número limitado de áreas 
nas quais os resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo 
de sucesso para a organização. Eles são as poucas áreas chave em que as ‘coisas têm 
que andar bem’ para o negócio prosperar. Se os resultados nessas áreas não forem 
adequados, os esforços da organização para o período ficarão abaixo do desejado 
(Rockart, 1979:85). 
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Porter (1996) define os Fatores Críticos de Sucesso como um número limitado de 

áreas de determinada organização, ou processo, nas quais os resultados, se satisfatórios, 

assegurarão desempenho superior. 

Colauto (2004) afirma que a importância da intensificação em adquirir e gerenciar o 

conhecimento humano e aprendizagem contínua é premente para as organizações manterem 

diferencial. Para ele, a identificação dos fatores críticos de sucesso busca coletar informações 

estratégicas para apoiar a tomada de decisão. 

Esta identificação permite que as organizações focalizem estrategicamente ações 

prospectivas e corretivas, com vistas a monitorar continuamente o ambiente. Os fatores 

críticos de sucesso são entendidos como elementos determinantes para melhorar o 

desempenho da organização. 

Os fatores críticos de sucesso têm adquirido importância crescente entre os métodos de 

formatação e inteligência competitiva e estão sendo utilizados na formulação de estratégias 

nas organizações que atuam em ambientes de transformação. 

De acordo com Grunert e Ellengard (1992) fatores críticos de sucesso (FCS) são as 

habilidades e recursos que explicam os valores percebidos pelos clientes. Essas habilidades e 

recursos transcendem dos pré-requisitos para se estar no mercado, são fatores que diferenciam 

organizações em um mesmo mercado.  

Para os autores, os fatores críticos de sucesso podem ser analisados de 4 formas 

distintas: 

a) como ingrediente necessário de um sistema de informação de gestão; 

b) como característica única de uma empresa; 

c) como ferramenta heurística para orientar gestores; e 

d) como descrição das principais habilidades e recursos necessários para uma 

empresa ser bem sucedida no mercado. 

Colauto sintetiza os artigos e na redefinição de Bullen e Rockart e mostra que os 

fatores críticos de sucesso podem ser considerados sob três pontos de vista: 

a) o desempenho da organização será assegurado à medida que um fator 

considerado crítico receba devida atenção e investimento, o que garante seu 

desempenho; 
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b) se um fator é considerado crítico e recebe atenção e investimento ele deve ser 

acompanhado de informações que permitam seu controle, conseqüentes ações 

corretivas de melhoria; e 

c) uma vez que o fator crítico deve estar intimamente ligado ao negócio da 

organização, os próprios executivos responsáveis pelo negócio devem definir 

os fatores, suas formas de medição, seu padrão de desempenho e as 

informações necessárias. 

Os fatores críticos de sucesso, segundo Rockart (1979), podem ser estudados de 

acordo com o seu relacionamento com as áreas ou processos da organização. Alguns fatores 

críticos de sucesso dizem respeito ao negócio da empresa, ao ramo de atividade em que ela 

atua. Outros podem ser atribuídos de forma geral aos vários componentes da organização, 

enquanto outros são específicos de determinadas unidades organizacionais. 

Cruz (1998, p.137) entende que os fatores críticos de sucesso “são pontos 

fundamentais, que devem ser perseguidos para que a atividade tenha sucesso”. 

 Os FCS, de acordo com Rockart (1979), sustentam a realização de metas 

organizacionais. Estas metas representam o ponto final que a organização espera alcançar, e 

os fatores críticos de sucesso dizem respeito às áreas nas quais a boa performance é necessária 

para que a realização de tais metas seja assegurada. Resultados satisfatórios nestas áreas irão 

assegurar uma performance competitiva de sucesso tanto para os indivíduos como para os 

departamentos e organizações. 

 Para Bandeira (2006), Rockart foi de grande importância para a inserção do conceito 

de Fatores Críticos de Sucesso na hierarquia dos conceitos de gerenciamento. As palavras 

“fatores críticos de sucesso” já tomaram seu lugar junto a outros termos básicos relativos ao 

gerenciamento de organizações. Tanto quanto metas e objetivos, os FCS aparecem nos 

diferentes níveis de hierarquia gerencial, conforme ilustrado na Figura 7, a seguir: 
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FIGURA 7 – Hierarquia dos Conceitos de Gerenciamento 

Fonte: A autora, adaptado de Rockart (1979). 

 

Os gerentes, nos diferentes níveis hierárquicos da organização, devem ter informações 

apropriadas que os permitam determinar se os acontecimentos estão sendo conduzidos com 

eficiência, em cada área considerada como crítica para o sucesso da empresa. Com esse 

intuito, Rockart desenvolveu um método empírico baseado em entrevistas, apresentado no 

artigo intitulado “Chief Executives Define Their Own Data Needs”, da Harvard Business 

Review (ROCKERT e BULLEM, 1979). 

A maioria dos gerentes utilize o conceito de FCS, mesmo que implicitamente. Uma 

vez explicitados os FCS, as prioridades gerenciais e a alocação de recursos, especialmente 

tempo, poderão ser mais corretamente definidos. De acordo com Rockart, a identificação dos 

FCS conduz os gerentes às informações que eles realmente necessitam. Os resultados obtidos 

a partir das entrevistas com os gerentes poderão ser utilizados no planejamento e construção 

de sistemas de informações gerenciais. Rockart considera esta o principal propósito de 

utilização dos FCS. 



 

 

48

O método desenvolvido por Rockart e Bullen prove técnicas estruturadas a serem 

usadas por entrevistadores para identificação dos FCS e determinação das informações 

necessárias aos gerentes, e vem sendo cada vez mais utilizado pelas organizações como 

ferramenta para obter resultados favoráveis absolutamente necessários para que o gestor 

alcance seus objetivos. 

 Bandeira afirma que FCS depende de um julgamento subjetivo e requer alguma 

reflexão, podendo diferir de gerente para gerente, cem como não existem algoritmos definidos 

para ajudar os gerentes a encontrar seus FCS. 

 Bullen e Rockart (1981) consideram que os FCS estão relacionados às situações 

particulares de cada gerente, e que certamente irão diferir de um gerente para outro de acordo 

com a sua localização na hierarquia da organização. 

De acordo com Dobbin, fatores críticos de sucesso são atividades que necessitam ser 

bem feitas para que a organização atinja seus objetivos, mas não são suficientes para garantir 

o sucesso de um projeto se não estiverem associadas a outros objetivos. 

 
 
2.5.1 Método para identificação dos Fatores Críticos de Sucesso 
 
 

Rockart (1979:84-85) propõe um método para identificar os fatores críticos de sucesso 

baseado em entrevistas com executivos da empresa. 

1) Os objetivos dos executivos são relacionados e, em seguida, são discutidos os 

fatores críticos de sucesso que fundamentam cada um eles. São verificadas, então, 

as inter-relações entre FCS e objetivos. Em conseqüência, os FCS são combinados, 

eliminados ou redefinidos. 

2) Após os analistas pensarem sobre o resultado da primeira sessão e prepararem uma 

proposta de aperfeiçoamento dos FCS, os executivos voltam a discutir sobre o 

tema e os FCS são revisados. 

 

Uma terceira sessão pode ser necessária para obter um acordo final sobre os FCS. 
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2.6 ATUAÇÃO DE CONSULTORIAS 
 
 

Gestão de mudanças pode ser conduzida por consultores internos ou externos à 

organização. O presente estudo de caso focou as atividades conduzidas por consultorias 

externas. 

Na definição do dicionário, consultor é “aquele que dá conselhos ou parecer sobre 

determinado assunto de sua especialidade: consultor jurídico, consultor técnico. 2. quem 

consulta, examinado”. 

Luecke (2003) informa que a atuação das consultorias junto a empresas existe desde o 

pós-guerra, quando as consultorias McKinsey e Boston Consulting Group começaram a 

oferecer trabalhos de planejamento estratégico para as organizações. A atuação das 

consultorias de fato se expandiu com o desenvolvimento de disciplinas como psicologia, 

sociologia, antropologia e comportamento organizacional. 

A indústria dos serviços, na qual as consultorias estão inseridas, apresenta forte 

crescimento, que pode ser visto pela expansão das mesmas em diversas partes do mundo. 

De acordo com o Instituto Brasileiro dos Consultores Organizacionais (IBCO), 

consultoria de organização é uma atividade que visa à investigação, identificação, estudo e 

solução de problemas, gerais ou parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à 

administração de empresas e entidades privadas ou estatais. Compreende a indicação dos 

métodos e soluções a serem adotados e a criação de condições para que a sua implantação nas 

organizações assessoradas. É exercida por consultores individuais ou através da direção 

técnica de empresas compostas de profissionais com formação adequada para essa atividade, 

dedicadas à prestação desses serviços especializados para terceiros. 

Oliveira (2005) destaca pontos importantes sobre o papel dos consultores: 

 Fornecem informações, aconselham ou ajudam; 

 Fornecem um ponto de vista externo; 

 Fornecem uma teoria sobre o processo de funcionamento da organização; 

 Baseiam-se no uso de múltiplos modelos; 

 Requerem um forte processo conceitual; 

 Criam uma estrutura para entender as inter-relações entre as diferentes maneiras de 

ver a organização; 

 Mostram como o conhecimento genérico é transmitido do consultor para o sistema 

aconselhado. 
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Consultores de gestão são pessoas contratadas para apoiar nos processo de transição, 

com um olhar externo e sem envolvimento emocional com a situação a ser mudada e que 

pode, ainda, contribuir com experiências anteriores acumuladas na condução de processos 

similares, capazes de agregar valor.  

