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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

A experiência da Dataprev com a implantação de sistemas é o ponto de partida para a 
série de painéis e debates que compõem este Caderno de Debates, cujo tema central 
é a Gestão de Mudança.

Natura, CPFL Energia, Totvs e Gartner também relatam casos de sucesso, 
apontando as soluções adotadas para superar desafios na área de gestão de 
mudança organizacional. Esperamos que a discussão possa contribuir para 
aprofundar as formas de cooperação entre as diferentes áreas das empresas.

Boa leitura!
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O modelo de GM adotado
Lucília Ferreira

Vou abordar a experiência do Projeto Sigma e o conhecimento adquirido sobre 
gestão de mudança, o modelo adotado para a sua implantação e disseminação. 

A Dataprev tem como missão fornecer soluções de tecnologia da informação e da 
comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado 
brasileiro. Sua visão é ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a 
gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da 
população brasileira. 

São seus clientes: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da 
Previdência Social (MPS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC) e a Receita Federal do Brasil (RFB), entre 
outros. Sua estrutura é composta por: Presidência, Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos, Diretoria de Infraestrutura Tecnológica, Diretoria de Relacionamento e 
Desenvolvimento e a Diretoria de Pessoas. 

A empresa conta com 906 empregados na Diretoria de 
Relacionamento e 1.358 empregados na Presidência, 
onde estão incluídas todas as Unidades Regionais (UR). 
Está presente nos 27 estados da Federação.

É na área central da empresa onde começa a 
experiência da gestão de mudança. Os conceitos são 
muitos e as referências bibliográficas também. Para 
que haja um nivelamento conceitual, será utilizado o da 
escola americana “Bros”: aplicação de um conjunto de 
ferramentas, processos, habilidades e princípios para a 
gestão do lado humano das mudanças, visando 
alcançar os resultados necessários de um projeto de 
mudança organizacional.

¹ Líder de Gestão de Mudança do Projeto Sigma na Dataprev

²Agente de Mudança do Projeto Sigma na Dataprev 

³ Agente de Mudança do Projeto SGPE e SISGF na Dataprev

Lucília Ferreira¹  

Cláudia Bernardes²

Carla Araújo³

Dataprev

Dataprev

Dataprev
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Esse apontamento se faz interessante porque, nas oportunidades de debate, é 
observado que, sempre que se fala de gestão de mudança, as pessoas relacionam o 
tema diretamente à mudança de tecnologia. Neste fórum, porém, quando se fala de 
gestão de mudança, entenda-se “pessoas”.

No que se refere à Dataprev, a gestão de mudança chega para facilitar e incentivar as 
transições individuais necessárias para um processo que tem a finalidade de 
melhorar o desempenho da organização. Em essência, os resultados 
organizacionais só são possíveis quando os empregados impactados adotam uma 
nova forma de trabalhar.

Atualmente, os fatores indutores das mudanças nas empresas são o conhecimento 
e a tecnologia, em um círculo virtuoso. Quanto mais se conhece, mais se aprimora a 
tecnologia e, quanto mais a tecnologia muda, mais conhecimento é gerado. Isso é um 
círculo que não acaba e gera mudanças nas empresas, nos processos e nas relações 
das pessoas com o trabalho. São vários os motivos para se realizar uma mudança. 

As pessoas encaram a mudança como um processo, porém cada pessoa vive esse 
processo de uma forma diferente. Alguns teóricos comparam o processo da mudança 
ao luto, em que as pessoas passam por várias fases (negação, aceitação, etc). Alguns 
sofrem muito, outros seguem adiante. É importante compreender que é um 
processo. Ninguém muda da noite para o dia, mas cada um vivencia de uma forma. 

Esse é o contexto em que a gestão de mudança nasce na Dataprev. Ela foi 
impulsionada pela modernização dos sistemas de informação, que vieram para 
automatizar ou rever os processos da área-meio.

Tais sistemas são: o Sigma, que implantou a ferramenta Protheus v.10 na Diretoria 
de Finanças e Serviços Logísticos; o Sistema de Gestão de Pessoas (SGPe) e o 
Sistema de Gestão de Frequência (SisGF). É importante também destacar que, 
apesar desses projetos nascerem nas diretorias de finanças e de pessoas, todos 
possuem extensões em cada Unidade Regional da Dataprev.

Para entender melhor, é importante citar parte do 
diagnóstico do perfil das pessoas nas diretorias 
impactadas. A Diretoria de Finanças e Serviços 
Logísticos tem 257 empregados e 55 gestores. A faixa 
etária dos empregados é, em média, de 46 anos. No 
caso da diretoria de Pessoas, ela conta com 181 
empregados, 17 gestores e a mesma idade média. Na 
verdade, trata-se da idade média da empresa.

A gestão de mudança pode ser motivada  por uma série 
de razões: privatização, fusão, mudanças estruturais e 
implantação de novos sistemas, este último,  o caso da 
Dataprev. O novo sistema trabalha na dimensão 
funcional, ou seja, dos processos e de como as coisas funcionam. A gestão de 
mudança foi voltada à dimensão humana e organizacional. Os desafios foram 

Lucília Ferreira
Cláudia Bernardes
Carla Araújo
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minimizar os impactos gerados pelo novo sistema e capacitar a empresa a operar 
com novos processos e tecnologias.

A missão da gestão de mudança é promover o alinhamento organizacional, 
identificar o público-alvo, o diagnóstico dos impactos e gerenciar as expectativas. 
Para isso, foi fundamental a construção de uma rede de mudança e o patrocínio.

Há quem ache que gestão de mudança é treinar, mas é mais do que isso. 
Trabalhamos as dimensões humana, cultural e tecnológica. Na dimensão humana, 
trata-se a questão das emoções, das percepções. Destacou-se o trabalho da 
comunicação, do relacionamento entre as pessoas, entre as áreas. Na dimensão 
organizacional, trabalhamos o alinhamento dos processos e dos procedimentos. Já 
na tecnológica, o envolvimento evidentemente foi na questão do novo sistema.

Utilizamos como estratégia a transformação do modelo conceitual. Dada a 
dimensão da empresa, da mudança e dos impactos, trabalhamos com ondas (ou 
partes). A primeira onda consistiu em conhecer, identificar e capacitar a rede de 
mudança. À medida  que avançávamos o trabalho com essas pessoas, começamos o 
envolvimento dos gestores (segunda onda). A terceira onda incluiu os usuários 
impactados; a quarta, as equipes de suporte; e, por fim, na quinta onda, os usuários 
finais.

Durante todo o tempo houve comunicação, 
capacitação, monitoramento e reforço. É um círculo e 
esse é o modelo conceitual da gestão de mudança 
adotado pela Dataprev. 

Um dos grandes aprendizados do processo foi o 
acompanhamento das reuniões, considerada a parte 
do diagnóstico como a mais importante. Durante os 
encontros, houve muito insumo, detalhando o trabalho 
da comunicação. Foram realizadas ações tais como 
definição do plano, elaboração e publicação de 
matérias, definição de campanhas e avaliação das 
ações de comunicação.

Na sequência, fizemos a parte de treinamento, seleção e capacitação dos multiplicadores 
que, no caso, foram os agentes de mudança e capacitação de usuários. Quando 
realizamos gestão de mudança para a implantação de uma ferramenta, é preciso 
considerar que ela é “viva”, por isso, o tempo todo há evolução, novas descobertas, mais 
familiarização e, consequentemente, descoberta de novas funcionalidades e novos 
botõezinhos que funcionam, e o tempo todo o esforço de manutenção. Quando um 
descobre algo, os demais trabalham para disseminar esse conhecimento. É um esforço 
constante de poder manter esse alinhamento das pessoas, e aqui, por último, a área de 
processos, na qual começamos a identificar os pontos críticos.

Para ilustrar, um elemento conceitual para reflexão. A gestão de mudança não acaba 
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nunca, mas tem uma parte conceituada como crazy time. O livro As cinco forças de 
Porter mostra a curva que, na verdade, é o momento da transição entre a antiga e a 
nova forma de trabalhar, com a performance das pessoas no tempo.

Trata-se de um trabalho que recomeça todos os dias. Grande parte do sucesso de 
um projeto de mudança depende de um novo plano de comunicação. Comunicação 
insuficiente pode resultar no aumento das resistências à mudança, do receio gerado 
pela novidade, e no uso ineficiente das novas tecnologias, além de expectativas 
irreais sobre a nova situação.

Em um projeto de implantação de um novo sistema ou 
de uma mudança, a tarefa é comunicar. Os objetivos da 
gestão da comunicação são: disseminar informação, 
estimular a motivação e o com-prometimento, 
minimizar o receio do desconhecido, reforçar o 
entendimento sobre as mudanças nos processos, 
ampliar a conscientização e, evidentemente, divulgar 
os benefícios da mudança. Essas foram as formas de 
comunicação adotadas para o Sigma, que acabaram 
virando um padrão para os demais processos.

Em mídia digital, produzimos um hotsite e enviamos e-
mails específicos direcionados aos gestores e às 
pessoas envolvidas com as mudanças. Um bloco de e-
mails batizado de ‘Palavra do Piemonte’ era enviado semanalmente a todos os 
envolvidos com o status. Também foi utilizado o ‘Últimas Notícias’, publicação que 
circula na DTPnet, rede interna da Dataprev, que abordava aspectos relevantes do 
projeto, além de banners na rede interna e convites.

O projeto foi conduzido com total transparência. Tudo estava no hotsite e lá se en-
contra até hoje. As FAQs (questões frequentes) esclareciam dúvidas das pessoas. Há 
informações sobre a equipe, a rede e todas as campanhas produzidas. Em âmbito 
mais restrito, outras informações estavam em uma área que só a gestão do projeto 
acessava. Foram realizadas quatro campanhas de sensibilização, cada uma com um 
mote. O lançamento foi em quatro estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife.

O diretor participava de todas as campanhas, falando sobre o projeto e proposta. Na 
sequência, começou a sensibilização das pessoas por meio do mote “As coisas estão 
mudando, se liga na evolução”. Esse era o tema da campanha do mês de outubro. Na 
de novembro, o tema foi “Se encontrem nessa rede de mudança”. E a última 
campanha foi: "Evoluir é escolher um caminho próspero". 

Depois, houve a apresentação das ideias e do viés criativo, a definição dos veículos e 
das estratégias, a produção dos layouts, a produção do material de campanha e a 
distribuição do material nos 27 estados. A ação contou até com a contratação de um 
grupo de teatro. O grupo esteve em São Paulo, no Rio, no Recife e em Brasília. Toda a 
campanha foi adesivada, o que gerava um certo impacto. 
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Lógico que havia críticas, mas tentávamos o tempo todo manter a transparência da 
informação, a identificação e o gerenciamento das resistências. 

O Projeto Sigma faz parte de um programa de modernização de sistemas de 
informação e apoio à gestão. O projeto da informatização da área administrativa é 
composto por vários programas e sistemas, o que o torna um megaprojeto. 

A Dataprev fez um processo de licitação e contratou a ferramenta Protheus 10, da 
Totvs, com os seguintes módulos: contabilidade (incluindo a parte fiscal), custos, 
gestão patrimonial, módulo financeiro, orçamentário, suprimentos e comercial. 
Quase todos módulos já estão implantados. Apenas os módulos manutenção de 
ativos e treinamento estão em fase de implantação.

Seus objetivos são: melhorar o fluxo de informações 
nos procedimentos administrativos; otimizar e 
padronizar os processos de trabalho e gestão; ampliar 
a integração dentro e entre as áreas; e, garantir 
suporte eficaz, tanto nas transações operacionais do 
dia a dia, quanto nas atividades de tomada de decisão 
nos níveis táticos e estratégicos.

Entre os resultados esperados estão, primeiramente, 
promover a modernização, inclusive com foco na 
implantação do sistema Enterprise Resource Planning 
(ERP), mas com a mudança dos processos. Entre as 
expectativas, também está a integração dos processos 
e manter tudo em uma única base, o que permite a redução de redundâncias e 
retrabalho. Além da transparência com os dados centralizados, temos a rapidez dos 
processos, as informações completas, a padronização de processos e 
procedimentos e indicadores de desempenho de resultados. Vale destacar que a 
falta de agilidade era fator de muita reclamação.

Desde o início, a gestão do projeto já estava prevista. Temos a diretoria como 
patrocinadora. A gestão mantinha reuniões mensais com todos os atores necessários 
(processos, tecnologia, gestão de mudança e comunicação). A implementadora Totvs 
deu suporte nessa área de processo e tecnologia, e a consultoria da MXM apoiou a 
gestão de mudança que visava identificar e mitigar as resistências.

As resistências são naturais. É papel dos agentes de mudança identificar quais são 
os focos de resistência, sempre ouvindo as pessoas. Também faz parte das 
atribuições capacitar e apoiar as pessoas porque, se elas não entenderem o 
processo, jamais o aceitarão. É fundamental construir o comprometimento no dia a 
dia, com base no diálogo. É preciso deixar sempre bem clara a visão de que a 
organização necessita da mudança para ser bem-sucedida.

A experiência de gestão de mudança no Progeto Sigma
Cláudia Bernardes
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A análise e o monitoramento dos impactos dos processos foram trabalhosos. Foram 
492 usuários impactados - que trabalham na área-meio e utilizam como ferramenta 
de trabalho o Protheus. No total, são 1.548 usuários cadastrados no Protheus, com 
20 perfis de acesso e 1.236 treinados durante todo o período. Vale explicar que 
usuários finais são os que utilizam esporadicamente o Protheus para fazer uma 
solicitação de compras.

Além de criação de novas áreas, tivemos cerca de 25 
instrumentos normativos modificados, sendo que a 
maior parte foi da área de suprimentos. Os 
empregados participaram de um treinamento pesado, 
mas, por outro lado, extremamente gratificante. 

Em 30 anos de Dataprev, nunca tinha visto algo igual. Os 
p a r t i c i p a n t e s  r e c e b e r a m  u m  t r e i n a m e n t o  
comportamental, com um ‘Outdoor Trainer’ (Treinador 
Externo). Na oportunidade, foram trabalhados a 
confiança, o espírito de equipe e o comprometimento.

No que se refere ao workshop de processos e ao 
treinamento no Protheus, estes foram realizados por 
módulos, ou seja, os multiplicadores da área financeira 
foram treinados especificamente na área financeira; os 
de suprimento, na de suprimentos, e assim por diante. 
Em seguida, ocorreu a capacitação dos gestores. Depois 
foi feito o workshop de lançamento do projeto e, em 
seguida, o treinamento comportamental, composto 
pelo ‘Outdoor Trainer’, workshop de processos e  
treinamento no Protheus. 

O terceiro processo se referiu exatamente aos usuários 
impactados, aqueles que trabalham diariamente na 
área administrativa e que hoje utilizam o Protheus para 
executar suas atividades.

O quarto processo envolveu ações de capacitação das equipes de suporte, que hoje 
dão sustentação à ferramenta e aos usuários, e contou com os treinamentos 
técnicos: o configurador, que é hoje o técnico responsável por cadastrar o usuário no 
sistema, dá acesso a partir de uma demanda vinda da gerência; o treinamento em 
Business Intelligence (BI) e Advanced Protheus Language (AdvPL), que é a linguagem de 
programação específica do Protheus, entre outros.

A virada ocorreu em três de janeiro e no mesmo mês foi identificamos que muitas 
pessoas ainda estavam tendo dificuldade. A partir de fevereiro, foi dado reforço na 
capacitação para 519 treinandos, a fim de garantir realmente que as pessoas 
entendessem mais da ferramenta dos processos.

Relacionamos dez orientações para os usuários com relação a contratos; outras cinco 
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sobre estoques, quatro sobre assuntos financeiros, três de orçamento e contabilidade. 
Nenhuma relativa a suprimentos, considerada uma das áreas mais pesadas. 

No que tange a suporte, implantação e pós-
implantação, a Dataprev está realizando um trabalho 
de análise, revisão e ajustes das grades de aprovação e 
nos perfis, adequando essa grade de aprovação aos 
instrumentos normativos da empresa, principalmente 
a delegação de competência. A revisão de todos os 
acessos está sendo feita um a um. Trata-se de um 
processo trabalhoso, mas absolutamente necessário.

Um aspecto interessante foi o da disseminação do 
conhecimento. Por exemplo, além das descobertas 
individuais, muitas vezes recebíamos uma informação 
de um colega distante. Além da disseminação da 
descoberta de um botãozinho, o próprio usuário, com a utilização da ferramenta, vai 
demandando melhorias. Elas são passadas para a área técnica que, junto com a Totvs, 
verifica a possibilidade de evolução. Quando a melhoria é implantada, começa a 
disseminação.

A experiência de GM nos Projetos SGPE e SISGF
Carla Wanderley

Vou apresentar a experiência recente da implantação de dois sistemas da área de 
gestão de pessoas: o SGPe, que modificou o sistema de administração de pessoal 
(cadastro de pessoas, admissão, folha de pagamento); e o SisGF, que padronizou e 
modificou completamente a rotina de algumas regionais, ajudando na forma de 
registrar ponto e fazer a gestão da frequência. 

