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Resumo 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso de um projeto desenvolvido no Centro de 

Controle Operacional (CCO) da América Latina Logística (ALL) que buscou aumentar a 

eficiência da programação diária dos trens através de mudanças na rotina dos programadores 

com aplicação da gestão da mudança. Antes da implantação do projeto, cerca de 30% das 

Ordens de Serviços (OS) emitidas para a partida dos trens não eram efetivadas por diversos 

motivos como: falta de equipe para os trens, avaria de locomotivas e falta de equipamentos 

essenciais para as locomotivas. Após apenas 2 meses de implantação do projeto o nível de OS 

não efetivada reduziu para cerca de 20%, mostrando que os programadores começaram a se 

atentar para detalhes que antes não eram percebidos. Deste modo, verificou-se que a gestão da 

mudança foi eficaz devido ao elevado grau de comprometimento com que a equipe aderiu à 

mudança e também devido aos rápidos resultados alcançados. 

 

Palavras chave: Gestão da mudança, resistência, stakeholders, gerenciamento de projetos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This work presents a case study of a project developed in the Operations Control 

Center (OCC) of the América Latina Logística (ALL) that sought to increase the efficiency of 

the daily schedule of trains through changes in routine programmers with application of 

change management. Before the implementation of the project, about 30% of the Service 

Orders (SO) issued for the departure of the trains were not effected by various reasons such as 

lack of staff to trains, locomotives and failure of lack of essential equipment for locomotives. 

After only 2 months of project implementation the level of OS not honored reduced to about 

20%, showing that programmers began to pay attention to details that were not perceived. 

Thus, it was verified that the management of change was effective due to the high degree of 

commitment to the team joined the change and also because of the quick results. 

 

Keywords: Change management, endurance, stakeholders, project management. 
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Para sobreviver e ter sucesso, cada 

organização tem de se tornar um agente da 
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1. INTRODUÇÃO 

As organizações têm vivenciado ambientes de intensas mudanças nos últimos anos, e a 

capacidade de se adaptar rapidamente a elas e às demandas do mercado é um fator decisivo 

para que se mantenham competitivas. O principal meio para as empresas conduzirem estas 

mudanças baseia-se na realização de projetos. 

Existem diversos níveis de mudança que um projeto pode provocar na rotina das 

pessoas, existindo mudanças bruscas, como é o caso de projetos que alteram totalmente o 

cotidiano dos envolvidos, e mudanças suaves ou imperceptíveis, que podem passar até mesmo 

despercebidas. Normalmente, empresas que são mais agressivas e que buscam rápidos 

resultados possuem a tendência de desenvolver projetos que provocam grandes mudanças na 

rotina de seus empregados. Para a obtenção dos resultados estipulados neste tipo de projeto é 

de fundamental importância que se faça uma adequada gestão da mudança.  

Em diversas ocasiões é estipulada uma meta agressiva para uma melhoria operacional 

e para que se alcancem os resultados desejados, muitas vezes, é necessário implementar 

diversas ações e fornecer o suporte adequado. Porém, em diversos casos algumas empresas 

simplesmente deixam de lado a gestão da mudança, o que vem a causar maiores níveis de 

stress na equipe e também um significativo aumento de tempo para vencer resistências dos 

envolvidos em relação à implantação do projeto.  

Para promover o envolvimento dos participantes na mudança e reduzir as resistências, 

é necessário estabelecer uma comunicação adequada com os stakeholders, gerenciá-los de 

modo a se evitar conflitos e orientá-los de maneira eficaz. O papel da comunicação é 

fundamental para a compreensão, aceitação e comprometimento dos colaboradores com a 

mudança. 

Com base neste contexto, foi desenvolvido no Centro de Controle Operacional da 

América Latina Logística um projeto para melhorar qualidade da programação dos trens, pois 

em diversas ocasiões uma programação errada ou com baixa qualidade pode gerar 

desperdícios de recursos, tanto humanos quanto materiais, como o tempo de espera de um 

maquinista que aguarda um trem que não irá partir ou o desperdício de combustível e táxi 

utilizado para deslocar este maquinista. 

 

 



 

 

1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral mostrar que a aplicação da gestão da 

mudança aumenta a eficiência em projetos com a apresentação de um projeto desenvolvido no 

Centro de Controle Operacional da América Latina Logística. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir esta finalidade os seguintes objetivos específicos foram definidos: 

 Discutir e apresentar o papel e a importância da Gestão da Mudança. 

 Mostrar a grande necessidade da Comunicação na Gestão da Mudança. 

 Apresentar os papéis dos stakeholders na Gestão da Mudança. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A importância deste trabalho decorre do fato de que ele mostra através de um exemplo 

prático as dificuldades e desafios de um projeto que gera mudanças significativas na rotina 

dos funcionários. Entretanto, além disso, o trabalho expõe os resultados deste projeto e mostra 

como a aplicação no cotidiano dos conceitos da gestão da mudança forneceu um firme e 

sustentável suporte para o sucesso do projeto. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho é estruturado em cinco capítulos, sendo Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia, Apresentação e Análise dos Resultados e Conclusão. 

O Referencial Teórico fornece a base necessária para a aplicação dos conceitos de 

gestão de mudança no projeto desenvolvido na ALL e busca atingir os objetivos específicos 

estabelecidos. 

Na Metodologia é exposto o estado anterior ao projeto, os métodos utilizados pelo 

projeto para conduzir a mudança e as modificações implantadas na rotina dos funcionários. 



