Gestão de Mudanças
Organizacionais - GMO
Organizações empresariais são
constituídas de forma a atender
seus clientes diretos e indiretos,
gerando resultados para seus
investidores.
Desta forma, visando obter os
melhores resultados possíveis
sobre o capital investido, estas
organizações definem governança e modelos de atuação que
possam gerar mais resultados
com o menor consumo de recursos possível. A melhor forma de
obter esta combinação é a estruturação da empresa em processos operacionais baseados em
tarefas conhecidas, repetição e

principalmente, papéis e responsabilidades definidas, conhecidas
e assimiladas por todos.

turo e isto acaba por gerar resistências, sejam elas ativas ou
passivas.

Entretanto, com o passar do
tempo, fatores externos afetam
estes processos fazendo com
que precisem ser modificados,
sendo adaptações, melhorias,
automações ou até mesmo extinções.

A prática de gestão de mudanças organizacionais existe para
transformar o desconhecido em
conhecido, reduzindo significativamente a curva de adoção das
nossas formas de atuação entre
pessoas e organização.

Todas estas mudanças são efetuadas através de projetos de
intervenção e invariavelmente
provocam alteração na forma
como as pessoas interagem com
a organização, criando ondas de
incerteza sobre como será o fu-

Sempre se baseando em visibilidade e gerenciamento.
É sobre isto que fala nossa metodologia, combinando gestão do
intangível com o melhor da gestão pragmática.

OBSTÁCULOS ENFRENTADOS EM PROJETOS TIPO ERP

Intangíveis são as principais
fontes de risco oculto em
projetos
Considerando que os projetos organizacionais são formas de intervenção nos
protocolos de comunicação e relacionamento das empresas com sua força de
trabalho, entendemos que os níveis de
engajamento e aceitação estão diretamente associados à percepção individual de valor para com o projeto e seus
benefícios.
Mensurar e mitigar os impactos deste
julgamento é fator crítico de sucesso
em qualquer projeto.

Fonte: Benchmarking Partners—2013

O sucesso da rentabilidade das empresas
está associado às equipes que executam
bem seus processos
Organizações baseadas em processos oferecem reconhecimento e recompensa aos profissionais que melhor desempenham suas tarefas, e ainda que os processos envolvam decisões e sejam desafiantes em seu
dia a dia, ainda assim são processos cujos passos e
resultados são conhecidos.
Quando estas equipes são envolvidas em projetos de
intervenção e transformação, muito de sua rotina de
trabalho é alterada e um grande conjunto de incertezas é apresentado, solicitando a todos que apresentem níveis altos de engajamento de forma imediata.
Na presença do desconhecido, surgem as bases para
a formação de bolsas de resistência, conscientes e
inconscientes.

Projetos são intervenções com começo, meio
e fim definidos, mas causam incomodo ao
alterar a forma como as pessoas interagem
com as organizações.



Alteram a forma como as pessoas trabalham;



Alteram o fluxo e o domínio da informação;



Alteram a estrutura presumida de poder;



Alteram tempos e controles;



Aumentam ou diminuem a exposição pessoal;



Criam desconforto.

Gerenciamento e visibilidade são as
ferramentas ideais para uma boa gestão
de mudanças
Entendemos que a gestão de mudanças organizacionais - GMO deve funcionar como um processo
contínuo de avaliação, análise e ações diretas sobre os projetos, sempre com vistas a mitigar os
riscos originados pelas pessoas. Da mesma forma
mitigar os impactos dos projetos
sobre as pessoas.

mite que os aspectos humanos do projeto sejam
mensurados e avaliados com indicadores, metas e
limites, nos mesmos moldes dos indicadores de
gestão de projetos.
Assim, PMO e GMO atuam de maneira unificada,
gerando visibilidade e capacidade de gestão para
o grupo controlador e para os patrocinadores dos
projetos em andamento.

Desta forma, desenvolvemos uma
metodologia de gerenciamento dos
fatores intangíveis, baseada no que
existe de mais moderno na combinação de gestão de comportamentos e gestão de tarefas, a qual per-

Pragmatismo e eficiência em uma única
ferramenta
O nosso conhecimento em mais de uma centena de projetos
realizados foi consolidado em um portal WEB com ferramentas
e base de conhecimento para que os profissionais de GMO
possam realizar uma gestão abrangente com um mínimo de
dispêndio de recursos.


Gestão de stakeholders



Avaliação de prontidão para mudanças



Gestão de impactos organizacionais



Avaliação de key-users e multiplicadores



Plano de desenvolvimento para ambos



Gestão de catálogo e turmas de treinamento



Gestão de produção de materiais didáticos



Avaliação de stakeholders críticos e resistência



Planejamento de comunicação integrada



Modelos e templates de peças de comunicação



Tracking integrado de atividades de mitigação



Dashboard (one
page) integrado.

Total apoio a tomada de decisão
O Portal de ferramentas
para a gestão de mudanças está apoiado no processo de gerenciamento
de mudanças proposto
pelo HCMBOK somando a
captura de informações,
definição de ações mitigatórias e gráficos de
acompanhamento dos
indicadores de gestão de
mudanças.
Como benefícios, a empresa passa a conhecer
com profundidade os aspectos intangíveis de
seus projetos, ampliando
o raio de atuação da gestão, incluindo um univer-

so novo de análises
e mantendo o registro dos fatos e dados para a construção da inteligência
da
organiza ção
quanto aos seus
projetos.
Outro benefício a
ser esperado com a
utilização do portal GMO
é a transformação da
gestão de mudanças
em uma competência
da organização e não
mais uma atividade a
ser realizada por um
individuo ou grupo de
pessoas isolado. A gestão de projetos passa
a ser mais abrangente.

Saiba mais sobre nossa metodologia e
casos de sucesso, visitando nosso site
WWW.GDTGMO.COM

Solicite uma
apresentação
ou acesso de
demonstração.
Nossos consultores
estão a inteira disposição para demonstrar na prática
como a gestão de
mudanças poderá tornar-se uma excelente aliada na implantação de seus projetos.
Faça como dezenas de empresas e consultorias que são usuários da mais eficiente ferramenta para a mitigação de riscos e
resistência em projetos do mercado brasileiro.

www.gdtbrasil.com.br
contato@gdtbrasil.com.br
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