Apesar de serem dois projetos diferentes, o foco da gestão de mudanças foi 
basicamente o mesmo. Os objetivos eram facilitar o entendimento dessas 
mudanças pelo público envolvido; mobilizar e capacitar as pessoas para o 
cumprimento dos objetivos e para as transformações; minimizar eventuais 
resistências pelo público diretamente impactado; garantir o ritmo adequado das 
transformações e o cumprimento das metas e dos prazos; permitir as mudanças 
culturais e comportamentais; sustentar os desempenhos conquistados durante e 
após a implantação; e acompanhar o entendimento e a expectativa do público ao 
longo de todo o projeto. 

No que se refere ao SGPe, a implantação do novo sistema de gestão de pessoas 
envolveu a área de administração de pessoal, o sistema de gestão das informações 
das pessoas, a execução dos cálculos e a emissão da folha de pagamento. O sistema 
antigo estava no ar há 20 anos, era muito diferente, com interface bem antiga. 

Esse projeto teve como característica a convivência em paralelo dos dois sistemas, 
por três meses, durante a implantação. Ou seja, tudo o que fosse inserido no sistema 
antigo, também deveria ser colocado no novo. A implantação foi em setembro e a 
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atuação da gestão de mudança começou em 
novembro.

Eram 130 usuários diretamente impactados. Desses, 
74 eram usuários lotados nos serviços de gestão de 
pessoas. Ou seja, nas 27 unidades regionais, tínhamos 
pessoas focadas na rotina de administração de 
pessoas, de admissão e de folha de pagamento. No Rio 
de Janeiro, havia 50 usuários diretamente impactados 
por essa mudança. Outro público da Dataprev eram os 
núcleos de especialização, responsáveis por capacitar 
as centrais de serviço que prestam atendimento de 
suporte aos usuários. 

Além disso, havia também a força de trabalho da empresa que, com a implantação 
desse novo sistema, passaria a utilizar novas funcionalidades para marcação de 
férias, solicitação de vale-alimentação, empréstimos, consulta e impressão de 
extrato de vencimento. O contracheque passou a ser visualizado de maneira 
diferente, com todos os cálculos e incidências sobre ele. 

O foco estratégico da gestão de mudança foi a ênfase no envolvimento participativo 
dos usuários e no desenvolvimento de atitudes positivas. Isso porque, com a 
implantação do sistema, havia um clima de medo de perda de emprego e de atividades.

No Rio de Janeiro, também houve um pouco de receio. Surgiram boatos de que 
algumas pessoas perderiam as suas funções. O trabalho consistiu, então, na busca 
da participação desses usuários para eliminar os medos. Foram desenvolvidas ações 
de sensibilização e preparação para a mudança dessas pessoas. Trabalhamos muito 
com monitoramento da prontidão para mudança do público impactado e o 
acompanhamento constante das expectativas, e a preparação, evidentemente, para 
a atuação do piloto, que era uma fase crucial do projeto.

A duração do piloto foi de três meses. O receio era de que as pessoas não 
participassem ou deixassem de imputar os dados nos dois sistemas, o que 
prejudicaria a avaliação da nova ferramenta. 

A estratégia de gestão de mudança para o SGPe contemplou 
quatro eixos. Na parte de planejamento, buscou-se entender 
a mudança. Foram feitos o mapeamento dos impactos, a 
identificação do público envolvido e de quem estava 
diretamente impactado ou menos impactado.

A definição dos papéis é responsabilidade de cada 
personagem dentro do processo. No eixo de 
monitoramento, a Dataprev aplicou pesquisas de 
avaliação de expectativas ao longo do projeto, na 
tentativa de incentivar a participação desses usuários.
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Trabalhamos muito a questão da preparação da mudança. A análise para mapear 
impactos e identificar público-alvo foi feita com base na documentação do projeto. 
Foram realizadas entrevistas com gestor do projeto, gestor técnico da equipe de 
desenvolvimento, cliente (departamento de administração de pessoal), e gestores 
responsáveis por cada um dos processos impactados.

Nessa fase, foi construída uma matriz de impactos, incluindo prioridades, planos de 
ação, de capacitação e de sensibilização. No monitoramento, três pesquisas 
eletrônicas foram disparadas, com intervalo de dois a três meses, para a avaliação de 
efetividade das ações de gestão de mudança, das ações de comunicação, e para 
produzir um feedback para a equipe do desenvolvimento em relação ao sistema.

Os resultados foram relatórios periódicos, enviados ao comitê gestor, com insumos 
para ações de comunicação. Com base nisso, eram definidos conteúdos para 
publicação de matérias e disponibilização no hotsite, além da necessidade de 
capacitação e de ações de sensibilização. Também havia relatório de erros e 
sugestões de melhoria para o comitê gestor com relação às funcionalidades do 
sistema. Uma espécie de feedback para as equipes envolvidas.

Essa pesquisa tornou possível avaliar e perceber que todos os itens tiveram uma 
grande evolução ao longo do projeto. A primeira pesquisa, aplicada em dezembro, no 
início das ações de gestão de mudança, ocorreu no ápice dos boatos e em um clima 
de medo. Alguns resultados foram pouco satisfatórios, mas constatou-se uma 
evolução em todos eles até abril, quando 80% das ações e gestão de mudanças já 
haviam sido realizadas. 

Houve a percepção de engajamento e de comprometimento por parte dos gestores e 
das lideranças. As equipes enxergaram isso. O questionamento "acredito que a 
implantação do SGPe melhorará o desempenho das funções da minha área" passou de 
78% para 99%. Ou seja, quase 100% das pessoas viram essa mudança como positiva. 

O questionamento "acredito que minhas ideias foram ouvidas pela equipe do projeto 
na implantação do sistema" subiu de 42% para 85%, 
demonstrando que a estratégia de ouvir e aplicar essas 
pesquisas foi muito bem recebida. 

O questionamento "meu esforço contribui para 
alcançar os objetivos e metas do SGPe" passou de 67% 
para 92%. De modo geral, avaliamos de maneira muito 
positiva o plano de gestão de mudanças. 

A estratégia da gestão de mudança contou com uma 
fase para capacitação dos multiplicadores. Foram 
formados especialistas nos únicos núcleos de 
especialização para o atendimento do suporte ao 
usuário, além da formação técnica e comportamental dos usuários finais. 
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O projeto do SGPe não trabalhou com rede de mudança. Como eram 150 pessoas 
envolvidas, não houve necessidade. Antes da entrada em produção, houve um 
workshop técnico de atualização e reforço para os usuários do departamento de 
administração de pessoal, que lidavam com maior número de funcionalidades. 

Ainda em relação à capacitação, foram dez multiplicadores formados em curso 
técnico, com uma carga horária de 48 horas de treinamento. Tivemos nove 
especialistas espalhados pelo Brasil, com carga horária de 48 horas, 40 pessoas com 
40 horas de treinamento capacitadas em preparação para mudanças, processos e 
ferramentas. Em unidades regionais, tivemos 70 pessoas com uma carga horária de 
40 horas com curso comportamental, de processos e ferramentas.

Também foram realizados eventos presenciais e videoconferências com a presença 
das lideranças e dos patrocinadores. E criamos um canal direto com os usuários para 
tirar dúvidas e receber sugestões da equipe de projeto e 
um hotsite na intranet, onde são divulgados status do 
projeto, notícias, cronograma de desenvolvimento e 
materiais diversos.

Em resumo, o SGPe foi um projeto que teve foco maior 
em uma equipe específica, a de administração de pes-
soal. Em contrapartida, no sistema SisGF, que mudou 
completamente o sistema de ponto, o público 
impactado foi muito maior. 

O SisGF é a padronização do controle e da gestão de 
frequência por meio de um sistema único e integrado à 
folha de pagamento. Antes dele, havia três formas 
distintas de fazer ponto, dependendo da localidade. Esse projeto padronizou o 
processo de controle e gestão de ponto e veio atender a uma determinação legal do 
Ministério do Trabalho do Emprego (MTE). A implantação foi no dia 1 de setembro.

Tivemos uma fase piloto para testar o sistema. A gestão de mudanças está, no 
momento, trabalhando a pós-implantação. As áreas envolvidas na implantação do 
SisGF são: equipe de processo, gestão de mudança, comunicação, atendimento de 
suporte, tecnologia e um comitê gestor. Um total de 3,5 mil empregados são 
impactados pelo sistema. Aproximadamente 500 são gestores que utilizavam as 
diferentes formas de marcação de ponto e gestão dessa frequência.

O projeto contou com os empregados responsáveis pelas rotinas de gestão de 
frequência das 27 unidades regionais, que tinham pessoas que trabalhavam 
exclusivamente com essa rotina e ainda um núcleo de especialização. Os principais 
impactos mapeados dessa implantação foram a substituição dos dois sistemas de 
registros de ponto e dos cartões de ponto, a redução da atividade e mudança no 
papel de serviço de gestão de pessoas. Esse novo sistema automatizou e 
praticamente eliminou a atividade de controle de ponto, já que tudo passou a 
acontecer pelo sistema.
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A ferramenta viabilizou também a integração com a folha de pagamento. Antes, o 
sistema de ponto não era integrado e, atualmente, todas as informações estão 
SisGF, o que impacta diretamente no pagamento dos empregados. No que tange à 
padronização dos processos de gestão de frequência, houve mudança de normas 
com relação à solicitação de abonos de seis dias e programação de hora extra. 

Entre os desafios, foi preciso lidar com o prazo de implantação. Uma exigência legal 
determinava 1º de setembro como data limite. Com isso, o prazo para a execução de 
ações de gestão de mudanças foi muito curto e reduziu a flexibilidade do sistema, 
que não era considerado bem-vindo para, pelo menos, metade da empresa. 

Nas localidades que utilizavam cartão de ponto, isso ocorreu de maneira muito 
positiva, pois era um avanço, uma modernização. Mas para outra parcela da nossa 
população a implantação não foi bem-vista. Mas era preciso atender à exigência legal, 
e não havia espaço para muita flexibilidade em relação a mudanças e implementações.

Esse projeto trabalhou com a rede de mudança, porém em curtíssimo espaço de 
tempo para envolver e mobilizar as pessoas e prepará-las para atuarem na ponta. A 
capacitação foi a distância. 

Estamos começando a solidificar uma cultura de educação a distância com a Escola 
da Dataprev. Os cursos do SisGF foram os primeiros com tutoria da escola e, por isso, 
havia um certo receio de que as pessoas não participassem, não conseguissem fazer 
ou não se inscrevessem. Sabíamos que esse era um grande desafio e tratava-se de 
uma mudança cultural forte para algumas localidades.

Diferentemente do SGPe, em que o foco era o aspecto psicológico, aqui as questões 
eram mais racionais. Não havia muito receio, não havia a questão do medo, era mais 
o desconhecimento, uma reação negativa das pessoas 
porque não queriam se sentir mais controladas. Então, 
a atuação teve ênfase no processo de educação das 
pessoas e na informação. A rede de mudança foi 
fundamental devido à dispersão geográfica de 3.500 
pessoas

A Dataprev realizou campanha de mobilização e 
conscientização. No piloto, foram testados não só o 
sistema, mas o próprio plano de gestão de mudança. O 
treinamento a distância contribuiu com redução de 
custo, otimização de tempo e possibilitando que mais 
pessoas fossem treinadas para o sistema. 

A estratégia de gestão de mudanças para o SisGF contou com uma fase inicial de 
levantamento de impactos. Novamente, mapeamos o público, realizamos 
entrevistas com as lideranças das equipes técnica e de negócio, analisamos 
documentos do projeto, buscamos entender o cenário de cada regional e enviamos 
um instrumento para todos os gestores de pessoas das regionais para saber como 
funcionava o processo de ponto em suas localidades.
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Um levantamento dos processos atuais e futuros contribuiu para o desenho 
propriamente dito da estratégia da gestão de mudança, que contou com planos de 
ação de comunicação e capacitação. Em seguida, começou a implementação dos 
planos de ação, que incluíam a execução  de todos os planos de comunicação, 
sensibilização, formação da rede e capacitação. O processo encontra-se na avaliação 
das ações de gestão de mudanças (rede de mudança, ações planejadas e executadas 
e alguns indicadores).

O diferencial do SisGF, em termos de gestão de mudança, está nas suas duas fases, 
com dois planos. Na primeira, o foco era preparar as pessoas para um piloto por dois 
meses, em três localidades (Goiás, São Paulo e Ceará).

As localidades foram selecionadas de acordo com suas realidades. Em São Paulo, 
havia um representante do sistema ‘Data Ponto’ e um CT, com horários diferentes de 
trabalho. Em Goiás, um representante usava o cartão de ponto, de papel. Já no Ceará, 
havia o ‘Web Ponto’, com uma Unidade de Desenvolvimento. Então, foi possível 
pegar uma amostra de como seria a implantação desse sistema na empresa como 
um todo a partir dessas três realidades. 

O escopo da gestão de mudanças foi capacitar esses públicos para atuar no paralelo e 
mobilizar o corpo funcional local para as mudanças no processo. Diariamente, as pes-
soas precisavam utilizar o novo sistema para testá-lo; e precisavam, também, utilizar o 
sistema em vigor porque ele é que contabilizaria a frequência para o pagamento. 

A segunda fase foi denominada de expansão; e a implementação ocorreu em nível 
nacional. Nessa fase, o escopo do trabalho da gestão de mudança consistiu em 
formar uma rede de mudança, capacitar o corpo funcional, formar especialistas e 
promover as ações de mobilização em conjunto com a rede de comunicação. 

O objetivo da rede de mudança foi facilitar a implementação do SisGF em cada 
localidade. Foram formadas duplas de agentes de mudança que estavam presentes 
em todas as 27 Unidades Regionais. Todas as duplas eram formadas pelo gestor de 
pessoas e por um empregado selecionado conforme um perfil previamente traçado: 
deveria ser uma pessoa de bom relacionamento e formadora de opinião.

O agente de mudança é responsável por conduzir o processo na sua localidade, a 
partir da mobilização dos esforços necessários para minimizar as resistências. Essa 
rede foi coordenada por meio de uma comunidade virtual na plataforma Moodle. O 
papel desse agente era o de garantir a divulgação local do projeto. Ou seja, atuavam 
como uma interface entre o projeto e os empregados. Isso consistia na distribuição 
de material de campanha e folhetos, entre outras ações que precisavam 
acompanhar. Eram uma referência para o esclarecimento de dúvidas e também 
forneciam feedback. A responsabilidade era grande, porque, além da implantação, 
também atuavam na sustentação da mudança, que é o que eles vêm fazendo hoje. 

Voltando à primeira fase, os patrocinadores visitaram as três localidades para fazer a 
divulgação do projeto e o alinhamento com os gestores. Em cada uma das 
localidades que participaram do plano piloto, foi promovida uma Semana SisGF, com 
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palestras com as lideranças, com o comitê gestor e também com a disponiblização 
de uma estação simulada. Um ponto com microcomputador permitia às pessoas 
conhecerem o sistema e simularem o ponto. A estação contava com a presença de 
um agente de mudança que instruía as pessoas e esclarecia dúvidas. 

Essa etapa também contou com a distribuição de cartilhas, vídeo institucional e 
pesquisa de monitoramento do piloto, para avaliar o quanto as pessoas estavam 
aderindo, se estavam utilizando os dois sistemas e quais eram as dificuldades. 
Nesse momento, a capacitação foi presencial para a formação técnica e 
comportamental da rede de mudança.

Já na segunda etapa, houve uma capacitação técnico-comportamental da segunda 
rede. Foram capacitados, primeiramente, os agentes de mudança da primeira fase e, 
depois, os agentes de mudança da segunda fase, ou seja, 40 pessoas. 

A capacitação de usuários finais ocorreu na modalidade a distância, pela Escola da 
Dataprev, com o acompanhamento de tutores até a data de implantação. A carga 
horária foi de 10 horas e, após a implantação, para quem não teve a oportunidade de 
participar, um tutorial foi  hospedado na escola. 

As ações de envolvimento para a fase nacional contaram com estações simuladas e 
vídeos institucionais. Tudo orquestrado pelos agentes de mudança. Cada dupla 
executou as mesmas ações de forma padronizada. Nesta fase, os boletins passaram 
a ser enviados a toda a empresa.

A grande novidade do SisGF ficou por conta da comunidade virtual da rede de 
mudança, mecanismo encontrado para fazer a coordenação de 40 pessoas da rede, 
em todo o país. Foi a maneira encontrada de trazê-los para o projeto, mantê-los 
atualizados e engajados e padronizar as ações. 

A comunidade virtual também ficou hospedada na plataforma Moodle, na Escola da 
Dataprev. Vários recursos e materiais ficaram disponíveis para uso coletivo e 
compartilhado, como fóruns, bibliotecas, pesquisas, cronogramas.