 

 

Em Apresentação e Análise dos Resultados são discutidos os resultados da 

implantação do projeto, tais como o aumento da qualidade de programação e a reação 

emocional dos programadores e analistas do Centro de Trens. 

O último capítulo mostra as conclusões obtidas e fornece sugestões de técnicas de 

gestão da mudança para o bom andamento do projeto no CCO da ALL. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DA MUDANÇA 

 

Num ambiente altamente competitivo, a necessidade de se adaptar às transformações e 

tendências do mercado faz com que as organizações implementem mudanças de forma muito 

rápida e intensa. As empresas são desafiadas a aumentar sua eficiência operacional ao mesmo 

tempo em que devem manter ou elevar seus padrões de qualidade, reduzir seu tempo de 

entrega, buscar novos mercados, oferecer novos produtos para que não se tornem obsoletas. 

Neste cenário em que as empresas necessitam da mudança para manterem-se relevantes, o 

sucesso na introdução de novos projetos e mudanças organizacionais possui grande 

dependência da aceitação e participação dos colaboradores envolvidos. 

Segundo Kotter (1996), por não se prepararem adequadamente para executá-las, há 

uma grande quantidade de mudanças realizadas de forma traumática nas empresas, que 

resultaram em perdas de tempo, energia, recursos financeiros, danos à motivação das equipes 

envolvidas, demissões, entre outros. Muitos destes problemas se devem às resistências 

geradas pelos colaboradores em relação à mudança e à falta de planejamento para que ela 

ocorra de forma a causar o menor impacto possível na organização. 

De acordo com Marshall e Conner (1996), organizações que apresentam excelentes 

resultados em projetos de maneira consistente, aprenderam que a resistência é inevitável, pois 

se trata de um rompimento de nossas expectativas em relação ao futuro, e pelo fato de causar 

a sensação de perda de controle, as pessoas resistirão a isso. Cada pessoa manifestará 

resistência à mudança de diferentes maneiras, de acordo com sua a percepção, negativa ou 

positiva, de forma evidente ou não. Muitas vezes, os colaboradores não se sentem 

confortáveis para expressar suas reais opiniões em um ambiente corporativo e o que eles 

expressam sobre o projeto aos seus gestores pode não ser o que realmente pensam. Esta 

situação é mais complicada de ser administrada, pois não é possível confrontá-la ou buscar as 

adequações necessárias. 

Neste contexto, a aplicação da gestão da mudança tem se mostrado capaz de facilitar 

processos de transformações nas organizações e de garantir o envolvimento dos participantes 

(WANDERLEY E SAMPAIO, 2012). Segundo Niemeyer (2012), a Gestão da Mudança é o 

gerenciamento eficaz da mudança de uma organização, processo ou tecnologia de tal forma 

que as resistências sejam minimizadas e todos os envolvidos ajam em comum acordo para 

implementar com sucesso os projetos e ações desenhados. Para isso, são aplicados 



 

 

conhecimentos, técnicas e o exercício de atitudes para gerenciar o processo de mudança 

interior de cada pessoa afetada com foco principal nas pessoas da organização que terão suas 

atividades impactadas pelo novo projeto e que terão que modificar sua forma de trabalhar. 

Estas mudanças causadas em suas rotinas podem gerar desconforto e oposição, e devem ser 

planejadas para que as transições, do estado atual para o estado futuro, aconteçam de forma 

suave e as pessoas possam assimilar e adotar os novos modelos de trabalho (KOKITSU, 

2012). 

A gestão da mudança é um processo planejado e estruturado que busca alinhar a 

organização com a mudança, envolvendo os grupos de intervenientes e ajudando-os a 

entender o que a mudança significa e a superar os desafios envolvidos. Com isso, ela capacita 

os colaboradores a se adaptarem e a trabalharem de forma efetiva e eficiente em seu novo 

ambiente (QUEENSLAND GOVERNMENT, [s. d.]). 

Dessa forma, se as mudanças forem gerenciadas de maneira a otimizar a exposição ao 

risco, severidade do impacto e transtorno, o resultado para a organização é extremamente 

positivo, com aceleração na implementação de mudanças, redução da resistências, aumento 

do comprometimento por parte dos colaboradores e minimização nos impactos sobre a 

produtividade (FSA, 2009). 

 

2.2 A COMUNICAÇÃO NA GESTÃO DA MUDANÇA 

 

A comunicação eficaz sobre as razões da mudança e suas reais necessidades é 

fundamental para minimizar resistências e buscar cooperação dos envolvidos. Abordar a 

mudança de maneira aberta e consultiva, e promover oportunidades para o diálogo colabora 

para uma implementação mais efetiva. Com mais informações, os colaboradores poderão 

contribuir de forma mais significativa com o projeto, por conhecerem melhor o ambiente de 

aplicação destas mudanças. Esta contribuição desempenha um papel muito importante na 

redução de resistências, por fazer com que eles se sintam parte da mudança e possam 

internalizá-la (SALES; SILVA, 2007).  

Uma pesquisa aplicada em 2013, com a participação de 822 profissionais de projetos 

em 63 países, aponta que a comunicação aberta e frequente sobre a mudança e a sua 

necessidade é um dos maiores fatores para o sucesso em projetos Outro ponto importante é a 

comunicação das atitudes esperadas por parte deles em relação à mudança, dos benefícios e 

impactos desta mudança em suas atividades de forma honesta e dos procedimentos para o 

suporte necessário durante a transição (PROSCI, 2014). 