Oliveira (2009) afirma que a consultoria empresarial é um processo interativo de um 

agente de mudanças externo a empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os 

executivos e profissionais da referida empresa na tomada de decisões, não tendo, entretanto, o 

controle direto da situação. 

Ao detalhar sua afirmativa, Oliveira evidencia ganhos em se ter consultores externos 

na condução de processos de transformação organizacional: 

 Processo interativo é um conjunto estruturado de atividades seqüenciais que 

desenvolvem atividades recíprocas, lógicas e evolutivas visando atender e, 

preferencialmente, suplantar expectativas e necessidades dos clientes. 

 Agente de mudança externo é o profissional capaz de desenvolver 

comportamentos, atitudes e processos que possibilitem a empresa transacionar de 

maneira pró-ativa e interativa com diversos fatores do ambiente empresarial. Por 

ser externo ele não só está fora do sistema considerado, mas também da empresa 

como um todo, sendo contratado por um período predeterminado, para consolidar 

um projeto ou auxiliar a empresa na resolução de um problema ou na mudança de 

uma situação. 

 Responsabilidade de auxiliar as pessoas. Deve atuar como parceiro dos executivos 

e profissionais da empresa, proporcionando metodologias, técnicas e processos que 

determinem a sustentação para os executivos das empresas tomarem suas decisões 

com qualidade. Nesse sentido, não é esperado que o consultor conheça o negócio 

da empresa em sua plenitude pois isto é uma prerrogativa dos executivos 

contratantes. 

 Tomada de decisões. Os consultores devem, trabalhando ao longo de todo o 

processo decisório, auxiliar os executivos a fazerem escolhas corretas ente os 

vários caminhos alternativos que levam a determinado resultado. Porém, são os 

executivos quem possuem a palavra final, sendo que não cabe aos consultores 

tomas as decisões, mas apenas fazer análises que suportem a escolha final dos 

executivos.  
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No momento em que o consultor passa a ter controle direto da situação correlacionada 

ao problema que gerou a necessidade de contratação da consultoria, ele deixa de ser um 

consultor e passa a ser um executivo da empresa cliente. No desenvolvimento de um projeto 

de consultoria, o consultor é responsável por sua totalidade, pois o mesmo está baseado em 

metodologias e técnicas, para as quais o consultor foi contratado. No entanto, na 

implementação de um projeto de consultoria, o executivo da empresa cliente é responsável 

por sua totalidade, sendo que, neste caso, esta totalidade corresponde aos resultados efetivos 

apresentados pelo projeto de consultoria realizado pelo consultor externo. Neste sentido, 

embora o consultor mantenha o controle direto da situação, ele não deve colocar-se como 

profissional que tem responsabilidade pelos resultados da implementação do projeto 

idealizado, estruturado e desenvolvido sob sua responsabilidade. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 
3.1 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO MÉTODO DE PESQUISA 
 
 

Segundo Corres (1994), a escolha de um método de pesquisa deve considerar os 

seguintes critérios: Adequação aos conceitos envolvidos, adequação aos objetivos da 

pesquisa, validade e confiabilidade. 

O método de pesquisa deve assegurar que o problema da pesquisa seja focalizado de 

uma forma válida por isso sua definição prévia é fundamental Eisenhardt (1989). 

 

a) Adequação aos conceitos envolvidos: 
 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar se a equipe dirigente de um processo de 

mudança percebe a ação da consultoria em mudança como fator crítico de sucesso na 

implantação de um novo sistema ou uma nova estratégia de abordagem de um fator 

efetivamente crítico na atividade da empresa. Este objeto de pesquisa é composto por 

variáveis subjetivas e por esta razão deve ser uma pesquisa exploratória. Segundo Eisenhardt 

(1989), a dificuldade de acesso às organizações e as pessoas, deve ser considerado para 

execução da pesquisa, o que pode influenciar no tamanho da amostra. Desta forma, é de 

extrema importância que o método de pesquisa escolhido comporte uma condução 

exploratória da pesquisa, com variáveis subjetivas e um tamanho de amostra reduzido. 

 

b) Adequação aos objetivos envolvidos: 

 

Este trabalho não se propõe a testar hipóteses ou teorias, nem a prover resultados que 

caracterizem genericamente as implantações de sistemas de informação. A empresa terá o 

processo de implantação do sistema de informação investigado qualitativamente. O método 

escolhido para a condução da pesquisa deve proporcionar a flexibilidade necessária para que 

toda e qualquer hipótese ou premissa inicial possa ser modificada no decorrer do trabalho. 

 

c) Validade: 

 

Segundo (2006), existem três tipos de validade: Validade interna, validade externa e 

validade de formulação. 
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O autor afirma: 
 
a necessidade do estabelecimento da validade interna ocorre quando queremos 
determinar se um evento X teve como conseqüência o evento Y. se um pesquisador 
conclui incorretamente, que existe uma relação causal ente X e Y, sem considerar 
que um terceiro valor Z pode ter Y como conseqüência, o mesmo terá falhado no 
tratamento da questão da validade interna. 
 
 

A validade externa corresponde à generalização, o que significa que os resultados 

encontrados na pesquisa possam ser estendidos ou generalizados além dos limites da amostra 

estudada. Esta generalização pode tanto estar relacionada à teoria envolvida quanto a 

freqüência ou enumeração de ocorrência de eventos encontrada. 

“A validade de formulação é relacionada com a capacidade do método, no 

estabelecimento de um conjunto de medidas operacionais, as quais permitirão a análise dos 

dados” (YIN, 2006). 

Portanto, considerando os objetivos e propósitos do trabalho, e que o tamanho da 

amostra deva ser reduzido, pode-se afirmar que o método de pesquisa escolhido deve prover 

validade de formulação e validade interna. 

 

d) Confiabilidade: 

 

Segundo Yin (2006), a confiabilidade assegura que os mesmos procedimentos escritos 

e adotados por um pesquisador, resultarão nas mesmas conclusões quando da sua utilização 

por outros pesquisadores. E ainda, ressalta a necessidade da documentação de todos os passos 

da pesquisa desde o início do trabalho.  

O método de pesquisa deve assegurar que o problema pesquisado seja focalizado de 

uma forma válida, por isso sua definição prévia é fundamental. 

Trata-se de pesquisa exploratória por não buscar verificar teorias e sim obter maior 

familiaridade e compreensão do problema com vistas a responder às questões formuladas e 

torná-las explícitas. 

 Por não partir de hipóteses estabelecidas previamente, trata-se de pesquisa qualitativa 

e conseqüentemente, não se preocupou em buscar dados ou evidências que corroborem ou 

neguem suposições. Partem de questões ou focos de interesse amplos, que vão se tornando 

mais diretos e específicos no transcorrer da investigação. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização etc. Os 
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pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem ao pressuposto que defende um 

modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 

especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  

De acordo com Godoy (1995), são três os tipos mais conhecidos de pesquisa 

qualitativa: pesquisa documental, estudo de caso, etnográfica,  

O método adotado neste estudo é o estudo de caso, pois caracteriza-se como um tipo 

de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa o exame detalhado 

de uma situação em particular. 

Para Yin (2006) estudo de caso é uma investigação empírica, que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando o limite 

entre fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

O objeto desta pesquisa envolve questões do tipo “como” e “porque”, e segundo Yin 

(2006) estas questões são mais exploratórias e favorecem a utilização do método estudo de 

caso. 

Por analisar uma situação específica, trata-se de um estudo de caso do tipo único.  

 
 
3.2 DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 
  
 

De acordo com Yin (2006), a unidade de análise pode ser representada por um 

indivíduo, um processo organizacional, evento, um processo de tomada de decisão, etc. 

A unidade de análise deste trabalho é o elo entre a atuação de consultorias de gestão de 

mudanças e os fatores críticos de sucesso dos processos de mudança organizacional 

Para buscar esta relação, foi feito estudo de caso em um projeto de implantação de 

sistema informatizado de Saúde e Segurança Ocupacional, em empresa brasileira, de grande 

porte do setor de exploração do subsolo. 

 
 
3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
  
 O trabalho de pesquisa foi fundamentado em toda a revisão de literatura dos temas 

para os quais se busca intercessão – gestão de mudanças e fatores críticos de sucesso – e 

seguida de entrevistas de coleta de dados, desenhadas para trazerem dados estruturados e 

passíveis de análises e conclusões.  
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 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com representantes de cada 

grupo de atores envolvidos no projeto de mudança, conduzidas de maneira livre. Ainda que 

conduzidas sem seguir rigoroso script, foram guiadas por roteiro estruturado com tópicos 

considerados essenciais o entendimento da percepção (ou não) da equipe de gestão de 

mudanças como fator crítico de sucesso para o processo de mudança organizacional. 

O público entrevistado foi composto por atores da rede de mudança. 

