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Resumo 

No cenário atual, as mudanças organizacionais ocorrem de forma mais rápida e constante 

em função do contexto econômico, político, social e tecnológico. As empresas se veem 

obrigadas a se adaptar para manter-se viva em um mercado cada vez mais competitivo. A 

resistência à mudança organizacional por parte dos indivíduos é reconhecida como uma 

resposta inevitável e um fator importante que pode influenciar no sucesso ou fracasso de 

qualquer mudança. Assim, torna-se necessário conhecer as estratégias que norteiam a 

Gestão de Mudanças. As empresas em conjunto com suas áreas de Recursos Humanos 

precisam desenvolver ações que auxiliem na gestão de conflitos, desenvolvimento de 

liderança, estimulo a criatividade, estimulo ao trabalho em equipe e várias outras 

ferramentas que levem ao sucesso e à consolidação das transformações. Essa revisão 

bibliográfica tem como objetivo trazer à tona os desafios enfrentados pelas organizações em 

seus processos de mudanças e apresentar alguns agentes e estratégicas que irão apoiar a 

empresa a criar uma Gestão de Mudança transparente e eficaz, transformando resistência 

em comprometimento e engajamento. 
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Abstract: 

Currently, organizational changes occur faster and more consistently due to the economic, 

political, social and technological context. Companies are forced to adapt to stay alive in an 

increasingly competitive business Market. Resistance to organizational change by individuals 

is recognized as an inevitable response and an important factor that can influence the 

success or failure of any change. Therefore, it becomes necessary to know the strategies 

that guide Change Management. The companies together with their Human Resources areas 

need to develop actions that help in the management of conflicts, leadership development, 

stimulation of creativity, stimulation of teamwork and several other tools that lead to the 

success and consolidation of transformations. This bibliographic review aims to bring tthe 

challenges faced by organizations in their change processes and to show some agents and 

strategies that will support the company to create a transparent and effective Change 

Management, transforming resistance in commitment and engagement. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a sobrevivência em um mercado competitivo as organizações precisam manter-se em 

constante evolução, buscando maneiras eficientes para melhorar a entrega de seus produtos 

e/ou serviços e assim fidelizar clientes e satisfazer seus stakeholders. É através dessas 

necessidades que surgem os projetos. 

Desde os primórdios da civilização projetos veem sendo realizados, como exemplo podemos 

nos lembrar da construção das pirâmides do Egito, que aconteceu após 2780 a.C. Após isso, 

na última metade do século XIX, com a Revolução Industrial, percebeu-se uma grande 

transformação na estrutura econômica e o desenvolvimento do capitalismo industrial, 

levando a necessidade de uma reforma na maneira de gerir uma organização. Mas foi após 

a II Guerra Mundial que as relações humanas começaram a ser integradas à administração 

das organizações e consequentemente ao gerenciamento de projetos, trazendo assim novas 

ferramentas e técnicas que ofereceram maior controle aos gestores (TORREÃO, 2005). 

Assim novas técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos foram difundidas entre 

gestores, permitindo o desenvolvimento de projetos em um cenário de mudanças rápidas. 

Hoje, a gestão de projetos vem se fortalecendo cada vez mais. As organizações enxergam 

a necessidade de gerenciar e investir em projetos para garantir o sucesso de seus produtos 

e serviços (TORREÃO, 2005). 

Apesar de, nos últimos tempos, os avanços em metodologias na gestão de projetos serem 

em grande proporção, ainda temos relatos de projetos que chegam ao fim com objetivos não 

alcançados, prazos não cumpridos, escopos não atendidos que afetam tanto a satisfação 

dos stakeholders quanto o avanço da empresa. Isso se dá por vários motivos, mas entre 

todos os problemas que envolvem a gestão de projetos um deles é pouco abordado, a falta 

de atenção à Gestão de Mudanças, ou, em outras palavras, o cuidado com as pessoas 

envolvidas nas mudanças e seus medos, inseguranças e dúvidas. 