 

 

Um aspecto relevante é a comunicação dos objetivos a serem alcançados pelo projeto e 

como a performance durante a sua transição será medida e divulgada aos colaboradores. 

Indicadores de resultados guiam a organização na direção dos seus objetivos e ajudam a 

determinar a necessidade de melhorias ao fornecer informações sobre qualidade e progresso 

na realização das metas. Dessa forma, a avaliação da performance torna mais claras as metas 

a serem alcançadas, promove o alinhamento estratégico das pessoas e processos e suporta a 

gestão da mudança (VELOSO, 2007). 

A comunicação é um dos mais desafiadores aspectos de um projeto, pois demanda 

tempo, recursos e é imprescindível para o engajamento da organização na mudança. Falhas na 

comunicação são causas comuns de descontentamento e estagnação de projetos. Para uma 

comunicação efetiva, é necessário determinar quais informações são necessárias para quais 

pessoas, o porquê dessa comunicação, quando isso irá ocorrer e como isso será feito. Assim, 

podem-se disponibilizar as informações adequadas a cada grupo de pessoas e garantir que elas 

entendam, aceitem e contribuam positivamente para mudança (QUEENSLAND 

GOVERNMENT, [s. d.]). 

 

2.3 STAKEHOLDERS NA GESTÃO DA MUDANÇA 

 

Atender às expectativas dos stakeholders tem sido considerado também fator de 

sucesso no desenvolvimento de projetos. Stakeholders são pessoas, grupos de pessoas ou 

entidades que possuem interesse ou são afetadas pelos resultados do projeto e de alguma 

maneira participam ou influenciam o projeto, de maneira direta ou indireta (CHAVES et al, 

2013). 

Obter envolvimento significativo dos envolvidos na iniciativa de mudança não é uma 

tarefa simples e geralmente são realizadas análises dos stakeholders como base para o seu 

planejamento. Cada pessoa pode resistir à mudança por diversos motivos e entender a raiz de 

cada resistência possibilita o adequado planejamento para minimizá-la antes que isso se torne 

um grande obstáculo à implementação do projeto. Quanto maior a mudança, mais importante 

se torna a mensuração das influências dos diferentes participantes (QUEENSLAND 

GOVERNMENT, [s. d.]). 

Para a análise de stakeholders, devem-se determinar pessoas ou grupos específicos e 

sua relação com a mudança, identificar suas atitudes atuais na direção da mudança, o seu nível 



 

 

de influência, suas necessidades na comunicação, os riscos envolvidos, e então, determinar os 

meios adequados para que a comunicação seja estabelecida.  

Segundo Gonçalves (2012), os stakeholders podem ser classificados em quadrantes, de 

acordo com seus interesses, atitudes e sentimento em relação à mudança. Assim, podem ser 

divididos em aliados, bloqueadores, membros de rede e desaceleradores, como mostrado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1: Análise de Quadrantes (GONÇALVES, 2012). 

 

Os aliados possuem alto grau de influência no projeto e são a favor da sua realização, 

pois enxergam benefícios na sua implementação. Para os stakeholders neste quadrante, deve-

se manter comunicação permanente e planejar a participação deles na gestão da mudança. 

Já os bloqueadores possuem alto grau de influência, mas possuem interesses contrários 

a realização do projeto e por isso podem afetar fortemente a sua implementação. Deste modo, 

deve-se buscar modificar o seu grau de interesse na mudança ou tirar o seu poder de 

influência no projeto. 

Os membros de rede possuem baixo grau de influência no projeto e são a favor da sua 

realização. Portanto, para eles, deve-se procurar o apoio informal, manter a comunicação e o 

seu comprometimento para com a mudança. 

Os desaceleradores possuem baixo grau de influência no projeto e possuem interesses 

contrários a sua realização. Neste caso, é necessário focar na comunicação, buscar modificar 

seu grau de interesse no projeto ou afastá-los para que não prejudiquem o desenvolvimento do 

projeto. 



 

 

Os líderes de uma organização, que podem estar classificados em aliados ou 

bloqueadores, possuem alto grau de influência e são fundamentais no sucesso da mudança. 

Quanto antes, os líderes se engajarem na mudança, mais poderão contribuir para a aceitação 

dela pelos colaboradores impactados. Os papéis exercidos pelos stakeholders neste processo 

estão apresentados resumidamente na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Papéis dos stakeholders (GONÇALVES, 2012). 

 

A análise dos stakeholders é um meio importante de descobrir potenciais resistências e 

riscos ao sucesso da mudança. Sem a análise adequada as chances de uma comunicação 

ineficiente são maiores, podendo resultar em diversos conflitos com os envolvidos no projeto. 

Quanto maior o engajamento e participação dos stakeholders, maiores são as chances de 

sucesso de um projeto (CHAVES et al, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

Situado na cidade de Curitiba-PR, o Centro de Controle Operacional (CCO) é 

responsável pela circulação e partida de todos os trens da malha ferroviária englobada pela 

concessão da ALL. O fluxo de trens em um determinado corredor ferroviário depende 

diretamente dos contratos que a área Comercial da ALL estabelece com os clientes. Uma vez 

fechados os contratos, o PCP (Planejamento e Controle da Produção) estabelece as metas 

mensais e semanais que devem ser atingidas para atender os volumes de carga que foram 

estipulados nos contratos com os clientes. Basicamente, a determinação destas metas pelo 

PCP depende do ciclo do trem, que é composto por: tempo de trânsito do trem desde sua 

origem até o seu destino, tempo de giro que é o tempo contado a partir do momento em que o 

trem chega ao seu destino até a sua partida para a origem, tempo de trânsito do trem para sua 

origem e tempo para que o trem saia novamente para seu destino. Assim, é de fundamental 

importância cumprir com o ciclo planejado para que a ALL honre os contratos de volume de 

carga transportada. 