 
 
3.4 FONTES DE DADOS DE PESQUISA 
  
 

De acordo com Yin (2006) as seis fontes de evidências mais comumente utilizadas ao 

realizar estudos de caso são: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante, artefatos físicos. 

O autor faz um paralelo entre os pontos fortes e fracos e cada uma das seis fontes 

citadas anteriormente (Quadro 4). 

 

Fonte de 
evidência 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação 

 Estável – pode ser revisada inúmeras 
vezes 

 Discreta – não foi criada como 
resultado do estudo de caso 

 Exata – contém nomes, referências e 
detalhes exatos de um evento 

 Ampla cobertura – longo espaço de 
tempo, muitos eventos e muitos 
ambientes distintos 

 Capacidade de recuperação – pode ser 
baixa 

 Seletividade tendenciosa se a coleta 
não estiver completa 

 Relato de vieses – reflete as idéias 
preconcebidas (desconhecidas) do 
autor 

 Acesso – pode ser deliberadamente 
negado 

Registro em 
arquivos 

[Os mesmos mencionados para 
documentação] 

 Precisos e quantitativos 

[Os mesmos mencionados para 
documentação] 

 Acessibilidade aos locais devido a 
razões particulares 

Entrevistas 

 Direcionadas – enfocam diretamente 
o tópico do estudo de caso 

 Perceptivas – fornecem inferências 
causais percebidas 

 Vieses devido a questões mal-
elaboradas 

 Respostas viesadas 
 Ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado 
 Reflexibilidade – o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir 

  Continua 
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Fonte de 
evidência 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Observações 
diretas 

 Realidade  trata de acontecimentos 
em tempo real 

 Contextuais  tratam do contexto do 
evento 

 Consomem muito tempo 
 Seletividade – salvo ampla cobertura 
 Reflexibilidade – o acontecimento 

pode ocorrer de forma diferenciada 
porque está sendo observado 

 Custo – horas necessárias pelos 
observadores humanos 

Observação 
participante 

[Os mesmos mencionados para 
documentação] 

 Perceptiva em relação a 
comportamentos e razões 
interpessoais 

[Os mesmos mencionados para 
documentação] 

 Vieses devido à manipulação dos 
eventos por parte do pesquisador 

Artefatos físicos 

 Capacidade de percepção em relação 
a aspectos culturais 

 Capacidade de percepção em relação 
a operações técnicas 

 Seletividade 
 Disponibilidade 

 
QUADRO 4 – Pontos fortes e pontos fracos das evidências 

Fonte: Yin (2006). 

 

O estudo de caso de condução de Gestão de Mudanças da implementação do sistema 

de informações de Saúde e Segurança usou as seguintes fontes: documentação, observação 

direta e entrevistas. 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO 
 

 

Neste capítulo é descrito o perfil da empresa pesquisada, que terá seu nome 

preservado, e a descrição é baseada em materiais disponíveis na internet, consultados na 

própria empresa e em jornais e revistas especializadas. 

 
 
4.1 EMPRESA 

 
 

Trata-se de empresa global, com sessenta e oito anos de existência, matriz no sudeste 

do Brasil e mais de cem mil empregados entre próprios e terceiros. 

O lucro líquido da empresa em 2009 foi de R$ 10,249 bilhões, contra o resultado de 

R$ 21,279 bilhões registrados em 2008. 

A mineradora produz e comercializada doze produtos e é focada em crescimento e 

diversificação das atividades de mineração. Fornece suprimentos ao mercado global com 

produtos que dão origem a milhares de elementos utilizados rotineiramente pelas pessoas na 

sua vida cotidiana. 

A estrutura de governança da empresa preza pela clareza de papéis, estabilidade e 

transparência necessários para posicionar a empresa em uma estratégia clara de crescimento e 

criação de valor organizacional. 

O Conselho de Administração define as políticas e diretrizes gerais da empresa, avalia 

os planos e projetos apresentados pela Diretoria Executiva e os resultados atingidos. 

Os membros da diretoria são escolhidos pelo Diretor-Presidente, e precisam ser 

aprovados pelo Conselho de Administração. 

Atua nos cinco continentes com operação, pesquisa mineral e escritórios comerciais. 

Além do escritório sede, no Brasil, há escritórios no Canadá, Austrália, China, Cingapura, 

Coréia do Sul, Japão e Suíça. 

 
 
4.2 ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA 
 
 

A área de Saúde e Segurança é estruturada com um núcleo corporativo, que conta com 

diretor de saúde e segurança ocupacional e empresarial, gerente geral, gerente de área, 

engenheiros e médicos corporativos.  
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Nas unidades operacionais, a área de S&S é de responsabilidade do diretor da unidade. 

Desta forma, trata-se de reporte matricial. 

A empresa tem gerentes de S&S dispersos pelo Brasil e cada um deles conta com 

equipe de empregados e terceiros para exercerem seus papéis e contribuir para a meta da 

empresa de atingir a excelência em Saúde e Segurança até 2015. 

 
 
4.3 O PROJETO 
 
 

O processo de escolha do fornecedor contou com análise de requisitos técnicos e 

funcionais, com notas atribuídas pelos usuários normativos e pela equipe técnica de TI da 

empresa. Cada tópico teve um peso diferenciado na pontuação, que por sua vez, contribuiu 

percentualmente com a pontuação final da avaliação.  

Foram selecionadas sete empresas, sendo que uma delas foi eliminada no momento 

um, por não atender a todas as áreas envolvidas (Saúde, Segurança e Higiene Ocupacional). 

A partir da escolha da empresa, definiu-se o objetivo principal do projeto: “Implantar 

ferramenta tecnológica para unificar a base de dados de S&S da empresa, disponibilizando 

informações individuais e coletivas, importantes para o processo de gestão de S&S e RH em 

todas as unidades de negócio e segmentos”. 

O projeto teve ainda, duas claras premissas de implantação: customização zero e foco 

nos requisitos legais. 

Os módulos adquiridos e implantados foram: Medicina Ocupacional, Higiene 

Ocupacional e Segurança do Trabalho. 

Cada rollout de implantação contou com 4 fases, apresentadas na Figura 8, a seguir: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 8 – Fases de projeto para cada rollout 
 
Fonte: A autora, com dados do projeto. 

 

 Definição de 
Governança; 
 Semana de 
Diagnóstico; 
 Plano de transição 

 Mapeamento de 
usuários; 
 Roadshow 
 Treinamentos On-line 
e presenciais  

  Go live 
 Operação 
Assistida 
 

  Uso do Sistema 
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A empresa atua no Brasil e a implantação atingiu a todas as regiões com atuação da 

empresa. A implantação aconteceu em vinte e quatro diretorias, dispersas por seis estados 

brasileiros. A dispersão geográfica da implantação do sistema está representada no mapa 

abaixo: 

 

 
FIGURA 9 – Dispersão geográfica 
 
Fonte: A autora, com dados do projeto. 

 

 

Os números aproximados de Gestão de Mudanças ao longo das implantações foram: 

 

Dados Gestão de Mudanças 

10.520 horas de treinamento (presencial e online) 
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Capacitação 

953 usuários habilitados Capacitação 

17 Semanas de Diagnóstico Alinhamento Organizacional 

19 roadshows Alinhamento Organizacional 

34 Gerenciamentos de Expectativas Alinhamento Organizacional 

 
QUADRO 5 – Ações de gestão de mudanças no projeto 
 
Fonte: A autora, com dados do projeto. 

 

 Estado Número de 
Áreas  

Implantadas 
 MG 5 

 PA 7 

 SE 1 

 ES 5 

 RJ 5 

 MA 1 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
O quinto capítulo apresenta as questões de pesquisa, o processo de investigação e 

análise dos resultados. 

Foram realizadas dez entrevistas, todas com pessoas que tiveram atuação em alguma 

fase do projeto de implantação de sistemas na área de Saúde e Segurança da empresa 

estudada. 

A entrevista número um foi a entrevista piloto, onde algumas perguntas foram 

reformuladas, retiradas e/ou incluídas. Seu conteúdo foi considerado na análise final pois o 

entrevistado se disponibilizou a refazê-la na íntegra após os ajustes propostos ao longo da 

mesma. O tempo total foi de aproximadamente sessenta minutos, porém, a coleta na versão 

final do roteiro levou trinta e oito minutos. 

A duração média das entrevistas, considerando os trinta e oito minutos da entrevista 

um, foi de trinta e sete minutos e onze segundos cada. 

Das entrevistas realizadas, 20% foram feitas por telefone, 40% via Skype e as 40% 

restantes, presencialmente. 

 

Entrevistas

40%

40%

20%

Presencial Skype Telefone
 

FIGURA 10 – Meios utilizados na coleta de dados 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas. Buscou-se 

transpor o significado com fidelidade na narrativa do entrevistado. 
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QUADRO 6 – Perfil consolidado dos entrevistados 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
5.1 ANÁLISES INDIVIDUAIS DAS ENTREVISTAS 
 
 
5.1.1 Entrevista 1 
 
 

Entrevistada um (E1) – mulher, 37 anos, graduada em comunicação e pós-graduada 

em Gestão e RH, agente de mudanças no projeto, com experiência anterior em projeto de 

implantação de sistemas. 

E1 deixa clara a necessidade de ações de Gestão de Mudanças (GM) desde a etapa de 

planejamento. 