A mudança em processos, políticas, tarefas e sistemas podem parecer fáceis se vistas de 

uma forma prática, porém atrás de todas essas transições existem seres humanos e suas 

perspectivas, suas particularidades e sentimentos.  
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A importância da Gestão de Mudanças ainda é pouco entendida pelos gestores de grandes 

organizações, e isso deve ser abordado e estudado para que projetos futuros consigam obter 

sucessos e que esses possam ser sustentados de forma que as pessoas envolvidas estejam 

sempre integradas e sintam que fazem parte desse sucesso, proporcionando a empresa 

mais engajamento dos colaboradores, mais valor, mais criatividade, superando metas e 

inovando continuamente. 

1.1  PROBLEMA 

Como a Gestão de Mudanças (Fator Humano) pode contribuir para o sucesso em projetos 

estratégicos nas organizações? 

1.2  OBJETIVO GERAL 

Analisar quais são os desafios das organizações quanto a resistência dos colaboradores às 

mudanças e assim identificar quais medidas podem ser tomadas para minimizar essa 

resistência, ampliando as chances de sucesso nos projetos e aumentando o engajamento 

das pessoas para com os objetivos da empresa. 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Trazer um breve histórico dos desafios da Gestão de Projetos quanto as mudanças 

exigidas pelo mercado. 

 Analisar a importância do comprometimento humano na gestão de projetos. 

 Descrever quais as principais resistências dos seres humanos quanto à mudança. 

 Propor medidas que auxiliam a Gestão de Projetos no que tange o cuidado com o ser 

humano, como estratégia para alcançar grandes resultados. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS E SEUS DESAFIOS 

As mudanças organizacionais não são um assunto novo na literatura empresarial, a 

novidade é a velocidade e a regularidade com que as organizações têm sido submetidas à 

essas mudanças (PINTO e LYRA, 2009). Segundo RONDEAU (1999) as organizações 

mudam devido a mudança constante na gestão organizacional. Essas mudanças são 
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caracterizadas pelo surgimento de novas ferramentas e tecnologias e também pela evolução 

dos pensamentos estratégicos em administração e gestão de empresas. Além disso, o 

comportamento dos clientes, cada vez mais exigentes em alcançar produtos/serviços mais 

eficazes e com alto valor agregado também pode levar as empresas a tomar medidas que 

levam à mudança. 

As mudanças organizacionais podem ser melhor entendidas conforme definição de Wood 

Jr. (1995, p. 190): “Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana ou de qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes 

ou em conjunto da organização”. Fatores externos e internos podem afetar diretamente ou 

indiretamente o funcionamento de uma organização. Dos fatores externos causadores de 

mudanças entende-se como a instabilidade econômica, oscilações de mercado, 

concorrência, questões políticas, entre outros. Já no âmbito interno, as mudanças podem 

partir da alta administração como estratégia de reformulação nos objetivos da empresa, 

introdução de novos processos, novos produtos, novos sistemas de gerenciamento e 

mudança nas pessoas e na cultura da organização que provoca alterações nos 

comportamentos, atitudes, expectativas, aspirações, necessidades, que afetam a cultura 

organizacional (SILVA, ARAUJO e VAZ, 2009). Esse último tipo de mudança citado, cultural 

e comportamental, se bem trabalhado, proporciona um compromisso e um empenho das 

pessoas durante todo o processo, favorecendo muito o sucesso. 

A sobrevivência de uma empresa precisa que ela esteja apta a responder às mudanças 

impostas pelo mercado em que se encontra. Novas leis, novas concorrências, alterações na 

produção de seus fornecedores ou quando qualquer outra mudança ocorre, a organização 

precisa responde-las de alguma forma (SANTOS, 2014). Mas o processo de mudança é 

muito mais amplo que uma simples adaptação às questões ambientais. A mudança 

estratégica é também um processo que provoca modificação na organização de recursos e 

de poder dentro da empresa (PEREIRA, 2000).  