A área denominada Centro de Trens (CT) é uma divisão do CCO que é responsável 

pela programação diária dos trens de modo a atingir a meta determinada pelo PCP. Entretanto, 

a partida de um trem depende de: disponibilidade e integridade mecânica de locomotivas e 

vagões, equipe de maquinistas, equipamentos instalados na locomotiva para a comunicação 

do CCO com o maquinista e também para o que o maquinista controle adequadamente o trem, 

combustível para as locomotivas e faixa de circulação para o trem que irá partir. Quando 

ocorre a falta de qualquer destes itens a partida do trem não é efetivada. Portanto, o 

programador do Centro de Trens deve levar em consideração todos estes fatores para 

determinar o horário de partida. De modo a assegurar que este horário seja cumprido, o 

programador deve mobilizar as respectivas áreas responsáveis pelos itens mencionados 

anteriormente. 

O programador então cria no sistema da empresa uma Ordem de Serviço (OS) que 

contém o horário de partida, a quantidade de locomotivas e vagões, sendo que um setor 

denominado Execução, que é responsável pela logística de todos os vagões da companhia, 

determina quais vagões devem seguir no trem. O cumprimento ou não desta OS impacta 

diretamente na meta dos envolvidos o que determina a renumeração de bônus anual que a 

ALL distribui. 



 

 

O principal problema neste processo de criação de OS reside no fato de que em 

diversas ocasiões o programador simplesmente criava no sistema a OS e não se atentava aos 

itens faltantes para a partida do trem e também não mobilizava as áreas responsáveis por estes 

itens. Se o trem não partir dentro do prazo de seis horas, contados a partir do horário de 

partida, deve-se suprimir esta OS e criar uma nova OS que irá conter novos parâmetros. 

Acontece que quando uma OS é suprimida, gera-se uma multa que penaliza o recebimento de 

bônus do programador e também a estação responsável pela partida do trem. 

Tendo em vista este problema, um Especialista do Centro de Trens (gerente da 

mudança) iniciou um projeto em Janeiro de 2014 com o objetivo de melhorar a qualidade da 

programação de trens. A metodologia para o projeto consistiu no primeiro momento em 

realizar a análise de todos os envolvidos no processo de criação e cumprimento da OS e em 

segundo momento ocorreu a qualificação dos envolvidos e a elaboração de um plano de Ação 

para realização da mudança desejada. Aos coordenadores do Centro de Trens (agente da 

mudança) responsáveis ficou o cargo de divulgar e estimular a mudança causada pelo projeto. 

O superintendente geral do CCO foi o sponsor deste projeto e o validou perante as demais 

áreas. A Tabela 1 apresenta o mapeamento dos principais stakeholders para o projeto: 

 

Tabela 1: Mapeamento e estratégia para gerenciar os stakeholders 

IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS: ESTRATÉGIA 

FUNÇÃO DO 

STAKEHOLDER 
PAPEL INFLUÊNCIA INTERESSE SITUAÇÃO GRUPO 

STAKEHOLDER 

TIPO 
AÇÃO 

Superintendente Patrocinador Alto Muito Parceria 
GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Especialista 
Gestor 

Projeto 
Alto Muito Parceria 

GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Gerente CCO 
Gestor 

Funcional 
Alto Muito Parceria 

GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Coordenador 

Centro de Trens 

Malha Norte 

Equipe 

Projeto 
Alto Muito Parceria 

GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Coordenador 

Centro de Trens 

Malha Sul 

Equipe 

Projeto 
Alto Muito Parceria 

GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Programador 

Centro de Trens 
Usuário Alto Muito Parceria 

GERENCIAR 

DE PERTO 
ALIADO 

BASE DE 

PODER 

Analista CCO 

Centro de Trens 
Usuário Baixo Muito Parceria 

MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 

Coordenador 

Circulação 
Usuário Baixo Muito Parceria 

MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 



 

 

Analista 

Circulação 
Usuário Baixo Muito Parceria 

MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 

Coordenador 

UP 
Usuário Baixo Muito Parceria 

MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 

Analista UP Usuário Baixo Muito Parceria 
MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 

Coordenador 

Execução 
Fornecedor Baixo Muito Parceria 

MANTER 

INFORMADO 

MEMBRO DA 

REDE 

CONSTRUIR 

REDE 

Coordenador 

Diesel 
Fornecedor Baixo Pouco Conflito 

APENAS 

MONITORE 
DESACELERADOR NEGOCIE 

Analista Escala 

de Maquinistas 
Fornecedor Baixo Pouco Conflito 

APENAS 

MONITORE 
DESACELERADOR NEGOCIE 

 

A Figura 3 apresenta a divisão em quadrantes dos stakeholders levantados na Tabela 

1. 
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Coordenador CT Malha Sul 
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ALTO           INTERESSE NO PROJETO           BAIXO 

Figura 3: Análise de Quadrantes dos Stakeholders do Projeto 

 

Um ponto bastante importante que o projeto determinou foi a definição de metas claras 

para todos os programadores e o estabelecimento de um sistema mais robusto contra 

tentativas de fraudes. De modo a estimular o planejamento antecipado dos programadores, 

também foram padronizadas e aprimoradas as regras de criação e supressão de OS, sendo os 

programadores punidos em suas metas caso criassem OS com o tempo menor de 2 horas antes 

da partida do trem. A Tabela 2 faz uma comparação entre as principais regras do processo 

novo e antigo. 