Iniciativas de comunicação deram reforço à estratégia: reportagens periódicas na 
internet, comunicados, testeiras e guias de bolso. Na virada, foram colocadas 
testeiras nos computadores e guias com as principais orientações sobre o SisGF. 

Entre os resultados obtidos, podemos apontar: agentes de mudança integrados, 
ações padronizadas desses agentes em todas as localidades e discursos alinhados. 
Aliás, o engajamento e a constante interação da rede com a equipe de projeto foi algo 
que surpreendeu a todos. As respostas e dúvidas chegavam ao mesmo tempo, da 
mesma maneira para todos. Tudo devidamente registrado na plataforma.

Era de conhecimento de todos que o SisGF traria muitas dúvidas e questionamentos 
e, para muitos deles, não haveria respostas. Era de se prever também que a 
manutenção da equipe de apoio seria muito importante para o agente de mudança 
que estava na ponta. 

Fórum de TIC Dataprev   18Gestão de Mudança

A Gestão de Mudança na Dataprev
Lucília Ferreira
Cláudia Bernardes
Carla Araújo



O plano de gestão de mudanças precisa ser 
constantemente adaptado, principalmente porque, em 
se tratando de sistemas, as coisas são dinâmicas e vão 
mudando. Essa flexibilidade é primordial para modificar 
também as ações da empresa.

Para se ter ideia, o curso de Elaboração e Gerenciamento de Projetos está na 
agenda dos facilitadores desde setembro do ano passado. E vem sendo adiado. A 
nova agenda organizada na semana passada colocou o curso para outubro desse 
ano. O curso do Papel do Gerente vai ser oferecido para todos os secretários 
permanentes dos distritos do país. Ao todo, são quatro turmas – o que exige uma 
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mais do que à em sobre a operacionalização do sistema.Gartner: A minha pergunta é sobre treinamento feito 
com ferramentas para todas as gerações. Como vocês Dataprev (Janice Brutto): O que espero? A diretoria sentiram isso? Considerando o que vemos no mercado espera resultado e não temos ainda o resultado do e a idade média das pessoas da Dataprev, nós não SisGF. Como ele foi implantado neste mês de setembro, temos só geração ‘Y’ sendo treinada; e cartão de ponto ainda não tivemos o primeiro relatório para saber se mexe no bolso de todo mundo. Gostaria de saber quão realmente o pessoal o utilizou como deveria. O teste efetivo foi o uso da ferramenta de autotreinamento para valer vem agora, com o resultado. Além disso, há para as pessoas mais velhas. uma série de outras questões que foram bem 

abordadas e que fazem parte do processo de gestão de Dataprev (Carla Araújo): Esse foi o nosso grande medo, 
mudança que, para além da ferramenta, tratam do quando resolvemos fazer educação a distância. Além 
clima político interno. O sistema de gestão de de não termos uma cultura sólida em relação a essa 
frequência tem repercussão. É uma das bandeiras da prática, sabíamos que havia pessoas com idade mais 
discussão da campanha salarial, até porque vai mexer avançada, uma característica da Dataprev. Procuramos 
com o bolso e com o pagamento de hora extra, com a minimizar o impacto com ações de comunicação, 
questão dos atrasos, dos descontos.sensibilização e apoio da rede. A estação simulada foi 

um meio importante também, porque algumas Dataprev (Márcio Adriano): É fundamental validar pessoas poderiam não conseguir ou não querer fazer o todas essas ações. Tanto na questão do Projeto Sigma, curso. Na estação simulada, as pessoas tinham a como no SGPe e no SisGF, embora esses sejam mais oportunidade de, junto com o agente de mudança, recentes. O Sigma já vai completar um ano em janeiro, e conhecer as funcionalidades do sistema e testá-lo ao acho importante realizar uma pesquisa para avaliar se vivo. Outra estratégia, no caso do curso a distância, foi o as pessoas estão usando e, ainda, se estão usando uso dos tutores. adequadamente, se realmente as ações de gestão de 
mudança atingiram o objetivo.Dataprev (Cynthia Macedo Dias): O retorno do curso 

foi muito bom, inclusive em relação às inscrições e às Ministério da Previdência Social (MPS): O INSS já tem pessoas que efetivamente o concluíram. A Dataprev esse processo de frequência, aqui no ministério. Queria tem 30 tutores capacitados, e o curso conta com um saber quem tem acesso ao relatório de frequência.material alternativo com todo o conteúdo. Se a pessoa 
não tem muita intimidade com uma aprendizagem Dataprev: Atualmente, o sistema de gestão de 
online, ela pode pegar aquele material, imprimir e ler o frequência tem uma relação direta com a folha de 
conteúdo no tempo dela. O tutor estava sempre pagamento. Ele gera a necessidade do pagamento ou 
disponível para esse apoio. Além disso, principalmente do desconto. Como faz a gestão de frequência, passa 
no piloto, tivemos a cartilha que também era um pelo gestor, pela chefia imediata do empregado, que 
material impresso de apoio, com todas as informações recebe essa informação de ocorrências, atraso,  falta, 
em relação ao sistema. hora extra, etc. A informação é tratada pelo gestor e 

pelo empregado, mas vai direto para a folha. O Dataprev (Lucilia Ferreira): A resistência é ainda muito processamento não é feito no dia primeiro, mas vai até grande com relação a educação a distância. No Projeto o dia 15 do mês subsequente. O resultado é a geração Sigma, por exemplo, a faixa etária média das pessoas do devido pagamento ou desconto direto na folha, já envolvidas com os processos era de 46 anos. São da com os valores que devem ser creditados ou debitados.geração baby boomers e ‘X’. Sentimos muitas dificuldades 
e isso demandou reforço mesmo em sala de aula. MPS: O sistema identifica o tipo de ausência?
Dataprev (Carla Araújo): Alguns agentes de mudança Dataprev: Sim. Identifica os motivos. 
tiveram a iniciativa de fazer uma palestra para os 

Natura: Gostei muito da estratégia de usar a interessados, para não ficar só no curso à distância.
comunidade, que, para mim, é uma expansão do 

Dataprev (Cynthia Macedo Dias): Tem outra questão. O conceito de rede, como a gente usava há alguns anos 
SGPe era um sistema maior e mais complexo, com em gestão de mudança. Trata-se de adotar o que está 
muitos módulos. E o SisGF é um sistema mais simples, presente aí no mundo dos jovens que usam a 
de navegabilidade mais tranquila. As dúvidas se tecnologia, em favor desse grupo que está a serviço do 
concentraram em aspectos relacionados ao processo, projeto. Queria entender em que medida vocês tiveram 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Fórum de TIC Dataprev 20Gestão de Mudança

A Gestão de Mudança na Dataprev Lucília Ferreira          Cláudia Bernardes          Carla Araújo



que trabalhar como dinamizadores dessa comunidade que utiliza o ERP como quer. É uma constante luta. 
ou quanto esta comunidade, de alguma forma, acabou Fazer essa construção interna é trabalhosa.
se sustentando como grupo mesmo. Fiz parte desse trabalho. Aprendemos na Dataprev que 
Dataprev (Carla Araújo): A comunidade foi uma grande é importantíssimo a gestão de mudança ao implantar 
surpresa. Quando tivemos a ideia, fiquei preocupada. soluções. Contratar separadamente a gestão de 
Não sabíamos se as pessoas participariam. Na primeira mudança é fundamental para o sucesso do projeto. A 
fase, com seis pessoas na comunidade, ela estava bem equipe e a diretoria acreditam na que gestão de 
morna. Quando chegaram 40 pessoas, todos ficaram mudança é imprescindível para o sucesso de 
muito empolgados e o mesmo aconteceu no SisGF. implantação de uma solução. Sem ela, não se consegue 
Uma semana depois de encerrar a formação da rede, virar, não há sistema bom. Porque o sistema pode ser 
abrimos a comunidade. Lógico que já tinha bom, mas se as pessoas não aderirem à ideia da 
apresentado o formato para eles, que, naturalmente, implantação, a culpa por tudo acaba caindo no sistema.
participaram muito. Sempre entrávamos nos fóruns. 

Totvs: Trabalho com gestão de mudança como negócio, Começamos trabalhando as questões conceituais, tenho que vendê-la não só como trabalho importante, para que eles pudessem se familiarizar com os fóruns. mas também com um orçamento, um investimento Também funcionou a favor a questão do nosso prazo. que a empresa vai fazer. Sempre que o executivo do Como o cronograma era curto, poucos dias depois já cliente pergunta qual o retorno que terá com o havia ações para executar. A coisa fluiu muito bem e até processo, respondo: “na verdade, você está garantindo hoje ela está ativa. o retorno que você fez no seu projeto”. Se você tem um 
MPS: Trabalho na Assessoria de Gestão Estratégica e projeto de R$ 100 mil para construção de um sistema 
Inovação Institucional do MPS. O foco de gestão de de R$ 1 milhão, de implantação de um CSC (Centro de 
mudança é um processo que precisará ser instituído no Serviços Compartilhados), o que você está fazendo é 
ano que vem, devido a um projeto que está em garantir que esse retorno vá acontecer de forma 
andamento. Lembro que, na aquisição do ERP, a completa para a organização, além de os benefícios 
Dataprev disse que precisávamos do sistema, porque intangíveis de mudança de cultura, de integração entre 
os nossos processos não estão bem definidos, e o ERP as áreas, de formação de liderança. Queria saber se 
já vem semipronto. Para o órgão público, isso, às vezes, vocês conseguiram, de alguma forma, reconhecer 
é difícil de acreditar. O projeto que estamos nesses projetos esse retorno e ter essa discussão em 
acompanhando foi desenhado, analisado e modelado. nível de diretoria.
Definimos a ferramenta que será utilizada e a 

Dataprev: Com certeza. Garantir que o sistema vai ser expectativa é de que seja estendida a todos, porque implantado já é um retorno absoluto, até porque não se envolve o Ministério como um todo. É um trabalho pode jogar no lixo R$ 8 milhões, e mais todos os gigantesco. Quando se vê o lado da fornecedora do recursos que envolvem uma implantação dessa ERP, que já tem uma oferta de vários processos natureza. Para o gestor, seria a primeira coisa que ele desenhados, preestabelecidos e que precisa fazer escolheria, porque é um trabalho mais difícil. As pequenos ajustes, é possível perceber que a pessoas não querem se adaptar, querem adaptar o ferramenta já oferece alguma coisa. O nosso trabalho é software. Como sempre, é o software que tem que ser desenhar do zero, do jeito como está, melhorar, fazer e adaptado a elas. O aprimoramento da conexão do colocar na ferramenta. Para isso, temos a disciplina comportamento com a parte técnica, o processo de BPM. Acho que vai ser a linguagem do futuro. Se fosse saber justificar a vantagem técnica e processual para o possível trazer um ERP para o Ministério seria usuário, é o mais difícil e é o que menos se encontra. excelente, mas o Ministério do Planejamento, Sobre os questionamentos dos usuários, é importante Orçamento e Gestão (MPOG) está colocando algumas estar bem preparado, inclusive com as práticas de questões com relação a contratações. Uma grande mercado. Atualmente, vejo como a gestão de mudança parceria com o Ministério do Planejamento está sendo teria que estar mais em tudo. Se você muda uma área feita para modelar esse processo e automatizá-lo para hoje no sistema, você muda uma estrutura da empresa. o Governo Federal. Por ser um sistema integrado, esse negócio de 
Dataprev (Lucilia Ferreira): Trazer um ERP que, a gerenciar mudança é fundamental. Você tem muitas 
princípio, presume-se que vai promover para a inter-relações que mudam, não só no comportamento, 
organização as melhores práticas de mercado, mas em uma organização. 
também não é muito fácil. É preciso lidar com o usuário A Dataprev incorporou a gestão de mudança para os que está acostumado a fazer as coisas do jeito dele e seus processos e acredita que também possa virar 
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produto. Como a empresa tem a missão de A gestão de mudança foi fundamental nesse processo 
implementar soluções tecnológicas para os seus porque, como já disse, estava há 22 anos trabalhando da 
clientes, identificou inclusive a de GM em alguns mesma forma, com a mesma cultura, com os mesmos 
processos, envolvendo, às vezes, sistemas bem processos e procedimentos. Fiquei responsável por essa 
grandes, algumas soluções já históricas, nas quais vai mudança da região Norte, onde as regionais são 
adotar a gestão de mudança. menores. A gestão de mudança foi fundamental para o 

processo. Hoje, a Dataprev inteira trabalha no sistema Alguns resultados são difíceis de mensurar. Tenho Protheus. Em curto espaço de tempo, pelos anos em que orgulho de dizer que a Dataprev implantou uma a Dataprev esteve trabalhando na mesma forma, a solução de gestão de mudança em oito meses. Isso gestão de mudança foi fundamental.também tem consequências: os ajustes pelos quais a 
empresa passa depois da virada. A sensação é de que o A atuação da gestão de mudança é fundamental na 
trabalho foi muito legal e vejo pelo clima nas unidades. parte de implantação. Deixo o meu pedido aqui para a 
Passamos a interagir muito mais nas áreas da equipe continuar nos apoiando, porque identificamos 
empresa, nas áreas administrativas. Vimos no Fórum que, em todo processo, há mudanças que são 
de TIC do ano passado as experiências de Furnas e da contínuas. Sei que a equipe está toda voltada para a 
Petrobras. A Dataprev cumpriu a meta. Considero o implantação de novos sistemas. 
trabalho bem-sucedido.

Dataprev (Carla Araújo):  É lógico que temos que fazer 
Totvs: Estaremos juntos nesse desafio do setor público as avaliações ao final do projeto, mas, para o pessoal do 
de levar mais em conta a gestão de mudança, pois SGPe e do SiGF, uma prévia desses resultados foi a 
temos respaldo em licitações, na Lei n.8.666/1993. A própria adesão das pessoas aos sistemas. Tenho 
GM deve estar prevista desde o momento de certeza de que, se não tivéssemos feito as ações de 
especificação do projeto e da licitação, porque, depois, gestão de mudança, as pessoas não teriam atuado da 
fica muito mais difícil incluir o serviço como opcional ou maneira como a equipe precisava - no paralelo e no 
como aditivo dos projetos. piloto. E era uma fase crucial do desenvolvimento para 

que os resultados fossem atingidos e para que os 
Dataprev: Tenho 22 anos de empresa e sempre trabalhei sistemas fossem finalizados. Foi uma surpresa a no setor de suprimentos. Além de ser um agente de participação e a mobilização dessas pessoas naquele mudança do Projeto Sigma, sou uma usuária impactada. período que era crítico e que foi o foco da nossa ação.
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Principalmente na administração pública, a questão da gestão de mudança é muito 
interessante. Do lado da tecnologia, a grande maioria dos executivos tem formação 
técnica e, por esse motivo, acabam subestimando a área humana.

Se eles vêm da área de negócio, subestimam as ferramentas. Falham de todo jeito, 
não integrando os dois grupos para trabalhar. A intenção dessa palestra é dar uma 
abrangência diferente a essa abordagem.

As pessoas que me antecederam falavam muito da vontade de mudar e da habilidade 
de mudar, porque uma coisa é querer mudar e outra é conseguir fazê-lo. As mudanças 
falham porque, para uma coisa que deu certo, muitas outras podem ter  falhado.

Agora vem a definição do Gartner: “A gestão de mudança tem como objetivo 
construir uma ponte entre o que as pessoas pensam e o mundo real”. É uma definição 
bem simplificada, mas é muito fácil imaginar como será o futuro. Construir essa 
ponte para o futuro é o papel da gestão de mudança, e tem que existir tanto no setor 
privado quanto no público. 

Do lado do setor público, há uma batalha diária para vencer. No setor privado, uma 
batalha para vencer a competição. A gestão de mudança tem importância em todas 
as áreas, quer dizer, o que preciso fazer para chegar à visão de futuro? Responder 
500 milhões de vezes a mesma pergunta de maneiras diferentes para diferentes 
pessoas? Por isso, um chat às vezes é bom, mas até um telefone ajuda, quando a 
pessoa não quer se expor. 

A participação do gestor também é importante -- novamente, a arte e a ciência. 
Devemos acreditar na mudança e, quando falo que precisamos mudar, não estou 
falando de sistema, estou falando de qualquer situação. Por exemplo, um meio de 
aquisição ou uma mudança de ministro.

Tendo um motivo claro para mudar, as pessoas entendem o porquê da mudança, aí 
temos duas questões chave. A área de ciência e a área de arte, e a convicção de que as 
pessoas vão ganhar mais do que perder. São as duas questões chave da área de arte. Na 
área de ciência, tenho que ter a habilidade de mudar as pessoas com perfis adequados 
para gerir a mudança; e nem sempre as temos. É necessário buscar gente de fora.

A arte e a ciência da mudança organizacional

Ione de Almeida Coco ¹
Vice-Presidente Regional do Gartner para América Latina
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¹Vice-presidente regional de Programas Executivos do Gartner Group na América Latina. 
Analista de Tecnologia da Informação, com foco em Gestão de TI, conta mais de 25 anos de 
experiência na área. Como vice-presidente de Programas Executivos, atua gerenciando e 
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pós-graduação em Administração de Empresas pela Escola de Administração Getulio Vargas 
de São Paulo e mestrado em Ciências pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo.