Ao responder sobre quais os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para minimizar 

resistências respondeu de forma global, que ações de Gestão de Mudanças precisam ser 

consideradas. 

E1 dá destaque à importância dada pela empresa para custos em detrimento das 

funcionalidades e a atuação falha do(s) patrocinador(es) nesta etapa de planejamento. 
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Na fase de execução, E1 justifica a alocação de equipe de GM como garantia de 

trabalho para envolvimento correto das pessoas, alinhamento e comunicação adequados ao 

longo todo o processo. 

Nesta etapa a atuação do patrocinador é citada como FCS, somada a comunicação e 

atuação do PMO. 

Para E1, o(s) patrocinador(es) precisam ser atuantes e resilientes, antecipando 

problemas e demonstrando coerência na relação discurso / prática. 

No acompanhamento E1 analisa o resultado sob dois pontos de vista. Sob o lado 

técnico, o sistema foi implantado e está disponível a todos que se capacitarem e obtiverem 

acesso. Porém o resultado sob o ponto de vista de uso está abaixo das expectativas, 

restringindo a gestão efetiva pela falta de dados decorrente do baixo índice de utilização. Este 

resultado é atribuído a falta de ações citadas como FCS explicitadas pelo próprio, 

demonstrando coerência. 

As formas de incremento propostas giram em torno de envolvimento das pessoas para 

definição de ajustes necessários. 

Os pilares de GM aparecem claramente como fatores críticos de sucesso.  

Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, 

envolvimento das pessoas, mobilização, minimizar impactos, comunicação, PMO, pessoas. 

As respostas estavam aderentes às esperadas. 

 
 
5.1.2 Entrevista 2 
 
 

Entrevistada dois (E2) – mulher, 29 anos, graduada em informática, agente de 

mudança no projeto, com experiência anterior em projeto de implantação de sistemas. 

E2 afirma que a implantação foi realizada para permitir acompanhamento de Saúde e 

Segurança, gerenciar realização de exames ocupacionais e análises da exposição dos riscos de 

acidentes de trabalho. 

Ao falar sobre a estruturação do processo de mudança, considerou as questões de 

Tecnologia da Informação (TI) e sobre a escolha das pessoas responsáveis pela condução do 

processo de implantação, considerando o segundo como um Fator Crítico de Sucesso (FCS). 

Ao responder sobre quais os FCS para minimizar resistências citou a realização de 

roadshows realizados e da necessidade de envolvimento dos usuários desde o início, atividade 

esta que não aconteceu no projeto estudado. 
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E2 demonstrou certa contradição ao falar sobre a atuação dos patrocinadores na etapa 

do planejamento. Afirmou que se fizeram presentes, mas finalizou o tópico dizendo que foi 

um planejamento topdpown. 

Para a segunda entrevistada, é importante ter equipe de Gestão de Mudanças alocada 

pelo dinamismo dos projetos de implantação. Destaca o alinhamento entre keyuser, gestores e 

patrocinadores. 

Os pilares de GM são priorizados da seguinte forma: comunicação, treinamento e 

alinhamento, respectivamente. Destaca a importância de uma capacitação eficiente para que o 

produto seja utilizado em sua potencialidade. 

No item que questiona como o patrocínio pode minimizar de riscos da implantação, 

reforça a necessidade de envolver os usuários – ação de alinhamento organizacional no item 

mobilização. 

No acompanhamento, E2 analisa o resultado como bem sucedido pelo fato do sistema 

estar implantado em uma grande empresa, com unidades dispersas por todo o Brasil, o que 

permite maior controle dos exames ocupacionais, análises estatísticas e, conseqüentemente, 

ajuda na prevenção de acidentes. 

Para maximizar o uso E2 propõe ouvir os usuários do o sistema e conhecer quais as 

necessidades de ajustes e não apenas impor o uso. 

E2 lembrou ainda que a descontinuidade da gestão deste projeto impactou no uso 

aquém do esperado. 

A narrativa de E2 indica pilares de gestão de mudanças como críticos para o sucesso 

de implementação de sistema de S&S, porém, a entrevistada dois não tem clareza das ações 

de alinhamento como tem das referentes aos pilares de capacitação e comunicação. 

Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, 

envolvimento das pessoas, TI, comunicação, roadshow, imposição 

As respostas estavam aderentes às esperadas, mas não em 100%. 

 
 
5.1.3 Entrevista 3 
 
 

Entrevistado três (E3) – homem, 31 anos, graduado em processamento de dados, 

agente de mudança no projeto, com experiência anterior em projetos de implantação de 

sistemas. 
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E3 entende que a motivação da empresa em implantar um sistema de informações de 

Saúde e Segurança (S&S) foi a possibilidade de realizar acompanhamento e análise dos dados 

de S&S . 

Para o E3, a formação de uma equipe de Gestão de Mudanças mista (consultores e 

empregados) aconteceu como estruturação do projeto, que buscava excelência em S&S e esta 

equipe poderia realizar levantamento de dados e apresentar para a empresa. 

Ao responder sobre quais os Fatores Críticos de Sucesso para minimizar resistências 

respondeu que governança bem definida e comunicação efetiva, minimizam resistências. 

Afirma ainda que as pessoas resistem por comodismo e, se bem informadas, cedem ao uso. 

Conhecer a cultura, e levantar expectativas são FCS na perspectiva de E3. 

Para E3, o patrocinador teve atuação no projeto e apenas no início, e nunca junto as 

áreas impactadas apenas próximo a equipe do projeto. 

E3 é contundente ao afirmar que alocação de GM é importante, dizendo ainda que 

deveria ser obrigatória. Justifica a afirmativa por acreditar que a equipe está capacitada a 

identificar e mitigar riscos, divulgar a nova forma de fazer e diminuir resistências. Para a 

mesmo, GM realiza atividades que o restante da equipe não tem tempo e nem conhecimento 

para realizar. 

Alinhamento organizacional é citado como FCS na implantação a partir da afirmativa 

de que todos precisam “falar a mesma língua” e, cita ainda, a necessidade de cronograma bem 

definido e acompanhado como FCS. 

A atuação do patrocinador deve ser através do acompanhamento de issues e riscos e 

agilizando a resolução dos mesmos. Além da solução propriamente dita, esta atitude evidencia 

o seu comprometimento com a implantação. 

E3 enxerga como bem sucedida a implantação em função da evolução de indicadores 

de uso. 

Como sugestão de incremento do uso do sistema cita a necessidade de equipe de GM e 

pesquisas de satisfação como ferramenta para identificação de problemas.  

Os pilares alinhamento organizacional e comunicação aparecem claramente como 

fatores críticos de sucesso.  

Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, cultura, mobilização, 

minimizar impactos, comunicação, PMO. 

As respostas estavam parcialmente aderentes as esperadas. 

Há suspeita de que o entrevistado tenha superestimado a importância de GM em 

função do tema do estudo. 
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5.1.4 Entrevista 4 
 
 

Entrevistada quatro (E4) – mulher, 38 anos, pós-graduada em Tecnologia da 

Informação e Gerenciamento de Projetos, graduada em Administração, com experiência 

anterior em projeto de implantação de sistemas. 

E4 afirma que a motivação inicial para a implantação do sistema de informações de 

Saúde e Segurança foi atender a um requisito legal que impactava um estado da região sudeste 

do Brasil. Somado a isto, o lançamento das ações da empresa na bolsa de valores exigia um 

índice específico que um sistema poderia gerar. Em terceiro lugar de importância a gestão de 

S&S dos empregados. 

Como conseqüência da urgência em atender a legislação, E4 afirma que o primeiro 

rollout foi caótico por não ter sido previamente estruturado. Para os seguintes, ações de 

Gestão de Mudança foram tomadas, com mapeamento de usuários, impactos e, a cada nova 

implantação, contava-se com as lições aprendidas do anterior. E4 é firme ao falar da 

importância de ser fazer projeto piloto antes de qualquer implantação. 

 A participação efetiva do patrocinador no projeto é Fator Crítico de Sucesso para 

minimizar resistências. Além deste, mapear processos e envolver / conversar com as pessoas 

são facilitadores. Seguida a esta afirmativa, E4 lamenta que a atuação do patrocinador tenha 

sido falha e omissa ou mesmo inexistente. 

A importância de se ter equipe de GM é justificada pelo fato de ser voltada para as 

pessoas e ter a premissa de olhar para o processo, o projeto como um todo. Exemplifica com o 

depoimento de diretor de TI que relatou não enxergar uma implantação de sistemas sem 

atuação de equipe de GM. 

Como FCS no período da implantação cita comunicação como mais relevante, com 

papéis, responsabilidades e etapas do projeto definidas e explícitas. Complementa a relação de 

FCS com a afirmativa de que os três pilares de GM se misturam e têm graus de criticidade na 

implantação. O alinhamento organizacional mapeia as pessoas para a capacitação, que precisa 

ser bem feita e bem informada. 

A atuação dos patrocinadores é importante e deve priorizar ações e decisões, refletindo 

coerência entre discurso e prática. Para E4, o papel de patrocinador requer tomada de decisão 

para solução aos problemas apresentados. 
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Como resultado da implantação, E4 enxerga que, apesar de ter gerado muitas coisas 

boas, como provocar debates e discussões sobre o tema S&S na empresa e, que é 

inquestionável que informação confiável está disponível em qualquer lugar. 