 



 

 

Tabela 2: Comparação entre os processos novo e antigo 

Processo Novo Processo Antigo 

 Todo trem de carga deve ter uma OS 

associada para que seja realizada sua 

partida; 

 Todo trem de carga deve ter uma OS 

associada para que seja realizada sua 

partida; 

 A OS deve ser criada pelo programador 

em D até 14 hrs. Coordenador 

acompanha para verificar se 

programador cumpre este item; 

 A OS deve ser criada pelo programador 

em D até 14 hrs. Ninguém acompanha 

para verificar se este item acontece na 

prática; 

 O programador recebe punição em sua 

meta caso a partida do trem aconteça em 

um intervalo menor que 2 hrs da criação 

da OS; 

 A OS poderia ser criada em qualquer 

momento sem punição para o 

programador; 

 O programador deve criar OS para trens 

que partem até 23:59 hrs de D+1. 

Coordenador acompanha para verificar 

se programador cumpre este item; 

 O programador deve criar OS para trens 

que partem até 23:59 hrs de D+1. 

Ninguém acompanha para verificar se 

este item acontece na prática; 

 A OS criada pelo programador pode ser 

alterada somente 1 vez. O período para 

alterar pode ser em D ou D+1 de 00:00 

hrs (meia-noite) até 10:00 hrs (dez 

horas); 

 O programador pode alterar a OS quando 

desejar a menos que tenha ocorrido a 

partida do trem; 

 O trem que não partir dentro do limite de 

06 hrs contadas a partir do horário 

definido pela OS será suprimido 

automaticamente pelo sistema, ou seja, 

On Time da OS > 06 hrs, suprime OS; 

 A OS permanece em aberto no sistema 

até que o programador mudasse seu status 

para “Cancelada” ou “Suprimida” 

 Cancelar ou Suprimir a partida do trem 

penaliza a meta de On Time em 06 hrs; 

 O programador poderia alterar a OS para 

o status “Cancelada” e assim ninguém 

teria sua meta prejudicada; 

 Todas as OS’s são criadas com base na 

grade de trens fornecida pelo PCP; 

 Apenas alguns trens tinham OS com base 

na grade de trens fornecida pelo PCP 

 

As OS’s podem ser criadas no sistema da ALL a partir de dois softwares: PX 

(Planning and eXecution) que faz o mapeamento gráfico do deslocamento dos trens nos eixos 

espaço e tempo; TL (Translogic) que contém os registros oficiais da companhia sobre tudo 

que envolve a operação ferroviária. Foi realizada a elaboração de um fluxograma no software 



 

 

Bizagi do processo de criação/geração de uma OS no PX e TL, conforme apresentado pela 

Figura 4. 

 

Figura 4: Fluxograma do processo de criação de OS no PX e TL realizado pelo programador 

 



 

 

Além disso, foi criado um ranking para classificar os programadores que possuíam a 

melhor qualidade de programação, ou seja, que tinham os menores números de OS’s 

suprimidas, conforme ilustrado pela Figura 5. 

 

 

Figura 5: Ranking Qualidade de Programação do CT 

 

O ranking foi divulgado semanalmente para todos os programadores e seus superiores 

e em cada semana também foram realizadas reuniões para discutir os resultados mostrados no 

ranking e estabelecer planos de ação individuais. Também foi iniciada uma rotina para o 

preenchimento de uma planilha que mostra o detalhamento de atraso do trem apontando as 

principais causas, sendo possível visualizar o modelo desta planilha através da Figura 6. 

 



 

 

 

Figura 6: Planilha para detalhar o motivo de atraso do trem 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Inicialmente ocorreram diversas dúvidas nos programadores sobre a criação de OS em 

trechos que apresentam uma programação muito volátil, isto é, trechos em que por diversos 

motivos alteram constantemente o horário de partidas dos trens. Os motivos para alterar a OS 

nestes trechos acontecem devido ao fato de que no momento da programação existe um 

determinado tipo de informação, mas no decorrer do tempo esta informação é alterada, o que 

gera uma mudança no On Time da OS.  

Para resolver parcialmente este problema os coordenadores juntamente com os 

programadores começaram a exigir das demais áreas uma melhor qualidade de informação 

para realizar a programação dos trens. Entretanto, os resultados obtidos mostram claramente 

que as principais causas de erros nas OS’s são devido aos erros dos próprios programadores 

do Centro de Trens. A Figura 7 apresenta as áreas que mais impactaram na criação de OS’s 

erradas, enquanto que a Figura 8 apresenta os principais erros cometidos pelo Centro de 

Trens, sendo ambos os dados relativos ao mês de Fevereiro: 

 

 

Figura 7: Principais áreas responsáveis pelos erros em OS’s 

 



 

 

 

Figura 8: Principais erros cometidos pelos programadores 

 

Para corrigir a rotina dos programadores foi essencial o acompanhamento diário 

realizado pelos coordenadores do Centro de Trens embasados pelo ranking publicado 

semanalmente. A mudança proposta pelo projeto pode ser considerada negativa para os 

programadores porque impôs novas regras que tiraram a zona de conforto dos programadores. 

A Figura 9 ilustra a cadeia de reação através do modelo de Klüber-Ross (1969). 