Você vê como as coisas vão se completando e não é toda mudança que é igual. Se 
pegarmos um setor público, nós do Gartner somos mestres em fazer modelagem, 
temos quatro ordens de mudança. Uma é interna, a Tecnologia da Informação (TI), 
quando tem uma automação. Outra que pode ser interna, ou na agência. Chamamos 
de agência, por exemplo, um ministério. Outra que pode envolver diversos estados, 
governos, como a que foi feita na Dataprev, espalhada por culturas distintas, porque 
o Brasil tem culturas distintas. Não vamos dizer que a cultura do Rio Grande do Sul e 
do Piauí são iguais, porque não são. Em geral, a introdução de um ERP em uma 
empresa é uma terceira ordem. Tivemos o Sistema Brasileiro de Pagamento, uma 
mudança de quarta ordem, porque envolveu, no início, o Bank Boston.

Observa-se muito as tarefas, tecnologias, estrutura. 
Alguém mencionou que estrutura, realmente, é o 
terceiro nível. Até aqui, você consegue só com 
ferramenta; daqui para frente, só com as pessoas não 
dá, e, de novo, a importância da habilidade da mudança 
e a vontade de mudar.

Temos toda a estrutura formal de governo, temos 
lobista (não vou negar que exista, essa é uma realidade 
no mundo todo), e tem sindicato, por isso que fiz aquela 
pergunta. Processos financeiros, pessoal e compras, 
segmentos que são muito complexos em governo no 
âmbito local. No âmbito mais expandido, todas as 
prioridades políticas do próprio ministério e as 
operacionais. O que quer dizer isso? Temos, por 
exemplo, o envolvimento do INSS nesse projeto. A Dataprev presta serviços para 
outras áreas, a prioridade do seu cliente pode não ser essa. Deve haver o ajuste de 
priorização com as diversas unidades envolvidas.

Obstáculos devem ser vencidos quando se trata de uma mudança. No caso de pessoas, 
deve haver uma estratégia de comunicação, um processo de governança colaborativo 
bastante claro. A pessoa tem que entender claramente o que ganhará com a mudança. 
O pagamento das horas extras, que até então não ocorria, por exemplo. Cada projeto 
tem seu problema, que deve ser identificado.

No que se refere à parte política, a TI muitas vezes falha 
no governo por não estar em consonância com a 
agenda política. As iniciativas de tecnologia no governo 
têm que estar profundamente alinhadas com a agenda 
política. Caso contrário, elas vão falhar porque não vão 
ter o apoio para implementação. 

Estou no Gartner há 13 anos e, antes disso, trabalhei 
19 anos na CPFL Energias Renováveis. Quando 
perguntam como comprovaremos o projeto, a resposta 
é: por métricas pós-implementação, podemos 
comparar com o projeto anterior. 

Detectaram que existiam diversos sistemas muito bons, mas que não estavam sendo 
utilizados. Talvez as pessoas nem entendessem muito bem a motivação para usá-los. A 
questão de prioridades, sincronização das agendas e alinhamento com os mandatos 
políticos pode ter influenciado. 
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Outra questão, na parte de ciência, envolve as pessoas que adotam rapidamente 
todas as mudanças, não só uma mudança de sistema. Há os que nunca na vida vão 
adotar a mudança, vão ficar reagindo e trabalhando contra, mas a grande maioria 
fica no meio de campo, daí a importância de ter esses agentes de mudança. Eles são 
os principais responsáveis para trazer essa maioria para o lado deles. 

Quem tem grande influência, pode ser uma pessoa que já é líder por natureza, vai ser 
o agente de mudança ideal. Se é um pouco relutante, pode estar aqui na hora do 
engajamento. Quem é muito resistente e tem poder de moderado a alto,tem que ser 
trabalhado, caso contrário poderá  atrapalhar.

Normalmente, subestimamos o tamanho da mudança e o impacto dela. Estava 
olhando um material da Dataprev sobre segurança, no qual alguém perguntava o 
porquê de um escopo tão grande. Se o ganho é pequeno e a perda é pequena, não 
vale a pena enfrentar a mudança, é melhor deixar do jeito que está. O desgaste pode 
ser muito maior do que a necessidade. Quando a perda é muito maior do que o ganho, 
é uma péssima ideia pensar na mudança. Isso vale também para sistemas. Muitas 
vezes, observa-se o raciocínio: “mas todo mundo está com ERP, também tenho que 
ter”. Será que precisa mesmo? É necessário avaliar se implantar  vale a pena.

Em caso de uma mudança de gerência, decido mudar uma determinada pessoa. Será 
que tenho que mudar? Quais são as razões pelas quais preciso mudar? A pergunta 
está aqui para você posicionar essa matriz. Se o ganho é muito maior que a perda, é 
um potencial indicativo de que deve haver uma mudança. Em uma escala de zero a 
dez, quanto acho que vai ser o impacto? A maioria das empresas não visualiza todos 
os impactos de uma mudança.

O que é observado, principalmente em TI, é a parte financeira, o retorno de um 
investimento, do projeto. Quando impacta o processo, todo mundo observa. Quando 
impacta ferramenta, também. Mas e quando impacta as relações? As relações entre as 
diversas áreas vão mudar? Vou ter que me relacionar com uma área com a qual não me 
relacionava? Impacta a cultura da empresa? É o caso de contratar ou deixar de contratar 
provedores, terceiros, para ajudá-lo? Onde vou buscar minhas fontes de recursos humanos, 
técnicos? Impacta a troca de informação? Os gestores vão ter acesso a documentos ou a 
coisas que eles não tinham antes? Vai mudar a forma de usar a informação? 

Pode ser que tenhamos aí outro ponto de resistência e há também a questão dos 
perfis das pessoas e das funções. Esse é o ponto mais esquecido, por exemplo, quando 
você faz uma grande terceirização. Há empresas que terceirizaram em torno de 60% do 
seu quadro de TI e as pessoas que a empresa precisará manter internamente têm 
outro perfil. Elas devem ter perfil de gestor de projeto, gestor de contrato, e não mais 
de programador. Deve-se passar o programador para outra função. Assim é assinar o 
contrato do caos, porque não tem o perfil e nem tem a obrigação de ter.

Uma prática muito frequente nas empresas de sucesso é ter profissional de gestão 
de mudança na área de TI, que é um agente contínuo de mudança. O ideal é que as 
lideranças que estão nos processos de mudança comecem primeiro a agir de uma 
forma incremental e a prover todos os dias a necessidade daquela mudança.

Recomenda-se ter bastante abertura na informação, usar os agentes de 
alavancamento e ter um mentor, um coach (treinador), um conselheiro, porque as 
pessoas vão entrar na sua sala e fazer perguntas. O que a pessoa precisa como 
competência pessoal para ser um gestor no nível que se requer para grandes 
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mudanças: visão, realismo, poder, credibilidade, empatia pela cidade, coragem e 
paixão. A pessoa tem que estar apaixonada pela troca. 

É engraçado que, atualmente, esperamos muito dos líderes. Um dia, um executivo de 
tecnologia disse para mim: A “geração ‘Y’ não é gerenciável”. É verdade, mas ela 
segue a liderança. Quando ela confia no líder, o segue cegamente. 

Liderança é muito importante em processos de mudança. Ela fala a verdade sempre, 
troca mensagens de uma forma bastante objetiva, desenvolve essa confiança. É 
importante fazer um marketing das coisas positivas que estão ocorrendo, ter o 
controle e a centralização, porque isso vai ajudar que a mensagem seja transmitida 
da mesma forma.

As nossas recomendações são identificar esses 
obstáculos e as maneiras de vencê-los em qualquer 
situação, não só no projeto, mas sempre olhando a 
urgência, o risco e o benefício. O risco é um aspecto 
pouco observado, mas temos risco, por exemplo, de o 
projeto não dar certo, ou de ocorrer uma mudança 
legislativa no meio do caminho.

O risco existe e é preciso estar alerta. Pode ser externo 
ou interno. Olhar as barreiras e entender por que o 
projeto falha. Temos até uma avaliação para cada uma 
dessas coisas usando essas ferramentas. O que está 
falhando? Por que a coisa não está rolando? E a última, 
exatamente, é a comunicação.
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mental, sim, e acho que é importante fazer fóruns Dataprev: Em relação ao risco, realmente a abordagem 
como esse e envolver muitos organismos de governo foi muito bem feita, porque ela não é só negativa. Pode 
para que a prática seja disseminada. E não só para pro-ser positiva também. Estamos no momento de 
jeto, porque, para projeto, a TI já tem essa ca-contratação de serviço interno. Não éramos vistos 
racterística. O seu provedor já indica onde existe um como um cliente que fizesse tanta exigência para a 
ponto importante, mas não quando muda um ministro. prestação de serviços para o cliente externo. A 
Temos que pensar nessa gestão da mudança, na empresa vivencia realmente a adaptação, inclusive no 
insegurança das pessoas, nas trocas de gerente e tudo estabelecimento de Acordo de Níveis de Serviço 
isso. E como vamos trabalhar com isso?internos. Precisamos da gestão de mudança até para 

esse acordo. Acho importante saber os impactos do Dataprev: Na identificação dos obstáculos essas ques-cumprimento. tões que aparecem, como uma mudança de ministro, 
também são previsíveis, mas não é fácil identificar o Gartner: Isso é muito usual. As empresas contratam 
momento em que acontecerão. fora, exigem Acordo de Nível de Serviço do terceiro, 

mas não têm acordo de serviço interno. Você não vai Gartner:  Quando e como.saber como gerenciar. Se nunca fez internamente, 
como vai gerenciar o terceiro? É uma incoerência. Dataprev: Quando e como? Exatamente! Vi na hora da 
Concordo plenamente com você, de que isso também é identificação dos quadrantes. Vocês dão espaço 
um ponto de atuação da gestão de mudança. Outro também para esse diagnóstico ou o diagnóstico é 
ponto que me ocorreu agora: a aposentadoria. Tem processual? Ele vai acontecer?
uma gestão de mudança para preparar tanto o apo-

Gartner: Temos um analista que trabalhou para o sentado para sair quanto para os que ficam? Conheço 
governo americano durante muitos anos. Em torno de um rapaz na IBM que faz ‘past planning’. Não tem 
35% dos nossos clientes do programa executivo são do ninguém jovem que queira fazer e a IBM não quer 
governo dos Estados Unidos. Evidentemente você pode deixá-lo sair, porque ele é o único que faz. Não pode 
não saber quando o governo vai mudar, quando o uma empresa, um ministério, uma Dataprev viver 
ministro vai mudar, mas tem grandes chances de, ao dependendo de pessoas, a pessoa pode morrer. Tive, 
mudar o presidente, haver mudança do ministro. Para a quando executiva de tecnologia, a perda de uma 
fase de pré-mudança de presidente, de governador, de pessoa da minha equipe. O impacto foi muito grande. A 
prefeito, nós temos pesquisas feitas. Como atua a área gestão de mudança tem que passar por todas essas 
de TI em uma área em um momento como esse é nuances e, principalmente, pela gestão de risco de 
previsível. Não mudar é até uma exceção, a regra é continuidade. A continuidade do serviço é prioritária.
mudar. A gestão de mudança deveria ser uma área 

Dataprev: Imagino que vocês devem ter alguma contínua em governo, porque é preciso criar mecanismos 
pesquisa ou alguma análise de cenário. Como está a de processos contínuos de gerir as mudanças, pois elas 
questão da gestão de mudança e sua aplicabilidade no contínuas e não são só geradas por TI.
Brasil, atualmente?

Dataprev: Na sua experiência, quando isso é 
Gartner: Não temos uma pesquisa sobre o assunto. contratado? Antes de um projeto, ou só como 
Quem tem normalmente é quem tem foco em recursos complemento do projeto? Ou seja, é avaliado antes se 
humanos. O que temos é com base nas experiências. devo comprar ou introduzir alguma coisa na 
Fiz parte de um júri que avaliava a implementação de regularização, avaliando todos esses quadrantes de 
um ERP em empresas do Brasil. Todos os anos, os três impactos? Ou isso, normalmente,  vem a reboque?
primeiros colocados tinham gestão de mudança. Não 

Gartner: Infelizmente, ainda é uma minoria que faz a vamos dizer que todas as empresas apliquem, mas as 
análise prévia. A grande maioria das empresas de empresas que aplicam são empresas de sucesso, é 
sucesso faz e aborta o projeto quando acha que o uma correlação direta. Quem não tem gestão de 
impacto vai ser grande demais. Para a grande maioria, mudança, enfrenta muita dificuldade de competir no 
até empresas privadas, a decisão é um grande projeto. mundo atual, de mudança contínua. Até mesmo no 
Vou comprar um avião ou vou fazer um projeto de TI? setor público. A nossa demanda está mudando muito, 
Deveria ser o mesmo fórum, a mesma discussão e o somos mais exigentes com o setor público do que nós 
mesmo tipo de argumentos financeiros. Em geral, eles éramos há 20 anos. A gestão da mudança é funda-

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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se restringem um pouco mais ao financeiro. Quando 
está relacionado a um grande provedor, como Totvs e 
outros, o próprio provedor traz essa bandeira. Ele é 
introduzido, mas já em outro momento, não no 
momento quando a necessidade do projeto começou a 
ser pensada. 

Dataprev: Uma das normas de contratação de serviços 
dentro do governo federal, a Instrução Normativa nº 04 
de 12 de novembro de 2010, está prevalecendo agora. 
Um dos itens obrigatórios para a contratação de 
serviços é a análise de riscos. Você não acha que, com a 
análise, essa tendência da gestão de mudanças fará 
parte do planejamento prévio e será realmente uma 
questão fundamental, já que a análise de risco tem que 
prever esse tipo de situação?

Gartner: Claro que sim. Já vi planejamento estratégico de 
TI que tem todo um plano de treinamento de pessoas e, 
na hora que corta o orçamento, corta o treinamento. A 
empresa alega que a prioridade são as pessoas, mas corta 
o treinamento. Uma coisa é a ponte que estou falando, é o 
discurso; outra é a prática. Deve existir um grande esforço 
dos gestores para não per-mitir que o treinamento seja 
cortado, porque, depois, o sistema não funciona. Não 
houve treinamento das pessoas e vão exigir que tudo 
funcione perfeitamente. As pessoas não nasceram 
sabendo. Não sou ex-cessivamente otimista. Acredito que 
depende de cada um de nós ser o agente da mudança. 

DEBATE
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A abordagem da palestra será com base na experiência em dois grandes projetos: o 
CCS e Novo SAP. Um deles contando com o próprio SAP como corresponsável pela 
implantação e com a Totvs.

A CPFL é uma empresa de geração, distribuição e comercialização de energia. No 
próximo ano, completa cem anos.

Se, desde que nascemos, estamos passando por 
mudanças, por que é tão difícil mudar? Todos os dias, 
ao nos olharmos no espelho, vemos a diferença em 
nosso próprio corpo, mas quando falamos de processo 
de mudança, é sempre dolorido. 

O CCS foi motivado por novas aquisições. O plano 
estratégico da empresa prevê adquirir várias outras 
empresas, mas a gestão comercial não estava 
preparada para esse cenário. O grande plano do CCS 
era mudar a gestão comercial e, para isso, a área 
precisava ser integrada e padronizada.

Estamos falando das duas maiores empresas do 
grupo: a CPFL Paulista e a Piratininga, presentes em 
mais de 30 municípios. As pessoas envolvidas eram de Campinas, São José do Rio 
Preto e de outras cidades. Pessoas com culturas e conhecimentos diferentes, que 
nunca tinham usado o SAP. 

O maior desafio era a descentralização dos colaboradores. Mais de 2 mil pessoas 
foram usando  ferramentas próprias, sistemas extremamente customizados, sem 
nenhum conhecimento do SAP. As maiores dificuldades eram o acesso: não tinha um 
link que suportasse a nova solução. Além do pouco conhecimento do SAP e da 
exigência do conhecimento do negócio, a pessoa precisaria  ser capaz de decidir que 
opção teria dentro do SAP, uma questão muito complicada e desafiadora.

Outra dificuldade foi a liberação das pessoas. Apesar de a empresa não ser mais do 
governo, temos um sindicato muito atuante. Era complicado pegar alguém que 
trabalha oito horas e colocá-lo em treinamento, sem parar a produção. Eles 
liberaram duas horas por dia para o treinamento. Outra questão  associada a esta 
era o custo e o orçamento pequeno, que dificultava o pagamento de hora extra.

Esse é o contexto externo. Dentro do projeto, havia um grupo pequeno para fazer a 
implantação e os recursos eram compartilhados. A mesma pessoa que cuidava do 
treinamento era quem estava trabalhando na solução: além de ser multiplicador, 
faria o material de treinamento. Foi um grande desafio. 

