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RESUMO 

 
No ambiente corporativo atual, empresas precisam estar sempre se 

adaptando às exigências político-legais, novas necessidades de clientes ou 

transformações tecnológicas. Para conduzir tais adaptações, uma vez que não raro 

tais mudanças são amplas e complexas, as organizações utilizam cada vez mais o 

gerenciamento de projetos. Porém, um desafio que os gerentes ou líderes de 

projetos precisam administrar é garantir a entrega do resultado esperado do projeto 

dentro do prazo estabelecido em um ambiente sujeito a inúmeras mudanças. Dentre 

estas mudanças, existem duas em particular que podem afetar efetivamente a 

execução de qualquer projeto, uma vez que tem influência direta sobre a cultura 

organizacional e a motivação dos colaboradores: a fusão corporativa e a aquisição 

por outra empresa. Dentro deste cenário, este estudo busca identificar como líderes 

de projetos podem e devem atuar em situação de fusão corporativa ou aquisição por 

outra empresa, a fim de conseguir atender os requisitos de escopo, tempo e custo 

planejados. 

 

 

Palavras-chave: Liderança, Gestão de Projetos, Mudança Organizacional, Fusões e 

Aquisições 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the current business environment, companies need to be constantly 
adapting to political and legal requirements, new customer needs or technological 
changes. To conduct such adaptations (frequently broad and complex changes), 
organizations have been increasingly using Project Management. However, the 
project leaders need to ensure the deliveries of the project until the deadline set in an 
environment vunerable to numerous changes. Among these changes, there are two 
in particular that may affect the effective implementation of any project. These two 
have a direct influence on organizational culture and employees motivation: a 
corporate merger and acquisition by another company. In this scenario, this study 
seeks to identify how project leaders can and should act in situations of corporate 
merger or acquisition by another company in order to be able to meet the 
requirements of scope, time and cost plan. 

 

 

Key words: Leadership, Project Management, Organizational Change, Fusions and 

Acquisitions 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda e qualquer organização está sujeita a inúmeros fatores que podem 

afetar diretamente o modo como estão acostumadas a desempenhar suas 

atividades rotineiras. A mudança, perturbação do status quo 1, é implicada 

principalmente por alterações no ambiente em que a empresa está inserida, como 

instabilidade política ou econômica no setor, variação no comportamento de seus 

clientes, fornecedores, parceiros ou concorrentes, inovações tecnológicas ou nova 

legislação. Conforme afirma Chiavenato (2010, p.138), “a mudança está em toda 

parte: nas organizações, nas cidades, nos países, nos hábitos das pessoas, nos 

produtos e nos serviços, no tempo e no clima”. 

A busca por vantagens competitivas faz com que as empresas fiquem atentas 

a estas transformações no ambiente, buscando formas de reagir rapidamente ou se 

possível, se antecipar as mudanças. De acordo com Harrison (2005, p.50), “as 

organizações bem sucedidas se mantêm a par das mudanças em seus ambientes 

externos para prever tendências, antecipar preocupações e gerar ideias”. 

Assim, devido às grandes transformações que o ambiente geral das 

empresas sofre nos dias de hoje, cada vez mais as organizações são pressionadas 

a mudar, seja tendo que inovar seus produtos ou serviços, seja pela pressão interna 

e externa de rever sua estrutura organizacional ou processos e ferramentas internas. 

Mudanças causadas por influência de fatores socioculturais, políticos e econômicos 

aumentam a medida que as culturas e os povos se inter-relacionam, e parece não 

haver mais limite para as transformações quando o assunto é tecnologia. Bateman e 

Snell (2009) destacam quatro elementos-chave que diferenciam o cenário mundial 

atual do antigo: a Internet, a globalização, a gestão do conhecimento e a 

colaboração através das fronteiras das organizações. 

A mudança no comportamento da empresa implicada por tais fatores pode 

exigir uma readequação de padrões na cultura organizacional, uma vez que exige 

que os colaboradores adotem um novo comportamento, seja trabalhando e lidando 

com situações completamente novas, seja pela necessidade de aprenderem novos 

conceitos ou desenvolverem outras habilidades. Como destaca Chiavenato (2010), 

                                                           
1 status quo: expressão em latim para designar o estado atual de algo 
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toda e qualquer mudança implica na busca por novos caminhos, abordagens e 

soluções. 

Porém, ao reagir para atender as transformações do ambiente, as 

organizações acabam muitas vezes alterando sua cultura organizacional, o que 

ocasionalmente pode influenciar o clima interno da empresa. Se o impacto sobre o 

clima organizacional for negativo, o baixo nível de motivação dos colaboradores 

pode acabar gerando perda de produtividade, aumento do retrabalho, problemas de 

comunicação, elevação nos custos operacionais, além de outros potenciais riscos 

sobre a qualidade esperada do produto ou serviço produzido pela organização. 

É justamente neste ambiente de instabilidade e constante transformação que 

as empresas implementam, coordenam e desenvolvem projetos todos os dias. 

Segundo o PMI (2008), um projeto é um esforço temporário, que, elaborado 

progressivamente, visa entregar um resultado exclusivo. Para garantir a boa 

execução de um projeto, procura-se agregar um conjunto de conhecimentos, 

ferramentas, técnicas e habilidades visando um melhor controle das atividades – a 

isto chama-se Gerenciamento de Projetos.  

Uma das metodologias de Gerenciamento de Projetos mais amplamente 

reconhecidas no mundo corporativo é o Guia de Conhecimento em Gerenciamento 

de Projetos (Guia PMBoK). De acordo com o Vargas (2006), há uma pessoa que é 

designada especialmente para garantir que os objetivos do projeto sejam 

alcançados: o Gerente de Projeto. É o Gerente do Projeto a pessoa responsável por 

centralizar e coordenar todas as atividades referentes ao planejamento, execução e 

gestão de um projeto. 

Observar as questões levantadas anteriormente – clima interno e cultura 

organizacional – é essencial para que o gerenciamento de projetos possa ser 

assertivo e garantir o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos. O Gerente 

de Projetos deve buscar mapear estes fatores, uma vez que essas implicações 

podem afetar diretamente o planejamento e a execução de um projeto. De acordo 

com o PMI (2008), o entendimento da cultura e estrutura da organização é input 2 
para a maior parte dos processos de planejamento de um projeto. 

Uma organização, para que seja bem sucedida no mundo repleto de 

mudanças em que está inserida, deve além de apresentar maturidade no 

                                                           
2  Input: informação ou trabalho que serve de entrada em um processo 
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gerenciamento de projetos, procurar desenvolver a liderança em seus gerentes. De 

acordo com Chiavenato (2010, p.448) “a liderança não deve ser confundida com 

direção, nem mesmo com gerência”. O legítimo líder deve ser capaz de influenciar e 

motivar as pessoas para o desenvolvimento das suas atividades. Assim, ainda 

segundo Chiavenato (2010, p.448) a liderança “é exercida como uma influência 

interpessoal em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação 

humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos”.  

