
 

 

 

 

CELSO JOSÉ ARRUDA SANTOS 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS E SEUS DESAFIOS COMPORTAMENTAIS NOS ASPECTOS 

DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL. 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 

Curitiba – PR 

2018 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Gestão de projetos e seus desafios comportamentais no aspecto da mudança 

organizacional,  

elaborado por Celso José Arruda Santos e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito 

como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA 

em Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 21 junho de 2018. 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Celso José Arruda Santos abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma GPJ-50-Curitiba (2/2016) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE no período de 15/04/2016 a 21/01/2018, declara 

que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Gestão de projetos e seus desafios 

comportamentais no aspecto da mudança organizacional, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15 de maio de 2018 

 

 

Celso José Arruda Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos aqueles que acreditaram em mim.  

Minha família pelo carinho e atenção durante este período  

de curso e em especial minha mãe Leila e minha irmã Karla. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A toda minha família por acreditar e entender 

minha ausência nos finais de semana. 

A todos os professores da ISAE/FGV 

por terem contribuído com o meu 

crescimento dividindo seus 

conhecimentos e suas experiências. 



 

 

Resumo 

Observa-se que o sucesso de um projeto depende do comportamento dos envolvidos, se o 

comprometimento e a resistência estiverem acima o impacto pode ser sentido diretamente no 

cronograma e na contaminação de todos os envolvidos gerando um grande impacto podendo 

até mesmo comprometer a entrega do projeto. Neste sentido este estudo tem por objetivo 

evidenciar os problemas relacionados a gestão de mudanças e as resistências comportamentais 

dos stakeholders com relação a implantação da metodologia de gerenciamento e projetos. Foi 

elaborado mediante metodologia qualitativa e tratados no referencial teórico itens como 

comunicação em projetos, cultura e mudança organizacional. 

 

 Palavras Chave: Gestão de Mudança. Comportamento. Metodologia. Comunicação. 

    



 

 

Abstract 

It is observed that the success of a project depends on the behavior of those involved, if the 

commitment and the resistance are above the impact can be felt directly in the schedule and in 

the contamination of all the involved generating a great impact and could even compromise the 

delivery of the project . In this sense, this study aims to highlight the problems related to the 

management of changes and the behavioral resistance of stakeholders in relation to the 

implementation of the management methodology and projects. It was elaborated through 

qualitative methodology and treated in the theoretical referential items as communication in 

projects, culture and organizational change. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os problemas e os conflitos relacionados a gestão de mudanças e as resistências 

comportamentais nas organizações precisam ser ordenadas para alcançar um único propósito a 

que se propuseram e que os valores que são comuns a todos os indivíduos da mesma empresa 

podem ser encarados também como universo cultural formado pelos colaboradores e 

influenciadores destas culturas, chamados de líderes da organização. 

Neste sentido este estudo tem como objetivo evidenciar os problemas relacionados a gestão de 

mudanças e as resistências comportamentais dos stakeholders com relação a implantação da 

metodologia de gerenciamento e projetos. 

De forma a atender o objetivo proposto foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar técnicas que auxiliem o sucesso da implantação do gerenciamento de 

projetos. 

 Salientar   os possíveis problemas nos aspectos organizacionais. 

Assim, esta pesquisa tem por objeto de estudo a gestão de projetos   e a   mudança 

comportamental, bem como verificar a representatividade e o relacionamento com os aspectos 

organizacionais. O ano de estudo é 2018, e tem por base leitura e identificação de problemas 

constantes no arcabouço teórico avaliado. 

Dessa forma os pressupostos formulados para esta pesquisa são: 

 Existem problemas relacionados a mudanças que um gerente de projetos pode 

enfrentar? 

 Existem riscos ele pode enfrentar? 

Observa-se que o sucesso de um projeto depende do comportamento dos envolvidos, se o 

comprometimento e a resistência estiverem acima o impacto pode ser sentido diretamente no 

cronograma e na contaminação de todos os envolvidos gerando um grande impacto podendo 

até mesmo comprometer a entrega do projeto. 