Dayse Camargo¹
CPFL Energia

Solução SAP CCS (Customer Care & Services) e ERP 

¹ Líder de Gestão de Mudança nos projetos SAP – Solução CCS (Customer Care & Services) e ERP 
– ECC 6.0, tem mais de 20 anos de carreira voltada ao planejamento, desenvolvimento de 
recursos humanos e aprimoramento de pessoas. Acumula experiência em desenvolvimento de 
projetos na área organizacional para capacitação profissional, com foco no desenvolvimento 
das habilidades interpessoais, e em processos de gestão do clima organizacional, gestão de 
desempenho, treinamento corporativo, programa de estagiários e integração, recrutamento e 
seleção, projetos de gestão de carreiras e desenvolvimento gerencial. 
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Houve um atraso imenso nesse projeto. O prazo previsto  era de dois anos, e a 
implantação levou quase quatro anos. Esse foi o contexto que enfrentamos na 
empresa. Críticas, custos iniciais que duplicaram, instabilidade do projeto, pessoas 
querendo sair porque tinham medo de serem mandadas embora. Como segurar um 
projeto que estava previsto para durar dois anos e dura quatro? É o dobro. Então, foi 
muito tenso o clima interno.

Eles também passaram a não acreditar no projeto. Queriam que terminasse sem 
continuidade. Foi preciso entrar com uma comunicação forte para a alta direção. 
Mostrar os resultados financeiros, mesmo com o atraso. Sabemos que a gestão de 
mudança tem que ser facilitada pela preparação das pessoas, eliminando as 
barreiras. E o foco estava voltado para esse objetivo

O trabalho considerou a comunicação, a integração, o 
encaminhamento para todo esse público e a 
transferência de conhecimento, sem esquecer que 
havia uma logística extremamente complicada. Para 
isso, foi utilizada a ferramenta Infopec, que ajuda a 
acelerar o processo de documentação e a organizar o 
conhecimento dentro da web. Ela foi muito importante 
para a organização do conhecimento. 

Se tudo estava funcionando de forma tão boa, qual era 
o motivo da mudança? Essa era a pergunta que todos 
faziam, até mesmo os gestores. Queriam saber o 
motivo pelo qual tinha que funcionar tudo igual. O 
ponto crítico é que os relatórios não batiam, cada um 
apresentava um número diferente. Como a instituição 
poderia adquirir novas empresas, se nem mesmo um 
relatório conseguia fechar de forma uniforme? 

Foram feitos treinamentos descentralizados e um 
treinamento introdutório ao CCS. Para mudar a cultura, 
entrou a pedagogia rígida. Ligávamos, fazíamos todo 
um trabalho de incentivar as pessoas a fazerem o 
treinamento. Era o primeiro contato com SAP e 
algumas pessoas não conseguiam entrar no sistema. A 
solução foi montar grupos de apoio e algumas pessoas 
que tinham mais facilidade com tecnologia foram para 
a ponta ajudar.

Quando houve a convocação presencial, as pessoas que 
deixaram de fazer o treinamento a distância 
compareceram e foram retiradas da sala pelo fato de não 
estarem preparadas para o presencial. Todo mundo ficou 
assustado, achando que teria punição, mas não teve 
política de consequência, foi uma iniciativa do projeto. 
Essa estratégia foi excelente, porque todos passaram pelo treinamento a distância. A 
partir daí, as pessoas adquiriram a ideia de fazer treinamentos a distância, para temas 
considerados úteis no dia a dia. Tem que ser algo prático e de aplicação rápida. 

Planejamento de comunicação e tudo o mais é lindo no papel. Quando vai aplicar as 
medidas planejadas é um Monte Everest. As vaidades são tamanhas... Enfrentamos 
muita dificuldade. Foram muitas reuniões para conseguir o patrocínio necessário 
para o projeto poder continuar. 

A previsão, no caso do CCS, era realizar 97 cursos, envolvendo 3 mil treinandos. 
Pegava toda a cadeia produtiva, desde o atendimento até o eletricista e o pessoal da 

Dayse Camargo

Solução SAP CCS (Customer Care & Services) e ERP
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contabilidade. Estamos falando de 6 mil pessoas que entraram e saíram do 
treinamento. Com relação ao SAP, foram 70 treinamentos com cursos e cerca de 
2.330 treinandos, uma média de dois cursos por pessoa. No novo SAP, estávamos 
trabalhando apenas com atualização de versão; as pessoas já sabiam usar a solução 
e estavam familiarizadas com a tecnologia. Mesmo envolvendo todas as empresas, 
o processo de mudança foi bem mais fácil.

Ninguém acorda com vontade de mudar. O mercado está muito competitivo. A 
empresa precisa mudar constantemente.Mas não se faz gestão de mudança, se 
realmente a alta gerência não estiver consciente e envolvida com o projeto para que 
as coisas aconteçam.

Apenas 10% das mudanças programadas nas organizações acontecem. O principal 
motivo é a falta de habilidade em trabalhar o processo de mudança. É preciso 
preparar as pessoas e envolvê-las. A gestão de mudança deve ser um trabalho 
multidisciplinar. Não há como fazer apenas com o setor de recurso humanos. No 
caso de tecnologia, o cronograma é apertado e o resultado tem que acontecer. Eles 
só conseguem olhar aquele cronograma, mas de que adianta a melhor tecnologia 
sem pessoas? Por isso, é preciso destacar o resultado financeiro do processo a todo 
o momento, transformando-o em resultado palpável. Cada qual vê o que quer, pode 
ou consegue enxergar. “Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha 
altura”. Esse foi o nosso lema no projeto: como mudar a visão das pessoas. Poder se 
colocar no lugar delas, entender aquele momento e ajudá-las a passar por ele. 

O objetivo da equipe era  despertar alguma coisa nessas pessoas, algo que as 
energizasse para que pudesse fazer a mudança (que era principalmente interna). 
Estou falando de pessoas com dez, 15 anos de empresa. Todos os medos vêm à tona. 
E o maior deles, o da demissão. Quando um projeto vai mudar toda a cadeia de 
atendimento e gerar uma rapidez imensa no atendimento e na forma de executar a 
tarefa, sempre sobra gente. 

Trabalhamos com os benefícios para mostrar que ter e saber usar essa formação, ter 
domínio sobre ela, saber explorar e encontrar soluções dentro do SAP  para fazer seu 
trabalho corretamente, provavelmente, traria ganhos. Valoriza o currículo no mer-
cado. Quando acabou o projeto, várias pessoas saíram já empregadas em 
consultorias -- tivemos mais de dez consultorias trabalhando dentro da empresa. 

Isso foi muito bacana, porque deu força ao projeto. Algumas pessoas saíram antes 
de terminar, por conta do atraso, e isso acabou sendo muito estimulante. Muitas 
pessoas atentaram para o fato de que seria valioso para o currículo e, conse-
quentemente, para o mercado. 

“Diga-me algo que esquecerei. Mostre-me algo e 
lembrarei. Deixe-me fazer e irei aprender.” Esse foi o 
tema para montar o plano estratégico de treinamento. 
Foram disponibilizados treinamentos a distância e 
também vários workshops, de vários níveis, pegando 
todo o público-alvo a ser impactado. 

Diante de um grupo de 3 mil pessoas a ser treinado, 
tivemos que encontrar uma fórmula. Quem passasse por 
treinamento e ficasse dois meses sem trabalhar na nova 
solução, usando a solução antiga, provavelmente não 
conseguiria se lembrar mais do que aprendeu. Fizemos 
outra campanha intensa para fazer o treinamento.

Também usamos avaliação de aprendizagem. Todas as 
pessoas que obtiveram na avaliação menos que 75% 

Dayse Camargo
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precisaram de reforços. Eles se sentiram protegidos, 
não tinham medo e aprenderam. Criamos mecanismos 
para que se sentissem confiantes. 

Na área de comunicação, houve muito e-mail marketing. 
Isso é informação. Comunicação não é isso, é troca, olho 
no olho. É poder ter aquele momento de escutar e apoiar. 

Transformamos informação em envolvimento, o que 
traz senso de propriedade. Ninguém aprenderia por 
mim. Precisávamos de comprometimento, porque 
tinha que estar tudo pronto no dia 1º de abril.

A comunicação teve uma grande ideia: todas as áreas 
foram representadas com fotos dos empregados que 
iriam ser impactados. Toda a comunicação foi voltada 
às pessoas, o que diminuiu a distância do projeto com 
os usuários. Foram 140 workshops com 5.660 
participantes e 120 e-mails marketing. A comunicação é 
fundamental nesse processo. 

Utilizamos um site comum, com todas as informações 
fáceis de buscar. Fizemos também uma campanha 
falando que todo o conhecimento,  toda a 
documentação do projeto havia sido inserida no site. 
Esse foi o único caminho para buscar informação.

Todas as empresas passam pelas mesmas coisas. Por 
isso, se não fizéssemos a transformação nas pessoas não 
conseguiríamos fazer acontecer o processo. Sem a gestão 
de mudança, o projeto fica frio, não rende, fica esquecido.

Dayse Camargo

Solução SAP CCS (Customer Care & Services) e ERP
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

faço alguma coisa errada no sistema. No SAP, o Dataprev: Fiquei curiosa em relação à preocupação de 
retornar, o refazer, é muito mais trabalhoso do que  vocês sobre as pessoas fazerem o curso SAP. Um dos 
pensar antes de fazer.  Era este o estímulo que argumentos foi a valorização dos currículos e, mesmo 
queríamos dar. assim, muitas pessoas saíram. Como foi lidar com essa 

saída e ter que treinar novas pessoas? Dataprev: Quando chega o empregado novo, vocês 
começam com o treinamento?CPFL Energia: Vivemos isso mesmo. A empresa tinha 

sistemas próprios que não davam essa visão para as CPFL Energia: Isso. Começa por esse treinamento e pessoas. No momento em que se começou a olhar o depois tem que ser presencial. Não conseguimos mercado, trabalhar de forma mais integrada com ele, eliminar o presencial. começamos a perder muita gente. Essa é uma pre-
ocupação muito grande do recursos humanos. Foi um Dataprev: E era esse o retorno das consultorias, 
desastre, foi preciso treinar tudo novamente. A saída capacitar na ferramenta?
encontrada foi a contratação de uma consultoria. Não tinha 

CPFL Energia: Não, as pessoas que saíram foram ninguém dentro da empresa preparado para dar conta 
adquirindo conhecimento, dominando a solução e hoje dessa demanda.  E isso aumentou o custo do projeto. 
o mercado SAP é bom e tem muitas possibilidades. 

Dataprev: Com relação ao suporte eletrônico, era um Antes de terminar nosso projeto (com uma duração 
help desk? fora do comum, quase quatro anos), as pessoas foram 

saindo. As nossas parceiras foram absorvendo essas CPFL Energia: Era um help-desk. O Infopec e o SPP pessoas. No começo, até cogitou-se falta de ética, só geram um documento que você consegue abrir no que a empresa optou por deixar a coisa acontecer trabalho. Você está fazendo seu trabalho e teve dúvida, naturalmente e, aos poucos, foi encontrando soluções. consegue abrir uma janela com as orientações. Isso foi Não foi feito nada para impedir. bastante positivo e as pessoas conseguiam resolver 
todas as dúvidas ali mesmo na produção. E, mesmo no Totvs: As pessoas que saíram detinham conhecimento 
plano de suporte, não atendíamos no primeiro técnico de setor elétrico. As consultorias aproveitaram 
momento da queixa. Induzíamos a voltar e usar o para contratar essas pessoas e, inevitavelmente, a 
próprio help. CPFL teve que contratar as consultorias, pois o 

conhecimento técnico e da sua operação estava lá. Dataprev: Esse SPP só funciona com a tecnologia SAP? Essas pessoas chegaram para fazer especificação do 
sistema, parametrização, material de treinamento e CPFL Energia: Funciona em qualquer Office. É muito 
para serem instrutores.bom e, se vocês quiserem conhecer a ferramenta, 

posso mandar alguma coisa. Acelera muito o trabalho.  Dataprev: É bem interessante a experiência de vocês. Além de organizar o conhecimento, você tem lá tudo Quanto foi exatamente que vocês encerraram a registrado, é uma fonte de conhecimento. implantação?
Dataprev: Queria que você explicasse de novo o retor- CPFL Energia: Iniciamos em 2006 o planejamento. no da consultoria: eles treinavam na ferramenta? E Terminamos em abril de 2010. Agora, somos regidos como é hoje? Quando chega um novo empregado, pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e, como é o processo de capacitação dele? Vocês  o re- novamente, ocorreu uma mudança imensa na parte metem direto para o material on line? regulatória. Estamos com outro projeto para fazer as 

adaptações necessárias no CCS. Já estamos com seis CPFL Energia: O maior desafio é no call center, onde a 
meses, e vai chegar a um ano. A solução integrada exi-rotatividade é imensa. A estrutura de treinamento é a 
ge muito. Todos que estão implantando o SAP mesma que tivemos no projeto. A pessoa começa com 
vivenciam um trabalho constante. Mesmo agora telas do SAP, bem simples. É o primeiro contato com o 
acredito que vamos extrapolar o prazo.SAP, e ela vê todas as telas abertas. O SAP,  em si, para 

quem não tem costume de trabalhar com ele, não é Dataprev: Qual a diferença entre CCS e SAP? Qual a função amigável, demanda certo conhecimento. Ele tem todas de cada sistema? Isso não ficou muito claro para mim. as possibilidades: aonde vou, onde estou e o que faço 
com isso? Por isso era tão importante entender as pos- CPFL Energia: O CCS é voltado para os processos de 
sibilidades e consequências de cada vez que entro e 
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gestão comercial.  Toda a cadeia comercial,  
atendimento, execução em campo. Isso envolve 
leituristas e toda a parte de execução do trabalho, além 
do faturamento. O novo SAP é voltado para a cadeia. O 
CCS faz parte dessa cadeia, mas trata mais a parte de 
movimentação de materiais, aspectos financeiros 
propriamente, relatórios gerenciais. Uma outra parte 
que se une para fazer o módulo completo. Agora 
estamos com um novo projeto de RH, que está dentro 
do SAP também. É um processo difícil e longo. Para que 
isso aconteça, estamos com 23 empresas. Res-
peitamos também a cultura, pois tivemos muitos 
sistemas customizados. Você abre mão desses 
sistemas que estão funcionando bem, para entrar com 
uma solução nova. E, mesmo agora, estamos com essa 
Application Programming Interface  ( e algumas 
coisas em paralelo. Não conseguimos limpar tudo. 

CPFL: Se vocês observarem a minha apresentação, a 
grande motivação para mudança foram as compras das 
empresas. Se a CPFL tivesse ficado do tamanho que 
era, o SAP anterior teria funcionado? Por que o pessoal 
das áreas técnicas reagiria tanto? O primeiro sistema 
que implementamos no Brasil foi em 1972; eles sem-
pre tiveram sistemas muito robustos de apoio a campo. 
Qual a primeira empresa que implementou sistema de 
medidor? CPFL. Mas a empresa se tranformou em 
quantas? 27. Isso virou uma colcha de retalhos. 
Provavelmente, a direção da empresa não tinha mais 
ideia de quantos clientes tinha. Quantos medidores 
ligados e quantos desligados. A grande motivação era a 
gestão, e não a motivação das pessoas. As pessoas 
estavam contentes com o que estavam fazendo no Rio 
Grande do Sul, no Mato Grosso, ou em outros estados. 
Essa transparência é que acaba mudando a cabeça para 
a necessidade da mudança.

API) 

DEBATESolução SAP CCS (Customer Care & Services) e ERP
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A Natura é uma empresa com base no chamado “Essência Natura”, que tem como 
pano de fundo a razão de ser, que a empresa entende como criar e comercializar 
produtos e serviços que promovam o bem-estar/estar bem. É importante entender 
que, em sua história, a Natura sempre acatou o trabalho da consultora como um 
serviço e o cosmético como o produto. A consultora faz um trabalho de apoio a outras 
para se cuidar, estar bem.

Nesse sentido surgiu o bem-estar/estar bem. Bem-estar é a relação harmoniosa da 
pessoa com ela mesma, quando ela usa o produto, quando cuida de si mesma, e o 
estar bem é a relação empática entre pessoas. 

Tudo na Natura tem fundo de relações. Ela não se posiciona e nem se vê como 
empresa de produto, isso tem a ver com gestão de mudança. Por essa razão, é 
importante entender a crença da instituição.

Ela sempre fala de relações, do desencadeamento de relações e percepção da im-
portância delas. A Natura se vê como agente transformador da sociedade e não 
consegue olhar para seu produto ou serviço como algo só para a empresa. Cada vez 
mais temos o que chamamos de TDL (Teoria Dialógica da Linguagem), uma lin-
guagem comum no mercado, mas pouco praticada. Tudo tem que ter impacto 
financeiro, social e ambiental para a organização.

