
Sobre Luto Antecipatório e Gestão de Mudanças

O luto é um estado natural e necessário de transição para elaboração 
das perdas, experimentação de sentimentos como angústia, 
imobilização, negação, medo, raiva, barganha, culpa, depressão e 
finalmente ressignificação e estabilização em um novo estado 
adaptado.

Quando sabemos antecipadamente que experimentaremos uma 
mudança que será percebida como uma perda, entramos em um 
estado de luto antecipatório. 

Este é um fenômeno comum no comportamento humano quando 
nos encontramos em uma situação de iminência da maior mudança 
que podemos experimentar na vida – a morte, seja de um ente 
querido, seja a própria. 

Este estado de dor psíquica foi descrito inicialmente por médicos que 
percebiam que as esposas de soldados enviados para as guerras 
entravam em um estado de luto antes mesmo que um destino fatal se 
concretizasse.
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No âmbito da psicologia hospitalar o luto antecipatório, se tratado 
adequadamente, pode ter uma perspectiva positiva para elaboração 
da perda iminente, preparando pacientes e familiares para uma 
situação irreversível. Os pacientes têm a possibilidade de realizar 
coisas que desejariam e não tiveram oportunidade, os amigos e 
familiares podem resolver conflitos ainda pendentes, minimizando 
assim o efeito de culpa na etapa de luto que segue o desfecho fatal.
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O luto antecipatório também pode ser 
encontrado em muitas organizações 
quando uma mudança está para 
acontecer. Caso a mudança não tenha 
sido adequadamente comunicada ou 
compreendida, seu efeito será negativo, 
proporcionando sensação de angústia e 
medo alimentada pela incerteza em 
relação ao futuro.

Não raro, a mudança sequer existe. É fruto de algum mito ou de um 
ambiente organizacional de baixa confiança nos líderes e na 
organização.

Os efeitos do luto antecipatório organizacional, neste caso, são 
terríveis. As pessoas entram em um estado de imobilização, raiva e 
mesmo agressividade. Sobreviver, manter o Status Quo é mais 
importante do que qualquer outra coisa. A produtividade é afetada. A 
criatividade dá lugar à estagnação. O corredor e as áreas comuns, 
como lanchonetes e o café são pontos frequentados em busca de 
informações. Verdades são criadas ou distorcidas, criando uma 
atmosfera de pessimismo em relação ao futuro.
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O conhecimento deixa de ser compartilhado pelo corpo funcional e 
passa a ser usado como uma estratégia em uma suposta disputa pela 
conservação de suas posições na estrutura organizacional. Quando a 
mudança ocorre, o antagonismo já foi ampliado pelo estado geral de 
sofrimento antecipado promovido pela falta de comunicação no 
tempo necessário ou mesmo pela inadequação da comunicação 
inicial das mudanças que estavam por vir.
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A figura a seguir reflete um quadro comparativo das reações 
humanas no âmbito pessoal e profissional. Neste caso o cenário 
apresentado no âmbito profissional reflete uma situação onde as 
mudanças não foram geridas ou sua gestão foi ineficaz e seus 
reflexos.
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Muitas das atividades de gestão das mudanças organizacionais 
descritas no HCMBOK® - The Human Change Management Body of
Knowledge foram concebidas para evitar que as pessoas entrem no 
estado de luto antecipatório organizacional com uma perspectiva 
negativa da mudança. Essas atividades, quando realizadas de forma 
adequada, no tempo correto geram segurança psíquica, reduzem 
impactos negativos no clima organizacional, minimizam 
antagonismos, ampliam a resiliência, preparando a organização para 
uma melhor aceitação das mudanças. Note que resiliência não é 
impermeabilidade. Resiliência significa ser afetado pela mudança, 
mas ter a capacidade de se adaptar e voltar a um estado ajustado a 
uma nova realidade.

Quando o luto antecipatório organizacional é bem gerido, tal qual na 
psicologia hospitalar, muitas ações podem ser realizadas para 
canalizar percepções negativas das mudanças para uma situação 
menos dolorosa, com possibilidades de uma melhor elaboração das 
perdas, e ajustes comportamentais necessários para adaptação à 
situação futura.
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Deixamos assim uma situação 
onde o que se sente (instância 
incontrolável) é dominante, para 
aos poucos, substituí-la por 
como agimos, como gerimos 
nossas atitudes frente à 
mudança (instância controlável).

Mesmo quando não podemos escolher as circunstâncias que 
viveremos, sempre podemos escolher como vamos vivê-las.

HUCMI | 4



Compreender a necessidade de uma mudança organizacional não 
necessariamente elimina a dor causada por esta, mas para muitos 
torna a situação mais transparente, dá um sentido para as coisas, 
elimina percepções distorcidas da realidade e acelera o processo de 
ajuste ao estado futuro da organização. Na figura a seguir 
apresentamos o quadro comparativo das mudanças no âmbito 
pessoal e profissional, considerando o desenvolvimento de uma 
gestão eficaz das mudanças.
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Gerir as mudanças organizacionais é um imperativo para organizações 
que necessitam ampliar a taxa de sucesso em seus projetos. Afinal as 
mudanças afetam as pessoas e sem essas, nenhuma estratégia, por 
mais lógica que seja, será bem executada. 
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O ser humano é complexo por sua 
natureza e por vezes reage muito mais 
emocionalmente do que logicamente 
frente aos processos de mudanças.

Gerir adequadamente as mudanças 
implica em compreender a natureza 
humana. O fenômeno do Luto 
Antecipatório é parte de todos nós. 
Aqueles que um dia entraram em uma 
empresa e perceberam uma atmosfera 
negativa, pessimista em relação ao 
futuro e tiveram a impressão de que 
estavam em um funeral, mesmo sem 
saber, já sentiram os efeitos do luto 
organizacional, seja ele antecipatório 
ou não.
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Evitar o luto organizacional em muitos casos é impossível. 

Geri-lo adequadamente é imprescindível.

Vicente Gonçalves e Carla Campos 

O Human Change Management Institute é reconhecido como Qualified
EducationProvider™ (QEP™) of the Association of Change Management 
Professionals® (ACMP®) for the HCMBOK® Training and Certification Program

Mais informações sobre o HUCMI e seu programa no site www.hucmi.com
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