Para se promover um processo de mudança organizacional eficaz, este deve basear-se em 

estratégias consistentes que além de serem fiéis aos objetivos organizacionais, respeitem a 

cultura da organização e também as pessoas envolvidas. Entretanto, o que se tem percebido 

é que as organizações estão impacientes, ansiosos por melhorias no cenário econômico e 

estão atropelando processos com a urgência de mudanças. E é a partir daí que começa um 
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dos maiores desafios enfrentados no processo de mudança, a resistência das pessoas à 

mudança. 

A resistência é qualquer comportamento que tente manter um certo status quo, ou seja, que 

persista relutante a mudança, como um estado de inércia (MAURER,1996; RUMELT, 1995; 

CONNER 1995). Isso ocorre porque muitos indivíduos buscam por um certo nível de 

elevação e ao chegar a esse nível querem se manter ali, persistindo no equilíbrio e qualquer 

perturbação pode afetar o seu comportamento.  

Há diversos tipos de reações de um indivíduo diante das mudanças organizacionais. Para 

alguns, a mudança pode trazer satisfação, alegria, motivação, sentimento de trabalho bem 

feito, mas para outros traz tristeza, insegurança, desânimo, dor e até mesmo humilhação. Já 

alguns indivíduos se mantem indiferentes à mudança. Diante dessas reações e sentimentos 

pode-se entender que a resistência à mudança organizacional se deve a ligação que esses 

indivíduos fazem entre a mudança e o impacto pessoal que ela pode lhes trazer, alimentando 

assim frustrações, ansiedade e incertezas que leva ao declínio drástico da produtividade. 

Existem uma variedade de causas relacionadas a resistência a mudança na literatura. 

Zander (1950) aponta algumas, como: ausência de clareza para com os colaboradores (a 

comunicação bem feita é imprescindível para o sucesso de uma mudança organizacional, 

caso as informações sejam repassadas de forma incompleta, os colaboradores podem reagir 

de forma negativa ao projeto); assimilação correta sobre os motivos das mudanças (alguns 

indivíduos vão receber as informações completas, corretas, porém caso elas não estejam 

de acordo com o que esperavam, eles vão corrompe-la); pressão à adaptação instantânea 

(líderes e gestores podem pressionar seus colaboradores para que eles se adaptem com 

urgência aos novos padrões. Mudanças impostas a força, gera resistência); a falta de 

inclusão dos colaboradores nas comunicações (comunicações com o uso dos verbos na 

primeira pessoa do singular, pode causar insatisfações ao passo que os colaboradores 

podem se sentir excluídos do processo de mudança). Outros autores citam medo do 

desconhecido, insegurança, fatores econômicos também como motivos pelos quais os 

colaboradores resistem às mudanças organizacionais (Robbins,2002). 

A resistência possui inúmeras causas e fontes que estão associadas a objetivos individuais, 

culturas e sentimentos diferentes, objetivos e interesses diversos que vão afetar a percepção 

e conduta de cada indivíduo diante das alterações impostas. 
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A organização necessita de mudanças contínuas para se manter viva no mercado, porém 

essas mudanças devem ser conduzidas de uma forma que atenda as expectativas da 

empresa, mas também que respeite e envolva todo que de alguma forma serão envolvidos 

no processo, evitando assim que os indivíduos não se motivem e vejam a mudança de uma 

forma negativa, resistindo a cooperar e as vezes até mesmo boicotando o projeto.  

