


Uma abordagem organizacional 
focada em pessoas

DAVID MILLER

gestãode 
mudança
comsucesso



Título original: Successful Change – How to implement 
change through people 

Edição original em inglês: Copyright © David Miller

Edição em língua portuguesa para o Brasil: Copyright © 2012 Integrare 
Editora e Livraria Ltda. 

Todos os direitos reservados, incluindo o de reprodução sob quaisquer meios, 
que não pode ser realizada sem autorização por escrito da editora, exceto em 

caso de trechos breves citados em resenhas literárias. 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

 Miller, David
  Gestão de mudança com sucesso : [livro eletrônico] 
 uma abordagem organizacional focada  em pessoas / David Miller ; 
 [tradução Giovana Franzolin]. -- São Paulo : Integrare Editora, 2012.
  1,9 Mb ; e-PUB

  Título original: Successful change : how to implement change through people.
	 	 Bibliografia
  ISBN 978-85-99362-92-1

  1. Administração 2. Competências 3. Cultura organizacional 4. Desempenho 
 5. Liderança 6. Mudanças organizacionais - Administração 7. Sucesso 8. Sucesso  
 em negócios I. Título.

 12-05646               CDD-658.4063

Índices para catálogo sistemático:
1. Mudanças organizacionais : Abordagem organizacional focada em pessoas :

Administração de empresas 658.4063

Todos os direitos reservados à
INTEGRARE EDITORA E LIVRARIA LTDA.
Rua Tabapuã, 1.123, 7º andar, conj. 71-74
CEP 04533-014 – São Paulo – SP – Brasil

Tel. (55) (11) 3562-8590
Visite nosso site: www.integrareeditora.com.br

Dextera	é	parceira	exclusiva	da	Changefirst	para	a	América	Latina.	Certificada	
para condução de palestras, treinamentos, workshops	de	certificação	e	serviços	

de consultoria na metodologia PCI® (People-Centred Implementation) e 
aplicativo on-line e-change®.

Publisher
Maurício Machado

Supervisora Editorial
Luciana M. Tiba

Assistente Editorial
deborah MaTTos

Prefácio
siMone Maria da cosTa

Coordenação e produção editorial
a2 + ronaLd PoLiTo

Tradução
Giovana FranzoLin

Preparação de texto
ronaLd PoLiTo

Revisão
Luciana inhan

Marco anTonio correa

Revisão técnica
roGério Faé rodriGues

Adaptação de capa e 
projeto	gráfico	originais

A2



“Este é o tipo de livro que você carrega consigo. Em um mar de 
mesmice e ‘discurso de consultor’, Miller é breve com a teoria e 
apresenta soluções astutas e criteriosas de negócios centradas 
em pessoas. Seu tom é atrativo, já que ele produz a partir de um 
reservatório de experiência. É uma leitura essencial para qualquer 
pessoa confrontada com a mudança e que esteja no ambiente 
empresarial de hoje, ou seja, todo mundo!”

Craig Dinsell, viCe-presiDente exeCutivo De reCursos Humanos

oppenHeimerfunDs inC

 

“Como gerente de programa, eu recomendaria este livro como 
uma leitura essencial para gestores prestes a embarcarem em 
um programa de transformação empresarial. David fornece 
ideias realmente úteis e abordagens práticas baseadas em seus 
muitos anos de experiência aos desafios de projeto, que muito 
frequentemente estressam os gestores quando tentam lidar com 
as demandas geradas pelos complexos programas de trabalho.”

Colin graCe, Ceo
praktis solutions



“Construir a ponte entre ter uma grande estratégia no papel e 
converter esses planos em resultados de negócios é um dos 
maiores desafios que qualquer organização enfrenta. As ideias 
poderosas e a metodologia prática deste livro fornecem os meios 
para ligar essa ponte com sucesso.”

tim van Den BossCHe, presiDente Ásia-paCífiCo

agfa grapHiCs

 

“Um inestimável guia pragmático para conduzir mudanças 
significativas. O foco sobre a condução de líderes, executivos e 
gestores por meio do ciclo de mudança fará você parar e pensar.”

gorDon smitH, Ceo Da CarD serviCes

J.p. morgan CHase & Co
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Mudança bem-sucedida, como implementá-la com êxito? O que 
significa mudar? Uma mudança organizacional é orientada por uma 
ação intuitiva, ou por um método e seu conjunto de ferramentas, 
conjugados às habilidades específicas daqueles que a conduzem?