E4 destaca que o fato de não do uso não estar de acordo com o esperado, é 

conseqüência da falta do desenho do processo no início e da urgência que a empresa sempre 

pede, impedindo o bom planejamento e, conseqüentemente gerando retrabalhos. 

Para incrementar o uso, sugere rever interfaces críticas e reativar os Grupos de 

Usuários.  

Os pilares de GM aparecem claramente como fatores críticos de sucesso.  

Palavras-chave: patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, mobilização, 

minimizar impactos, comunicação, processo 

As respostas estavam aderentes às esperadas. 

 
 
5.1.5 Entrevista 5 
 
 

Entrevistada cinco (E5) – mulher, 46 anos, mestre em Tecnologia da Informação, 

graduada em Análise de Sistemas, com experiências anteriores em projetos de implantação de 

sistemas. 

E5 afirma que a motivação da implantação do sistema é o fato da empresa não poder 

depender das pessoas e suas planilhas despadronizadas, que impossibilitam análises 

comparativas e geração de indicadores. 

E5 fala de um período recente do projeto, onde uma nova gestão assumiu o 

gerenciamento da área de Saúde e Segurança e, conseqüentemente, da implantação do sistema 

e, na visão da mesma, não houve planejamento para mais esta transição dentro do projeto. 

Especialmente porque, na sua percepção, houve a implantação do sistema, mas não a 

mudança de cultura. 

Equipe com profissionais gabaritados e bons influenciadores são citadas como Fatores 

Críticos de Sucesso para minimizar as resistências. Mapear corretamente as pessoas e fazer a 

mobilização adequada, para que elas se sintam incluídas e ouvidas. Um sistema que afeta toda 

a companhia, ainda que algumas decisões tenham que ser topdown, as pessoas precisam ser 

envolvidas adequadamente na fase de planejamento. 

Sobre a importância ou não de ter equipe de Gestão de Mudanças (GM) alocada, E5 

diz que sim, por serem profissionais capacitados para fazer a mudança e diminuir resistências. 
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São profissionais com conhecimento para isso, que não tem e não pretende ter. Cada grupo 

com suas responsabilidades. 

Como FCS durante a implantação, E5 destaca a fase de planejamento. A comunicação 

precisa ser eficiente, e as pessoas envolvidas para executarem as ações demandadas, 

melhorando o uso do sistema. 

A atuação do patrocinador pode minimizar riscos de implantação, na medida em que 

ele entenda o sistema e a cultura que S&S tem na empresa.  

Fazer um projeto piloto, envaidecer as áreas e contagiar as pessoas e, só depois, 

implantar em todo o Brasil.  

Como alternativa para incrementar o uso do sistema hoje, E5 afirma que é preciso ter 

solução para problemas existentes. Dar visibilidade dos produtos que o sistema pode gerar 

resultados. É preciso que se acredite no projeto, isso gera credibilidade. Monitorar o uso e 

subsidiar o patrocinador para ações necessárias junto às áreas. 

E5 não tem clareza dos conceitos de produtos de GM, porém em seu discurso de FCS, 

nas três fases do projeto, giram em torno de ações de GM que, ou fizeram falta no projeto ou 

são citadas como alternativas de incremento do uso do sistema. 

 
 
5.1.6 Entrevista 6 
 
 

Entrevistado 6 (E6) – homem, 45 anos, pós-graduado em Análise de Sistemas, 

graduado em Processamento de Dados, com experiência anterior em projeto de implantação 

de sistemas. 

E6 entende que a motivação da empresa para instalar o sistema foi a carência de 

controles, falta de padronização e confiabilidade. 

Divide a implantação do sistema em duas etapas: a primeira, anterior a instalação do 

software que é objeto deste estudo de caso, junto da implantação do ERP da empresa, onde 

entende que teve boa preparação e muita resistência das áreas. Já na fase de implantação do 

sistema em estudo, o processo de escolha, com demanda das áreas, análise no mercado, visão 

de requisitos de TI, RH, segurança e custos. A escolha foi pelo que oferecia maior 

flexibilidade e aderência aos requisitos de S&S e RH. 

Para E6 Fatores Críticos de Sucesso para minimizar resistências são: o percentual de 

adesão do produto ao processo, possibilidade de melhorias e definições feitas em parceria 

com as áreas. 
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Sobre a atuação do patrocinador, E6 diz que era mal assessorado, apesar de ter 

discurso bom. 

Quanto a ter equipe de Gestão de Mudanças no projeto, afirma que, se ativa, é 

importante para fazer o meio termo entre carência e expectativa do cliente. Com apoio de 

equipe competente de GM, a mudança tende a ser suave. Mapeamento de impactos deve ser 

feito no começo e precisa ter revisões periódicas. Para E6, a equipe de GM possui 

imparcialidade e distanciamento necessários para conduzir o processo. 

E6 elenca como FCS da implantação itens como prazo adequado, treinamentos 

ofertados de acordo com escala dos empregados e recursos humanos suficientes para suportar 

o processo de implantação e a rotina de trabalho, atividades para as quais são remunerados. 

Para minimizar riscos da implantação, E6 entende que os patrocinadores precisam 

acompanhar o processo e dar abertura para que as áreas sugiram melhorias. 

O resultado da mudança, na visão dele começou bem, mas caiu no descrédito, por não 

atender a expectativa que foi gerada no começo do projeto. 

Como proposta de melhoria do uso, cita a solução dos problemas identificados e a 

apresentação de resultados (saídas) gerados pelo sistema. 

Os pilares de GM aparecem claramente como fatores críticos de sucesso.  

Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, 

envolvimento das pessoas, mobilização, minimizar impactos, comunicação. 

As respostas estavam aderentes às esperadas. 

 
 
5.1.7 Entrevista 7 
 
 

Entrevista 7 (E7) – mulher, 35 anos, graduada em Processamento de Dados, com 

experiência anterior em projeto de implantação de sistemas. 

E7 relata que a implantação do sistema de informação de Saúde e Segurança foi 

motivada, primeiro, pelo atendimento de um termo de conduta que estava pendente em 

diretoria da região sudeste do Brasil. A partir daí a busca do sistema no mercado foi focada 

em produto que atendesse, em tempo hábil, o requisito legal. 

Como estrutura para o processo de mudança, foi criado programa excelência em 

recursos humanos, composto pelas frentes de implantação do sistema de RH, de folha de 

pagamento e o sistema de informações de S&S. 
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Os Fatores Críticos de Sucesso para minimizar resistências e da fase de planejamento, 

E7 entende que foi a criação da equipe de Gestão de Mudanças, responsáveis pela interface 

entre usuários finais e equipe de projeto. Atividades como semana de diagnóstico, 

mapeamento de impactos a serem mitigados, roadshow. Ouvir as demandas das áreas e fazer 

a conscientização do que será e do que não será acatado. 

O destaque como FCS na etapa de planejamento é o cuidado entre o que se promete e 

o que se pode atender. É fundamental dar retorno sobre as demandas recebidas. 

Na percepção de E7, o patrocínio foi falho na etapa do planejamento, que deixava a 

responsabilidade sobre o Líder de Implantação de Projetos, que não possui a “força” 

necessária para solucionar algumas situações além de não ter esta responsabilidade. 

E7 afirma que, após a implantação do sistema na empresa, entende uma equipe de GM 

alocada faz toda a diferença, pois é preparada para conhecer o outro lado e mitigar problemas 

identificados. Para E7 a equipe de GM consegue ter um olhar do projeto como um todo, 

enquanto cada um faz a sua parte. 

Como FCS da fase de implantação cita equipe de GM alocada, qualidade do material 

didático. 

Para minimizar riscos da implantação E7 entende que a atuação do patrocinador junto 

da equipe, conhecendo as questões e agindo para minimizar problemas, pode facilitar a 

atuação da equipe do projeto, atuando no mesmo nível hierárquico e conseguindo agregar ao 

projeto. 

O resultado da implantação foi diferente para cada rollout. Esta diferença no resultado 

está associada ao grau de expectativa de cada área. As que não tinham nada ficaram mais 

satisfeitas do que outras, que precisaram abrir mão de ferramentas, que consideravam 

melhores, para atender ao corporativo no uso da ferramenta indicada por eles. 

Como mecanismo para melhorar o uso do sistema, E7 descreve a importância de um 

processo de coach / operação assistida nas unidades. Esta necessidade é reforçada pelo fato de 

ter sido prometido no início e ter sido suprimido para privilegiar a capacitação, porém 

trazendo impactos no uso do sistema. 

Os pilares de GM aparecem claramente como fatores críticos de sucesso.  

Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, 

envolvimento das pessoas, mobilização, minimizar impactos, comunicação. 

As respostas estavam aderentes às esperadas. 
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5.1.8 Entrevista 8 
 
 

Entrevista 08 (E8) – homem, 47 anos, mestrando em economia, graduado em análise 

de sistemas e administração de empresas, com experiências anteriores em projetos de 

implantação de sistemas. 

E8 afirma que a implantação do sistema se deu para que a empresa pudesse fazer uma 

melhor gestão de Saúde e Segurança, tendo informações gerencial e pela possibilidade de agir 

preventivamente. 

Para estruturar o processo de mudança, a empresa implantou um modelo único de 

gestão, com padronização dos registros de acidentes e atendimento médico, e atendendo os 

requisitos das atividades críticas da empresa. 