Bateman e Snell (2009) ressaltam também que a multifuncionalidade e 

adaptabilidade dos verdadeiros líderes fazem com que estes possam ser 

responsáveis pela condução de grandes mudanças nas empresas. Desta forma, 

organizações que queiram se manter competitivas devem buscar Gerentes de 

Projetos que sejam verdadeiros líderes, uma vez que estes podem ser capazes de 

formar e desenvolver equipes que estejam prontas para se adaptar a constantes 

alterações no ambiente. 

Para compreender como a liderança deve ser vista e pode ser valorizada por 

empresas que estejam passando por processo de mudança organizacional, faz-se 

necessário entender: qual o papel dos líderes que estejam atuando em projetos em 

organizações em processo de mudança organizacional? 

Este estudo irá explorar os temas de clima interno e cultura organizacional, 

relacionar como esses fatores podem ser influenciados em momentos de mudança 

no ambiente organizacional, a fim de buscar entender quão essencial é o papel da 

liderança para manter os colaboradores focados nas metas e objetivos pré-

estabelecidos e na conclusão das atividades de um projeto. A fim de direcionar o 

tema, este estudo está focado apenas em mudanças exclusivamente causadas por 

situação de fusão corporativa ou aquisição por outra empresa. 

Os resultados que se espera alcançar com este estudo estão divididos em 

duas categorias, objetivo geral e objetivos específicos, conforme apresentados a 

seguir: 

O objetivo geral deste estudo é: identificar e analisar o papel dos líderes que 

estejam atuando em projetos em empresas que estejam passando por processo de 

mudança organizacional causada por situação de fusão ou aquisição por outra 

empresa. 
Para que o objetivo geral possa ser alcançado, faz-se necessária a 

construção de objetivos específicos, que propõem a abordagem de temas, cuja 
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compreensão seja essencial para o estudo. Assim, considerando o objetivo geral 

definido anteriormente, os objetivos específicos deste estudo são: 

 

- Identificar como a cultura organizacional é composta e como pode 

influenciar o clima interno da empresa; 

- Identificar quais são as mudanças causadas em situação de fusão ou 

aquisição que podem afetar a cultura organizacional; 

- Identificar as vantagens de se ter líderes, e não apenas gerentes, no 

gerenciamento de projetos. 

 

Este estudo emprega o Método de Pesquisa Teórico, que inclui a análise das 

áreas de conhecimento cultura organizacional, clima interno da empresa, mudança 

organizacional, gerenciamento de projetos e modelos de liderança, bem como a 

confrontação de ideias e visões dos principais teóricos relacionados a estes temas.  

A fim de obedecer a uma sequência lógica que facilite o entendimento dos 

temas apresentados, este estudo está estruturado da seguinte forma: os capítulos 2, 

3 e 4 dizem respeito a revisão da literatura contemplada neste estudo; o capítulo 5 

busca interligar os principais temas a fim de relacionar o principal papel de líderes de 

projetos durante um processo de mudança organizacional causada por fusão ou 

aquisição empresarial; e por fim, o capítulo 6 dedica-se as principais conclusões, 

bem como limitações do estudo e recomendações para estudos futuros relacionados 

ao tema . 

O capítulo 2 aborda o tema ambiente organizacional, buscando identificar 

como a cultura organizacional é composta e como esta se relaciona com o clima 

interno da empresa. 

O capítulo 3 trata sobre as mudanças no ambiente corporativo, quais são as 

forças geradoras e seu impacto sobre a organização, bem como entender porque 

ocorre a resistência dos colaboradores às mudanças e quais são as abordagens que 

uma empresa pode explorar para contornar este tipo de reação. Neste capítulo, 

também são apresentadas quais são e como se apresentam nas organizações as 

mudanças causadas por fusão ou aquisição de outras empresas. 

O capítulo 4 trata da conceituação da liderança e a diferença entre esta e a 

chefia tradicional, bem como relaciona estes dois modelos de gestão com o 

gerenciamento de projetos nas organizações. 
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O capítulo 5 relaciona a integração entre os temas, a fim de trazer uma 

consolidação das ideias de forma objetiva e alinhada com o objetivo deste estudo. 

Finalmente, o capítulo 6 contempla as conclusões identificadas com o 

presente estudo, bem como destaca os limites deste estudo e relaciona 

oportunidades de continuação do estudo deste tema.  
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2 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 
 

Toda organização possui objetivos e metas que orientam as suas atividades 

diárias. Para que as empresas possam efetivamente atingir vantagem competitiva 

frente seus concorrentes, a busca por maior eficácia e produtividade de suas 

atividades deve ser garantida. De acordo com Harrison (2005), dois elementos do 

ambiente organizacional são altamente responsáveis para gerar vantagem 

competitiva: a forma como a empresa está estruturada e a cultura organizacional. 

A cultura organizacional é única em cada empresa. Conforme afirma Robbins 

(2005), a cultura é um conjunto de valores compartilhados pelos membros de uma 

organização que a distingue das outras. Em determinadas empresas, a cultura se 

apresenta de forma mais intensa, uma vez que os valores centrais são fortemente 

assumidos pelos membros. 

No ambiente corporativo atual, é praticamente inevitável um choque entre 

duas culturas organizacionais em uma operação de fusão ou aquisição por outra 

empresa, principalmente se ambas estiverem efetivamente enraizadas em suas 

respectivas empresas. Bateman e Snell (2009) destacam que culturas 

organizacionais fortes tem grande influência sobre o comportamento dos 

colaboradores, e podem dificultar os esforços de uma empresa para adequação de 

uma mudança dos comportamentos esperados. 

O que contribui para agravar a tensão causada por mudança corporativa é a 

globalização dos mercados: atualmente, é cada vez mais comum a fusão entre 

empresas de diferentes países, e consequentemente com culturas totalmente 

distintas. De acordo com o relatório International Business Report de Grant Thornton 

(2012), 33% das empresas pesquisadas declararam que planejam crescer através 

de aquisições ou fusões com empresas estrangeiras nos próximos três anos. 

O confrontamento entre duas culturas distintas acaba por, na maioria das 

vezes, gerar conflitos internos nas duas empresas. Estes conflitos podem afetar 

tanto o comportamento de um indivíduo específico quanto o clima organizacional de 

um departamento inteiro. Conforme ressalta Robbins (2005, p.303) “provavelmente, 

o ajuste cultural é o fator mais importante na determinação do sucesso de fusões, 

aquisições ou joint-ventures 3 ”. Assim, se não houver atenção e interesse por parte 

                                                           
3 Joint-ventures: associação de duas ou mais empresas com a finalidade de explorar determinados negócios de 
forma conjunta, porém sem que nenhuma destas empresas perca sua personalidade jurídica.  
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das empresas que estão se unindo no que se refere a promover o ajuste e 

entendimento entre as duas culturas corporativas, e principalmente líderes efetivos e 

compromissados com tal objetivo, o clima organizacional poderá estar sendo 

comprometido e impactos indesejados sobre os projetos organizacionais poderão 

ocorrer. 

Para que seja possível compreender como uma organização pode ser afetada 

por mudanças, faz-se necessário entender os componentes do ambiente 

organizacional: cultura organizacional e clima interno da empresa. O entendimento 

destes dois temas é essencial para identificar como se dá o impacto causado por 

forças externas e internas da organização sobre o nível de motivação dos 

colaboradores frente aos projetos em andamento. 