No Brasil, é comum dizer que muita gente se acha cozinhei-
ro, técnico de futebol, artista, entre outras profissões. O agente de 
mudança talvez deva entrar nessa lista. De certa forma, todos nós 
temos vivenciado ou conduzido mudanças na vida pessoal ou pro-
fissional, o que certamente poderia nos qualificar como agentes de 
mudança. Será que essa suposta experiência seria suficiente para 
alcançar o sucesso nos processos de mudança nas empresas?

Em 2010, conheci David Miller e a metodologia da Changefirst 
(People-Centred Implementation — PCI) e, imediatamente, perce-
bi a sinergia entre a sua proposta e minhas crenças: compartilháva-
mos ideias e valores, porém em cenários com estágios de evolução 
diferentes. O contexto de atuação e da prática de gestão de mudança 
na Europa é ainda diferente da realidade da América Latina.

Ao me aprofundar no conhecimento sobre a metodologia 
da Changefirst, ficou muito claro que ela poderia enriquecer e 
complementar o que praticamos na Dextera, consultoria espe-
cializada em Gestão de Mudança que fundei em 1996, com a 
vantagem de podermos contar com o recurso de um aplicativo 
web muito interessante. Em 2011, David Miller lançou o seu 
livro na Inglaterra, que sintetizava, de maneira muito objetiva e 
realista, sua visão de gestão de mudança.

Prefácio



XII

gestão de mudança com sucesso 

A decisão de lançarmos a versão brasileira do livro foi moti-
vada pelo fato de acreditarmos que a obra seria instrumento im-
portantíssimo para o amadurecimento e a cultura sobre o tema, 
desmitificando-o e, ao mesmo tempo, trazendo à luz o profissio-
nalismo que ele exige. O meu desejo é que isso chegue às lideran-
ças das empresas, aos responsáveis por conduzir transformações 
organizacionais, e que possa contribuir, verdadeiramente, para o 
sucesso dessas iniciativas.

Hoje, fico feliz em ver como o tema “gestão de mudança” pas-
sou a ser mais bem compreendido no mundo e, principalmente, 
no Brasil. Lembro-me bem que, nos últimos anos da década de 
90 ou do “século passado”, cheguei a cogitar a hipótese de estar-
mos no caminho errado, pois, à época, mencionar a necessidade 
de gestão de mudança nas empresas — que estavam em processo 
de mudanças radicais, envolvendo um grande volume de inves-
timentos — soava como algo completamente absurdo. A típica 
resistência que se apresenta diante do que é inovador. Dessa ma-
neira, naquele momento, para muitos era difícil compreender 
que a mudança demanda uma gestão.

Pois bem, este livro de David Miller confirma a gestão como 
a chave de ouro de uma mudança bem-sucedida, à altura de 
todos que vejam as inovações com verdadeiro interesse, portanto, 
sem preconceitos. Na primeira parte do livro, o autor aborda a 
cultura organizacional no processo de mudança, de forma obje-
tiva e muito real. Sem se estender muito sobre o tema, descreve 
os elementos que a compõem de maneira clara e assertiva e com 
riqueza de exemplos que, inevitavelmente, nos remetem às nos-
sas experiências profissionais.

Nesse sentido, a forma como David Miller compara uma 
mudança instalada com uma implementada é brilhante, pois 
descreve situações reais, ilustrando cenários que identificamos 
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claramente com os que conhecemos em muitas empresas com 
as quais trabalhamos.

Outro ponto fundamental da metodologia da Changefirst é 
a ideia de que os condutores do processo de mudança devem 
ser, necessariamente, as pessoas da empresa, devidamente ins-
trumentalizadas com os conhecimentos e habilidades na gestão 
e implementação da mudança.

O Brasil tem evoluído nessa direção. Assim, várias empresas já 
se organizaram e estabeleceram uma área ou escritório responsável 
para orientar os processos de mudanças organizacionais. No entan-
to, há ainda um caminho a ser percorrido: muitas empresas não 
compreendem que os consultores externos podem trazer experiên-
cia, metodologia e repertório para facilitar os processos de mudança, 
mas não substituir os representantes da organização. Com equipes 
cada vez menores, muitas vezes vemos projetos sem a participação 
efetiva de integrantes das empresas no processo de mudança.