Dessa forma, este artigo está estruturado em introdução, referencial teórico que dá suporte ao 

estudo, a metodologia e por fim as considerações finais com os achados da pesquisa 
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1.1 TEMA 

Gestão da mudança na ótica comportamental 

1.2 JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

O sucesso de um projeto depende do comportamento dos envolvidos, se o comprometimento e 

a resistência estiverem acima o impacto pode ser sentido diretamente no cronograma e na 

contaminação de todos os envolvidos gerando um grande impacto podendo até mesmo 

comprometer a entrega do projeto. O Estudo tem por finalidade levantar e avaliar possíveis 

interferências e condutas comportamentais para o sucesso do projeto. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GERAL 

O estudo tem como objetivo geral identificar problemas relacionados a gestão de mudanças e 

as resistências em qualquer projeto. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, propor técnicas que auxiliem no sucesso ou em adquirir um bom resultado no 

projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste tópico serão tratados a comunicação eficaz na gestão de projetos, conceituar e tipificar 

as Estruturas Organizacionais, Cultura Organizacional e pôr fim a Mudança Organizacional. 

 

2.1 A COMUNICAÇÂO EFICAZ NA GESTÂO DE PROJETOS 

A comunicação é o alicerce da conservação e persistência das instituições, mercantis ou não, 

no mercado atualmente. Neste sentido, Carvalho e Mironda (2007) observam que a “base para 

a sobrevivência, o crescimento e a continuidade das organizações. ” Porém, esse processo de 

comunicação deve ser conduzido de forma eficiente, visando que dentro da organização 

obtenham todos os indivíduos obtenham os mesmos objetivos estabelecidos.  

Na visão de Coimbra e Silva (2012) a comunicação refere-se a uma mola propulsora de diálogo, 

participação, percepção, participação e entendimento mútuo dentro de uma organização. 

Consequentemente, as empresas devem gerir um processo de comunicação que possibilite que 

todos os indivíduos conseguir extrair as informações da comunicação gerada dentro das 

empresas. 

Segundo James Collins e Jerry Porras (1995, p.78): “estudos demonstram que organizações 

internamente desalinhadas se mostram mais frágeis diante do ambiente competitivo do que as 

organizações que contam com uma resposta rápida e uníssona dos seus empregados”, percebe-

se que a comunicação transforma a organização mercantil em competitiva, principalmente pela  

Neste contexto, Monteiro e Fasarella (2007) estabelece que as informações são dispositivos que 

tem a finalidade gerar o conhecimento para um indivíduo, e seu grupo.  Outro ponto que a 

comunicação, e por consequência a informação pode estabelecer é a redução das incertezas. 

Saindo destas ideias verifica-se que a comunicação, tem uma grande importância para a 

instituição, principalmente quando analisada quando estiver sendo realizado um projeto. Neste 

contexto, o PMBOX (2015, p. 115) 

“O gerenciamento das comunicações do projeto é a área de conhecimento que 

emprega os processos necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, 

armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de 

forma oportuna e adequada. Os processos de gerenciamento das comunicações do 

projeto fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações que são necessárias 

para comunicações bem-sucedidas. ” 
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Em suma, pode-se entender que o gerenciamento das comunicações deve ocorrer deste a fase 

inicial do projeto até mesmo no planejamento, execução, monitoramento e controle, logo deve 

ocorrer em todas as etapas que o projeto contemplar, exceto na fase de encerramento. Segundo, 

Leitão (2014) para o projeto ter êxito necessita ocorrer um planejamento da comunicação, na 

qual exista registro dos atos e fatos mais importantes para as partes interessadas (identificadas 

no início do projeto).  

Após essa fase, na etapa de execução do projeto, aonde será desenvolvido o plano de ação de 

gerenciamento das comunicações, deverá ocorrer o repasse das informações no momento 

adequado a todos os interessados. A última parte do projeto, no que se refere ao gerenciamento 

de projeto, refere-se a divulgação das informações aos stakeholders (interessados). 

Para que exista um bom gerenciamento de comunicação no projeto é importante levar em conta 

que a finalidade da comunicação é passar as informações para os interessados no projeto, 

visando manter sucesso no projeto, diminuindo os desperdícios de tempo e de recursos, devido 

as informações inadequadas ou desnecessárias. 