 

 

Figura 9: Reação dos programadores mediante as mudanças 

 

Para vencer esta resistência foi essencial a execução dos planos de ação que eram 

definidos nas reuniões semanais. Estes planos trataram de implantar boas práticas na rotina 

dos programadores para reduzir a supressão de OS e também a criação de OS com intervalo 

menor de 2 horas antes da partida do trem. Como resultados destas ações e com muita 



 

 

comunicação entre os coordenadores e os programadores a quantidade de OS’s erradas no 

mês de Fevereiro de 2014 teve uma queda de 32% em relação ao mês de Dezembro de 2013, 

conforme ilustrado pela Figura 10. 

 

 
 

 
 

Figura 10: Evolução da qualidade de programação 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O processo de mudança experimentado pelos envolvidos descritos no case em questão 

mostra: a existência de conflitos entre os programadores e as demais áreas, o alto stress 

emocional quando ocorria a perda de uma OS e um grande dispêndio de energia para uma 

melhor comunicação entre as áreas, sendo estas típicas características do estado de transição 

de um processo de mudança.  

Seguindo o modelo de Kübler-Ross, no início do projeto os programadores ficaram 

estáticos e imóveis pelo fato de não terem incorporado totalmente as mudanças de rotina e 

postura requisitadas pelo projeto. Com o passar do tempo, as pressões geradas pelos 

coordenadores para realização da mudança causaram grande desconforto e geraram um 

espírito de dúvida em relação à possibilidade de atingir a meta estipulada pelo projeto e na 

sequência ocorreram atritos entre os programadores e as demais áreas quando ocorria o 

impacto destas na supressão ou alteração de uma OS. Com isso estabeleceu-se regras sociais 

para uma melhor comunicação e uma barganha entre as áreas. O estágio de depressão ocorreu 

nos momentos em que os programadores se viram incapazes de prever certos eventos que 



 

 

fizessem com que fosse encerrada uma OS, como o descarrilamento de um trem ou o 

alagamento da via de circulação. As fases de Teste e Aceitação consistem na assimilação dos 

programadores em como criar a melhor OS tendo em vista a compreensão das limitações das 

demais áreas. 

O papel dos coordenadores como agentes de mudanças foi extremamente importante 

para dar agilidade neste processo. Dentre suas ações destacam-se:  

 O contínuo reforço sobre a necessidade de se atingir a meta; 

 Abertura para os programadores exporem nas reuniões suas dúvidas, receios e 

opiniões; 

 Esclarecimento semanal sobre o andamento da mudança (no caso sendo a 

divulgação dos rankings); 

 Elogio para os programadores que obtiveram um bom resultado; 

 Estabelecimento de um plano de ação para os piores programadores; 

 Apoio para cobrar das demais áreas a melhoria no fluxo de informações para 

criar a OS; 

 Comunicação permanente. 

 Além disso, deve-se ressaltar que o apoio do Superintendente trouxe maior 

legitimidade do projeto perante as demais áreas. 

As características de um estado de transição ainda se encontram presentes no projeto 

no final de Fevereiro de 2014, porém deve-se ressaltar que neste período criou-se uma cultura 

no Centro de Trens que exalta o programador que obtém um melhor ranking de qualidade de 

programação, o que contribui para a cristalização do Estado Futuro que o projeto deseja 

alcançar. 
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5. CONCLUSÕES 

O propósito principal estabelecido pelo presente trabalho foi o de mostrar que a 

aplicação da gestão da mudança aumenta a eficiência em projetos. Isso foi feito através da 

apresentação de um projeto implantado com sucesso no CCO da ALL que teve boa adesão por 

parte dos principais stakeholders e alcançou uma redução significativa das OS erradas. Com o 

propósito de combinar a teoria com a prática foram estabelecidos como objetivos secundários 

a apresentação dos tópicos de Gestão da Mudança, a Comunicação na Gestão da Mudança e 

os papéis dos stakeholders na Gestão da Mudança, sendo estes itens discorridos na seção 

Referencial Teórico. 

Os desafios enfrentados pelo projeto mostram que a teoria está alinhada com o 

cotidiano das empresas e também como a gestão da mudança faz grande diferença e é 

essencial para se atingir a eficiência operacional. O envolvimento da liderança e a 

comunicação adequada foram fundamentais para o engajamento dos envolvidos no projeto. 

Além disso, verificou-se o processo de aprendizagem organizacional através das 

mudanças nas rotinas e dos planos de ação implantados individualmente para os 

programadores do Centro de Trens. Com isso espera-se que a equipe se torne mais madura e 

esteja preparada para os novos desafios que irão surgir. 

Deve-se recomendar para esta fase em que o projeto se encontra principalmente o uso 

das técnicas oferecidas pela Gerência da Consequência que visam gerar mecanismos de 

pressão e motivação para os envolvidos de modo a confirmar o estado desejado pelo projeto. 

Além disso, é de fundamental importância que continue o comprometimento do sponsor do 

projeto e também que se mantenha o reconhecimento do esforço dos programadores do 

Centro de Trens, inclusive daqueles que demoraram a aderir o processo de mudança. 
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7. APÊNDICE INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DA TÉCNICA DE GAMIFICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DA MUDANÇA 

EM PROJETOS 
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1. Introdução 

 

Um dos principais desafios em implantar um projeto que irá ocasionar mudanças na 

rotina dos funcionários é manter o engajamento e a motivação deles para o bom andamento do 

projeto. Existem práticas como o pagamento de remuneração variável ou prêmios financeiros 

atrelados ao resultado do projeto, porém verifica-se na prática que este tipo de recompensa 

não cria um envolvimento duradouro, mas conforme descrito por Kohn (1995) e Bergamini 

(1998) apenas modifica temporariamente o comportamento dos indivíduos, embora diversas 

organizações ainda utilizem apenas este método nos dias atuais. 