Guardando essa premissa fundamental — a dos representan-
tes das empresas como agentes de mudança —, nas segunda e 
terceira partes do livro, David Miller descreve os seis fatores crí-
ticos de sucesso propostos pela metodologia da Changefirst, nos 
presenteando com uma abordagem abrangente que, se assimila-
da por líderes e agentes de mudança, certamente os municiará 
com instrumentos para obter melhores resultados e sucesso nas 
transformações organizacionais.

Estou certa de que a publicação deste livro contribuirá, e mui-
to, para que os profissionais de gestão de mudança aperfeiçoem 
seus conhecimentos e práticas, e se constituirá em um instrumen-
to utilíssimo também para aqueles que desejam se iniciar no tema.

Simone maria da CoSta 
Sócia e Diretora da Dextera Consultoria
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Este livro foi escrito para pessoas que querem implementar 
grandes mudanças com sucesso. Eu acredito que uma gestão 
de mudanças bem planejada e bem executada pode fazer suas 
organizações, comunidades e talvez até sua vida pessoal terem 
mais sucesso.

Neste livro descreverei o que você precisa fazer para mu-
danças bem-sucedidas. Não é um livro de autoajuda; tam-
pouco uma simples fórmula para o sucesso, porque não existe 
uma fórmula simples para o sucesso. Na verdade, sua capaci-
dade de se tornar um grande agente de mudanças virá com a 
prática, aprender com os erros e simplesmente sua vontade de 
experimentar ideias. Neste livro irei compartilhar a experiên-
cia e a abordagem que funcionaram consistentemente para 
mim para que, esperançosamente, você possa melhorar a im-
plementação das mudanças em sua organização.

Como um agente de mudanças em sua organização — seja 
como um executivo, gestor, gerente de projeto, líder de equi-
pe ou supervisor —, você sem dúvida irá se lançar sobre as 
questões descritas neste livro. Seja a mudança na qual você 
está envolvido uma implementação de novo software, o desen-
volvimento de um produto, uma mudança no modo como se 
comunica com seus clientes ou um redirecionamento em larga 

Introdução
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escala de seu modelo de negócio, toda mudança pode ser difí-
cil de ser alcançada.

Então, como você implementa mudanças com sucesso? 
Como você ultrapassa armadilhas e evita todas essas coisas que 
podem facilmente puxar o seu tapete? Como você energiza a 
organização em torno das mudanças? Como você constrói um 
suporte de liderança? Como engajar as outras pessoas para fa-
zerem a transição “pegar”? Como você torna isso real para as 
pessoas que precisam mudar? E, o mais importante, como você 
faz tudo isso enquanto deve atender aos seus compromissos já 
existentes e ainda encontrar tempo para a sua família?

Existem muitos aspectos diferentes que vêm à mente quan-
do falamos das mudanças — estratégia, tecnologia, processos 
e pessoas. Este livro é dedicado ao último. Afinal, preparar as 
pessoas para a adoção da mudança é o que causa os maiores 
problemas e é nesse aspecto que você precisa ter sucesso se 
tiver a intenção de alterar os outros três. Este livro, portanto, 
explora o que você precisa fazer para facilitar com sucesso as 
mudanças quando as pessoas têm de adotar novas formas de 
trabalhar que requerem um afastamento significativo de como 
elas estavam trabalhando.

Ronald Heifetz, da Kennedy School of Government, fala 
sobre esse tipo de mudança como trabalho adaptativo: trabalho 
que requer aprendizado e uma mudança nos valores, crenças e 
comportamento. Ele destaca que frequentemente as mudanças 
são apenas possíveis quando ambos os lados — a organização 
e os colaboradores — fazem ajustes apropriados. Para ilustrar 
esse ponto, Heifetz usa o exemplo de um paciente que sofre 
de uma doença cardíaca. A única forma pela qual esses pa-
cientes podem ser restituídos à sua capacidade operacional é 
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se eles assumirem responsabilidade por sua própria saúde ao 
fazerem ajustes apropriados de vida. Nenhuma quantidade 
de intervenções cirúrgicas ou de medicamentos irá miraculo-
samente “consertar” os pacientes, a menos que eles executem 
mudanças no estilo de vida para se assegurarem de que não 
tenham recaídas.

