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O responsável pelo processo de gestão de mudança precisa de jogo de cintura e muita paciência 
para lidar com o bem mais vital nesse processo: o capital humano  
 
Implantar um novo modelo de trabalho dentro de uma corporação não é uma tarefa fácil. Para 
uma nova metodologia trazer resultados é preciso olhar para as pessoas. A gestão de mudança é 
atualmente aplicada para que novas metodologias sejam aceitas internamente e atinjam os 
objetivos pretendidos.  
 
Imagine um prestador de serviços que entra na sua empresa quase de surpresa e orienta os seus 
funcionários a agir de maneira diferente. Não funciona. Além de se sentir mal pelo fato de ver um 
monte de estranhos comandar seu ambiente de trabalho, as pessoas serão obrigadas a lidar com 
novas diretrizes na sua rotina de trabalho... e ninguém - simplesmente ninguém - aceita que isso 
aconteça da noite para o dia!  
 
Integrar é preciso  
 
A área de recursos humanos pode e deve ajudar a compor uma estratégia para reduzir o impacto 
e aumentar a integração entre os vários departamentos nesse processo. Integrar é a regra básica 
para viabilizar a gestão de mudanças. Isso vale para um novo posicionamento da empresa, uma 
estratégia diferente da anterior, ou quando há um novo gestor interno.  
 
No caso da área de tecnologia, gerir mudança significa ensinar e arraigar uma nova forma de 
trabalhar e lidar com os dispositivos de trabalho. Dificuldades certamente surgem nesse cenário, 
mas hoje em dia já se vive uma realidade na qual todos os departamentos envolvem-se em um 
novo processo.  
 
O que fazer então?  
 
Definir o papel de cada um é um passo simples e muito importante para desenhar uma estratégia 
aderente a todos os níveis. Aponte formadores de opinião e encontre aliados. Visualizar as 
trincheiras no processo de gestão de mudanças é mais um item essencial para que as resistências 
possam ser enfrentadas e quebradas.  
 
Ser um bom vendedor ajuda a quebrar a barreira cultural existente em toda gestão de mudanças. 
Por isso, trate de encontrar pessoas que estejam realmente a fim de abraçar seu projeto. Aliás, se 
você for o responsável por conduzir um processo de gestão de mudança prepare-se. Você vai 
precisar de jogo de cintura e muita paciência para lidar com o bem mais vital nesse processo: o 
capital humano.  
 
Lembre-se que será necessário, sim, um tempo de maturação, para que as pessoas se adaptem a 
nova realidade que foi criada. Se todos compreenderem qual é o objetivo de tantas mudanças, os 
funcionários vão ficar mais tranqüilos, aceitar as mudanças e passar a segui-las sem restrições.  
 
Programar as mudanças, disseminar a estratégia, integrar equipes e dar tempo para que todos se 
acostumem com um novo modelo de trabalho são fatores chaves para o entendimento das 
mudanças. Mais do que isso, são a garantia do comprometimento de quem está nesse processo O 
importante é fazer todos se sentirem um pouco donos do projeto. Fazer com que todos estejam 
devidamente representados na formulação e implantação da gestão de mudança. E então, você 
está pronto para ser o pivô de um processo como esse?  
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