 

2.1 Cultura Organizacional 
 

Para Chiavenato (1999, p.138), a cultura organizacional é o “conjunto de 

hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas 

compartilhados por todos os membros da organização”. Silva (2002, p.421) 

compartilha da mesma definição, afirmando que “cultura organizacional é o sistema 

de valores, crenças, normas e hábitos compartilhados, que rege a interação dos 

elementos de uma organização”. Assim, a cultura organizacional (também chamada 

de cultura corporativa) não apenas influencia o comportamento de todos os 

membros da organização, como também caracteriza todo o universo simbólico de 

uma empresa. 

Robbins (2005) destaca que, de um modo geral, existem sete características 

básicas que ajudam a definir a essência da cultura de uma organização: inovação e 

ousadia, atenção ao detalhe, busca de resultados, concentração nas pessoas, 

orientação para a equipe, agressividade e estabilidade. Assim, todas as percepções 

dos membros da empresa acerca destas características somadas resultam no 

quadro geral da cultura organizacional: os comportamentos e atitudes esperados e 

compartilhados pelos funcionários da empresa. 

A cultura organizacional, apesar de ser um reflexo da essência de como uma 

empresa (seus colaboradores e administradores) age e pensa, possui aspectos que 

são mais difíceis de serem percebidos. Chiavenato (1999) complementa que, 

enquanto políticas, métodos e procedimentos, organograma e objetivos são 
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aspectos formais e perceptíveis, a maior parte dos componentes da cultura 

corporativa são imperceptíveis e informais, como por exemplo, sentimentos, atitudes, 

percepções, interações informais, etc. O autor (1999) compara ainda a divisão entre 

os componentes da cultura organizacional com um iceberg, uma vez que a maior 

parte dos seus componentes fica oculta e imperceptível para as pessoas. Tais 

observações do autor podem ser percebidas na Figura 1. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Componentes da Cultura Organizacional  
Fonte: adaptado de Chiavenato (1999, p.140) 

 

Uma vez elucidados os principais componentes da cultura organizacional, 

busca-se agora entender como esta pode ser estruturada. De acordo com Bateman 

e Snell (2009), as organizações podem ser categorizadas em quatro tipos de cultura 

organizacional, de acordo com a ótica de orientação (interna ou externa) e de como 

valorizam o controle e a flexibilidade. Dessa forma, segundo os autores (2009), a 

cultura organizacional pode ser classificada em:  

 

- Cultura de grupo: este tipo de cultura se baseia na tradição, lealdade e 

participação dos membros. Os líderes são vistos como facilitadores, e valoriza 

o trabalho em equipe e comprometimento dos colaboradores; 

- Cultura hierárquica: valoriza a burocracia e a estabilidade e espera 

conformidade dos colaboradores com regras e procedimentos 

organizacionais;  
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- Cultura racional: orientada para produtividade e eficiência, os colaboradores 

deste tipo de cultura tendem a crer que o desempenho dedicado aos objetivos 

da empresa será recompensado; 

- Adhocracia: valoriza a inovação e o empreendedorismo. Os colaboradores 

desta cultura dinâmica e flexível tendem a ser motivados pelo apelo 

ideológico das atividades. 

 

Assim, observa-se que os modelos de cultura organizacional descritos são 

influenciados tanto pelos aspectos formais e perceptíveis quanto pelos componentes 

informais e imperceptíveis citados anteriormente. 

 Chiavenato (2010) afirma ainda que as organizações podem ter culturas 

organizacionais adaptativas ou não adaptativas. Enquanto as primeiras se 

caracterizam por buscar atualização de ideias e valores, as não adaptativas apostam 

na conservação dos costumes e tradições, mesmo com o passar dos anos. Para o 

autor (2010), tanto a necessidade de adaptação quanto a conservação de 

características próprias são fundamentais para as empresas nos dias de hoje. Tal 

afirmativa é verdadeira, uma vez que observa-se que as organizações precisam não 

apenas estar atentas as novidades no ambiente em que estão inseridas e saber se 

adaptar as mudanças, mas também garantir a estabilidade das características 

essenciais pelas quais é reconhecida tanto por seus membros quanto por seus 

clientes e parceiros. 

 Dessa forma, observa-se que a cultura organizacional é composta por um 

conjunto de ideologias, valores e comportamentos corporativos (podendo ser tanto 

aspectos formais quanto imperceptíveis), que podem se caracterizar pela forma 

como estruturam o controle e a flexibilidade e do modo como são adaptativas ou 

conservadoras. Neste contexto, Hitt, Ireland e Hoskisson (2005) configuram a cultura 

organizacional como fonte de vantagem corporativa, uma vez que esta não só 

direciona o comportamento de seus colaboradores, como também orienta o modo 

como a empresa faz negócios e se relaciona com o mercado. 

 

2.2 Clima Interno da Empresa 
 

Uma vez entendidos os elementos que compõe e como se organiza a cultura 

organizacional, bem como destacados os benefícios competitivos que as 
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organizações podem conseguir no cenário empresarial, faz-se necessário entender 

como se dá a influência da cultura corporativa sobre o clima organizacional. 

Para Chiavenato (2006), o clima organizacional é reflexo do grau de 

motivação das pessoas da organização. Isto é, em momentos em que os 

colaboradores estão motivados, o clima organizacional se eleva. Em situação 

oposta, quando a motivação está baixa entre os membros, o clima organizacional 

tende a se abaixar. O autor (2006) afirma ainda que existe uma grande 

responsabilidade da alta gestão (líderes) em identificar e atender as necessidades 

das pessoas, e assim, uma vez garantidas tais necessidades, espera-se que o clima 

organizacional se manterá em um nível aceitável. 

 Silva (2002, p. 425) também relaciona o clima interno da empresa com a 

forma de gestão de pessoas, afirmando que “clima organizacional é a atmosfera 

psicológica, resultante dos comportamentos, dos modelos de gestão e das políticas 

empresariais, refletida nos relacionamentos interpessoais”.  

Uma vez que aspectos comportamentais (como percepções e atitudes das 

pessoas, sentimentos de grupos, valores e expectativas, padrões de interações 

informais, relações afetivas) e operacionais (como políticas e diretrizes de pessoal) 

são componentes da cultura organizacional – conforme explicitado na Figura 1 – e 

também influenciam no clima organizacional, pode-se concluir que existe relação 

direta entre cultura corporativa e clima interno da empresa. Para Silva (2002), a 

cultura é o melhor fator de promoção da motivação e do clima organizacional. Assim, 

a cultura organizacional não só é responsável por garantir a condução dos 

processos organizacionais, como também possui influência direta sobre a motivação 

dos seus colaboradores.  