Da mesma forma, as mudanças organizacionais bem-suce-
didas são um processo adaptativo que requer esforços coorde-
nados de uma ampla variedade de pessoas em todos os níveis 
de uma organização que estejam coletivamente buscando o 
mesmo resultado positivo. Todos os lados devem assumir res-
ponsabilidades por seu papel no sucesso das mudanças, caso 
contrário, um fracasso não apenas será possível, como alta-
mente provável.

Quando se trata do que realmente funciona a respeito de 
mudanças não existe escassez de ajuda. Eu realmente admiro 
o trabalho dos pioneiros da gestão de mudança como Richard 
Beckhard, Kurt Lewin, William Bridges, Daryl Conner, Ed 
Schein, Noel Tichy e John Kotter. Seus trabalhos iniciais nos 
foram muito úteis para compreendermos como as mudanças 
de sucesso acontecem nas organizações.

Entretanto, o mundo da gestão de mudanças também 
está cheio de todo tipo de profetas, evangelistas, ratos moven-
do queijos e empresas de consultoria com as mais recentes e 
maiores panaceias, que irão miraculosamente consertar tudo. 
Todos têm uma opinião sobre o que funciona — incluindo 
eu, caso contrário não estaria escrevendo este livro. Mas existe 
uma grande diferença entre uma opinião e um conjunto com-
provado de processos, habilidades e ferramentas.

Desde a metade dos anos 1990, a Changefirst tem aperfei-
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çoado processos, habilidades e ferramentas para ajudar pes-
soas como você, em grandes organizações privadas ou públi-
cas, que queiram ser capazes de implementar mudanças de 
maneira mais eficaz. Já ensinamos mais de 12 mil pessoas 
em mais de 35 países ao redor do mundo a construírem com-
petências de gestão de mudança em suas organizações, e as 
ferramentas que usamos estão neste livro.

O que encontramos é que o processo das mudanças de suces-
so percorre um curso parecido, independentemente do tamanho 
da organização ou do tipo de mudança. Ao ensinar às pessoas 
como gerir o processo, você radicalmente aumenta as probabili-
dades de as mudanças serem implementadas de maneira eficaz 
e de a organização atingir seus objetivos de mudança.

Como tal, este livro é escrito para agentes de mudanças — 
pessoas nas organizações que receberam significativas iniciati-
vas de mudanças para planejar e executar. Se isso parece com 
você, então continue a ler.

Com frequência, você precisa obter resultados em ambien-
tes difíceis e complexos. A mudança propriamente dita pode 
variar se ela ocorrer em um call center,1 fábrica, unidade de 
negócios ou envolver mudanças globais em toda a companhia. 
Você pode trabalhar em uma organização privada, pública ou 
sem fins lucrativos. Você pode estar em qualquer nível na or-
ganização. Tudo o que você sabe é que precisa executar as 
mudanças e precisa de ajuda para responder à questão “como 
eu faço isso acontecer?”.

O desafio real que encaramos a respeito de mudanças me 
foi lindamente enfatizado em uma manhã, enquanto ouvia 

1 Central de atendimento. (N.T.)
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uma entrevista de um programa da rádio BBC. Jane Joyner, 
chefe da Education Standards Authority2 do Reino Unido, es-
tava explicando ao apresentador, John Humphreys, como 14 
escolas falidas tinham todas conseguido sair das “medidas es-
peciais”. Ela continuou a falar sobre como uma forte lideran-
ça, disciplina e uniformes escolares ajudaram a transformar 
essas escolas. Mas, em especial, ela estava enfatizando que es-
sas escolas tinham construído “planos de ações de mudanças” 
e os tinham implementado com sucesso.