2.2  A IMPORTÂNCIA DO FATOR HUMANO NO SUCESSO DE PROJETOS 

As pessoas são essenciais em qualquer projeto organizacional. São essas pessoas que 

coordenam, executam, implementam e com os resultados também são impactadas. Em 

todas as fases de um projeto, desde seu planejamento até a conclusão, indivíduos são os 

responsáveis por elaborar, executar, implantar e controlar processos e atividades. Para que 

se conquiste o sucesso do projeto, as pessoas precisam estar totalmente integradas e a 

comunicação seja efetiva. Dessa forma, o fator humano é imprescindível em todo o processo 

de mudança organizacional. Grande parte dos fracassos na tentativa de mudar ocorre por 

haver número muito pequeno de pessoas comprometidas com a mudança (SENGE, 1999).  

As pessoas são peça chave do processo de mudança, por isso a empresa necessita de uma 

política de gestão de pessoas que estimule a mudança e divulgue a visão para que todos 

tenham ciência do que a empresa espera dos seus funcionários. Diante disso, na gestão de 

mudança se faz necessário gerenciar e integrar pessoas que serão de alguma forma 

envolvidas no processo de mudança. O desafio do administrador é criar o ambiente e as 

oportunidades motivadores, que levem seus colaboradores a executarem suas atividades 

em direção aos objetivos empresariais e, ao mesmo tempo, satisfazer suas necessidades 

individuais. 

2.3  A GESTÃO DE MUDANÇAS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

A Gestão de Mudanças pode ser considerada o caminho eficaz para a transformação de 

uma organização, com foco em manter ou melhorar sua eficiência por meio do 

gerenciamento em todo o processo de mudança de uma organização (SANTOS, 2014). 

Segundo ANDERSON e ANDERSON (2001), a Gestão de Mudanças tem seu objetivo 

direcionado a três elementos: o conteúdo, que corresponde ao “o que” deve mudar; as 

pessoas, que envolve os indivíduos que vão executar, implementar e gerenciar o processo, 
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e seus sentimentos, emoções, comportamentos e etc; e por fim os processos, que 

corresponde as ações que promoverão as mudanças no conteúdo e também nas pessoas.  

Na Gestão de Mudança além de se identificar o que precisa ser mudado e como realizar 

essa mudança, deve ser abordado as relações interpessoais como comunicação, motivação, 

treinamento e desenvolvimentos dos indivíduos envolvidos no processo. Para que um 

processo de mudança seja eficiente e consiga se manter após a sua conclusão é necessário 

que todos os indivíduos envolvidos, sejam eles gerentes, diretores, colaboradores e 

stakeholders, estejam cientes e comprometidos com todo o projeto. Por isso as ações que 

envolvem compartilhamento de informações, através de comunicações e treinamentos, 

devem ser adotadas e executadas com bastante engajamento. Além disso é preciso 

planejar, aplicar, medir e monitorar ações de gestão do fator humano, ampliando assim as 

chances de os resultados esperados sejam atingidos ou até mesmo superados 

(GONÇALVES, 2013). 

A transição de um estado para o outro em um processo de mudança, acarreta numa etapa 

de queda de produtividade e readequação. Nenhuma pessoa muda sem passar por essa 

etapa de transição, por isso a gestão de mudanças promove estratégias que podem levar o 

indivíduo a passar por essa etapa o mais rápido possível (GONÇALVES, 2013). 

Diante disso, a Gestão de Mudança não deve ser considerada apenas uma atividade a ser 

executada em determinado momento do escopo de um projeto, ela é uma ferramenta 

estratégica que deve fazer parte do projeto desde seu planejamento (GONÇALVES, 2013). 

A partir de uma frequência na utilização de Gestão de Mudanças na metodologia de gestão 

de projetos em uma organização, a metodologia passa aos poucos a ser cultura 

organizacional e em determinado momento não existirão projetos sem a gestão do fator 

humano. Nesse momento as organizações passam a perceber que o importante não é só 

concluir um projeto dentro do custo, tempo e qualidade esperados, mas também promover 

uma contínua transformação cultural. 