Chiavenato (2006) afirma ainda que toda e qualquer mudança no ambiente 

que seja percebida implicará em variação na motivação dos membros 

(colaboradores). Dessa forma, um ambiente corporativo em constante transformação 

acaba por resultar em inevitável influência sobre o nível de motivação de seus 

membros. Cabe aos líderes administrar esta questão e identificar quais são os 

pontos necessários que devem ser levados em consideração e as medidas que 

devem ser tomadas para neutralizar os impactos negativos e para potencializar os 

impactos positivos ocasionados pela mudança. 
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3 MUDANÇAS NO AMBIENTE DA EMPRESA 
 

Entendidos os conceitos de cultura organizacional e clima interno da 

empresa, faz-se necessário compreender então como estes são afetados pela 

mudança organizacional causada por fusão ou aquisição por outra empresa. Esta 

seção do estudo procura ainda especificar como é estruturada a resistência à 

mudança no ambiente corporativo, bem como quais as principais abordagens que os 

líderes podem utilizar para minimizar a reação por parte de seus colaboradores. 

A mudança organizacional basicamente ocorre como uma resposta da 

organização ante alguma implicação (interna ou externa) que lhe foi sujeita. 

Chianenato (2010) afirma que a mudança acontece como decorrência de 

aprendizagem. Segundo esta visão positiva, a mudança significa transformação 

parcial ou total de uma ou mais características da organização. Em contraponto, 

Robbins (2005) ressalta que a cultura organizacional, por estar constituída de 

características estáveis e permanentes, demanda muito tempo para se formar e uma 

vez estabelecida tende a ser altamente resistente à mudança. 

Assim, a mudança organizacional, ocorrendo de forma planejada ou não 

planejada, tem influência direta sobre o ambiente corporativo. De acordo com 

Bateman e Snell (2009, p.591) “as pessoas são a chave para a mudança bem-

sucedida”. Dessa forma, mudanças mal administradas representam um risco sobre a 

motivação e o comportamento dos colaboradores. Chiavenato (2010) destaca que 

mudanças frequentes em um ambiente organizacional sem estabilidade quase 

sempre resultam em conflitos e tensões entre os membros da empresa. 

 

3.1 Tipologias de Mudanças Organizacionais 

 

De acordo com Chiavenato (2008), as mudanças podem ocorrer nas 

empresas de duas maneiras: de forma reativa, onde a organização toma ação após 

a existência do problema, ou de forma proativa, quando as empresas se antecipam 

ao problema, buscando evitar ou neutralizar os possíveis impactos causados por 

este. Para Bateman e Snell (2009), a maior parte das mudanças ocorre de forma 

reativa, porém as empresas que queiram se diferenciar e impor sua liderança no 

mercado devem buscar sempre se antecipar as necessidades e lacunas futuras, 

promovendo assim mudanças de forma proativa. 
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Robbins (2005) tipifica a mudança em duas classes: Mudança de Primeira 

Ordem e Mudança de Segunda Ordem. A primeira trata-se de uma mudança linear, 

que não interfere tanto na organização. Também é chamada de incremental, já que 

busca uma melhoria em algum processo ou setor específico da empresa, sem afetar 

profundamente como os colaboradores enxergam a empresa, ou o modo da 

organização fazer negócios. Já a Mudança de Segunda Ordem trata-se de uma 

mudança radical e multidimensional, afetando todos os níveis da organização. Esta 

mudança, ao contrário da de Primeira Ordem, requer quebra de paradigmas, re-

enquadramento das premissas sobre a companhia e o ambiente em que ela está 

inserida. 

Com relação às forças desencadeadoras de mudança organizacional, 

Chiavenato (2008) afirma que os fatores que implicam mudanças no modo como as 

empresas desempenham suas atividades podem ser agrupados em dois níveis: 

externos (mudanças corporativas com alterações nas condições do macroambiente 

da empresa) e internos (condições diretamente relacionadas ao microambiente da 

organização). Silva (2002) também classifica as forças causadoras de mudança 

como endógenas (novos objetivos, tecnologias, políticas gerenciais, etc.) e 

exógenas (fatores sócio-econômicos, político-legais, culturais, tecnológicos, 

comportamentais, etc.). 

A partir da identificação das suas forças causadoras (fatores internos e 

externos) e de sua tipificação (incremental ou multidimensional), parte-se para o 

entendimento sobre em que âmbito as transformações ocorrem nas organizações. 

Robbins (2005) afirma que existem cinco categorias de mudança nas organizações: 

 

- Estrutural: mudança nas relações de autoridade, estrutura de cargos, 

métodos de coordenação, responsabilidades departamentais e tudo que 

envolva a configuração da estrutura organizacional; 

- Cultural: re-estruturação dos valores centrais da empresa; 

- Tecnológica: alteração dos métodos, equipamentos e formas como o 

trabalho é realizado; 

- Ambiental: mudança nas características do espaço físico da organização, 

como lay-out e configurações do espaço interno da empresa; 

- De Pessoas (ou sócio-comportamental): mudança nos hábitos, expectativas, 

comportamentos e atitudes dos colaboradores. 
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Desta forma, pode-se afirmar que independente de qual categoria a mudança 

ocorrer, é quase certo que haverá impacto na cultura organizacional – o que afetará 

consequentemente o clima interno da empresa.  

Assim, a classificação da mudança pode ser relacionada tanto pela sua 

origem (reativa ou proativa) quanto pela sua forma (estrutural, cultural, tecnológica, 

ambiental ou de pessoas) ou âmbito de ação (incremental ou multidimensional). Tais 

definições darão o suporte para a compreensão das mudanças causadas em 

situação de fusão ou aquisição entre empresas, que será tratado futuramente neste 

estudo. 

Chiavenato (2008) também relaciona a mudança com a percepção dos 

colaboradores. Segundo o autor, existe um limiar de sensibilidade das pessoas com 

relação as mudanças. Abaixo deste limite, quando o nível da mudança é baixo, as 

mudanças são imperceptíveis ou quase imperceptíveis para as pessoas (geralmente 

se enquadram neste tipo as chamadas mudanças de primeira ordem, apresentadas 

anteriormente). Porém, acima deste limiar, quando o nível de mudança é alto, as 

mudanças são percebidas pelas pessoas, podendo até causar-lhes angústias, 

preocupações e ansiedade – ou seja – impacto direto no clima interno da empresa 

(de forma geral, se enquadram neste tipo as chamadas mudanças de segunda 

ordem). 

 

3.2 Reação a Mudança 

 

Devido a esta capacidade de influência sobre a cultura corporativa, a 

mudança organizacional está sujeita a reação por parte dos funcionários. De uma 

forma geral, quando se fala em mudança, as reações tendem a ser mais negativas 

do que positivas, uma vez que a mudança oferece risco a chamada “zona de 

conforto” individual ou do grupo e as pessoas tendem a ser mais conservadoras. 

Silva (2002, p.420) relembra que “a mudança nem sempre é desejável” e sugere 

como forma de minimizar a resistência a realização de um debate sobre a mudança 

antes de sua implantação definitiva. 

Chiavenato (2010) propõe que a resistência à mudança pode ser 

consequência de três diferentes aspectos: lógicos (motivações racionais), 

psicológicos (atitudes emocionais) ou sociológicos (interesses de grupos).  Bateman 
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e Snell (2009) complementam afirmando que as causas da resistência a mudança 

tem implicações tanto gerais e quanto específicas, conforme a Figura 2. 