John Humphreys ceticamente replicou, dizendo: “Isso 
tudo parece — se não se importar que eu diga — uma afirma-
ção do óbvio”. Você talvez possa entender por que ele respon-
deu dessa forma. Parece senso comum. Construir um plano e 
então segui-lo. O que poderia ser mais fácil? Mas assim como 
Yogi Berra, lendário técnico de baseball norte-americano, tão 
eloquentemente pontuou: “Em teoria, não existe diferença en-
tre teoria e prática, mas na prática existe”. O problema, como 
muitos de nós sabemos, é que implementar mudanças com 
sucesso geralmente não é tão fácil — o abismo entre teoria 
e prática pode ser imenso. De fato, se a única competência 
de que as organizações precisassem fosse serem capazes de 
“construir bons planos”, o domínio de mercado seria conquis-
tado por aqueles que contratassem os melhores consultores 
estratégicos.

E ainda assim o sucesso dos negócios não é alcançado por 
aqueles que possam construir a melhor estratégia, mas na ver-
dade por aqueles que possam implementar a estratégia esco-
lhida de maneira eficaz e sustentá-la.

2 Conselho Normativo de Educação. (N.T.)
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O sucesso tem mais a ver com ajustar-se às demandas de 
mercado do que ter uma grande estratégia. Tem a ver com im-
plementar essa estratégia e, em especial, executar as mudan-
ças-chave necessárias para a organização se realinhar. Tem a 
ver com a tradução eficaz da teoria à prática.

Se, todavia, você olhar para os dados de pesquisa indepen-
dente de trinta anos atrás, os prognósticos não são bons para 
a maioria das organizações. Muitos relatam que entre 60 e 
70% das iniciativas de mudança falharam ao alcançar o que 
foi prometido.

No IBM Global CEO Study3 de 2008, CEOs4 e executivos 
seniores de todo o mundo relataram que estavam sendo bom-
bardeados com mudanças, e muitos disseram que estavam se 
esforçando para conseguir prosseguir. De fato, eles enxerga-
ram o vácuo se ampliando entre o que eles deveriam fazer e o 
que eram capazes de cumprir.

Executar mudanças de forma errônea pode ser muito custo-
so. Durante os anos 2000, a GM e a Chrysler encontraram, por 
uma série de razões, dificuldades para se adaptar a mercados e 
expectativas dos clientes em mudança — tanto que a GM está 
encerrando operações e a Chrysler hoje pertence à Fiat. BMW 
e Mercedes, por outro lado, reconheceram os desejos mutáveis 
de seus clientes e avançaram para corresponder a essas deman-
das. É interessante, porém, que até mesmo a Mercedes fez um 
fraco trabalho de integrar a Chrysler a seu modelo de negócio. 
A transação foi difícil de ser feita, mas fazê-la funcionar foi 
o trabalho realmente duro. Similarmente, o Financial Times 

3 Estudo IBM CEO Global. (N.T.)

4 CEO: Chief Executive Officer, ou diretor executivo, ou diretor-geral. (N.T.)
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sugeriu que — antes da liderança de Jeff Bewkes — a Time 
Warner pode ter queimado cerca de £ 200 bilhões em patri-
mônio de acionistas com aquisições mal executadas.

Lembre-se, todas essas são grandes organizações, dirigi-
das por pessoas inteligentes. Elas são gigantes corporativos 
que passaram pelo teste do tempo, suscitando a pergunta: 
se até essas grandes corporações industriais podem errar (e, 
em alguns casos, errar de maneira fatal), que chance tem o 
restante de nós?