Algumas atividades devem ser recorrentes durante o processo de mudança, para garantir 

uma Gestão de Mudança eficaz. Dentre essas atividades, pode-se recomendar as seguintes: 

Planejar e gerir comunicação; Construir um espírito de equipe; Estimular participação de 

todos nos momentos de decisão; Gerir o clima (conflitos, motivação, comportamentos, etc); 

Estimular inovação e criatividade. 
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A comunicação é de extrema relevância em qualquer projeto. É preciso definir primeiramente 

quem são os indivíduos ou grupos que deverão receber comunicações frequentemente, 

além disso deve-se definir os veículos de transmissão dessas mensagens e o nível de 

formalidade que deverá ser adotado. Manter a comunicação alinhada e de acordo com a 

cultura organizacional é a chave de sucesso para um plano de comunicação eficiente 

(GONÇALVES, 2013). 

Desenvolver espirito de equipe não é uma tarefa fácil, pois em projetos costuma-se formar 

equipes multidisciplinares, ou seja, indivíduos de diversas áreas que normalmente não 

trabalham juntos. Mas ao estimular o espirito de equipe assegura-se que todos estejam 

focados nos mesmos objetivos, comprometidos ao sucesso do processo como um todo 

(GONÇALVES, 2013). 

De acordo com GONÇALVES (2013) a participação dos indivíduos em momentos decisórios 

é uma tática eficaz para assegurar o comprometimento. Decisões unilaterais incomodam o 

ego das pessoas e pode gerar resistência mais facilmente. Os processos decisórios devem 

ser transparentes e mesmo que não haja consenso a decisão deve ser coletiva. 

Diante de um processo de mudança é necessário que os administradores, gerentes de 

projetos e líderes tenham olhos atentos e ouvidos interessados para as pessoas. Gerenciar 

o clima passou a ser uma estratégia extremamente importante para o sucesso de um projeto. 

Indivíduos precisam ser ouvidos, motivados e, além de tudo, observados para que os 

conflitos sejam controlados e administrados, promovendo uma qualidade no clima 

organizacional (LUZ, 2003). 

Por fim, estimular a criatividade e a inovação não favorece apenas o projeto como também 

motiva a equipe. Criatividade em projetos, que também leva a inovações, requer 

essencialmente de vontade e do exemplo das lideranças para sua existência. Sabe-se que 

inovação nem sempre é espontânea, carece de estímulo e projetos de mudanças são 

excelentes oportunidades para estimular e desenvolver inovações na cultura organizacional 

(GONÇALVES, 2013). 

Todas essas atividades devem ser desenvolvidas durante todo um processo de mudança 

para que os resultados positivos do projeto sejam contínuos e evolutivos. Mas para isso os 
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gerentes e líderes precisam de ferramentas e suporte que os apoiem. Nesse momento a 

equipe de Gestão de Pessoas da organização é essencial. 

2.3.1 O PAPEL DO GESTÃO DE PESSOAS 

Organizações precisam de pessoas que além de iniciar os processos de transições 

consigam mantê-las vivas e em contínua evolução. O líder é um importante agente de 

mudança pois através de sua capacidade de atrair seguidores, eles conseguem guia-los à 

mudança.  

Desenvolvimento de equipes; capacidade facilitadora, inspiradora e incentivadora; foco em 

resultados e metas; habilidade de negociação; visão estratégica; gestão de conflitos; 

criatividade; compartilhamento de conteúdo; preparação do funcionário para a mudança são 

alguns dos perfis e competências dos líderes ou gestores de mudanças (GONÇALVES, 

2013). Bons líderes de equipe tendem a serem reconhecidos pelas habilidades de resolver 

problemas e conflitos, por sempre focar nos resultados, ter percepção organizacional e 

apesar de estarem a frente da equipe não se sentirem o “centro das atenções” (MEDEIROS, 

2013). 