Nada é feito com uma filosofia única de atingir uma melhoria financeira. A empresa 
tem um projeto de mudança do modelo comercial, mas ele precisa ter  no seu escopo 
algum aspecto que atenda a uma mudança na sociedade. Sempre tem algum 
componente do ambiente. Uma empresa com sustentabilidade e que sempre preza a 
questão da visão de contribuidora para a evolução da sociedade e do 
desenvolvimento sustentável.

A Natura nasceu em 1969. Já nasceu como empresa de venda direta por meio de 
consultoras. Desde o início, tinha o projeto social “crer para ver”. Nos anos 1980, inicia 
com a história do refil o que também reforça a ideia da questão social. 

A história da razão de ser vem a partir dos anos 1990. Até então, era muito o jeito de 
fazer dos fundadores, que ainda está muito presente na nossa empresa. Embora 
tenha feito abertura de capital em 2004 e trabalhe com uma administração 
profissional, ainda tem uma presença muito forte.

Gestão de mudanças na Natura

Thaís Silva¹
Gerente sênior da Totvs Consulting

¹ Responsável pelo escritório corporativo de Gestão de Mudanças na Natura desde março 
de 2010. Foi sócia-fundadora da Acto Gestão de Mudança Organizacional, de 2003 a 2010, 
quando apoiou diversas empresas em processos de desenvolvimento de pessoas e 
mudanças. Atuou por seis anos na Accenture, onde se especializou em gerenciamento de 
mudança, liderando projetos de reestruturação organizacional, redesenho de processos de 
recursos humanos e implantação de ERPs. Foi, por dois anos, responsável pela prática de 
Clima Organizacional da Hay Group no Brasil, e respondeu, ainda, pela área de Educação 
Corporativa e Mudança na Alpargatas. Atuou também na Valmet e na Ford Tratores. É 
psicóloga pela Universidade Metodista. Especializou-se em Marketing pela ESPM; em 
Dinâmica de Grupos pela SBDG; e em Gestão da Mudança, pela ODR e pela Prosci.
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Nos anos 2000, entra fortemente com a linha Ekos, uma bandeira muito forte da 
Amazônia, que tem bem a cara da Natura. A empresa está presente também no 
México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Argentina e Brasil são os lugares onde se 
faz a receita, sendo o Brasil o mais forte. A França é o único lugar que tem uma loja 
(uma única). É um modelo que não deve ser repetido pelo, menos em curto prazo, no 
Brasil. E a América Latina ainda é uma operação bem menor. Olhando cada país, é uma 
expressão bem menor do que a Natura tem no Brasil. Com sede em Cajamar, conta 
também com escritórios regionais no Brasil e cerca de sete mil colaboradores. 

O conteúdo a ser apresentado mostrará o que está sendo feito na Natura para 
implementar um modelo corporativo de gestão de mudança. Trata-se de um olhar 
um pouco diferente do que está sendo mostrado neste fórum. A Natura tem a vice-
presidência comercial de Negócios, a vice-presidência de Operações e Logística, a 
vice-presidência de Finanças e Tecnologia, a vice-presidência de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade – que é constituída por uma diretoria, a de Sistemas de Gestão, 
Recursos Humanos, Sustentabilidade, Relações com Stakeholders e comunidade de 
entorno e Planejamento Estratégico.

Possui um escritório, um núcleo dentro do sistema de gestão Natura. Desde 2007, a 
Natura tem revisto sua forma, agora não tão verticalizada, e tentado olhar mais 
processos de negócio. Não é um caminho simples. Nessa diretoria, tem o escritório 
de projetos e,  recentemente, o núcleo de conhecimento.

O trabalho da equipe de gestão de mudança anda de braço dado com o escritório de 
projetos, pois o foco é fazer com que as pessoas mudem a ideia de que existe gestão 
de projeto e gestão de mudança. Trabalhamos com duas metodologias separadas e, 
no momento, com dois assuntos. 

No primeiro, perceberão que o trabalho se deu de forma paralela, mas criando um 
método, e que agora queremos que esteja em um único repositório. Que um gestor 
de projeto, quando tiver que olhar no método para implementar uma mudança que 
podemos chamar projeto de mudança consiga distinguir se está fazendo uma tare-
fa para criar um cronograma, ou  mapear impactos. Que isso tudo faça parte do jeito 
de fazer projeto. 

No início do trabalho, começamos a discutir aonde se 
queria chegar. Pretendia-se transformar a capacidade 
de olhar gestão da dimensão humana de mudanças or-
ganizacionais - que é o que a maior parte das me-
todologias de gestão de mudanças enxerga. De como 
se inclui a perspectiva humana em projetos, em capital 
intelectual e que isso pudesse pertencer à Natura de 
alguma forma e fazer parte de fazer mudança.

Para isso, foram divididos três componentes de sus-
tentação para a implementação. Uma é metodológica, 
pois a Natura acredita que metodologia cria um modelo 
de pensamento. Ao se sistematizar um método, as 
pessoas, depois de um tempo, naturalmente pensam 
naquilo como parte de seu modelo mental. Era 
necessário um método e a Natura escolheu não comprar do mercado. 

Tenho que prestar algum tipo de serviço interno, pois os meus clientes internos e os 
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projetos precisam ter algum nível de serviço, e seria 
necessário trabalhar muito com educação. Era preciso 
fazer com que as pessoas entendessem que têm 
papeis distintos dentro da organização em qualquer 
transformação. 

No momento em que o posicionamento da empresa foi 
o de se colocar como um escritório corporativo, era 
preciso atuar no conceito de portfólio e não só no 
conceito de projeto. Ou seja, teria que ter método não 
só para fazer o ciclo de vida de um projeto, comunicar, 
capacitar, envolver para a transformação de um 
projeto, mas também adotar uma forma de olhar 
sistemática. Ter uma metodologia que permita olhar 
para dois temas mais discutidos hoje no mundo de 
gestão de mudanças: saturação e colisão.

A colisão é quando há vários projetos da organização que vão se multiplicando. 
Antes, a corporação tinha um projeto, agora existem muitos projetos sendo 
desenvolvidos paralelamente. E essa é a tendência em quase todos os setores, po-
rém a organização é a mesma. Caso cinco projetos decidam mudar processos e 
estruturas de uma mesma área e, cada um está cuidando da melhor maneira 
possível da gestão de mudança de seu projeto, ele ainda está cuidando em uma 
perspectiva unitária. 

A função do escritório é conseguir visualizar que cinco projetos estão potencialmente 
colidindo em uma área, em determinado momento. A coincidência de implemen-
tação ou de demanda de participação, uma vez que as áreas são demandas para par-
ticipação em teste, validação de processo, documentação de como é que são as regras 
de negócio, provavelmente vai gerar uma saturação nessa área. As pessoas não 
conseguem responder a todas as mudanças e demandas simultaneamente.

A preocupação hoje, no mundo corporativo, em se tratando de gestão de mudanças 
como uma arquitetura mais sistêmica, é tentar mudar a visão da metodologia neste 
conjunto, e não olhar somente a capacidade de mudar de um projeto. Muitas vezes 
existe uma rede logística grande e projetos que envolvam  somente ela. 

Atualmente possuo cerca de 15 projetos na Natura que envolvem diretamente nossos 
operadores, logísticas e transportadoras. Sem uma coordenação, geraríamos uma crise 
na nossa rede, porque faríamos mudanças sem lógica para quem está fora da 
organização, um “terceiro”, que, de alguma forma, faz parte da organização. 
Juridicamente não faz, mas opera um pedaço do que a Natura é. A empresa tem muito 
cuidado em olhar gestão da mudança não só internamente, mas certificar o impacto a 
um fornecedor, parte importante da operação. 

A empresa utiliza o modelo da Prosai para medir a evolução. A referência é boa 
porque é uma empresa de conhecimento e, por isso, isenta, além de simples. O nível 
mais alto de maturidade é o que definimos como o nosso máximo de ambição, que é 
tornar a gestão de mudanças uma competência internacional, estabelecendo alguns 
critérios de como fazer a medição. A Natura está no nível dois, porque comprava isso 
isoladamente de consultoria e não possuía método próprio.

Quando começou a olhar mais apuradamente para os projetos de gestão de 
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mudanças e de onde vinham os métodos, descobriu que o posicionamento era bem 
elementar. Foi lançada a ideia de criar um plano para crescer um nível por ano, o que é 
muito ousado em se tratando de modelo corporativo. O próprio modelo de maturidade 
de projeto explica para o mercado que não sobe um nível de maturidade por ano.

Entretanto, o pensamento era de tentar colocar um plano de trabalho para três anos 
e conseguir o crescimento gradativamente. Somente então avaliar anualmente se o 
objetivo está sendo alcançado. Caso contrário, seria necessário reorganizar o plano 
para tentar, de alguma forma, chegar a essa ambição, mesmo sabendo que seria 
bastante arrojado. 

No final de 2011, a perspectiva é de se alcançar o nível três. Para isso, em 2010, foi 
traçado um caminho, uma definição da metodologia. O projeto contou com uma 
fortuna porque a vice-presidência de Operações e Logística queria esse avanço e 
patrocinou. Durante 2011, foram registrados grandes avanços nos projetos 
estratégicos de operações e logística. Alcançamos uma carteira de mais de 40 
projetos importantes dentro de operações e logística. O vice-presidente acompanha 
pessoalmente 25. E, por acompanhar, criou um fórum especifico chamado 
“Programa OIL”, em que, uma vez por mês, temos um dia inteiro para discutir o que 
está acontecendo nos projetos, olhar o andamento de todos eles. Discutir problemas 
e a gestão de mudanças passou a ser um dos elementos de discussão dentro desta 
carteira. 

Para que isso acontecesse, durante o ano passado desenhamos um escritório 
setorial que atendesse a esta carteira específica. Cuido desse escritório setorial, que 
é um braço, pois não tenho equipe. Somos eu e mais duas pessoas e, até um 
determinado momento, não tinha mais ninguém. Acabaram colocando três pessoas 
dedicadas à gestão de mudanças dentro desse escritório como resultado de um 
processo de quatro meses de desenha do o que seria a sua atribuição e como deveria 
ser feita essa implementação dentro da carteira dele.

Essa parceria fez com que o primeiro fundamento de gestão de mudanças fosse aplicado. 
Fizemos a construção com o cliente do que seria útil para ele. Ele está 100% comprome-
tido com a gestão da mudança na área dele, porque desenhou a solução conosco.

Nesse ano foi estabelecida uma meta: não só o vice-presidente de Operações e 
Logística tem a carteira estratégica dele. A Natura tem uma carteira estratégica, que 
é maior do que os projetos de OIL. Tem os projetos comerciais de desenvolvimento e 
outros também. O foco foi incluir a metodologia da Natura nesta carteira prioritária. 
O trabalho é para garantir que os líderes desses projetos entendam a metodologia e 
a incluam em sua gestão.

A tarefa não é fácil. Normalmente ouvimos do gestor que a proposta é interessante, 
mas que ele não tem quem elabore um plano de engajamento dos stakeholders, por 
exemplo. Outra questão sempre levantada é a necessidade de inserir mais pessoas 
no projeto e a falta de condição disso por conta do orçamento preestabelecido, o que 
não é verdade. 

Muitas vezes o projeto absorve essas demandas dentro da própria equipe que já 
existe e que não tem nenhuma especialidade de gestão de mudanças. Esse é um 
pouco do cenário em que a Natura trabalha hoje. A parte boa da história é que 70% da 
carteira estratégica é do vice-presidente de Operações e Logística. Como há apoio e 
recursos maiores, também é possível avançar com esse objetivo de ter a carteira 
estratégica com gestão de mudanças. 
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Até o final de 2012, um objetivo é integrar essa metodologia de projetos à gestão de 
mudanças. E o segundo é trabalhar em uma trilha de aprendizagem para líderes de 
projeto, em que ele tenha apoio para desenvolver o conhecimento sobre gestão de 
projetos de mudança e para praticar isso no projeto que está se criando. É uma trilha 
de aprendizagem. Ela acompanha o ciclo de vida de um projeto. Existem tarefas de 
aprendizagem e de aplicação.

A proposta é formar o líder, ao longo de um projeto nos dois temas. Criamos uma 
única linha de aprendizagem para funcionar no próximo ano. Ao aprovar o início de 
um projeto, o líder começa seu processo de desenvolvimento apoiado pelos 
escritórios corporativos com essa visão integrada. 

A empresa  entra agora com o lema de incentivar os líderes das equipes im-pactadas 
a se tornarem agentes de mudança. A metodologia contempla uma visão de que é 
preciso capacitar a ponta para que possam ser comunicadores de uma mudança, 
para que possa ser o apoio real dos impactados. O projeto nunca vai conseguir fazer 
isso. Eles são a rede. O gestor de uma equipe é, de fato, quem sabe ou quem pode 
saber se algo foi bem ou mal assimilado. Essa é uma das prioridades da capacitação.

Outra coisa que começa ser feita é a criação de rituais de troca de experiência. Para 
fomentar o aprendizado coletivo e trazer experiência de um projeto para outro no 
tema gestão de mudanças. Para os próximos anos, o objetivo é aumentar a carteira 
de projetos, iniciando o próximo ano com metodologia de portfólio. Embora já esteja 
sendo aplicada no escritório setorial, só será formalizada com método da Natura a 
partir dessa experiência.

Para o piloto da metodologia, foi adquirida a Prosai por ter o método de portfólio 
sistematizado. Foi uma opção não inventar uma. A melhor maneira encontrada foi 
comprar, aprender e, depois, fazer a avaliação do quanto atende o que é preciso 
modificar. No próximo ano, a ideia é trabalhar mais fortemente na formação de 
facilitadores com pessoas com conhecimento mais profundo de gestão de 
mudanças. Para que possam apoiar ou ser referência na organização. Instituir banco 
de boas práticas para não reinventar a roda.  Trabalhar bastante com patrocinado-
res e instituir um modelo de comunidade de prática.

Pretendemos começar a trazer os aprendizados e a transformar isso em melhorias nos 
métodos, e olhar para os próximos passos, mesmo que não tenhamos alcançado o objetivo. 

O método adotado não é diferente do que foi falado 
neste fórum. Ele possui elementos muito parecidos, 
mas teve reforço internamente nos pontos mais 
importantes. Adotamos este método porque ensina as 
pessoas um novo modo de pensar. Possui um conjunto 
de princípios que dizem que, ao fazer uma mudança, é 
preciso reconhecer que não existe só uma dimensão 
de sistema. Não é só o sistema, o processo que está 
mudando. Indivíduos e relações estão sendo alteradas. 
Isso é muito importante porque a Natura tem uma 
filosofia de gestão integral e está no linguajar da 
empresa a inclusão genuína das pessoas e o respeito 
aos diferentes interesses isso é o que aprofunda as 
relações e é o que constrói.
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A maioria dos modelos de participação trazidos em gestão de mudanças, na prática, é burocrático. Ele convida o 
gestor da área a validar o que já foi desenhado pelo especialista. Para a empresa, isso não é inclusão genuína. 
Inclusão genuína é permitir que ele tenha uma opinião e, caso o sistema não possa ser customizado, conseguir 
convencê-lo de que esta é a realidade, e não apenas jogar que o processo está ali para ser desenhado, mas que a 
opinião de quem o desenhou não vale de nada. 

Muitas vezes burocratizamos a inclusão, fazendo de conta que ela gera senso de propriedade, quando na verdade 
gera maior afastamento das pessoas. Cada indivíduo reage diferente ao fazer sua transição. As curvas refletem a 
verdade: o que é bom para mim, não é bom para você; o que faz sentido positivo para mim, pode ser um grande 
empecilho na vida de outra pessoa. Por todos os fatores que são inerentes à vida, às expectativas e aos planos de 
cada pessoa. Por exemplo, planejava ser promovida e agora veio outra pessoa. Essa mudança para mim é 
péssima, mas para meu amigo, que queria um chefe novo, é maravilhoso.

É necessário reconhecer que as pessoas não mudam em bando e, sim, individualmente. O foco é  capacitar 
gestores em apoio à mudança. A transição é um processo permanente, de dar significado. Dar significado ou fazer 
sentido para as pessoas é um processo que não está no dia do treinamento. Não damos sentido a uma mudança  às 
vésperas.  É preciso compreender que há um dia processo de assimilação interna. Que isso acontecendo, para que 
as pessoas possam  ser favoráveis à mudança ou dar uma resposta positiva àquilo.

A comunicação tem que ser ativa, explicitar a realidade e disseminar a visão. Somente a visão não gera energia para 
a mudança. Peter Senge e alguns autores falam sobre a tensão criativa, O senso de urgência e a tensão para mudar 
tem que estar alicerçados em duas coisas: visão clara  do que é hoje, visão inspiradora de para onde se caminha. 
Sem esse balanceamento, as pessoas não têm a sensação da necessidade de mudar. A comunicação proporciona 
esse equilíbrio e a certeza de que tudo deve estar subordinado a transparência, ao diálogo e ao respeito. 