O desafio das organizações é desenvolver a estratégia 
apropriada e então implementá-la brilhantemente. Olhando 
para a evidência, a mais difícil das duas é a implementação. 
Afinal, não é raro as organizações desenvolverem estratégias 
similares, mas uma executa a estratégia com mais sucesso 
do que a outra. A batalha entre a Coca e a Pepsi é uma luta 
contínua pela supremacia. Ao longo de décadas, suas estra-
tégias têm sido muito parecidas, mas cada uma dominou em 
épocas diferentes. E seus respectivos domínios têm recaído, 
muito frequentemente, sobre a liderança e a execução. Nos 
anos 1980, a Coca estava sob a dura liderança de Roberto C. 
Goizueta, que tinha escapado da Cuba de Castro em 1961. 
Ele tomou a completa dianteira da empresa com uma es-
tratégia que chamou de “corrida de riscos inteligente”. Bri-
lhantemente concebida e executada, ela transformou a Coca 
em força dominante na indústria. Após a morte precoce de 
Goizueta, essa liderança foi-se erodindo ao longo dos dez 
anos seguintes, e finalmente derrubada, conforme a Pepsi 
implementava excepcionalmente bem sua própria estratégia 
de diversificação e aquisição. Foi, e sempre é, a implementa-
ção que fez a diferença.
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Geralmente, as organizações sabem o que têm de fazer. 
Executivos seniores são usualmente comprometidos com a 
ideia de mudança. O problema é que eles geralmente des-
perdiçam muito tempo e esforço construindo estratégias 
e desenvolvendo soluções técnicas, como sistemas de TI,5 
apenas para vê-los falhar na prática. Muito frequentemente, 
várias dessas soluções são na verdade muito boas. A questão, 
entretanto, é que executivos podem passar tempo demais 
criando estratégias e olhando para as soluções — geralmen-
te chamadas de “o quê” — e pouco tempo olhando para o 
“como”, para a implementação do “como”. Alguns estudos 
mostram que executivos, nas mudanças de menos sucesso, 
podem passar cerca de 90% de seu tempo no “o quê” versus 
o “como”. E se apenas 10% de seu tempo é gasto tentando-se 
descobrir como as mudanças serão implementadas efetiva-
mente, então tudo o que você tem no final são soluções de 
alta qualidade com implementação de baixa qualidade. E, 
como resultado, o negócio não obtém a recompensa integral 
da iniciativa.

No capítulo 1 iremos revisar algumas estatísticas de fra-
cassos de mudanças, para que você compreenda as questões 
contra as quais você deve lidar. Mas, no fim das contas, este 
livro é sobre o elemento mais importante das mudanças de 
sucesso — a implementação. É sobre sua habilidade de tra-
duzir uma potencial solução em realidade prática diária. Eu 
já vi muitas iniciativas implementadas com sucesso durante 
minha carreira e elas sempre recaem sobre a execução. As 
mudanças podem ser bem-sucedidas. Na verdade, em uma 

5 TI: Tecnologia da Informação. (N.T.)
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recente pesquisa da Changefirst, os participantes nos dis-
seram que mais de 50% de suas iniciativas de mudanças 
foram totalmente operacionais, fazendo o que disseram que 
fariam. Isso se compara aos 30% de índices de sucesso em 
outros estudos. Examinaremos melhor esses números poste-
riormente.

Parece óbvio que as organizações têm de aprender a como 
executar as mudanças de maneira eficaz. Nossa crença, após 
trabalharmos nisso por mais de vinte anos, é que consultores 
não podem executar as mudanças por você. Eles têm muitas 
habilidades e capacidades, mas é muito difícil que fornece-
dores ou parceiros externos tenham o mesmo sucesso que 
agentes de mudanças internos. Em uma recente pesquisa da 
Changefirst, os entrevistados votaram em equipes internas 
como sendo de longe a melhor forma de implementar mudan-
ças; empresas externas de consultoria foram menos eficazes. 
Hoje, precisamos desenvolver a capacidade de implementá-las 
dentro de nossos próprios negócios. Se entendermos as mudan-
ças e, mais importante, tivermos um conjunto de ferramentas, 
processos e habilidades para executá-las, então podemos im-
plementar as mudanças com sucesso — independentemente 
do que elas envolvem.

Isso não apenas fortalece o negócio como também coloca 
você — o agente de mudanças — em uma posição profissio-
nal muito forte. Este livro, portanto, lhe oferece a oportunida-
de real de se diferenciar em seu negócio e carreira futura para 
que possa consistentemente demonstrar as almejadas habilida-
des para a gestão de mudança.

As mudanças são, sem dúvida, as maiores força, fraqueza, 
oportunidade e ameaça ao seu negócio e à sua carreira.
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As razões pessoais e de negócios para investir tempo e 
esforço em desenvolver habilidades de gestão de mudança 
são claras:

•  Você  irá  construir  uma  vantagem  competitiva  para 
sua organização ao aumentar o número de mudanças 
que forem implementadas com sucesso.
• Sua organização irá economizar dinheiro. Você não 
apenas irá se beneficiar pelas implementações de suces-
so, mas irá também economizar dinheiro ao planejar e 
executar as mudanças você mesmo, em vez de utilizar o 
suporte de consultorias externas.
• Você ganhará habilidades pessoais cruciais de carrei-
ra. Já que a mudança é a constante número um nas or-
ganizações, essas habilidades são altamente almejadas 
— e uma vez que você as aprende, poderá usá-las em 
qualquer ambiente ou situação.