Neste contexto, Rosa e Marques (2011) estabelece que o gerenciamento de comunicações em 

projeto deve  

“garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo 

certo e de maneira economicamente viável, utilizando-se da comunicação para 

garantir que a equipe do projeto realize um trabalho de maneira integrada, resolvendo 

assim todos os problemas existentes além de aproveitar todas as oportunidades que 

possam aparecer.” 

 

Neste sentido, o PMBOK (2015) estabelece o processo de gerenciamento da comunicação em 

projetos refere-se a uma coordenação de planos, relatórios e reuniões, que tem como finalidade 

assegurar que todos os indivíduos obtenham as informações em tempo hábil. 

Em suma, verifica-se que a comunicação é um instrumento importante para a empresa, bem 

como para o desenvolvimento de qualquer projeto, visto que assegura que o trabalho seja 

realizado de forma integrada, no tempo correto, sem desperdícios de recursos financeiros, ou 

ainda, recursos de pessoas. 
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2.2 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

Entende-se por estruturas organizacionais a forma como   as empresas são ordenadas para 

alcançar os propósitos a que se propuseram. Pode-se elencar três tipificações mais comumente 

encontradas, as que podem variar de funcionais, a projetizadas, com uma variedade de 

estruturas organizacionais matriciais entre elas.  

De acordo com PMBOK (2015, p. 21) pode-se afirmar que a estrutura organizacional é “um 

fator ambiental da empresa que pode afetar a disponibilidade dos recursos e influenciar a forma 

como os projetos são conduzidos”. 

No arranjo funcional clássico a predominância é de que cada funcionário possui um superior 

definido, ou ainda, cada colaborador tem o seu chefe imediato, podendo ser um coordenador, 

supervisor ou gerente dependendo do nível hierárquico. 

Os empregados ainda poderão ser agrupados por especialidades, como por exemplo, produção, 

marketing, engenharia e contabilidade e outros, que estas poderão se constituir em   unidades 

funcionais, os departamentos, e estes elaborando seus projetos de forma independente do outro 

departamento. 

No arranjo projetizado, comum em empresas de consultoria, em que o projeto a ser elaborado 

é a finalidade básica. Os empregados têm a responsabilidade de um ou mais projetos, 

respondendo ao gerente de projeto. 

As organizações ditas matriciais possuem uma combinação de características funcionais e 

projetizadas e ainda podem ser classificadas de fracas, balanceadas ou fortes, dependendo do 

poder e influência entre os gerentes funcionais e gerentes de projetos.  

Nos arranjos matriciais chamados fracos, estes possuem   muitas características de uma 

organização funcional, mas tem um gerente de projetos com poder de coordenador ou 

facilitador. No caso de facilitador de projetos, este atua como um assistente de equipe   não 

podendo executar decisões, já o coordenador de projeto tem poder de Decisão, tendo certa 

autoridade, mas necessita de aval de gerente de nível hierárquico superior. 

 As chamadas fortes apresentam características de organizações projetizadas, com gerentes com 

autoridade e empregados   com seu trabalho em tempo integral. No arranjo balanceado, o 

gerente não tem total autoridade sobre o projeto, e a realização do trabalho obedecem ao tempo 

parcial. 
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2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Todas as empresas têm uma cultura organizacional, ou seja, um espirito norteador, ou ainda, 

uma personalidade própria que a instituição possui, utilizada para obter seus objetivos, bem 

como adquirir respeitabilidade, ou não. A cultura organizacional, conforme Secaf e Kurcgant 

(2001, 283) é “a suposta capacidade de um dado grupo (os gerentes), através da utilização de 

ritos, cerimônias, símbolos e mitos apropriados, suscitar, reforçar ou modificar valores, atitudes 

e crenças consideradas eficazes à empresa. ” 

Em suma, pode-se entender que a cultura de um sistema de valores que são comuns a todos os 

indivíduos da mesma empresa. Neste sentido, verifica-se que cada empresa tem a sua cultura 

organizacional própria. Na visão de Saraiva (2002, p. 188) a “cultura organizacional pode ser 

encarada também como universo cultural formado pelos pressupostos, crenças e valores 

compartilhados pelos membros de uma organização, sendo derivada de um ambiente social 

específico”. 