 

 
  Figura 2 – Causas da resistência à mudança 
  Fonte: Bateman e Snell (2009, p.592) 
 

 Na Figura 2, é possível observar que as causas agrupadas no grupo superior são 

genéricas e podem se apresentar em qualquer organização, independente de qual 

seja a mudança que esteja ocorrendo. As principais causas deste grupo são a inércia 

(tendência dos membros em não sair da “zona de conforto”), timing (momento de 

maior ou menor receptividade dos membros), surpresa (reação reflexiva inicial de 

uma mudança não esperada ou repentina) e pressão dos colegas (força da oposição 

coletiva em relação a opinião individual). Já com relação ao grupo inferior, as causas 

são geradas pela característica específica da mudança que está sendo proposta, na 

medida em que são percebidas pelos colaboradores como consequências pessoais 

da mudança. As principais causas deste grupo são: interesse próprio (colaboradores 

que preocupam-se mais com os próprio interesses e menos com o benefícios para a 

organização), mal-entendidos (falta de compreensão sobre as razões que levaram a 

mudança), avaliações diferentes (visão parcial dos benefícios ou desvantagens 
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causados pela mudança) e tática de gestão (capacidade de gestão responsável por 

conduzir a mudança). 

Assim, a partir destes aspectos, as pessoas podem adotar comportamentos 

distintos. Chiavenato (2008) relaciona que os principais comportamentos 

identificados em uma situação de mudança são: 
 
- Obstrução e defesa: as pessoas possuem alta restrição as mudanças; 

- Acomodação: as pessoas se acostumam com a mudança; 

- Reação: ocorre a mudança do comportamento das pessoas graças a 

estímulos da organização; 

- Aceitação: argumentos da empresa convencem as pessoas a mudarem; 

- Proação: existe a atitude proativa das pessoas em mudar. 

 

Cabe aos líderes identificar se haverá reação negativa a mudança que irá 

ocorrer na organização, para neutralizar os possíveis impactos desta sobre o clima 

interno da empresa, a fim de manter o grau de motivação dos colabores em um nível 

satisfatório e evitar riscos para a execução e conclusão dos projetos. 

Bateman e Snell (2009) destacam, porém, que a resistência à mudança pode 

gerar benefícios para a organização. Segundo os autores (p. 594) ainda que 

geralmente a administração considere a resistência como um obstáculo a ser 

superado, “[...] a resistência pode na realidade significar um sinal importante de que a 

mudança proposta precisa ser estudada com mais profundidade e discernimento”. 

 

3.3  Administração da resistência à mudança 

 

Uma vez identificado que em grande parte das implantações de mudança 

organizacional ocorre resistência dos colaboradores, Bateman e Snell (2009) 

relacionam algumas abordagens que as empresas podem adotar para mitigar este 

reação ou mesmo conseguir apoio por parte dos membros. As principais abordagens 

que podem ser utilizadas são: educação e comunicação; participação e 

envolvimento; facilitação e apoio; negociação e recompensas; manipulação e 

cooptação e por fim coerção explícita e implícita, cujos detalhes são apresentados a 

seguir: 
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- Educação e comunicação: a alta gestão deve não só informar, mas também 

formar as pessoas antes que a mudança ocorra. As pessoas precisam 

entender não apenas a natureza da mudança, mas principalmente quais foram 

as suas causas. Além dos métodos tradicionais de informação e comunicação 

(discussões dirigidas, apresentações e memorandos oficiais), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2005) lembram que as organizações atualmente possuem um 

universo amplo para comunicar a mudança através de recursos virtuais; 

- Participação e envolvimento: as pessoas tendem a cooperar se sentem 

envolvidas. A organização deve buscar escutar as pessoas que podem ser 

afetadas diretamente pelas mudanças a fim de ter uma implantação bem 

sucedida. Hampton (1992) destaca ainda que é vital a participação e 

envolvimento dos níveis superiores e alta gestão; 

- Facilitação e apoio: a organização deve não apenas criar um ambiente 

favorável a mudança (através de treinamentos e capacitação), mas também 

se mostrar tolerável se o nível de desempenho cair temporariamente e ser 

paciente com os colaboradores; 

- Negociação e recompensas: uma das formas da empresa conseguir 

cooperação dos membros é através de promoções, descentralização de 

funções e aumentos salariais. Hitt Ireland e Hoskisson (2005) afirmam que a 

utilização de recompensas para as pessoas que trabalhem em equipe e 

colaborem com os comportamentos específicos desejados pela empresa é 

uma abordagem favorável a cooperação dos membros; 

- Manipulação e cooptação: a empresa pode identificar pessoas chaves na 

organização e que estejam reagindo negativamente e convidá-las para um 

papel desejável no processo de mudança; 

- Coerção explícita e implícita: trata-se do uso do poder para garantir que a 

mudança seja implementada. 

 

3.4  Mudanças causadas por fusão ou aquisição de empresas 

 

Conforme citado anteriormente, este estudo se limita a entender qual o papel 

dos líderes que estejam atuando em projetos em organizações em processo de 

mudança organizacional, sendo focadas apenas as mudanças causadas por situação 

de fusão corporativa ou aquisição por outra empresa. Faz-se então necessário 
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entender como as fusões e aquisições implicam em mudanças no ambiente 

corporativo. 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2005), uma fusão se trata de uma 

estratégia conjunta de duas empresas de integrar suas operações, a fim de juntas 

alcançar maior vantagem competitiva. Já uma aquisição se refere a estratégia 

através da qual uma empresa adquire total participação sobre o controle de outra, 

fazendo com que a empresa incorporada torne-se parte de suas unidades de 

negócios. 

De acordo com o relatório International Business Report de Grant Thornton 

(2012), o Brasil é uma dos grandes players mundiais em fusões e aquisições na 

atualidade: 40% das empresas brasileiras consultadas planejam crescer mediante 

aquisições nos próximos três anos. Tal estudo contribui para a afirmação que as 

fusões e aquisições cada vez mais vem se apresentando de forma natural no 

ambiente organizacional das empresas brasileiras. 

Nos últimos anos o mercado brasileiro pôde observar grandes empresas de 

diversos segmentos operando transações de fusão ou aquisição. Segundo um 

relatório recente da PWC (2011), no ano de 2011 ocorreram 746 operações de 

fusões e aquisições anunciadas. Dentre estas, apenas 273 tiveram o valor da 

transação divulgado, que soma US$49,9 bilhões. Tais números reforçam que o 

movimento de fusões e aquisições esta aquecido no Brasil, conforme demonstra a 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Número de Fusões e Aquisições no Brasil 
Fonte: adaptado de PWC (2011, p.3) 
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 Na Figura 3, é possível observar que existe uma forte tendência de 

crescimento das transações de fusão e aquisição no mercado brasileiro, analisando 

os números dos últimos 10 anos. Entre o período de 2002 a 2006, ocorreram em 

média 422 transações, enquanto no período correspondente aos últimos cinco anos 

(de 2007 a 2011), ocorreram em média 691 operações de fusão e aquisição. Assim, 

mesmo com a crise financeira que manteve em alerta os mercados do mundo inteiro 

em 2008 e 2009, os últimos cinco anos apresentaram um desempenho superior a 

60% que o período anterior, confirmando uma tendência de crescimento no volume 

de operações de fusão e aquisição no Brasil. 