A implementação de mudanças bem-sucedidas acontece 
quando as organizações encontram um caminho para criar 
um compromisso real com a nova forma de trabalho. Acon-
tece quando as pessoas ajustam seu comportamento para 
corresponder às necessidades das mudanças, e elas são uti-
lizadas como pretendidas. E tudo isso aumenta a probabili-
dade com que os benefícios propostos das mudanças sejam 
obtidos.

É sobre isso que é este livro. Ele dará a você um panorama 
geral de nossa experiência e esperançosamente lhe trará essa 
experiência de vida através de exemplos, histórias e passos de 
ação. Por favor, trate este livro como um panorama do que a 
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metodologia Changefirst pode trazer a você e à sua empresa. 
Ela irá lhe apresentar a novas habilidades e ferramentas que 
irão aumentar seu valor pessoal e de empregabilidade agora e 
no futuro.

Se, após ler este livro, você quiser saber mais, acesse 
www.changefirst.com/change e descubra sobre nossas abran-
gentes ferramentas on-line de mudanças, e-learning6 e serviços 
de facilitação de workshops.

6 Ensino eletrônico, não presencial, possibilitado pela tecnologia. (N.T.)
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Existe um vasto número de pesquisas ao longo dos últimos 
trinta anos sobre a eficácia de programas de mudanças. Or-
ganizações que variam do Gartner Group à Harvard Business 
School e McKinsey & Company apontam para as baixas taxas 
de sucesso de grandes mudanças nas organizações. Por exem-
plo, um estudo das implementações de iniciativas de qualidade 
nos anos 1990 indicou 10% de taxas de sucesso nas organiza-
ções. A maior parte dos estudos, entretanto, gira ao redor de 
30 a 40% de taxas de sucesso, dependendo da complexidade e 
dificuldade da mudança experimentada.

Os envolvidos em mudanças, entretanto, provavelmente 
não ficariam surpresos. Pergunte a praticamente qualquer 
colaborador em praticamente qualquer empresa em pratica-
mente qualquer parte do mundo e ele será capaz de lhe apre-
sentar histórias de iniciativas de mudanças que deram muito 
errado ou simplesmente definharam. Ele certamente poderá 
lhe mostrar a apresentação descrevendo como certas mudan-
ças iriam alterar radicalmente a forma como as coisas seriam 
executadas, para serem despachadas para a lixeira 12 meses 
depois. Eu mesmo sou o orgulhoso proprietário de algumas 
memorabilia recentes sobre mudanças do começo dos anos 
1990. Tenho, por exemplo, duas camisetas. Uma diz “Nós fa-
remos!” e a segunda “Nós fizemos”. A segunda foi desenhada 

1
Comprovando a gestão de mudança
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para ser usada 12 meses após o lançamento. Infelizmente, ain-
da está embalada, aguardando ser provavelmente vendida no 
eBay. Você também deve ter suvenires parecidos e histórias 
que já experimentou ou ouviu.

Mas, histórias e memorabilia à parte, esses números não são 
úteis porque não temos a menor ideia se essas iniciativas que 
“falharam” usaram as técnicas de gestão de mudanças ou não. 
Não sabemos se se diferenciavam em sua complexidade. Não 
sabemos a cultura das organizações em questão. Portanto, na 
verdade, não sabemos nada sobre as mudanças que possamos 
conclusivamente comprovar ou refutar. Como resultado, acre-
dito que os números do “fracasso versus sucesso da mudança” 
possam ser enganosos. Permita-me explicar por quê.