É notório que para uma transformação organizacional eficiente é necessária uma estratégia 

de gestão de mudança capaz de oferecer ferramentas pertinentes para identificar e gerenciar 

o comportamento e relacionamento das pessoas envolvidas. É aí que a atuação do Recursos 

Humanos é primordial (MEDEIROS, 2013). 

Com a constante motivação dos processos de mudanças organizacionais focados na 

competitividade e produtividade, as políticas de RH vivem novos desafios relacionados com 

as competências e motivações dos funcionários. A introdução da visão estratégica à área de 

recursos humanos se deve a consciência de que as transformações organizacionais são 

formuladas, implantadas e mantidas por pessoas, levando à obtenção dos resultados 

desejados e sua atuação é um diferencial no sucesso da organização (AVILA, 2015). 

Os papéis hoje atribuídos a área de Gestão de Pessoas são múltiplos (Fig. 1), pois além de 

assumir um papel operacional eles também devem desempenhar um papel estratégico 

dentro da organização.  
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Segundo Marras (2000) diante desse desafio, a área de Gestão de Pessoas pode levar em 

consideração algumas técnicas a fim de planejar um destino para os objetivos traçados pela 

organização: 

- Empowerment: sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da 

empresa ao lhes ser dada maior autonomia de decisão e responsabilidades. Reforçando 

assim a credibilidade e estimulando a criatividade dos indivíduos ou grupos de trabalho. 

A metodologia do empowerment trata-se de uma mudança cultural, uma transformação 

comportamental onde as pessoas passam a ter maior autonomia e iniciativa nas tarefas. 

Com essa metodologia, aumenta-se o controle, eleva-se a autoestima e a qualidade do 

serviço e as pessoas tornam-se parceiras da organização (CHIAVENATO, 2014). 

Para Chiavenato (2014) para tornar o empowerment possível de ser implantado são 

necessários alguns princípios que junto com a área de RH, a empresa precisa adotar, são 

eles:  

 Dar às pessoas tarefas que as façam se sentir importante, ou seja, é necessário um 

estudo junto com a equipe de recursos humanos da organização para que as pessoas 

sejam destinadas as tarefas que as motivem e inspirem. 

 A partir de uma distribuição de tarefas consciente, dar às pessoas autoridade, 

autonomia, responsabilidade e independência em suas atividades. 

 Dar visibilidade às pessoas e proporciona-las reconhecimento por seus esforços e 

resultados. 

 Apoiar as pessoas e proporcioná-las relacionamentos interpessoais através de 

líderes e impulsionadores. 

 Promover intercâmbio de informações. Comunicação e informação capacita pessoas 

e as faz pensar e agir melhor. 

 Estimular a colaboração e o espirito de equipe. 

O segredo do empowerment é utilizar as pessoas e suas habilidades, dar a elas informação, 

desenvolvimento, autoridade e recursos e deixa-las agir. 
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- Trabalho em equipe: estimular que o funcionário compartilhe responsabilidade, gerando 

assim mais comprometimento e envolvimento na solução de problemas e todos trabalham 

com um objetivo único. 

Vive-se um novo conceito de trabalho, em vez de separar pessoas em cargos individuais 

hoje o segredo é juntar pessoas em equipes, grupos integrados e atividades conjuntas. 

Percebe-se um resultado bem diferente e que demonstra melhorias. Para isso, cada gestor 

em conjunto com o RH precisa saber escolher os integrantes de sua equipe, saber treiná-

los e prepara-los, saber liderar e estimular a equipe, saber motivá-los, saber avalia-los e 

também saber recompensá-los e reconhecer o valor de seus esforços (CHIAVENATO, 

2014). 

Para alcançar eficiência nessa metodologia, o gestor de pessoas deve cuidar para que as 

equipes tenham compromisso com os objetivos compartilhados; percepção integrada; com 

os papéis de cada integrante bem estabelecido; transparência e consenso nas decisões; 

comunicação aberta e honesta; liderança compartilhada; valorização dos indivíduos e suas 

diversidades e reconhecimento de conflitos com resolução positiva. 