Uma alternativa para superar tais dificuldades pode ser através do uso da técnica de 

gamificação (tradução do termo gamification) que é definida como “o uso de mecanismos, 

estéticas e pensamentos dos jogos para engajar as pessoas, motivar a ação, promover a 

aprendizagem e resolver problemas” (KAPP, 2012, p. 10).  

Deste modo, o propósito principal deste apêndice é apresentar uma visão geral da 

gamificação aplicada ao gerenciamento da mudança em projetos. 

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 discutir os conceitos e princípios que norteiam a gamificação; 

 apresentar os conceitos e princípios da gamificação e sua relação com o 

gerenciamento de projetos ; 

 mostrar os aspectos da gamificação no contexto da gestão da mudança organizacional. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Princípios da Gamificação 

 

A gamificação transforma situações do cotidiano em jogos com a finalidade de manter 

a pessoa (jogador) engajada em uma relação de longo prazo e, para tanto, utiliza os seguintes 

conceitos (SCHÖNEN, 2014; HUIZINGA 1980): 

 Objetivos SMART: Isto significa que os jogos têm objetivos que são específicos, 

mensuráveis, alcançáveis, realistas e possuem prazo definido. Estabelecer um bom 

objetivo (longo prazo e curto prazo) para um projeto de gamificação envolve o 

entendimento do cenário atual, dos resultados desejáveis do objetivo do negócio e 

também a definição dos progressos conceituais nestes objetivos. 

 Autonomia: Um jogador pode verificar de modo relativamente fácil quais ações e 

escolhas estão disponíveis. Também existe uma clara relação entre as ações/escolhas 

disponíveis e os objetivos que o jogador tenta alcançar. 

 Participação voluntária: o jogo é uma atividade na qual todos os participantes estão 

livres para fazer parte ou não. 

 Feedback: Os jogos proporcionam feedbacks significantes. Um jogador recebe muito 

feedback sobre aquilo que ele está fazendo, quando obteve ou não sucesso. Em 

qualquer ponto o jogador sabe em que nível está no jogo e é fácil verificar o seu status. 

 Desafios: Ocorre a promoção de desafios com níveis crescentes de dificuldade 

conforme o jogador se torna mais habilidoso. Até mesmo a frustração tem um 

importante papel, pois o não alcance do objetivo gera o desejo de superação, 

aumentando a vontade de jogar novamente. 

 Comparação social: Mesmo em jogos individuais frequentemente existe um ranking 

para comparar a evolução do jogador. 

As combinações dos itens citados anteriormente atingem a motivação intrínseca que se 

caracteriza por partir do interior do indivíduo e não de fontes externas (extrínsecas) como as 

recompensas. Os quatro fatores que descrevem o que motiva intrinsecamente um indivíduo 

são conhecidos através da sigla inglesa RAMP (MARCZEWSKI, 2013): 
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 Relacionamento (Relatedness): expressa o desejo de o indivíduo estar conectado 

com os demais membros. Se um indivíduo sente que os membros da comunidade 

incentivam e apoiam os seus esforços ele aumentará o seu engajamento e lealdade. 

 Autonomia (Autonomy): as pessoas não gostam de se sentir controladas. Se não 

existe nenhum tipo de liberdade, não é possível fomentar a cultura de inovação e 

criatividade. 

 Maestria (Mastery): processo de se tornar habilidoso em algo. Em uma situação 

organizacional, isso mostra a importância de se desafiar constantemente os 

colaboradores a fim de mantê-los motivados. 

 Propósito (Purpose): necessidade de dar significado às ações. O indivíduo sente 

que quando ele faz algo existe uma razão e aquilo tem um grande significado. 

Um destaque importante dado por Schönen (2014) é que a transferência dos princípios 

de um jogo para um fluxo de trabalho nem sempre é possível pelo fato de que os jogos 

envolvem emoção, intensidade e duração, enquanto que no trabalho o que existe são tarefas, 

eficiência e velocidade.  

 

2.2 Gamificação no Gerenciamento de Projetos 

 

No trabalho de Schönen (2014) é detalhado um processo genérico de gamificação em 

um nível de gerenciamento de projetos, sendo apresentado as suas fases através da Figura 11: 

 

Figura 11: Processo genérico de gamificação em um nível de gerenciamento de projetos (SCHÖNEN, 2014) 

 

Pelo fato de que o propósito principal da gamificação é atingir os objetivos do 

projeto/negócio, torna-se crucial ter um bom entendimento disto logo no início para que na 

sequência todo o sistema seja criado para atingir especificamente os objetivos definidos 

(SCHÖNEN, 2014). 

O próximo passo é delinear os comportamentos desejados. Nesta etapa Werbach e 

Hunter (2012, p. 89) indicam que o responsável pelo projeto deve definir o que ele espera que 

os empregados/clientes/equipe (jogadores) façam e como medir este comportamento. Esta 
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métrica deverá fornecer feedback para o jogador e quando estiver engajado em alguma tarefa 

deixá-lo consciente de que está ou não no comportamento desejado. 

O terceiro passo é descrever os jogadores. Ao conhecer o tipo de jogador é possível 

criar um sistema que apela diretamente para um determinado tipo de usuário. Conforme 

descrito por Burke (2013), o ponto ideal para os objetivos da gamificação é quando ocorre 

uma sobreposição entre os objetivos da empresa e os objetivos do jogador. As aplicações da 

gamificação devem ser projetadas para que os jogadores atinjam os seus objetivos, que por 

sua vez devem se sobrepor aos objetivos da organização. 