Durante anos conduzimos workshops e falamos para 
equipes de executivos e empresas de consultoria sobre a 
implementação das mudanças. Na época, estava na moda 
discuti-las em termos de “sucesso e fracasso” e ainda assim 
descobrimos que pessoas mais experientes geralmente repe-
liam essa descrição. Certamente ninguém quer admitir que 
falhou, mas isso não era tudo. Invariavelmente, eles falavam 
sobre taxas relativamente altas de sucesso ao implementar 
as mudanças. No fundo, as estatísticas não batiam com 
aquelas mencionadas pelas organizações de alta reputação, 
como Gartner Group. Na verdade, esses números eram 
em geral diametralmente opostos àqueles produzidos por 
pesquisadores independentes. Em vez de uma taxa de 30% 
de sucesso, equipes seniores algumas vezes relatavam que 
mais de 70% de suas mudanças eram bem-sucedidas. Então 
o que estava acontecendo? Talvez simplesmente não fosse 
correto descrever os resultados em termos tão exatos como 
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preto e branco. Certamente não estávamos conseguindo ca-
sar as duas realidades.

Conforme nos deslocamos nas organizações a partir do 
time executivo em direção às equipes de projeto e gestores, 
a história começava a mudar levemente, à medida que obtí-
nhamos mais informações. Nós ouvíamos coisas como: “Bem, 
sim, está aqui e usamos quando precisamos. Mas, se as pes-
soas podem evitar, elas evitarão”. E ainda assim claramente a 
mudança está lá na empresa. O novo sistema ou processo de 
cliente está instalado; o software e o hardware estão configu-
rados, o treinamento técnico já foi dado e as pessoas já foram 
comunicadas sobre ele — mas não foi feito nenhum trabalho 
para construir o comprometimento das pessoas para com ele 
ou para criar uma real mudança de comportamento. Con-
sequentemente, não é muito usado. Um estudo do Gartner 
Group confirmou que “80% de todos os projetos de tecnologia 
não foram... usados da forma pretendida ou não foram usados 
de forma alguma seis meses após a instalação”.

Esses dados são sustentados por nosso trabalho e experiên-
cia. Eu me lembro de perguntar a um amigo sobre um novo 
sistema Customer Relationship Management (CRM)7 que sa-
bia que havia sido implementado em sua empresa. Ele já esta-
va na empresa há vinte anos e era um dos melhores vendedores 
no Reino Unido. Sua resposta foi: “Bem, eu faço qualquer coisa 
para não usá-lo. Faço o mínimo possível, caso contrário, terei de 
passar duas ou três horas em um sábado arrumando-o e isso não 
é o que quero fazer. E algumas vezes ele me direciona para algo 
que sei que não vai funcionar, então eu o ignoro”.

7 Gestão de Relacionamento com o Cliente. (N.T.)
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O fato é que raramente as mudanças são totalmente malsu-
cedidas. Por exemplo, raramente uma solução de TI é simples-
mente abandonada; mais provavelmente, será usada em parte. 
Talvez seja usada particularmente por alguns colaboradores 
ou para algumas tarefas específicas. Talvez seja usada superfi-
cialmente por pessoas como meu amigo com o sistema CRM. 
Mas é raro alguém simplesmente descartar a solução.

Ficou claro que existem tons de cinza que não estavam 
sendo considerados no ponto de vista do “sucesso ou fracasso”.

Instalação versus implementação da mudança
Descrever a mudança em termos de sucesso e fracasso pode 
ser claro e direto, mas não é exato. E, talvez o mais importante, 
não é útil. Então começamos a fazer uma distinção entre ins-
talação e implementação. Essa perspectiva repercutiu entre as 
pessoas da organização porque era mais exata e mais palatável 
para enxergar a mudança a partir desse ponto de vista. Executi-
vos seniores mais provavelmente diriam “Sim, posso ver que foi 
instalada” do que “Sim, posso ver que fracassou”.

Reconhecer essas nuances de cinza também é essencial 
para se diminuir a perda de valor e içar a instalação no nível 
da implementação — veja Figura 1.1. Uma das razões pelas 
quais as organizações não tiram total proveito das iniciativas de 
mudança é porque confundem instalação e implementação, 
e param na instalação. Elas não percebem que a instalação é 
apenas um marco em direção à implementação total e, como 
tal, tiram o pé coletivo do acelerador e o impulso definha. 
Consequentemente, as mudanças se enfraquecem na instala-
ção, nunca cumprindo totalmente seu potencial prometido. 
Por exemplo, ter um novo sistema de TI no escritório central 