Corroboram Lima e Silva (2011) quando observando que:  

“Cultura Organizacional pode ser compreendida como um conjunto de normas e 

leis compartilhadas pelos membros de uma determinada organização. Neste 

contexto, Newstrom (2008) descreve-nos que o sistema de leis e normas das 

organizações, quando em contato com os princípios morais, éticas e culturais dos 

seus colaboradores propicia o desenvolvimento de um complexo sistema de 

relações de leis, costumes e valores que dará procedência ao comportamento 

organizacional, único de cada organização. ” 

 

Percebe-se as normas e leis da instituição também fazem parte da cultura organizacional. 

Todavia, a cultura está no âmbito da socialização, o que pode ser visto tanto na camada social 

quanto na organizacional da empresa. Perceba que esse conceito tem o seu sentido no grupo, 

na coletividade.  

Em conformidade com Saraiva (2002, p. 189):  

“engloba tanto fatos materiais como abstratos, resultantes do convívio humano 

institucional, expressando significados subjetivos, constituídos, mantidos e 

modificados por atores sociais e também como estrutura, à medida que objetiva 

atividades e práticas sociais.” 
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Neste sentido, verifica-se que as organizações possuem uma cultura organizacional própria que 

se constitui a partir de uma interação social, derivada dos agentes interno da instituição. 

Todavia, os maiores influenciadores desta cultura será os fundadores e os líderes da 

organização. Sendo que a partir dos fundadores se consolida a cultura por meio da missão, visão 

e estratégia que se adaptar todas as ações. 

Percebe-se também que a cultura organizacional é mutável, ou seja, pode se modificar, 

principalmente com as pressões externas, e também, com as internas. Neste sentido observa-se 

Pires e Macedo (2006, p. 85): “organização como um organismo adaptativo que existe por meio 

de processos de trocas com o ambiente. ” 

Em suma pode-se entender a cultura organizacional como sendo os valores que são inerentes a 

uma instituição, porém é importante lembrar que são consequência de influencias diferenças, 

entre elas destaca-se os indivíduos que fazem parte desta empresa, bem como as leis e normas 

organizacionais, e os fornecedores e clientes. 
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2.4 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

Inicialmente pode-se afirmar que é essencial e projetos a sensibilização e dos principais líderes 

dos projetos, bem como das pessoas envolvidas. E neste contexto   as Mudanças 

Organizacionais devem propor e   mostrar aos envolvidos que mesmo em ambientes de conflitos 

e pelos os mais diversos interesses se faz necessário que todos estejam engajados e trabalhando 

em consonância para poder obter o sucesso do projeto. 

Evidencia-se que a   primeira ação   a ser realizada em um projeto de transição é estruturar e 

elencar os stakeholders. Dessa forma torna-se possível perceber e identificar      quais os desejos 

dos envolvidos e quais seriam as necessidades para dar sequência no planejamento do projeto. 

Num segundo momento são especificadas e devidamente documentadas a mobilização e a 

comunicação do projeto. Isto para fins de controle e monitoramento das ações executas, 

considerando os mais diversos níveis. 

Convém observar também que em empresas maiores e em instituições mais multifacetadas, que 

devem possuir estratégicas gananciosas se faz necessário a intervenção da alta direção no 

sentido de capacitação de seus empregados, por óbvio seguindo modelos de negócios e traçando 

decisões coerentes. (BURGELMAN, CHRISTENSEN E WHEELWRIGHT, 2012, p. 69). 

3. METODOLOGIA 

Observa-se que para uma única palavra como metodologia obtém-se diversos significados, 

como organização estrutura, critério entre outros, e conforme MARTINS E THEÓPHILO 

(2009, p. 37) sua utilização serve para “fazer referência a uma disciplina e ao seu objetivo, 

identificando tanto o estudo dos métodos, quanto o método ou métodos empregados por uma 

dada ciência”.  

Neste contexto Silva (2003) explicita que a metodologia é variável de acordo com os objetivos 

traçados e o problema de pesquisa proposto, assim como as hipóteses, o universo e o tamanho 

da amostra, por conseguinte são usados mais de um método de pesquisa.  