Por ter uma estrutura de gestão matricial, onde as áreas têm muita autonomia, a forma 

de minimizar resistências é através do envolvimento destas áreas, tomando opiniões e 

construindo, juntos, a forma de atingir a excelência em S&S e cumprir a legislação. 

Como Fator Crítico de Sucesso de implantação de um sistema é conhecer a realidade 

da empresa antes de estruturar qualquer proposta.  

E8 diz que a alocação de uma equipe de Gestão de Mudanças é indispensável, porque 

a implantação de uma ferramenta tem atrelada a ela, mudança de processo e cultura, que 

impacta em todos os pilares de GM. Capacitação demanda estruturação adequada para uma 

empresa, a comunicação deve ser feita com estratégia para atingir todos os níveis -do diretor 

ao operador do sistema. 

FCS da implantação são a capacitação, a mobilização das pessoas em usar esta 

ferramenta e, a resolução de problemas de forma ágil. 

Para minimizar riscos da implantação, a ação preventiva dos patrocinadores é dada 

como importante, pois não perde a credibilidade e impacta pouco no uso. 

Para E8, esta implantação foi de extremos: bem sucedida na questão ferramental e mal 

sucedida na questão do uso. Para ele, a parte bem sucedida foi conseqüência da versatilidade 

do fornecedor e ferramenta para se adequar a realidade solicitada. E, a questão do mal uso, se 

deu pelas sucessivas mudanças na gestão do projeto, que gerou muitas mudanças radicais e 

necessidade de re-capacitação e comunicação – que foram falhas. 

Para incrementar o uso, E8 propõe a retomada dos Grupos de Usuários, aproximar o 

patrocinador da realidade e, ter continuidade da equipe que gerencia o projeto. 

Os pilares de GM aparecem claramente como fatores críticos de sucesso.  
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Palavras-chave: parcerias, patrocinador, gestão de mudanças, treinamento, 

envolvimento das pessoas, mobilização, minimizar impactos, comunicação, PMO, pessoas. 

As respostas estavam aderentes às esperadas. 

 
 
5.1.9 Entrevista 9 
 
 

Entrevista 09 (E9) – mulher, 44 anos, pós-graduada em Higiene Ocupacional, e 

residência médica, graduada em medicina, com experiência anterior em projetos de 

implantação de sistemas. 

De acordo com E9 a implantação se deu por três motivos: necessidade de padronizar 

as questões de Saúde e Segurança, a necessidade de controle e a demanda das áreas por um 

sistema. 

A estruturação da mudança se deu com a estruturação de um programa de excelência 

de recursos humanos, que tinha como um dos eixos, o sistema de S&S. Pela dimensão da 

empresa, decidiu-se pela equipe de GM, para ouvir as pessoas e minimizar as resistências a 

mudanças – que é coisa comum ao ser humano. 

Para minimizar resistências, E9 destaca a importância de se conhecer o processo, ouvir 

das partes interessadas seus problemas e suas boas práticas, discutir, rever processos e, só 

então, propor a implantação. O software não pode ser o que responsável pela mudança do 

processo. É preciso saber muito bem porque mudar, e os benefícios da mudança têm que ser 

maiores que os fatores negativos. Como Fatores Críticos de Sucesso do planejamento, E9 

destaca conhecer bem o processo, conhecer as pessoas e dimensionar bem o tempo. 

A nona entrevistada diz que, de um grau de complexidade / risco de moderado para 

mais, é fundamental ter equipe de Gestão de Mudanças alocada. Porque é muito trabalho, e 

sem equipe voltada para isso, esquece-se uma coisa ou outra, 

Na fase da execução, E9 elenca como FCS: conhecer o porquê da implantação do 

sistema, estar atento a questões de TI, como compatibilidade, flexibilidade e sistema amigável 

e, a capacitação de qualidade. Se a pessoa não for bem treinada, tem dificuldades e resiste ao 

sistema. 

O envolvimento direto do patrocinador tende a minimizar riscos da implantação, pelo 

acompanhamento dos resultados e do dia a dia do projeto. 

Para E9, o projeto foi razoavelmente sucedido. A ferramenta está disponível mas com 

baixo uso. Este resultado é atribuído ao pouco poder dado a equipe de implantação...  Abriu-



 

 

72

se espaço para críticas antes do uso estar consolidado. Faltou patrocínio e flexibilidade na 

capacitação. A área responsável pela capacitação na empresa “jogou contra” o projeto. 

 
 
5.2 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ENTREVISTAS 
 
 

Foram realizadas nove das dez entrevistas programadas em função de afastamento 

médico de um dos entrevistados selecionados para a amostra, destes foram seis mulheres e 

três homens (Figura 11). Todos com atuação formal no projeto ao longo de sua execução. 
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33%

67%
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FIGURA 11 – Gênero dos entrevistados 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A idade média dos entrevistados é de trinta e nove anos e o tempo médio de 

experiência de trabalho de quinze anos e meio. 

A impressão inicial formada na análise comparativa das entrevistas é de que a empresa 

tomou a decisão pela implantação do sistema de informações de Saúde e Segurança sem ter 

clareza do por que. E esta clareza é vista na revisão da literatura com um dos fatores críticos 

para que uma mudança organizacional seja efetiva. Este percepção é conseqüência da 

variedade de respostas apresentadas, onde a única repetição foi a necessidade de padronização 

e a possibilidade de melhor gestão das informações de Saúde e Segurança. O histórico da 

decisão e primeiros passos estão fragmentados estão apenas na memória de algumas pessoas, 

sem registro. 

Este fato indica também processo de comunicação falho, o que pode ter influenciado 

as etapas posteriores. 
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A estruturação do processo de mudanças é outro ponto que apresenta respostas 

diversas, ainda que não sejam divergentes. 

A mais completa delas, relata um período anterior à escolha do sistema implantado, 

onde as primeiras necessidades foram atendidas legais. Outro entrevistado fala de uma etapa 

onde foram padronizados procedimentos de registro de acidentes e atendimento médico. Um 

terceiro cita a criação de um programa de excelência em recursos humanos, cuja implantação 

do sistema de saúde e segurança era um dos projetos. Outros apontavam a estruturação da 

mudança como a fase de identificação do produto no mercado e ainda a criação / alocação de 

equipe de Gestão de Mudanças para conduzir o processo. Novamente tem-se indicativos de 

que não houve uniformidade das informações, indicando falta de clareza. 

Com relação aos Fatores Críticos de Sucesso para minimizar resistências, a análise nos 

mostra a importância de se conhecer a realidade da empresa antes do planejamento, a 

necessidade de patrocínio efetivo, e ações de Gestão de Mudanças, dando confiabilidade a 

implantação. 

Nota-se no discurso da amostra uma tendência a apontarem a importância de mapear a 

real necessidade do usuário final. Porém, o usuário final não gerou a demanda da implantação, 

e sim foi o protagonista de uma mudança deliberada pelo corporativo. Deste modo, entende-se 

como FCS o mapeamento dos processos antes da etapa de planejamento, para refletir a 

realidade operacional. 
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FIGURA 12 – Etapas sugeridas para o planejamento 
 

Fonte: Autoria própria. 

Na análise geral Fatores Críticos de Sucesso para a fase de planejamento são 

complementares aos destacados para minimizar resistências. São citados o conhecimento da 

realidade das áreas impactadas, governança bem estruturada e comunicação efetiva. 

A questão que trata como a atuação dos patrocinadores afeta a etapa do planejamento 

apresentou resultados semelhantes. O discurso é recorrente e destaca a importância de 

patrocinador com conhecimento das necessidades, benefícios e dificuldades que precisam ser 
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transpostas para o andamento do projeto. É também recorrente o relato de que a atuação do(s) 

patrocinador(es) foi falha ou inexistente na etapa de planejamento. 

A análise da fase de execução começa tratando da importância de um projeto de 

implantação de sistema contar com equipe de Gestão de Mudanças alocada. Ainda que graus 

de consciência diferentes, as respostas são convergentes. Todos os respondentes entendem 

que a alocação de equipe de GM deve ser considerada. O porquê das respostas apresenta 

variações, não só na intensidade da necessidade como na explicitação dos motivos. 

Características como imparcialidade e perfil profissional adequado para cuidar do “todo” é a 

justificativa reincidente. Atenção para que a comunicação e capacitação sejam feitas de 

maneira adequada também são explicitadas no discurso dos entrevistados. 

As questões referentes ao pilar de alinhamento organizacional surgem quando 

explicitam importância de envolvimento, mapeamento de impactos e usuários, mas as pessoas 

não têm a clareza de sua aplicação no projeto como tem com relação as atribuições de 

capacitação e comunicação.  

Os Fatores Críticos de Sucesso da fase de execução de um sistema de informações, em 

sua maioria são os mesmos considerados na fase anterior. O que aponta coerência das 

respostas, uma vez que, em tese, a execução deve refletir o que foi definido na fase anterior. 

Os FCS citados mais vezes são os que tratam de patrocínio e comunicação efetivos. 