De acordo com um estudo de Deloitte (2006), as fusões e aquisições no Brasil 

se apresentaram de forma multi setorial no ano de 2005. No Figura 4 é possível 

observar a distribuição destas operações de fusão e aquisição dentro dos principais 

segmentos empresariais. 

 

 
Figura 4 – Distribuição das operações de fusão e aquisição no Brasil em 2005 
Fonte: adaptado de Delloite (2006, slide 21) 
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Na Figura 4 é possível identificar que os segmentos que lideraram as 

operações de fusão e aquisição em 2005 foram as empresas de serviços 

financeiros, as firmas do ramo da tecnologia, as indústrias de alimentos e as 

empresas de comércio varejista e atacadista. 

A adoção de uma transação de fusão ou aquisição pode ainda ser 

influenciada ou motivada por pressões do mercado (como fortalecimento dos 

concorrentes ou maior exigência dos clientes), maior facilidade a capital (com a 

chegada de novos investidores ou acesso a empréstimos mais vantajosos) ou 

situações favoráveis (como identificação de empresas que estejam passando por 

dificuldades financeiras e mais “disponíveis” para serem adquiridas).  

Muitas são as causas que incentivam ou levam as organizações a se fundir 

ou adquirir outra. Na Figura 5 são apresentadas as principais forças motivadoras 

que levam as empresas a adotarem estratégias de fusão ou aquisição. 
   

 

Figura 5 – Razões para aquisições e fusões 
Fonte: adaptado de Hitt, Ireland e Hoskisson (2005, p.289) 

 

Na Figura 5, é possível observar que há diversas forças motivadoras que 

podem influenciar organizações a tomar a decisão de adotar uma estratégia de 

fusão ou aquisição. Conforme demonstrado, tais motivações podem ser tanto 

implicadas pela maior facilidade para ingressar em um novo mercado (no caso de 

internacionalização da empresa) ou em um novo nicho de negócio, ganhos de 
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economia de escala para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

diversificação dos ganhos e minimização de riscos potenciais e maior poder de 

mercado (e assim, maior poder de barganha sobre os fornecedores). 

 Porém, Barney e Hesterly (2011) destacam: é essencial que as duas 

empresas (compradora e adquirida, no caso de aquisição, ou as duas firmas co-

relacionadas, no caso de fusão) devem dedicar esforços para a coordenação e 

integração de suas operações, caso contrário todo o potencial da relação estratégica 

que gerou a aquisição ou fusão não será alcançado.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2005, p.297) destacam que há grande probabilidade 

de sucesso em casos de aquisições amigáveis, quando “as firmas trabalham juntas 

para descobrir maneiras de integrar suas operações a fim de que uma sinergia 

positiva possa ser criada”, enquanto Barney e Hesterly (2011) chamam a atenção 

para os riscos de uma aquisição hostil: além das diferenças operacionais, 

estratégicas e culturais entre as empresas ficarem mais aparentes, há ainda um 

grande impacto negativo sobre o clima interno da empresa e na motivação dos 

colaboradores da empresa-alvo. 

Barney e Hesterly (2011) também afirmam que um dos maiores desafios em 

um processo de fusão ou aquisição diz respeito as diferenças culturais. De acordo 

com os autores (2011, p.296), “as empresas envolvidas em fusão ou aquisição 

tiveram uma existência separada, histórias separadas, filosofias de gestão 

separadas e estratégias separadas”. Hitt, Ireland e Hoskisson (2005), partilham da 

mesma opinião, e complementam que a integração deve buscar fundir as duas 

culturas corporativas, sendo fator determinante para alcançar o sucesso esperado 

de criação de valor com a fusão ou aquisição. Dessa forma, percebe-se a 

necessidade de envolver as duas culturas corporativas, respeitando as diversidades, 

mas garantindo uma identidade é fator crucial para o atingimento dos resultados 

esperados em uma operação de fusão ou aquisição. 

 Dentre os motivos que possam gerar mudanças na cultura organizacional, 

Robbins (2005) chama a atenção para as grandes diferenças de métodos de 

trabalho, procedimentos organizacionais, expectativas e comportamentos dos 

funcionários e características do ambiente corporativo que possam haver entre as 

empresas em uma operação de fusão ou aquisição. Segundo o autor (2005), 

flexibilidade por parte da empresa dominante na operação e um canal aberto de 
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comunicação com os funcionários são necessários para que influências negativas 

sobre o clima interno da empresa ocorram.  

Barney e Hesterly (2011) destacam também que as diferenças entre 

organizações em processo de fusão e aquisição vão muito além das respectivas 

práticas de recursos humanos e da forma particular de desempenharem suas 

tarefas. Os autores (2011) lembram que as empresas podem, na maioria dos casos, 

possuir sistemas operacionais diferentes e tecnologias conflitantes, o que irá, ao 

menos no curto prazo, gerar impactos sobre as rotina diária de trabalho dos 

colaboradores. 

 Hitt, Ireland e Hoskisson (2005) por sua vez, destacam como forte fator de 

mudança organizacional a estratégia de downsizing 4, comumente aplicada em 

situações de fusão e aquisição. O downsizing impacta na cultura organizacional, 

uma vez que exige readequação de funções e escopo de trabalho dos membros ou 

mesmo de departamentos inteiros. Harrison (2005) afirma ainda que o downsizing 

implica reações negativas no clima interno da empresa, que vão desde diminuição 

na produtividade até quebra na relação de confiança por parte dos funcionários que 

continuam com a empresa. 

Assim, devido a amplitude das mudanças causadas por fusão ou aquisição, é 

possível afirmar que tais implicações sobre a cultura organizacional se enquadram 

no tipo de mudança multidimensional, uma vez que implicam em quebra de 

paradigmas e reenquadramento das premissas sobre a organização. São mudanças 

estruturais, que podem atingir desde mudanças nos hábitos, comportamentos e 

atitudes dos colaboradores até reestruturação nos valores centrais da empresa, bem 

como na forma e método de como o trabalho é desenvolvido e na estrutura 

organizacional de cargos e relações de autoridade e responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 downsizing: redução do número de funcionários, de departamentos ou unidades de negócio de uma empresa 
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4 LIDERANÇA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Entendidos os conceitos de ambiente corporativo e mudança organizacional, 

bem como sobre as implicações de fusões e aquisições sobre o ambiente 

corporativo, faz-se necessário compreender como se comporta a liderança no 

gerenciamento de projetos, a fim de poder relacionar como os líderes devem levar 

em conta estes fatores para melhor conduzir o planejamento e a execução de 

projetos em uma situação de instabilidade organizacional. 

No ambiente corporativo atual, cada vez mais as organizações sentem 

necessidade de atender novas demandas e expectativas pulsantes no mercado. A 

fim de atender estas novas necessidades de negócio, que muitas vezes são amplas 

e complexas, as empresas tem focado esforços no planejamento e coordenação das 

atividades para execução destes projetos. Conforme destaca Maximiano (2002, 

p.40), “a administração de um projeto é o processo de tomar decisões que envolvem 

o uso de recursos, para realizar atividades temporárias, com o objetivo de fornecer 

um resultado”.  