Na sequência, o próximo passo é desenvolver o jogo. Isto irá incluir a descrição da 

atividade que será gamificada, das regras, do feedback, dos elementos do jogo. Schönen 

(2014) sugere que neste estágio pode-se lançar mão da teoria do Design do Jogador Central 

(KUMAR & HERGER, 2013, p. 33) a qual coloca o usuário no centro do desenvolvimento do 

sistema. Portanto, devem-se utilizar as ferramentas citadas anteriormente para motivar o 

usuário. Além disso, o jogo deve proporcionar para o indivíduo a impressão de que sua 

experiência muda conforme ele avança de nível. Isto geralmente é feito através da definição 

de diferentes níveis de desafios e dificuldades. 

O passo seguinte já pressupõe a existência de um sistema protótipo de gamificação 

que possa ser utilizado e avaliado na prática. É necessário avaliar as respostas do jogador e 

melhorar o jogo conforme cresce o conhecimento e a experiência do gerente e da equipe neste 

empreendimento. 

 

2.3 Gamificação e a Gestão da Mudança Organizacional 

 

Fundamentalmente o propósito da gestão da mudança é entender os riscos associados à 

implantação de um novo estado de ordem desejado, de modo a promover o alinhamento dos 

comportamentos e habilidades pessoais dos diferentes colaboradores que serão impactados 

pela mudança. 

Assim sendo, a gamificação é um dos meios possíveis para motivar as pessoas e 

reduzir as suas resistências durante a transformação de um processo organizacional. Segundo 

Schönen (2014) o que difere a gamificação de outras abordagens da gestão da mudança é a 

existência de uma solução interativa e iterativa em um processo que promove a atualização 

das informações existentes através das novas informações adquiridas no feedback. 
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No contexto da Gestão da Mudança a gamificação é vista como uma abordagem para 

propositadamente oferecer suporte para um processo definido. Em sua tese, Schönen (2014) 

propõe um modelo para decidir quando a gamificação pode ser usada como ferramenta pela 

gestão da mudança, conforme ilustrado pela Figura 12: 

 

Figura 12: Modelo de decisão para aplicar gamificação na gestão da mudança (SCHÖNEN, 2014) 

 

Verifica-se na Figura 12 que os principais parâmetros necessários para realizar a 

decisão podem ser listados em: 

 Processos otimizados x falhos: para aplicar a gamificação o processo deve 

estar otimizado, caso contrário deve ser reestruturado. 

 Processos definidos x indefinidos: as atividades devem ser claramente 

definidas de modo a facilitar a medição dos resultados 

 Focado em gente x foco em atividades: o que é colocado em foco? As 

necessidades das pessoas ou das atividades? É importante que o processo tenha 

o foco em gente porque as pessoas podem se adaptar às novas circunstâncias 
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mais rapidamente do que as circunstâncias se adaptarem às necessidades das 

pessoas. 

 Feedback possível x impossível: feedback é um importante elemento para 

produzir a iteração necessária para o desenvolvimento do jogador. 

 Custo-benefício positivo x negativo: a gamificação deve ser comparada com 

outras ferramentas disponíveis da gestão da mudança que apresentem 

resultados comparáveis de modo a verificar se a gamificação é uma solução 

viável ou não. 
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3. Conclusão 

 

O apêndice apresentou uma visão geral da gamificação aplicada ao gerenciamento da 

mudança em projetos. Para atingir este objetivo foram discutidos os conceitos e princípios que 

norteiam a gamificação e também a relação destes fundamentos com o gerenciamento de 

projetos, e por fim, mostraram-se os aspectos da gamificação no contexto da gestão da 

mudança organizacional utilizando-se um modelo para decidir se a gamificação deve ou não 

ser aplicada como uma ferramenta para a gestão da mudança. 

Constatou-se que a gamificação é uma combinação de psicologia motivacional e 

tecnologia, sendo a primeira um fator decisivo para uma abordagem de sucesso no longo 

prazo (elementos RAMP). 

Dentre os benefícios de sua implantação pode-se citar (MATHIAS, 2013): 

 Feedback consistente e frequente; 

 Recompensa os esforços do jogador; 

 Guia o jogador através de um processo de etapas que o tornam cada vez mais 

habilidoso; 

 Tarefas claras e alcançáveis; 

 É motivadora, engaja e promove diversão; 

 Experiência emocional positiva. 

Entretanto, a gamificação nem sempre é a melhor escolha para se realizar a gestão da 

mudança e deve ser usada somente quando o feedback é crítico para o sucesso de uma solução 

(SCHÖNEN, 2014). Além disso, deve-se tomar cuidado com os seguintes itens (MATHIAS, 

2013): 

 Jogos de sucesso são de difícil criação; 

 Falta de experiência em criar jogos; 

 Geralmente a cultura organizacional não favorece a incorporação da gamificação; 

 Existe alto risco e altas taxas de falhas na implantação dos jogos; 

 Consome muito tempo para criar jogos interessantes; 

 A novidade dos jogos pode se desgastar com o tempo e se tornar uma nova tarefa. 

Assim sendo, antes de implantar a gamificação na gestão de mudanças, o gerente do 

projeto deve verificar se este método é o mais adequado para a sua situação e ter em mente 

que o processo de aprimoramento é permanente. 
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