Ações de mobilização (que na maior parte dos casos estão contidas nas de comunicação) 

foram citadas pelas pessoas com mais conhecimentos sobre as atribuições de Gestão de 

Mudanças. A adoção de uma unidade piloto foi citada como útil por permitir ajustes e 

minimizar impactos para as demais. Capacitação de qualidade, governança do projeto 

definida, prazos factíveis e disponibilidade de recursos também são listados como Fatores 

Críticos de Sucesso da etapa de execução. Um entrevistado citou ainda, a importância de se 

preocupar com a infra-estrutura de informática e com a interface do sistema ser amigável ao 

usuário. 

De acordo com a análise comparativa, a atuação dos patrocinadores pode minimizar 

riscos da implantação através da coerência entre seu discurso e prática, acompanhamento do 

projeto e a possibilidade se antecipar a problemas futuros ou, apresentar soluções para os 

existentes, dando agilidade ao projeto e mantendo a credibilidade dos usuários finais. Houve 

em todas as entrevistas um misto de como deveria ser e como foi, onde, no segundo caso, 

listavam as falhas cometidas pelos patrocinadores do projeto em questão. 

A análise comparativa da fase de acompanhamento é também coerente de respostas 

dos entrevistados. 
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O resultado da implantação foi analisado pelos entrevistados sob duas perspectivas: 

técnica e o comportamental. 

Sob o ponto de vista técnico, o resultado foi considerado satisfatório, uma vez que o 

sistema está implantado em toda a empresa, nos cinco estados brasileiros onde estavam 

previstos. Porém, quando a análise é feita sob a perspectiva de uso, e, portanto de 

comportamento, o resultado é enxergado com não satisfatório. Houve a implantação, mas não 

a mudança de cultura e esta afirmativa é representada pelo baixo uso do sistema associado ao 

grau de insatisfação. 

Os porquês destes resultados reforçam coerência das respostas anteriores, pois são 

resultantes da falta de ações que foram listadas como Fatores Críticos de Sucesso nas etapas 

de planejamento e execução. 

Novamente a falha do patrocínio deste projeto é apontada como uma das responsáveis 

pelo mau desempenho, assim como a ausência de mapeamento / conhecimento da realidade 

operacional como atividade anterior a implantação e, até mesmo, da escolha da ferramenta. O 

envolvimento das áreas usuárias no processo de planejamento e execução teria sido 

fundamental para um resultado comportamental efetivo. 

A fragmentação do processo também surge como responsável pelo resultado. A gestão 

da implantação teve muitos “donos” e com isso muitas mudanças. Todas elas tomadas a 

revelia da área operacional, que era apenas informada do que havia sido alterado, sem seu 

envolvimento e sem análise da realidade. 

A baixa flexibilidade no processo de capacitação também foi listada como item que 

contribuiu para o baixo uso do sistema. 

Mais uma vez demonstrando coerência nas respostas, a proposta dos entrevistados 

para incrementar o uso do sistema após sua implantação é reativar os Grupos de Usuários. 

Grupos de usuários são encontros presenciais, bimestrais ou trimestrais, com representantes 

das áreas de S&S que tiveram implantação do sistema, onde discute-se melhorias e 

adequações necessárias para que o sistema possa atender as necessidades operacionais e gerar 

os resultados esperados pelos gestores das áreas e corporativos. Após os encontros, as 

demandas são analisadas pelo corporativo e comunicadas aos usuários-chave. As aceitas 

entram no plano de ação com prazo de entrega e, as não aceitas, são justificadas, dando total 

transparência do processo decisório.  
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6 CONCLUSÃO 
  
 
Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de analisar a relação entre gestão de 

mudanças e fatores críticos de sucesso da implantação de sistema de informações sob a 

perspectiva da equipe condutora do projeto, em implantação de sistema na área de Saúde e 

Segurança para empresa de mineração brasileira, de grande porte.  

Entende-se que o estudo atingiu aos objetivos propostos uma que vez foi feita pesquisa 

de campo para buscar a percepção da equipe de implantação projetos, sobre a atuação 

estruturada de gestão de mudanças (sob os pilares de alinhamento, comunicação e capacitação 

organizacional) como fator crítico de sucesso de projeto de implantação de sistema de saúde e 

segurança trouxe respostas relevantes para o tema. 

Para sustentar o objetivo geral, foram atingidos os objetivos específicos de revisão da 

literatura sobre os temas: gestão e mudança, resistência a mudanças, patrocínio / liderança, 

condução / implantação da mudança, modelo de implantação suportado pelos pilares de 

alinhamento organizacional, comunicação e capacitação. O último objetivo especifico 

atingido foi a revisão da literatura sobre fatores críticos de sucesso. A revisão de literatura é 

encerrada com o tema atuação de consultorias nos processos de mudanças. Os principais 

autores foram Luecke e Rockart para os pilares de gestão de mudanças e fatores críticos de 

sucesso, respectivamente. 

Além dos objetivos acima, foi atingido ainda o objetivo referente à metodologia de 

pesquisa. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, e buscou 

compreender o grupo específico de implantação do projeto da área de saúde e segurança. 

Foram realizadas entrevistas com roteiro estruturado, que foram gravadas e transcritas para 

análise. A amostra foi composta por nove entrevistados, com representatividade dos diversos 

atores do processo de mudança analisado, com atuação em momentos diferentes da 

implantação. 

A análise das entrevistas individuais e comparativa converge com o que diz a literatura 

estudada, sobre a fundamental importância do patrocínio em todas as etapas do processo de 

mudança. Com acompanhamento da realidade de projeto o patrocinador tem a possibilidade 

de se antecipar e evitar riscos de implantação e/ou agilizar a solução de outros que ocorram. 

Esta conclusão é tirada não só por situações onde o patrocínio efetivo foi responsável por 

ações bem sucedidas quanto em situações sem êxito que poderiam ter sido minimizadas por 

um patrocínio efetivo. 
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A atuação de consultoria especializada em gestão de mudanças, na visão dos 

entrevistados no estudo de caso, é vista como relevante em um processo de mudanças. As 

justificativas para esta conclusão estão claras na fala das pessoas e justificadas através de 

narrativas relativas a especialização das pessoas no que diz respeito a alinhamento 

organizacional, comunicação e capacitação. A relevância desta consultoria é ainda, pela visão 

global do projeto, ultrapassando as especificidades técnicas sob responsabilidade de demais 

atores. A isenção e distanciamento também agregam na atuação desta equipe. 

 De acordo com a análise das entrevistas, pode-se concluir que a relação de fatores 

críticos de sucesso da implantação de sistema de informações de Saúde e Segurança conta 

com os itens que se seguem. A presença de patrocinador com clareza dos objetivos, benefícios 

da implantação do sistema, conhecimento dos processos da área impactada, se associados à 

participação ativa nas reuniões de acompanhamento são ações e atitudes críticas para o 

sucesso do projeto. 

Os pilares de gestão de mudanças discutidos na revisão da literatura e investigados na 

pesquisa qualitativa foram listados como fatores críticos de sucesso, e respondem ao objetivo 

geral deste estudo. Situações referentes aos pilares de comunicação e capacitação são 

descritas com maior grau de consciência como crítico ao sucesso da implantação. As ações de 

alinhamento organizacional são vistas como críticas, mas os entrevistados não associam a 

ação ao alinhamento organizacional. Atividades de comunicação e capacitação são mais 

tangíveis para as pessoas. A necessidade de envolvimento dos impactados desde o início do 

planejamento é, claramente, um fator crítico de sucesso de implantação de sistema de 

informações. 

A partir deste estudo percebe-se que as pessoas envolvidas em projetos de implantação 

de sistema enxergam esta atuação da consultoria como fator crítico de sucesso. Nota-se ainda 

que, mesmo que não tenham consciência das possibilidades trazidas por este suporte, 

percebem valor, mas por falta de conhecimento, não associam sua necessidade ao escopo de 

atividades de gestão de mudanças. 

A constante das mudanças, adaptativas ou de ruptura, demanda das empresas preparo 

para conduzi-las com agilidade e de forma amena. Esta realidade carece da atuação de equipe 

especializada em gestão de mudanças, que possa se concentrar mais no processo de gestão 

desta mudança do na parte técnica que está em transformação. 

A parceria deste grupo e da equipe técnica facilita, não na implantação em si, mas na 

transformação organizacional associada a mesma e dá a ela a sustentabilidade necessária para 

justificar o investimento da empresa. 
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Este estudo é uma forma ordenada de explicitar os benefícios da atuação de gestão de 

mudanças a partir da análise dos fatores críticos de sucesso da implantação de projetos de 

implantação de sistemas em organizações. 

 Para trabalhos futuros sugere-se uma análise comparativa de boas práticas e principais 

dificuldade de projetos de implantação de sistemas com e sem suporte especializado de 

consultoria de gestão de mudanças. A revisão de literatura deste estudo deve considerar o 

tema de gerenciamento de projetos com a definição da governança de projeto e atuação do 

Project Management Office (PMO). Para obter resultados mais precisos, sugere-se ainda o 

uso de software text mining para análise dos resultados. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A – Coleta de Dados - Roteiro de entrevista 
 
ANEXO B – Roteiro Estruturado de Entrevista 
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COLETA DE DADOS - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
Esta entrevista é dividida em etapas: 
 
I - Pesquisador (a) questiona se o entrevistado(a) conhece os conceitos de Gestão de 
Mudanças e de Fatores Críticos de Sucesso e apresenta aos mesmos definição de Fatores 
Críticos de Sucesso e Gestão de Mudanças, com os três pilares usados . 
 