De uma forma geral, não é possível afirmar que os projetos são bem 

sucedidos na maioria das vezes. De acordo com o relatório Chaos Report 2009 do 

The Standish Group (2009), em uma pesquisa realizada com executivos de TI de 

mais de 300 empresas aponta que apenas 32% dos projetos foram concluídos 

dentro do planejado, sendo que 44% foram entregues fora do prazo ou orçamento 

estimados ou com sem atender todos os requisitos levantados e 24% dos projetos 

foram cancelados ou nem chegaram a ser entregues. Nesse cenário, observa-se 

como é importante a aplicação de metodologias formais de gerenciamento de 

projetos para apoiar as empresas a concluírem seus projetos dentro do 

planejamento esperado. 

Porém, a simples aplicação de ferramentas e métodos de gerenciamento de 

projetos não garantem sozinhos o sucesso de um projeto. Conforme salienta Vargas 

(2006), diversas ações podem ser tomadas no nível do gerente do projeto para 

influenciar o sucesso dos resultados esperados, tais como a promoção da 

comunicação aberta, a motivação dos membros e a definição de metas e objetivos 

claros e bem distribuídos, por exemplo. 

Assim, como os gerentes de projetos necessitam ter este poder de influenciar 

equipes para execução do projeto, as organizações devem buscar a formação de 
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líderes capacitados e que consigam garantir que seus liderados estejam focados no 

atingimento dos objetivos. Bateman e Snell (2009, p.390), conceituam que “um líder 

é alguém que influencia os outros a atingir metas”.  

Este capítulo buscar entender os componentes que estruturam a liderança, e 

como este perfil de gestão pode agregar mais ao gerenciamento de projetos do que 

o modelo de chefia tradicional. 

 

4.1 Liderança 

 

O papel de um administrador ou gestor é basicamente planejar, organizar, 

dirigir e controlar processos administrativos a fim de alcançar, com eficiência de 

recursos, os objetivos organizacionais. Em uma linha paralela, a liderança é a 

capacidade de influenciar as pessoas para o atendimento destes objetivos. Assim, 

nem sempre os gestores são líderes, mas gestores líderes são capazes de gerar 

diferencial competitivo para as organizações. 

De acordo com Chiavenato (2010), a liderança é exercida como “uma 

influência interpessoal em uma dada situação e dirigida através do processo de 

comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos”. 

Assim, de uma forma resumida pode-se dizer que a liderança é a existência de 

poder pessoal que uma pessoa tem para influenciar outras pessoas. A influência, 

por sua vez, pode ser fragmentada em dois componentes: poder e autoridade. Poder 

é o potencial de influência, que pode ou não ser exercido. Autoridade é o poder 

legítimo e socialmente aceito (por exemplo a relação entre chefe e subordinado).  

Ainda segundo o autor (2010), há cinco tipos de poder, conforme 

demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Fontes de poder de posição e de poder de pessoal 
Fonte: adaptado de Chiavenato (2010, p.449) 
 

 Na Figura 6 é possível observar que os poderes podem ser separados em 

duas classes distintas: poder da posição e poder da pessoa. Na primeira classe, 

relacionam-se os seguintes poderes: 

 

- Poder de coerção: o liderado sente temor e buscar evitar sofrer punição; 

- Poder legitimado: poder baseado no cargo em uma estrutura hierárquica 

organizacional; 

- Poder de recompensa: o liderado espera receber algum benefício ou incentivo 

do líder. 

 

Na segunda classe, relacionam-se como poderes das pessoas os seguintes: 

 

- Poder de competência: poder baseado nos conhecimentos e aptidões do líder; 

- Poder de referência: se baseia na personalidade e carisma do líder, 

características marcantes capazes de influenciar fortemente as pessoas. 

 

A verdadeira liderança decorre do poder da pessoa, isto é, do poder de 

competência e de referência do líder. Segundo Chiavenato (2010) o desafio dos 

administradores e dos chefes tradicionais é migrar do poder baseado na posição 
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para exercer uma liderança baseada em seu poder pessoal. Também Bateman e 

Snell (2009) enfatizam que as fontes de poder de referência e de competência são 

as que mais se relacionam com a motivação dos colaboradores para desempenhar o 

esperado por seus superiores. 

Hampton (1992) ressalta também que a liderança pode ainda ser vista sobre 

duas dimensões, conforme pode ser observado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Duas dimensões do estilo de liderança 
Fonte: adaptado de Hampton (1992, p.390) 

 

De acordo com a Figura 7, é possível observar que um líder pode estar 

orientado sobre duas abordagens distintas: liderança centrada nas pessoas e 

liderança centrada na tarefa. A segunda preocupa-se em executar a tarefa e atender 

os seus resultados imediatos, através de regras, procedimentos e métodos 

padronizados e pré-estabelecidos. Em contraponto, a primeira procura dar maior 

ênfase a participação das pessoas, preocupando-se com aspectos humanos dos 

colaboradores e tendo como foco as metas e objetivos.  

 Dessa forma, pode-se afirmar que os aspectos que diferenciam chefes 

tradicionais de verdadeiros líderes são tanto a forma de poder (competência ou 

influência), como uma orientação de gestão voltada para as pessoas, suas 

necessidades e sentimentos. 

 Robbins (2005) destaca que existem seis características pessoais, 

comportamentais, emocionais e intelectuais básicas que, de uma forma geral, se 

apresentam de uma forma constante na diferenciação de líderes em relação aos 
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chefes tradicionais: ambição e energia, desejo de liderar, honestidade, 

conhecimento relevante ao cargo, inteligência e autoconfiança. 

Assim, alinhadas as características e aspectos mencionados, Chiavenato 

(2010) relaciona algumas competências que compõe os traços de personalidade de 

um líder: 

 

- Habilidade para interpretação de objetivos e definição de prioridades; 

- Habilidade para planejar e coordenar as atividades da equipe; 

- Habilidade para apoiar e orientar os colaboradores; 

- Habilidade para confiar e delegar atividades e responsabilidades para os 

membros; 

- Habilidade de se comunicar e para conduzir a solução de conflitos. 

 

É possível observar que tais características e habilidades gerenciais se 

relacionam estritamente com as competências esperadas para gerentes de projetos. 

De acordo com Vargas (2006), as principais competências observadas em gerentes 

de projetos bem sucedidos são: 

 

- Habilidades nas comunicações (capacidade de saber escutar e persuadir); 

- Habilidades organizacionais (capacidade de analisar, planejar e estabelecer 

objetivos); 

 - Habilidades na gestão da equipe (ter empatia, lealdade e motivação); 

- Habilidades de liderança (possuir e demonstrar energia, visão e atuação 

otimista); 

- Habilidades internas (ter criatividade, flexibilidade, paciência e persistência). 