O desenho chamado de framework  tenta retratar as ideias iniciais sobre a realidade e o estado futuro. Sobre a 
dimensão do sistema, as etapas e gets de metodologias de projeto. Acarreta a dimensão indivíduo e relações para 
tentar representar as tarefas de gestão de mudanças. A Natura segue um modelo bem parecido com PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), o mais difundido. 

No PMBOK, há uma fase de concepção de ideia, 
denominada “concepção de ideia na Natura”. Ao 
conceber uma ideia, é definido o que será feito 
primeiramente e com quem ela será elaborada, por 
exemplo. A empresa trabalha com o conceito de que para 
cada fase de projeto é necessário conceber ideia, 
planejar, detalhar e implementar. A premissa de relações 
são os stakeholders. Não há criatividade, somente 
engajar stakeholders repetidamente. Repita todas as 
vezes ao começar uma fase nova. Pare para pensar com 
quem será a construção. São seus patrocinadores e 
gestores das áreas impactadas que vão construir esta 
história.  Esse é o lema. 

Líder de projeto, cada vez mais, é um maestro. Os 
projetos são cada vez mais pró-organização. É difícil pegar um projeto que comece e morra na área de um mesmo 
líder. Muitas vezes existe um líder de projeto profissional, porém ele não pode fazer isso sozinho. Não é lógico 
construir sozinho. Mas também não é com qualquer pessoa ou colegiado. Precisa ser com o grupo, para 
refletirmos quem é, por que e com que intensidade. Na Natura, todos participam das reuniões de tudo.

Temos que entender quem são os stakeholders e trabalhar com eles de forma real, atribuindo a eles o papel que 
lhes compete. O dono do processo de suprimentos é quem fala o que vai mudar, como um moderador. Não vai 
definir estratégias com a consultoria especialista em suprimentos e, depois, contar para quem está lá no dia a dia. 
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A ordem foi a de não aprovar a ideia sem começar a definir claramente a  visão do que 
se está construindo. A toda hora se fala de construir uma visão alinhada sobre o 
projeto. Mas é no início que essa visão tem que começar. Caso contrário, passa o 
resto do projeto tentando combinar o que já foi feito.

É comum também não olhar para os impactos. Muitas vezes, é despendido um 
grande esforço para que a aprovação do projeto, que chamamos de P1, não ocorra 
sem que tenha sido considerado o  orçamento para gestão de mudanças. É um 
exercício difícil de realizar, uma vez que a primeira coisa que se corta na hora da 
discussão de orçamento é a gestão de mudança. 

Reforçar e iniciar a transição é requisito para provar a implementação. Se não estiver 
pronto em relação às pessoas, não adianta ter o sistema funcionando 100%. O 
colaborador continuará vendo o número do jeito que está acostumado. Vai continuar 
a dúvida se marketing share veio por conta do projeto ou não. No mínimo, tem que 
comprovar a adoção e avaliar se o processo está implementado. 

Ao chegar na mudança, ela não é mais estado futuro e sim a realidade. 
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Essa equipe trabalha com os líderes de projetos no Dataprev: Vou fazer duas perguntas. O escritório de 
planejamento. Foi questionado aos líderes qual a gestão de mudanças é só com você? Outra questão: 
percepção de elevância dessa atividade de quais foram os estados do plano desenhado para 2011? 
planejamento para seu projeto e a resposta foi 100% - 

Natura: Fiquei um ano praticamente sozinha. de relevante ou muito relevante. Capacitação de gestão 
Resolvemos agregar uma pessoa para formar minha de mudança também é um resultado porque dá uma 
equipe. Ano passado desenhei junto com o vice- dimensão corporativa. A Natura tem 100% dos líderes 
presidente, que é um patrocinador espontâneo, um de projetos deste grupo OIL capacitados em sala de 
modelo para atender a área dele. Contratamos três aula em Método Natura de fazer gestão de mudanças. 
pessoas do mercado em formato de consultoria Outro trabalho específico desse escritório foi o de fazer 
mesmo, que estão lá trabalhando há um ano sob a o alinhamento global. O que é um problema, já que a 
minha gestão. Respondo pelo escritório e defino o empresa é global, mas pensa de forma local e vários 
método que eles vão aplicar. De alguma forma, sou desses projetos de OIL tinham alcance de processos 
responsável por essa entrega, mas é uma equipe falsa internacionais.
e, ao final do ano, eles vão embora. 

Teve que ser feito uma ação específica de trabalhar 
Estamos agora exatamente no momento de discutir equipes virtuais, para que as pessoas aprendessem a 
como foi esse aprendizado, o que desse escritório trabalhar virtualmente, o que não é da natureza da 
setorial fica como escritório corporativo, agora que empresa. Em Cajamar, a empresa capacitou 100% dos 
chegou mais uma pessoa. Existe uma parte do que faço grupos impactados nestes projetos a trabalhar de 
lá que é uma gestão muito mais próxima do dia a dia forma virtual. Na comunicação, foi implementado um 
com essas três pessoas que, ao desaparecerem, vão blog com o objetivo de fazer com que nossos líderes de 
deixar um buraco. É isso que estamos discutindo agora projetos se tornassem os autores das notícias e 
em fase de orçamento. Não vamos manter esse evoluções do projeto. O escritório estabeleceu que 
escritório setorial, pois nem temos isso como modelo. todos os colaboradores de OIL recebessem notícias do 
Teríamos que transformar isso em headcount, replicar andamento dos projetos. Ao fim do dia, são eles que 
para a organização, mas nós não estamos em operam o que os projetos estão fazendo. Comunicação 
momento de oferecer headcount, na Natura. Essa é de projeto tem que ser leve. Não pode ser uma 
uma determinação do Planejamento. Mas será pre- comunicação de marketing. Estamos falando de 
ciso fazer um pouco desse escritório vir como projeto, que tem que ter a natureza de informar o que é 
corporativo e um pouco disso vai ter que ser absorvido necessário e de forma simples.
pela própria equipe de OIL e não por essa equipe 

Tem a discussão eterna de qual o valor de gestão de artificial. Hoje, a estrutura formal somos eu e mais duas 
mudanças. Como medir resultados acabou de pessoas. Tenho mais três pessoas nesse escritório de 
acontecer na Natura. O escritório corporativo vai OIL que trabalham exclusivamente para a OIL. 
começar a Prontidão. Ao longo dos projetos, teremos 

Dataprev: E os resultados? marcos específicos, onde vamos pesquisar a prontidão 
dos impactados, para avaliar se a metodologia de Natura: Foi feito um acompanhamento e, como 
gestão de mudanças está sendo eficaz no seu objetivo. estamos tentando medir resultado em termos de 
Vamos interferir na avaliação de adoção, que é pós-tarefas, foi feita uma avaliação com todos os líderes de 
implementação. Acreditamos que são as duas coisas projetos, estratégicos do nível de satisfação deles com 
que podem nos dar uma visão se a aplicação de o serviço. O índice foi bastante alto. Essa equipe está 
metodologia em projetos realmente vai garantir uma prestando um serviço que atende às expectativas dos 
evolução positiva. Isso é um estudo de longo tempo. líderes de projetos. Temos várias frentes de trabalho 
Isolar variável em gestão de mudanças é muito dentro do escritório e uma delas é Planejamento de 
subjetivo. Estamos falando do piloto. O que fez com que Gestão de Mudanças. Conseguimos que 42% dos 
as pessoas participassem? Foi o trabalho de gestão de projetos tivessem um planejamento de gestão de 
mudanças ou não? É complicado medir gestão de mudanças antes do P1, que é a fase de planejamento 
mudanças porque é processo, meio, e não resultado. de orçamento. Essa era uma métrica: conseguir ao 

máximo antecipar e dar visibilidade ao que é necessário Será preciso conseguir encontrar uma maneira de medir 
fazer de gestão de mudanças, em termos inclusive de o valor que a gestão de mudança adiciona. E não tentar 
orçamento e escopo antes da aprovação do projeto. só medir o retorno sobre investimento do projeto. Não é 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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possível separar esta variável de gestão de mudanças disseminarem e executarem esses processos. Mas a 
de outras variáveis do projeto. É muito complicado. experiência diz que tem muita coisa dependendo da 

complexidade do projeto. Aqui estamos falando muito 
Dataprev: Concordo. de implementação de sistemas. Existem alguns 

projetos que a própria equipe pode absorver. E esse Natura: Ou a resposta de U$ 1 milhão. A pergunta não 
trabalho de convocar não é gestão de mudança. É tra-vale isso, mas a resposta, sim. 
balho administrativo incorporado como mudança. Pre-

Dataprev: Você abordou várias questões que venho cisamos ser capazes de planejar o que tem que ser 
falando há certo tempo. Primeiro, são as diversas feito, fazer estratégia e acompanhar estratégia. 
metodologias. Antes tínhamos as ilhas funcionais e Deveríamos, cada vez mais, colocar a atividade 
hoje as de frameworks, como  Capability Maturity Model operacional para setores que fazem administração e 
Integration (CMMI), Information Technology Infrastructure que têm um custo mais baixo para fazer essa 
Library (ITIL), PMBOK. Nessa nova metodologia de operacionalização. É que acaba misturando no dia a dia. 
gerência de mudança que não sabia que existia, achei 

Dataprev: Você falou que estes projetos têm as equipes muito interessante a visão de unir a ideia do PMBOK 
de change, porém essas equipes operacionalizam a aplicado à gestão de mudança. Tive experiência de 
parte administrativa e estão sob a liderança do líder de trabalhar em duas diretorias com gerenciamento de 
projeto? Em todos os trabalhos de gestão de mudança projeto e não se tem noção do que é fazer análise de 
que fizemos na Dataprev, sentimos que ela é vista expectativas. Isso tão importante que o próprio 
como a mais trabalhosa para eles e esse é um problema PMBOK, agora na versão quatro, focou direto nisso.
muito sério, pois você acaba com uma imagem ruim. 

Natura: O projeto é mais objetivo e pragmático e tenho Necessitamos vencer esta barreira. Como foi esse 
mais experiência desenvolvida. Tudo que é mais ingressar nesses projetos, uma vez que estão 
pragmático e estrutural veio antes. É mais fácil de passando responsabilidades para esses líderes pela 
convencer as pessoas. Gestão de mudanças veio fusão dessas metodologias? Como foi e está sendo o 
depois para tentar responder o que a gestão de processo de envolvimento desses líderes de projeto?
projetos não conseguiu. Não precisa ser lógico, possui 

Natura: É bem abrangente. Como mencionei, tivemos uma razão de ser histórica. Ao fazer qualquer curso de 
apoio de um patrocinador afortunado e que acredita no gestão de mudanças, você pode olhar isso em outras 
projeto. Quando adquirimos credibilidade e confiança, empresas de consultoria que oferecem certificação, o 
conseguimos transformações. Alguns acreditavam próprio Project Management Institute (PMI)está 
que seria mais trabalhoso por estarem submetidas, associado a eles e a certificação que você faz te dá 
mas foram valorizadas, passaram pelo processo de credito para  Project Management Professional (PMP). 
capacitação e têm apoio no monitoramento. Essas Isso significa que em algum momento alguém vai ter 
pessoas o ajudam a encontrar caminhos e estão coragem de integrar isso e essas duas disciplinas não 
percebendo seu valor, embora entendam que isso pode serão mais duas. A  ideia é realmente não fragmentar. 
ser mais trabalhoso.

Dataprev: Eu queria saber como você faz a parte 
Enfrento situações em projetos que não têm essa operacional de gestão de mudança, uma convocação 
mesma abertura. Isso acarreta morosidade na criação de treinamento, essa parte grosseira e que precisa ser 
e acabo insistindo mais em uns que em outros, porém, feita? Sentar e fazer uma comunicação. Como acontece 
com o tempo, incorporamos isso na gestão do projeto, dentro da sua organização?
conseguimos regular melhor. Porque hoje tenho 

Natura: Não trabalho nos projetos desta forma. Como pontos formais da metodologia de projetos que serão 
entidade corporativa, trabalho muito mais em aprovados ou não se você tiver cumprido determinados 
educação, regulamentação, oferta de método, requisitos que passarão a incorporar os de mudança. 
acompanhamentos dos projetos e, mesmo nesses Isso vai facilitar muito do ponto de vista de 
projetos onde estamos mais diretamente, alguns tem implementação. Hoje trabalho muito pela adesão 
equipe de change para executar o dia a dia. Não estamos espontânea. Não possuímos um órgão que regule isso, 
na execução, tentamos encontrar o meio do caminho um comitê executivo. Ainda não o institucionalizamos 
para você não ser somente burocrático e o responsável como uma política, mas muitas pessoas aderem a isso, 
do projeto falar que você não sabe nada dele, não está o enxergam, só não sabem executar.
aqui e não libera recurso. E o meio do caminho, 

Dataprev: E em relação a essa capacitação para os provavelmente, será criar escritórios setoriais que vão 
líderes? Na prática, ela consiste em que? a judar  determinadas áreas  a  conduzirem,  
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Natura: Chamamos de reuniões de trabalho para não 
parecer treinamento, mas são quatro encontros de 
quatro horas. A cada encontro abordamos uma parte 
da metodologia. Eles fazem exercícios na sala de 
treinamento dentro da própria Natura. Em um 
determinado encontro abordamos engajamento de 
stakeholder e a sua importância. Tem uma planilha e 
montarão a dos seus. Trata-se de uma maneira bem 
caseira de fazer.

Gartner: Acredito que um fator crítico de sucesso foi a 
Natura pensar isso de forma corporativa. Uma grande 
falha é pensar que isso é trabalho do recursos 
humanos. O fato de se pensar como uma questão 
corporativa e, quando falo de projeto não e só projeto 
de TI mas projeto em geral, é o fator crítico de sucesso. 
Parabenizo a Natura pela visão dada a change 
management. Não é uma visão de uma coisa só 
atrelada a projeto de TI.

Natura: Essa visão veio antes de mim, mas concordo 
com eles. Fui contratada em sistemas de gestão e fico 
muito feliz. Embora os alinhamentos nem sempre 
sejam simples, pois existe um espaço cinza entre o que 
é gestão de mudanças e o que é recursos humanos, 
descobrimos o caminho de fazer isso funcionar no 
cotidiano.

DEBATEGestão de mudança na Natura
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A prática de gestão de mudança tem evoluído e, por uma feliz coincidência, a 
abordagem da Totvs vem para acrescentar ao debate de hoje. Trata-se da experiência 
da empresa, das principais ações, da dimensão de pessoas em projetos e da visão dos 
desafios em gestão de mudanças em projetos. 

Fundada em 1983, a Totvs é uma empresa de software que opera em diversos negócios. 
Um deles, dentro da área de serviços, é a consultoria com visão estratégica, onde atua na 
prática de gestão de mudanças. Trabalha na área de estratégia de processos, de 
tecnologia, de gestão e de pessoas, focada em recursos humanos e gestão de mudanças.

A consultoria é recente na Totvs, cerca de quatro anos. O primeiro projeto para gestão 
de mudança envolveu uma implantação de Enterprise Resource Planning (ERP) próprio. 
Ocorreu na Cervejaria Petrópolis. Mostra muito a evolução da prática no mercado e 
dentro da empresa. Era prevista a participação do gerente de gestão de mudança um 
dia por semana, em um projeto de um ano, para capacitar a equipe do cliente, fazer a 
gestão de mudança, planejar e gerar todos os produtos. 

Ao longo dos projetos, a empresa foi conseguindo dimensionar melhor o esforço de 
gestão de mudança e organizar uma metodologia que conseguisse atender às 
necessidades dos diferentes projetos. 

Um dos projetos, por exemplo, foi o da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista (ISA-CTEEP), com foco na transformação cultural. A empresa foi comprada 
por um grupo colombiano, uma empresa do setor elétrico, e queria importar toda 
uma cultura de gestão de qualidade e de rotina de atuação no público operacional, 
que era formado por eletricistas. Foi um grande aprendizado realizar esse projeto, no 
que se refere à gestão de mudanças. Na Souza Cruz, na Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL) e na Natura também fizemos a gestão de mudança para projetos de 
criação de centros de serviços compartilhados.

As mudanças foram desafiadoras no desligamento e movimentação física das 
pessoas. As dificuldades do gerenciamento incluem a comunicação como benefício. 
No desligamento, que precisa ser feito com bastante cuidado, enfrentamos a 
dificuldade da comunicação e da transição dessas pessoas.

A abordagem de gestão de mudança na Totvs é simples e contém tudo o que se pode 
fazer. Simples, porque a empresa tem clientes pequenos e médios, projetos de uma 
só área e outros que serão para a empresa em geral. Para mostrar o trabalho básico 
de gestão de mudança, foram criadas três dimensões. Para cada uma dessas 
dimensões há um conjunto de iniciativas. A primeira dimensão é voltada ao 
planejamento e à organização da estratégia de gestão de mudança (alinhamento 
organizacional, stakeholders, impactos, modelo e estrutura organizacional). 

