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Seu projeto está no caminho certo 
para ter sucesso… mesmo?

Você está gerenciando projetos importantes para sua organização, como:

O valor da Gestão de 
Mudanças Organizacionais 
para Gestores de Projetos 

Como fortalecer seu papel de Gestor de 
Projetos e melhorar os resultados do projeto

Você está fazendo sua parte, de forma eficaz como gestor de projetos quando:

Mas… o sucesso geral do projeto fica abaixo do esperado porque:

Melhorias de processo Implantações de tecnologia

Transformação digital Fusões e aquisições

Gerencia recursos do projeto Fica dentro do orçamento

Cumpre os marcos do projeto Entrega projetos no prazo

As pessoas impactadas pela
mudança demonstram resistência

Poucas pessoas, em última
análise, adotam a mudança

Ou, as pessoas adotam a mudança, mas a abandonam em algum momento

Devido as falhas acima, seu projeto se arrasta, exigindo recursos
e orçamento adicionais, deixando os colaboradores insatisfeitos
com seu projeto e a empresa e isso se re�ete negativamente 
em você.

O que está faltando?2

Melhorar o fluxo de informações para as pessoas impactadas

 Adicionar habilidades de Gestão de Mudanças às suas competências

Adicionar um recurso de Gestão de Mudanças à sua equipe

Recrutar a ajuda de um recurso externo de Gestão de Mudanças

Envolvendo-se com os colaboradores impactados antes,
durante e depois do projeto

Conectando-se com os colaboradores desde o início sobre como a 
mudança os impactam e, mais importante, os beneficiam

Tendo uma estratégia para lidar com qualquer resistência e 
para sustentar a mudança a longo prazo

Pense além de simplesmente implantar seu projeto. Você pode melhorar 
os resultados do projeto concentrando-se mais nas pessoas. Por exemplo:

Como você pode alcançar isso? Com a Gestão de Mudanças 
Organizacionais. Considere algumas das várias maneiras:

Veja o que a Gestão de Mudanças
fará por você e seus projetos:
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71%

71% mais chances de
permanecer no cronograma

Melhorar os resultados do seu projeto e o nível de adoção

Ajudar as pessoas a se sentirem bem com seu projeto e com a mudança 
que está impactando-os

Oferecer evidências para a empresa de que os investimentos em
seu projeto valerão a pena

600% mais chances de atingir 
os objetivos do projeto

81%

81% mais chances de ficar 
dentro do orçamento

A pesquisa da Prosci mostra que projetos com 
excelente Gestão de Mudanças tem:

A Gestão de Mudanças Organizacionais irá:

A matemática é clara:
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