Todavia, Marconi e Lakatos (2010, p.65) destacam que que o “método é o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo conhecimentos válidos e verdadeiros. ” Dessa forma é o método que conduzirá o 

pesquisador nas suas escolhas e decisões.  
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No tocante a teoria de base que norteia esta pesquisa evidencia-se que ela está sob a égide da 

teoria institucional diante da qual Lawrence, Winn e Jennings (2001), afirmam que ela está 

presente num viés sistêmico com os fatores normativos, normativos, coercitivos, regulativos, 

temporalidade e a estabilidade dos processos 

Esta pesquisa se caracteriza como abordagem de problema de forma qualitativa, posto que 

pretende evidenciar os problemas relacionados a gestão de mudanças e as resistências 

comportamentais dos stakeholders com relação a implantação da metodologia de 

gerenciamento e projetos. Destaca-se que nesta tipificação qualitativa ela “tem como 

preocupação central descrições, compreensões e interpretações dos fatos ao invés de edições” 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 143). 

Sua tipologia quanto aos meios é classificada como pesquisa bibliográfica, por que conforme 

Martins e Theóphilo, 2009, p. 54 e 55 ela “busca conhecer, analisar e explicar contribuições 

sobre determinado assunto, tema ou problema”, o que significa que serão usados por base de 

acordo “ referências publicadas em livros, periódico, revistas” entre outros. 

Esta cristalizada como um estudo exploratório posto que abarca a pesquisa bibliográfica e 

pretende-se aumentar o conhecimento sobre o tema diante de hipóteses e pressupostos 

elaborados pelo pesquisador.  

Neste sentido buscou-se observar-se a existência dos problemas relacionados a gestão de 

mudanças e as resistências comportamentais dos stakeholders com relação a implantação da 

metodologia de gerenciamento e projetos, por meio de livros e revistas de forma a poder 

responder ao objetivo proposto. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

4. CONCLUSÕES 

Este artigo é realizado pela metodologia qualitativa e teve como objetivo geral evidenciar os 

problemas relacionados a gestão de mudanças e as resistências comportamentais dos 

stakeholders com relação a implantação da metodologia de gerenciamento e projetos 

Foram elaborados os pressupostos de que: 

 Existem problemas relacionados a mudanças que um gerente de projetos pode 

enfrentar? 

 Existem riscos ele pode enfrentar? 

Diante das colocações do estudo percebe-se que sim, existem problemas e riscos de sucesso a 

serem enfrentados. A comunicação em projetos é um dos fatores que pode impactar 

significativamente no resultado do projeto. Assim, “convém desenvolver uma abordagem 

apropriada e um plano de comunicação do projeto com base em necessidades de informação” 

PMBOK (2015, p. 289). Com relação a estrutura organizacional de acordo com PMBOK (2015, 

p.27) o gerente de projetos “pode interagir com os níveis estratégicos, de média gerência e 

operacionais”, estes irão delimitar entre outros a disponibilidade e o gerenciamento de recursos. 

No que tange a cultura e mudança organizacional convém lembrar que é necessário ter o 

comprometimento da alta direção, bem como contar com a colaboração de todos os envolvidos. 

Neste sentido é essencial estabelecer um projeto para mudanças, se for o caso elaborar um 

projeto específico para a gestão da mudança na organização, criando assim   um objetivo 

racional e coerente para atividades dos processos de mudanças, e por fim desenvolver planos 

de comunicação integrada, colocando em prática em observância as estratégicas propostas pela 

organização. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Dentre os desdobramentos possíveis acerca deste tema pode-se elencar: 

1. Elaborar um estudo de caso de forma a evidenciar com exemplos reais os eventuais 

resultados obtidos; 

2. Realizar um estudo quantitativo com as startups do ramo de tecnologia vinculadas 

ao Tecpar Inovação; 

3. Verificar com o Sistema FIEP/PR  a relação de empresas do segmento de TI listadas 

no catálogo de 2017 e elaborar um Survey no setor. 

Diante dos dispostos espera-se ter atingido o objetivo proposto neste artigo, bem como espera-

se contribuir com a pesquisa na realização de novos estudos. 
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