Desafios de gestão de mudança em projetos

Thaís Silva¹
Gerente sênior da Totvs Consulting
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Dentro da comunicação, divulgamos a rede de mudança 
e a capacitação, o que envolve treinamento e gestão de 
conhecimento. Na Totvs, damos autonomia para 
discutir nossa própria metodologia e sempre temos a 
dificuldade de vender para os clientes a interseção 
entre gestão de projeto e gestão de mudança.

Para esclarecer, trouxe um modelo do universo 
corporativo e do universo do projeto, voltado ao PMI e 
para as áreas de conhecimento relacionadas às 
pessoas, à comunicação e toda a parte de atividades de 
recursos humanos, e o foco que o gerente do projeto 
deve ter relacionado às pessoas envolvidas. 

Inicialmente, temos que alinhar com os sponsors (patrocinadores), que devem, por 
sua vez, fazer gestão das atividades da equipe, distribuir as atividades por 
colaboradores, habilidades e competências, gerenciar essa equipe, fazer uma 
comunicação interna do projeto e gerar algumas informações de status semanais 
com os demais públicos com que ele tem que interagir. 

O questionamento sempre foi sobre o que a gestão de mudança agrega ao processo. 
Para a equipe de projeto, especificamente, o entendimento é que faz toda parte de 
construção da identidade da equipe de projeto. Por exemplo, a CPFL, em determina-
do momento do novo projeto SAP, tinha 200 pessoas - entre a equipe CPFL, terceiros, 
consultores de diversas empresas com diversas culturas, em um projeto full time, em 
um único andar - construindo a cultura de identidade desta equipe para que con-
seguisse trabalhar bem. Foram realizadas pesquisas de clima para saber quais os 
problemas que estavam afetando o desempenho ou a participação de algumas 
pessoas. Para a parte de projeto, foi possível contribuir com essas duas iniciativas.

Na gestão de mudança, a proposta era demonstrar como ela auxilia o gerente de 
projeto a olhar para todo o contexto externo ao projeto, pois, normalmente, ele não 
tem tempo. Em ordem cronológica, é possível observar que muito do que foi 
apresentado acaba entrando no contexto externo, ou seja: levantar expectativas, 
observar stakeholders, estruturar um patrocínio, observar impactos, estrutura, rede 
de mudança, fazer a comunicação, avaliação, treinamento e, também, obter o 
feedback. Em muitos casos, os profissionais ficavam full time no projeto, como foi o 
exemplo da CPFL, em que as pessoas ficaram quatro anos, e, ao voltarem para a área, 
não estavam na mesma cadeira de antes.

A empresa adquiriu novos conhecimentos, novas competências, outro 
posicionamento no mercado e, caso busque no mercado outra posição, conseguirá 
melhor colocação. A empresa deve focar em si própria e proporcionar novas 
condições e desafios aos profissionais. Esse aspecto integra a parte do trabalho final 
da gestão de mudança e, no esforço de fazer a integração entre gestão de mudança e 
gestão de projetos, localiza, principalmente, como essas atividades precisam 
acontecer. Existe uma etapa de planejamento, em que o foco é o entendimento do 
contexto. E o papel da gestão de mudança é fazer o engajamento. Existe a etapa de 
implantação do projeto e o trabalho será a preparação da empresa para o trabalho de 
operação do projeto.

O trabalho apoia a construção do senso de proprie-dade e, muitas vezes, é 
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necessário passar a responsabilidade da consultoria 
para a empresa continuar seguindo o novo processo 
implantado. 

No primeiro momento de planejamento, precisamos 
ficar atentos aos pontos principais, entendê-los e 
envolvê-los com o cliente, mapeando as principais 
questões. Muitas vezes a demanda de mudança de um 
processo comercial é tida, a princípio, como simples. Ao 
começar, percebe-se que afetará até a produção, pois 
pode exigir mudança no código do produto na fábrica e, 
consequentemente, alterar toda uma linha de 
produção. Não dá para ser simplório ou ingênuo no 
momento de mapear as áreas envolvidas e apresentar 
os objetivos do projeto, identificar os melhores recursos. Em alguns momentos, as 
áreas tendem a passar para a equipe de projeto pessoas que não estão mais 
desempenhando tão bem suas atividades, que já estão afastadas ou em outro 
momento de carreira. Isso acarreta uma dificuldade no momento de montar a equipe 
de projeto. As pessoas têm que participar com o pós e não só com a visão burocrática. 
Ouvir em silêncio não fará as pessoas se envolverem com o projeto.

A partir do entendimento das áreas envolvidas, é produzido o relatório, a partir do 
qual  surgirão os principais problemas. O relatório precisa ser detalhado na etapa 
seguinte, no mapeamento de stakeholders e de impactos. Nessa etapa, já é possível 
elaborar um plano de ação prévio, principalmente para alinhar as lideranças do 
projeto em gestão de mudança. 

A transparência quanto ao entendimento das áreas é fundamental para o 
estabelecimento da parceria entre projeto e áreas envolvidas. Já virou um bordão 
dizer que o projeto não é só da área de TI, é um projeto da área de negócio, 
corporativo, da empresa. É sempre preciso ressaltar a visão adicional do benefício, 
para que o projeto seja executado. Esse momento é quando se define qual será o 
escopo do trabalho de gestão de mudança. É preciso contemplar comunicação e 
capacitação sim, mas não podemos esquecer o projeto de CSC e a ampliação de 
áreas, o recrutamento e a seleção. É preciso também monitorar os riscos, 
principalmente os relacionados às pessoas. Perfis e competências também 
precisam de atenção. Ao criarmos uma área, o alinhamento desses perfis e 
competências com a rede de mudança é primordial.

Na etapa de desenho, em que o foco é a gestão de 
mudança e, principalmente, de engajamento de 
pessoas, é o momento de verificar toda a parte de 
identidade da equipe, clima, impactos, rede de 
mudança e estrutura. Também é o momento propício 
para criar um time e não apenas ter recursos alocados. 
Acho que é uma briga bastante grande na área, quando 
as empresas classificam as pessoas como recursos. É 
uma coisa que acaba arrepiando um pouco quem 
trabalha com gestão de  mudança.
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A partir da composição do time, da identidade do projeto e da gestão do clima 
organizacional observa-se os pontos a serem melhorados. Principalmente em 
projetos mais longos, é possível verificar se o líder está realmente fazendo o papel de 
gestão. Por vezes, está motivando pessoas, mas alega que essa não é sua função. 

O aprendizado mostra que não adianta criar canal de comunicação exclusivo do 
projeto, porque depois ele morre. Não adianta criar uma identidade e todo um 
conceito só para cada um dos projetos, porque depois fica sem sentido, 
considerando que o projeto terá um fim. O ideal é conseguir reforçar os canais de 
comunicação existentes na organização.

Um de nossos clientes tinha intranet e sugerimos a criação de um hotsite. O 
responsável pela  comunicação contou que o pessoal não acessava a intranet porque 
a rede só publicava informações de aniversário, ramal e cardápio do refeitório. 
Insistimos e desenvolvemos o hotsite do projeto na intranet, fazendo com que a rede 
passasse a ser acessada. A área de comunicação cresceu e o gestor ficou satisfeito 
em unir os esforços do projeto para uma área corporativa.

O importante a ser ressaltado é como garantir o feedback das pontas, para efeito de 
planejamento. É preciso estar aberto o tempo todo para replanejar e inserir novas 
formas de trabalhar a comunicação do projeto como uma rede de mudança, vista em 
vários projetos. Dizer que é necessário ter uma pessoa de cada uma das unidades 
nas reuniões, para receber as informações e repassar para a equipe, parece uma 
coisa muito etérea para empresas que nunca tiveram essa postura, mas elas 
percebem que é perfeitamente possível.

As pessoas querem diálogo, principalmente para se sentirem envolvidas. A parte de 
estrutura organizacional acaba sendo um pouco mais complexa para alguns, porque 
envolve a mudança de perfis, responsabilidades, e, muitas vezes, a forma de a 
empresa gerir seu negócio.

A empresa Riachuelo estava implantando o módulo da área comercial. É totalmente 
verticalizada, isso quer dizer que fabrica as próprias roupas, mantém as lojas, tem a 
financeira que administra o cartão. E esse sistema na área comercial impacta  toda a 
cadeia de valor da empresa, mas ninguém tinha mapeado isso. Ao promover a 
transformação, criou-se uma nova estruturação da área comercial, com a 
implantação de um sistema mudando toda a sua cadeia de valor. O trabalho de 
gestão de mudança foi bem elogiado por ter trazido a visão de negócio mais ampla 
do que o trivial, que é a comunicação e treinamento. O desafio é vender o arroz e 
feijão, e depois ampliar esse olhar.

Se chegarmos dizendo que vamos reestruturar toda a área comercial da empresa, o 
presidente vai achar que estamos malucos. É melhor sentir o processo do cliente. 
Temos que preparar a empresa e promover a grande campanha que vai fazer o 
projeto permear toda a organização. 

Na fase de treinamento, é preciso considerar as atividades e os papéis que serão realizados. 

Na maioria dos projetos, é necessário organizar os treinamentos de forma um pouco 
mais detalhada, para não esquecer nada. Os principais clientes da Totvs são 
pequenas e médias empresas e, às vezes, as pessoas ainda não têm nem 
conhecimento de microinformática. 
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Não adianta ministrar um treinamento em navegação, antes é preciso um trabalho de 
base. O mapeamento de cursos contempla conteúdo, material, impressão, data e 
logística. Esse é o maior desafio.

É interessante aproveitar o momento do treinamento para fazer a avaliação de 
prontidão de mudança. A oportunidade é propícia, porque a pessoa está em sala de 
aula e envolvida com o projeto. Dessa forma, é possível obter um retrato fiel da 
prontidão pré-implantação, a fim de ter a medição da prontidão no pós. 

As avaliações de prontidão de mudança são feitas com 
base em uma escala de concordância, base para a 
medição dos projetos de gestão de mudança. A meta é 
atingir 75% de prontidão, índice para um cenário em que as 
pessoas são consideradas preparadas para a mudança. 

Algumas vezes, a Totvs deixa essa parte como uma 
variável da remuneração do projeto, ou seja, em caso 
de dificuldade para vender o trabalho de gestão de 
mudança, sugere-se ao cliente um percentual do 
montante total do pagamento, apenas se, na véspera 
da implantação, as pessoas estiverem informadas, 
treinadas e prontas para a mudança. Isso dá segurança 
àquele que está comprando o trabalho.

É nítida a dificuldade em falar do valor de um projeto e de como comprovar o seu 
retorno. Quanto mais fórmulas conseguirmos executar para disseminar a 
metodologia e, no futuro, tornar mais claro que é um trabalho que precisa estar em 
todos os projetos, melhor.

Ainda sobre o treinamento, é importante deixar claro 
que a Totvs faz a preparação dos instrutores. Muitas 
vezes, o profissional nunca ministrou um curso antes, 
então ele passa por uma preparação simples, mas com o 
roteiro de tudo o que é necessário fazer. O nível de 
detalhamento depende de cada caso. A instrução pode 
ser até um passo a passo, incluindo horário de chegar, 
acender a luz, contar o número de cadeiras, passar a lista 
de presença. Além disso, tecnicamente, o procedimento 
pode apoiar o instrutor psicologicamente. Nosso intuito 
é preparar as pessoas para realizar cada uma das 
atividades do projeto de forma segura.

No que tange à comunicação, o mais importante é ter a 
certeza do go live (ir em frente). É realmente gratificante fazer o evento para a 
passagem do ritual, onde as pessoas vão realmente para fazer o dia da implantação 
acontecer. É o momento em que todos estão reunidos presencialmente, e é possível 
olhar no olho de cada um e perceber que cada uma das pessoas está preparada para a 
mudança e que o trabalho foi efetivo. 

É muito importante realizar um evento, mesmo que simbólico. No  Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC) de uma companhia aérea, o departamento de administração 
era muito grande. Estava sendo criado o CSC e seria preciso desligar colaboradores de 
toda a empresa. Em uma reunião com a executiva do projeto, os executivos mais 
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tradicionais sugeriram treinar todos e desligá-los no dia da implantação. A 
consultoria, por sua vez, apontou que a atitude revelaria falta de transparência, uma 
vez que, com tal postura, a empresa estaria de alguma forma enganando as pessoas. 
Você vende o projeto, treina, diz que a pessoa vai continuar na empresa e, no dia que 
vai estar todo mundo festejando, você manda ela embora. Isso poderia prejudicar o 
clima da área que está sendo criada e também das demais onde estas pessoas 
trabalham. Ficou acordado que as pessoas a serem desligadas seriam comunicadas 
antes do início dos treinamentos, por mais desmotivador que fosse. O desligamento 
foi feito com cautela. 

A maior gratificação da gestão de mudança é ver o trabalho se concretizar na vida 
das pessoas e, ao final do momento da operação, quando é preciso gerar sensos de 
propriedade na área ou na empresa, dar continuidade ao trabalho e perenizar os 
processos. Percebe-se a quais foram os conhecimentos desenvolvidos ao longo do 
projeto, quais colaboradores foram envolvidos, a documentação gerada e que 
precisa ser compartilhada, e como essas pessoas vão voltar para as áreas. Em 
muitos casos recebem promoções – realizadas ao final do projeto, quando o 
colaborador volta para a área --, programas de bonificação ou reajustes salariais. É 
isso que faz com que a empresa retenha os talentos formados ao longo do projeto; 
minimiza os riscos de perdas dessas pessoas. E também possibilita identificar o seu 
capital intelectual.

Para finalizar, a gestão de mudança precisa se 
consolidar como parte fundamental da gestão de 
programas e projetos. O mercado vai crescer. É uma 
tendência ter áreas próprias para essa atividade, como 
foi mostrado pela Natura. A Vale já teve essa área e 
passou por algumas transformações; e várias outras 
empresas estão aderindo a esse modelo. O desafio 
interno é olhar a gestão de mudança como negócio. E 
esse desafio será inaugurado na Dataprev. Um desafio 
que inclui  conseguir determinar valor, retorno do 
investimento e, principalmente, os benefícios 
intangíveis no trabalho.

Será preciso utilizar novas tecnologias. A Totvs está 
com a solução nova de rede social corporativa. É um trabalho interno desenvolvido 
para implantar rede social e usá-la para a gestão de mudança nos projetos. O alcance 
da mudança cultural e em qual momento se pode assegurar que ela ocorreu variam 
de empresa para empresa, de projeto para projeto. Não existe uma fórmula única. 
Inserir a gestão de mudança na agenda de gestão de projetos e das empresas, nas 
áreas corporativas, é um indício de que, finalmente, o Recursos Humanos (RH) está 
sendo visto como parceiro do negócio, e que realmente há a valorização das pessoas 
– uma promessa que o mercado está fazendo há pelo menos dez anos. 
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Dataprev: A empresa pública ficou tanto tempo 
estagnada que as pessoas desejavam a mudança, mas 
é obvio que as mudanças assustam. Mesmo 
assustadas, os colaboradores tinham um desejo de 
mudança. O setor público é um celeiro para a gestão de 
mudança. Não é fácil porque eles possuem uma cultura 
a ser vencida. Na empresa pública, todos participam do 
debate e isso dá trabalho. São muitas opiniões 
divergentes já formadas. 

Totvs: Também estamos com dois projetos no estado 
de Minas Gerais. No momento da licitação, eles 
solicitaram workshops de liderança. Era um projeto de 
três anos e queriam seis workshops, um por semestre. 
Quando percebemos, na verdade, o objetivo era que 
fizessemos o trabalho de gestão de mudança completo, 
levando o público dois dias para um hotel para 
desenvolver dinâmicas divertidas. Toda essa demanda 
que estamos vendo no setor privado, que já está um 
pouco mais avançada, no setor público ainda requer um 
trabalho de conscientizar e deixar mais claro como tem 
que ser feito. Até para não frustrar expectativas. 

Dataprev: Nesse ponto, a Dataprev acertou. O trabalho 
foi dividido no momento da licitação. A licitação da 
ferramenta era uma coisa e a da consultoria outra; e, 
nesse momento, os vários anos de experiência no RH 
sinalizavam que não era apenas colocar todo mundo em 
uma sala e dar as mãos. Não é disso que se trata. O 
trabalho é outra coisa. A Dataprev tem uma estrutura 
enxuta e possibilidade de avançar junto aos clientes, de 
conhecer muito o cliente para quem trabalha. Esse é um 
fator preponderante: a Dataprev tem uma ligação muito 
forte com seus clientes. É claro que vamos ampliar o 
mercado e esse é nosso foco: entrar no processo de 
mudança e oferecer essa gestão para o cliente é muito 
mais tranquilo do que chegar e não conhecer sequer a 
cultura de com quem você está lidando. 

TOTVS: Os clientes conhecem vocês; e vocês já 
passaram pelo processo. Acho que esse é o melhor 
argumento. Passamos por isso e, agora, estamos 
apresentando a vocês.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Fórum de TIC Dataprev 51Gestão de Mudança

Desafios de gestão de mudança em projetos Thaís Silva



www.dataprev.gov.br

Dataprev

Ministério da
Previdência Social