 Idade: 

 Formação acadêmica:  

 Função atual: 

 Tempo de trabalho: 

 Papel exercido no projeto: 

 Experiência anterior em implantação de sistema? 

 Se sim para resposta anterior, qual seu papel (patrocinador, agente ou protagonista da 

mudança)? Em quais papéis: 

 É da empresa ou de parceiro:  

 Data:  

 Início:   Término:  

 Tipo: (    ) Presencial (   ) Telefone (    ) Email    (    ) Skype  

 
 
II- Características do entrevistado, preservando a sua identidade. 
 
Dados do Entrevistado E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Idade           
Formação acadêmica           
Função atual           
Tempo de trabalho           
Papel exercido no projeto           
Experiência anterior em 
implantação de sistema 

          

Se sim, em que papel           
Trabalha na empresa ou em 
parceiro para a implantação 

          

Forma da entrevista           
Data           
Duração           
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II - Após o nivelamento conceitual, a entrevista será dirigida com perguntas ordenadas de 
acordo com o fluxo natural da implantação (planejamento, execução e acompanhamento) e de 
acordo com objetivos específicos do trabalho. 
 
 

Planejamento 
Objetivos 

Específicos 
Roteiro Objetivo da 

Pergunta 
Resposta Esperada 

OE1 Por que a empresa 
decidiu implantar o 
sistema de S&S? 

Se a empresa tinha 
clareza da dispersão, 
da falta de 
padronização e 
controles e da 
necessidade de 
vencê-la 
 

Para ter controle único 
da sua gestão (que 
antes era dispersa) de 
S&S e ter a 
possibilidade de 
minimizar acidentes de 
trabalho e promover a 
saúde de seus 
empregados 

OE1  Como a empresa se 
estruturou para gerir 
o processo de 
mudança? 
 

Entender as etapas 
cumpridas entre a 
constatação da 
necessidade e o inicio 
da implantação 

Analise dos produtos 
disponíveis no 
mercado, alocação de 
equipe de GM, 
mapeamento dos 
processos existentes na 
operação e plano de 
ação para tratamento 
dos impactos 
identificados  

OE1 e OE2 e OE3 Quais os fatores 
críticos de sucesso 
para minimizar 
resistências? 
 

Buscar entender quais 
ações / pilares de GM 
são citados como 
Fatores Críticos de 
Sucesso pelos 
entrevistados 

Atuação dos 
patrocinadores, 
envolvimento dos 
impactados, 
conhecimento da 
realidade operacional 

OE1 e OE2 e OE3 Quais são os fatores 
críticos de sucesso 
para a etapa de 
planejamento da 
mudança? 

Buscar relação entre 
como a empresa se 
planejou para a 
mudança (pergunta 2) 
e como as pessoas 
acreditam que seria a 
forma ideal 

Envolvendo os 
protagonistas da 
mudança desde o 
inicio, para maior 
aderência; clareza e 
transparência dos 
motivadores da 
mudança e das 
possibilidades de 
ajustes futuros 
(customizações / 
parametrizações de 
sistema) 

OE1 e OE2 e OE3 Como foi a atuação 
dos patrocinadores na 
etapa de 
planejamento? 

Entender como 
atuação dos 
patrocinadores da 
mudança foi 
percebida pelos 
envolvidos no 
processo de mudança 
na etapa inicial 

Relatos de atuação 
relevante ou da falta 
dela e suas 
conseqüências para o 
andamento das etapas 
subseqüentes 
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Execução 
Objetivos 

Específicos 
Roteiro Objetivo da 

Pergunta 
Resposta Esperada 

OE1 Você entende que um 
projeto de 
implantação de 
Sistema de 
Informação deve ter 
equipe de Gestão de 
Mudanças alocada?  
Por que? 

Entender se a equipe 
de implantação 
enxerga os ganhos de 
uma gestão da 
mudança bem 
estruturada e 
conduzida por 
pessoas com 
expertize para esta 
atividade 

Para ter o 
distanciamento 
necessário para 
coordenar a mudança 
de forma imparcial e 
com a visão de todo o 
processo e não apenas 
de partes especificas; 
para cuidar das pessoas 
e da visão global, 
analisando impactos 

OE1 e OE2 Quais são os fatores 
críticos de sucesso 
durante a implantação 
de sistema de 
informações? 

Ver se os pilares de 
gestão de mudanças 
(alinhamento 
organizacional, 
comunicação e 
capacitação) são 
percebidos como FCS 

Patrocínio dos líderes 
na mudança 
(mobilização); 
comunicação e 
mapeamento correto 
para treinamento 

OE3  Como os 
patrocinadores do 
processo podem atuar 
para minimizar riscos 
da implantação 

Perceber quais as 
situações a atuação 
dos patrocinadores 
líder foi mais crítica 
(pela presença ou 
pela falta dela)  

Relatos de solução de 
problemas e reforço da 
importância daquele 
compromisso para o 
desempenho da 
empresa / área 
impactada 

Acompanhamento 
Objetivos 

Específicos 
Roteiro Objetivo da 

Pergunta 
Resposta Esperada 

OE1 e OE3 Como você avalia o 
resultado da 
mudança? Bem ou 
mal sucedido? 

Ver a percepção das 
pessoas sobre o 
trabalho realizado e o 
saldo deste esforço 

Foi bem sucedida mas 
com falhas em 
determinados pontos (e 
o relato deles) 

OE1 e OE3 Porque você acha que 
a implantação teve 
este resultado? 
 

Ver, independente da 
resposta, se a 
justificativa contém 
questões relacionadas 
aos pilares de gestão 
de mudanças e sobre 
a atuação dos líderes 

Respostas com relatos 
da atuação da 
liderança, 
envolvimento das 
pessoas, aderência a 
fase de planejamento, 
capacitação e 
expectativas das 
pessoas. 

OE1 Quais as medidas 
deveriam ser tomadas 
para maximizar o uso 
do sistema na 
empresa 
 

Ver se o incremento 
do uso do sistema 
poderia ser proposto 
com ações que 
deveria ser realizadas 
nas etapas anteriores 

Envolvendo e ouvindo 
as necessidades das 
áreas impactadas e 
simplificando o uso da 
ferramenta 
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ROTEIRO ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

CONCEITOS 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS) 

“Fatores críticos de sucesso são, para qualquer negócio, o número limitado de áreas 

nas quais os resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo de 

sucesso para a organização. Eles são as poucas áreas chave em que as ‘coisas têm que andar 

bem’ para o negócio prosperar. Se os resultados nessas áreas não forem adequados, os 

esforços da organização para o período ficarão abaixo do desejado” (Rockart, 1979:85). 

 Os FCS, de acordo com Rockart (1979), sustentam a realização de metas 

organizacionais. Estas metas representam o ponto final que a organização espera alcançar, e 

os fatores críticos de sucesso dizem respeito às áreas nas quais a boa performance é necessária 

para que a realização de tais metas seja assegurada. Resultados satisfatórios nestas áreas irão 

assegurar uma performance competitiva de sucesso tanto para os indivíduos como para os 

departamentos e organizações. 

 

GESTÃO DE MUDANÇAS 

Gestão de Mudanças é o processo pelo qual as empresas passam para enfrentar 

desafios e aproveitar oportunidades de incrementar processos e amadurecer no seu estilo de 

gestão.  

A de gestão de mudanças é uma abordagem proativa e estruturada para suportar 

mudanças organizacionais através de programas estruturados. A estruturação atua por meio de 

ações preventivas para minimização de riscos e resistências inerentes a todos os esforços de 

mudanças.   

 

DADOS DO ENTREVISTADO:  

 Idade: 

 Formação acadêmica:  

 Função atual: 

 Tempo de trabalho: 

 Papel exercido no projeto: 

 Experiência anterior em implantação de sistema? 
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 Se sim para resposta anterior, qual seu papel (patrocinador, agente ou protagonista 

da mudança)? Em quais papéis: 

 É da empresa ou de parceiro:  

 Data:  

 Início:   Término:  

 Tipo: (    ) Presencial (   ) Telefone (    ) Email    (    ) Skype  

 
PERGUNTAS: 

 
 

FASE I: PLANEJAMENTO 
 

1. Por que a empresa decidiu implantar o sistema de S&S? 
 
2. Como a empresa se estruturou para gerir o processo de mudança? 

 
3. Quais os fatores críticos de sucesso para minimizar resistências? 

 
4. Quais são os fatores críticos de sucesso para a etapa de planejamento da mudança? 

 
5. Como foi a atuação dos patrocinadores na etapa de planejamento. 

 
 
FASE II: EXECUÇAO 
 

6. Por que um projeto de mudanças deve ter equipe de GM alocada? 
 

7. Quais são os fatores críticos de sucesso durante a implantação de sistema de 
informações? 

 
8. Como os patrocinadores do processo podem atuar para minimizar riscos da 

implantação? 
 

 
FASE III: ACOMPANHAMENTO 
 

9. Como você avalia o resultado da mudança? Bem ou mal sucedido? 
 

10. Porque você acha que a implantação teve este resultado? 
 

11. Quais as medidas deveriam ser tomadas para maximizar o uso do sistema na empresa 
 
 