- Estruturas organizacionais: desenhos hierárquicos enxutos, com menos níveis e mais 

distribuição de responsabilidades. 

Nos tempos atuais, de instabilidade e acelerada mudança, o desenho organizacional está 

deixando de lado a velha estrutura de órgãos tradicionais para o desenvolvimento de equipes 

multifuncionais. O novo modelo é formado por equipes pela necessidade de simplicidade 

para que seja possível rápidas mudanças estruturais e estratégicas sem prejudicar o 

desempenho e o alcance de resultados (CHIAVENATO E MATOS, 2009). 

Diante disso, estruturas organizacionais mais enxutas é uma estratégia adotada pelos 

gestores de pessoas para criar um modelo de Gestão Mudança mais eficaz, evitando-se 

maiores conflitos em caso de transformações rápidas. 

- Aprendizagem organizacional: alcance de novos conhecimentos de forma variável e 

constante sob as dinâmicas e demandas empresariais. 

Tudo depende do conhecimento. Para pensar, raciocinar, agir é preciso informação e 

conhecimento que é muito mais do que uma pessoa ou um grupo sabe, conhecimento é o 
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que a organização sabe e conhece e é continuamente transmitido interna e externamente. 

Porém conhecimento precisa ser planejado, organizado e administrado (CHIAVENATO, 

2014).  

Segundo Chiavenato, a gestão do conhecimento envolve a criação, identificação, 

integração, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro de uma empresa. É papel 

do RH e gestores criar e organizar os fluxos de informação entre os vários níveis 

organizacionais, desenvolvendo pessoas e partilhando conhecimento na organização e 

assim incentivando trocas de conhecimentos entre seus funcionários.  

Para garantir uma vantagem competitiva as organizações precisam ter a capacidade de 

absorver conhecimento, difundi-lo e utiliza-lo. É preciso que a empresa consiga captar 

conhecimento interna e externamente e partir desse aprendizado conseguir disseminar 

informação, em busca do desenvolvimento individual de seus colaboradores e 

organizacional. 

Algumas literaturas trazem essas estratégias implantadas de forma separada e em outras 

vezes em conjunto para administrar conflitos, motivar pessoas e atingir qualidade nos 

processos de transformações. Nesse contexto percebemos que a área de RH atua como um 

potencializador e disseminador de ideias nos processos de melhoria contínua da empresa, 

revendo e reciclando constantemente seus objetivos e estratégias e oferecendo suporte as 

demais áreas.  

Essa função de parceria estratégica vai além do diagnóstico de melhoria de processo, o 

Gestão de Pessoas hoje passa a ser envolvido da tomada de decisão das organizações, 

permitindo a área influenciar a empresa em suas estratégias de negócios através de 

implantação de arquiteturas adequadas à necessidade da organização. Dentre as ações que 

a área pode auxiliar no processo de mudança destaca-se: desenvolvimento de liderança, 

seleção e manutenção de talentos (MEDEIROS, 2013).  

O planejamento estratégico em gestão de epessoas nada mais é que a maneira que a função 

do GP irá contribuir para que a empresa alcance seus objetivos e ao mesmo tempo estimular 

o alcance dos objetivos de cada área da organização e também os objetivos individuais de 

cada funcionário. A implantação de um RH estratégico promove uma organização na 

execução de tarefas; criação e acompanhamento de indicadores de desempenho; 
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desenvolvimento de habilidades; aplicação de conhecimentos de transformação cultural e 

aplicação de competências. Essas ações não devem necessariamente ser realizadas pela 

equipe de RH, porém será preciso o apoio dessa equipe para que os objetivos sejam 

alcançados e as mudanças consolidadas. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada no presente estudo partirá da Pesquisa Exploratória que visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. (SILVA, 2005) 

Os dados necessários para elaboração do estudo foram obtidos por Pesquisa Bibliográfica 

que, de acordo com Gil (2008) se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 

autores sobre determinado assunto. Os conteúdos foram obtidos através de pesquisa em 

livros, revistas, documentos, publicações avulsas e demais registros bibliográficos. 

