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Mudanças Organizacionais devem ser estruturadas 
como projetos

Entendemos que, qualquer que seja o motivador, uma mudança deve 
ser planejada e executada como um projeto. Imaginemos que você 
pretenda mudar de residência. Mesmo que não se dê conta, estará 
desenvolvendo um projeto. A definição amplamente difundida de um 
projeto é um conjunto de atividades desenvolvidas para uma 
determinada finalidade, com início, término e recursos definidos.

Nesse exemplo, você terá que planejar quanto pode gastar, seja 
alugando ou comprando um imóvel. Terá que decidir considerando 
alguns critérios onde deseja morar e detalhes como quantidade de 
quartos, vagas na garagem, banheiros, no caso de um edifício, se cães 
e gatos são aceitos etc.



Terá ainda que envolver e engajar os stakeholders, o que será 
particularmente desafiador se você tiver filhos na adolescência. A 
percepção de perda pode ser imensa, pois mudar pode implicar no 
rompimento de laços de relações afetivas com os amigos da escola, 
do bairro, do condomínio. Se a mudança for para outra cidade ou 
país, o projeto se torna ainda mais complexo porque diversos serão 
os fatores que podem influenciar o engajamento. Enquanto uns 
poderão perceber a mudança como positiva, outros podem 
experimentar um tremendo desconforto e resistir com todas as forças 
para manter a situação como está. Você então entrará na execução 
do projeto, quando terá que assinar contratos, lidar com toda a 
burocracia, obras de adaptação do imóvel e finalmente empacotar e 
transferir seus bens para a nova residência.
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Neste ponto, se você não teve um bom plano de execução, sua vida 

poderá se transformar em um inferno. Durante meses você sofrerá a 

pressão dos demais stakeholders, especialmente dos que não 

estiverem engajados na mudança, além do impacto da adaptação ao 

novo ambiente que demandará tempo precioso procurando coisas 

que antes você sabia exatamente onde estavam.
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Durante a implantação virão as 
surpresas. Onde fica uma padaria 
com pro dutos tão bons quanto os 
que você encontrava a uma 
quadra da sua casa? Qual o 
melhor caminho para o trabalho? 
Quem são os vizinhos? Em quem 
confiar ou simplesmente pedir 
um favor? Tudo isso faz parte da 
adaptação natural ao novo, ao 
desconhecido, que certamente 
trará alguma percepção de perda. 
Entretanto, se o projeto tiver sido 
bem planejado e executado, 
também muitos ganhos na 
mudança serão rapidamente 
percebidos e valorizados.

Naturalmente alguns stakeholders
sofrerão mais que outros. Cada
ser humano tem o seu tempo de
adaptação e isso demandará a
sustentação da mudança até que
ela tenha sido totalmente
consolidada.

No caso dos filhos adolescentes, eles farão novos amigos, em algum 

tempo estarão adaptados à nova escola e aos benefícios da nova 

residência, como um quarto maior e com mais privacidade, por 

exemplo.



Entretanto, em alguns casos essa adaptação pode tomar longo tempo 
ou até mesmo não acontecer nunca. Nesse exemplo hipotético, 
estamos imaginando que você tenha o desejo de mudar, isto é, o 
engajamento na mudança deve ser um fato natural e esperado.

Agora imagine quando não há essa opção. Imagine que por algum 
motivo você foi obrigado a mudar. Neste caso, provavelmente a dor 
da mudança será percebida com maior intensidade por toda família e 
o impacto pode ser tamanho a ponto de demandar novas mudanças 
no futuro.

Gerir uma mudança de residência é um projeto que pode ser 
complexo   ou simples, dependendo das circunstâncias e dos recursos 
disponíveis. Entretanto, se os stakeholders não forem envolvidos e 
engajados, certa- mente a mudança será muito mais traumática.
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Lembro que há alguns anos um grande amigo recebeu uma ótima 
proposta de trabalho que implicaria em mudar da cidade de São 
Paulo para o Rio de Janeiro. Ainda que morar no Rio de Janeiro seja o 
sonho de muita gente, seus filhos adolescentes se viram contrariados 
por terem que trocar de escola e deixar seu círculo de amizades. Sua 
esposa fora obrigada a deixar o emprego e procurar outra atividade 
em uma cidade que, embora esteja a menos de 500 km de distância, 
tem características totalmente diferentes.

O impacto da mudança foi tamanho que, mesmo com a compensação 
de uma ótima oportunidade de carreira, um ano depois, a pressão 
dos stakeholders fez com que o sonho se transformasse em um 
pesadelo, cuja única solução foi abandonar o projeto e retornar à 
cidade de origem.
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Afinal, o que dera errado? O trabalho era ótimo e a cidade oferece 
boas opções de lazer. No imaginário popular, muitos brasileiros 
gostariam de viver no Rio de Janeiro, mas o projeto não alcançou seus 
objetivos.
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Há muitos motivadores que 
podem explicar o retorno dessa 
família a   sua zona original de 
conforto, mas seguramente a 
influência dos stakeholders foi 
um dos determinantes para que o 
projeto não funcionasse como 
planejado.

http://www.hucmi.com/