Espera-se com esta pesquisa entender os principais desafios da gestão de projetos quanto 

a gestão de mudanças, além de contribuir como fonte de informação para futuras análises 

acadêmicas. 

4 CONCLUSÃO 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu perceber que para as empresas atingirem seus 

objetivos com sucesso é preciso  entender que é necessário planejamento, 

comprometimento e envolvimento de todas as áreas e funcionários. A partir do momento 

que as pessoas assumem suas responsabilidades, sentem-se mais seguras e 

desempenham seu papel de forma mais eficaz em busca de atingir os objetivos da empresa. 

A partir das leituras e estudos dos autores citados nessa revisão literária, foi possível 

compreender que as organizações precisam de constantes mudanças para se manterem 

vivas no mercado atual. Porém os resultados somente serão atingidos com sucesso se 

houver planejamento, comunicação, envolvimento e engajamento de todos os membros da 

empresa. 

No processo de transformação de uma organização reconhece-se diferentes agentes da 

mudança que têm o papel de incentivar, facilitar, desenvolver, gerenciar e ouvir pessoas 
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para que assim diminua-se a resistências e conflitos nos resultados almejados. Esses 

agentes começam pela a alta administração que tomarão a decisão de transformação, 

envolvendo pessoas e iniciando o ciclo de mudança. Os líderes têm o papel de agentes 

facilitadores, pois através da sua capacidade de relação interpessoal eles irão atrair as 

pessoas em direção a mudança, impedindo que os indivíduos se desmotivem em meio ao 

processo de transição. Já a área de Recursos Humanos tem um papel estratégico, medindo 

impactos e disponibilizando ferramentas de melhoria continua na atuação dos líderes. O 

Gestão de Pessoas atua com o papel de trazer técnicas que diminua a resistência individual 

e organizacional, levando ao equilíbrio e consolidando resultados. 

O estudo realizado teve como proposito apresentar os desafios enfrentados pelas 

organizações em seus processos de transformações. Percebeu-se que é de extrema 

importância o envolvimento das pessoas em todos o processo. Sem pessoas projetos não 

são desenvolvidos, implantados e consolidados. Por isso é necessário que a empresa 

consiga implementar uma gestão de mudanças eficiente, unindo áreas de conhecimentos 

diferentes para desenvolver um trabalho de transformação não só organizacional, mas 

também individual, em cada um dos funcionários. Nesse cenário, constatou-se uma 

necessidade de apoio da área de Recursos Humanos para diagnósticos e implantações de 

estruturas organizacionais adequadas, além da gestão de competências, desenvolvimento 

de líderes, treinamentos, seleção e manutenção de talentos e a contribuição no processo de 

melhoria contínua das demais áreas. 

Dentre as estratégias de RH estudadas, pode-se compreender que não é possível apontar 

a melhor. Deve-se entender o cenário organizacional para assim conseguir implantar a 

estratégia mais adequada, porém foi possível distinguir algumas ações primordiais na gestão 

de mudança, é preciso: reforçar credibilidade; estimular a criatividade; estimular o trabalho 

em equipe; comunicar-se de forma eficiente e transparente; maior distribuição de 

responsabilidades; desenvolvimento e treinamento de pessoas e liderança.  

Atualmente muito se fala em Gestão de Mudança, porém o número de estudos realizados 

nessa área ainda é limitado. Ferramentas de apoio à obtenção de sucesso em processos de 

mudança organizacional é assunto que deve ser discutido em próximos estudos na área de 

Recursos Humanos. Deve-se falar mais desse assunto, propor estratégias e implantar novas 

formas de gerenciar pessoas e seus conflitos e sentimentos. 
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