 

Para Maximiano (2002), o gerente de projetos tem um papel fundamental de 

liderança sobre os membros do time, ao ser responsável por proporcionar o 

desenvolvimento individual e coletivo dos colaboradores, detectar e solucionar os 

eventuais problemas, harmonizar as expectativas do grupo com o interesse da 

organização e promover a integração e motivação da equipe. 
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4.2 Influência sobre os liderados 

 

O PMI (2008, p. 193) afirma que “desenvolver equipes de projetos eficazes é 

uma das responsabilidades primárias do gerente de projetos. Os gerentes de 

projetos devem criar um ambiente que facilite o trabalho em equipe”. Assim, é 

necessário que o gerente de projeto conheça todos os aspectos que possam 

influenciar a sua equipe, isto é, como as mudanças que estão acontecendo no 

ambiente da empresa podem afetar a cultura organizacional e o clima interno da 

empresa. Mudanças que afetem o clima organizacional negativamente podem 

comprometer seriamente a execução do projeto, já que as pessoas tendem a se 

esforçar menos e colocar menos comprometimento nas suas atribuições quando 

estão com o nível de motivação baixo.  

Um baixo nível de motivação dos colaboradores acarreta perda de 

produtividade, retrabalhos, problemas de comunicação, bem como risco sobre a 

qualidade do resultado esperado das tarefas. No que diz respeito exclusivamente ao 

gerenciamento de projetos, a falta de motivação por parte dos recursos pode 

impactar todo o planejamento de um projeto, ao comprometer o cumprimento dos 

prazos, custos e resultados esperados.  

Assim, a liderança ganha papel de destaque no que refere-se a motivar e 

inspirar os membros da equipe. Harrison (2005, p.86) afirma que “somente com 

excelente liderança se consegue uma enorme influência positiva”. 

De acordo com Robbins (2005), os líderes possuem uma capacidade 

excepcional de inspirar com sucesso os membros de suas equipes e transformá-los 

em colaboradores de alto desempenho. Os líderes, por terem um perfil que valoriza 

o entendimento das preocupações, expectativas e necessidades de 

desenvolvimento de cada membro da equipe, conseguem ampliar a racionalidade de 

seus liderados, bem como promover a busca da resolução de problemas a partir de 

novas perspectivas. Os líderes tem o poder ainda, não apenas de delegar e 

coordenar atividades, mas principalmente de inspirar visão e sentido de tarefa, bem 

como promover a racionalidade dos liderados, obtendo assim respeito e confiança. 

Assim, os líderes podem motivar os membros a dedicar esforços extras no alcance 

das metas e objetivos da equipe.  

Dessa forma, a liderança apresenta-se como um grande diferencial no 

gerenciamento de projetos, ao inspirar um ambiente que valoriza os membros do 
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time e promove a busca pelo atingimento dos objetivos e metas do projeto dentro 

dos resultados esperados. 
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5 LIDERANÇA DE PROJETOS EM MOMENTOS DE FUSÃO OU AQUISIÇÃO 

 

Uma vez identificado a importância de se ter projetos bem coordenados e 

executados a fim de conseguir agregar geração de valor para as organizações, bem 

como destacado como as mudanças causadas por fusões e aquisições podem gerar 

impactos negativos sobre a motivação dos colaboradores, procura-se então 

relacionar como os líderes que estejam gerenciando projetos nestas circunstâncias 

devem atuar para garantir que os membros permaneçam focados, a fim de garantir a 

execução das atividades do projeto conforme o planejado e atingir os resultados 

esperados. 

De acordo com o PMI (2008) o gerente de projetos deve conhecer a cultura 

organizacional, visto que esta tem influência sobre um projeto. A influência que a 

cultura corporativa pode exercer sobre o desempenho de um projeto vai desde as 

diretrizes de gestão de pessoas e estrutura departamental na empresa, até a 

frequência e o nível de informação exigidos no plano de comunicação do projeto. 

São fatores que, se não mapeados previamente, irão comprometer o resultado 

previsto do projeto. 

Conforme afirma Hampton (1992, p. 567), “os gerentes precisam entender o 

processo de mudança e as estratégias alternativas disponíveis para administrar 

aquele processo”. Assim, em uma situação de fusão ou aquisição corporativa, que 

inevitavelmente acarreta em mudança na cultura organizacional, o gerente de 

projetos deve lançar mão de suas habilidades de comunicação e relacionamento 

para procurar conhecer quais os aspectos que provavelmente estarão se 

sobrepondo na nova cultura organizacional que será estabelecida, a fim de se 

antecipar e preparar um plano de ação.  

Além da alteração na cultura organizacional, fusões e aquisições podem 

ainda acarretar na mudança da estrutura organizacional de uma maneira ainda mais 

acentuada, conforme citado anteriormente: potenciais estratégias de downsizing 

podem gerar demissões de recursos. De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2005), tal fato justifica-se pelo alcance de economia de escala adquirida com a 

operação, bem como eliminação de funções e departamentos similares em ambas 

as empresas.  

Assim, de uma forma geral, em processos de fusão ou aquisição corporativa é 

quase inevitável que mudanças organizacionais aconteçam, e a influência sobre o 
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clima organizacional da empresa é gerado em consequência. Conforme destacam 

Bateman e Snell (2009), é comum que os colaboradores reajam de forma negativa 

às mudanças, uma vez que as pessoas tendem a ter um comportamento mais 

conservador com relação a aspectos profissionais. 

A reação à mudança pode ainda se apresentar de uma forma mais acentuada 

ou mais branda, levando em conta diversos fatores, como a agressividade da 

negociação de fusão ou aquisição (BARNEY; HESTERLY, 2011), a diferença do 

nível da cultura organizacional entre as duas empresas (ROBBINS, 2005) ou os 

esforços dedicados para a sinergia das duas culturas e operações (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2005). 

Porém, é importante destacar que, se esta reação for compartilhada pelos 

recursos que estejam atuando em projetos, o risco de impacto sobre o resultado 

planejado será potencializado, uma vez que reações negativas dos recursos podem 

afetar diretamente o trabalho executado, comprometendo assim o custo, tempo e 

qualidade estimados da entrega do projeto. Por exemplo, para minimizar o impacto 

que os cortes de recursos possam ter sobre o nível de motivação dos membros do 

projeto, o que irá consequentemente gerar atrasos, gastos adicionais ou diminuição 

da qualidade esperada do projeto, é essencial que os colaboradores sintam 

confiança no líder. Para que este sentimento possa ser alcançado, o líder deve 

comunicar e informar os liderados de forma transparente sobre as mudanças que 

estão acontecendo na organização. Robbins (2005) afirma que a honestidade é uma 

das características pessoais mais importantes de um líder, enquanto Chiavenato 

(2010) destaca como competência essencial de liderança a habilidade de se 

comunicar e orientar os liderados. 

Compreende-se assim que o líder gerente de projetos deverá utilizar de suas 

habilidades de liderança para manter sua equipe focada no projeto, e buscar mitigar 

as potenciais reações negativas às mudanças causadas pela fusão ou aquisição que 

membros de sua equipe poderão estar sujeitos. Kerzner (2010) relaciona ainda as 

principais competências de líderes de projetos com as Áreas de conhecimento 5 do 

gerenciamento de projetos. De acordo com o autor (2010) as habilidades mais 

necessárias a gerentes de projetos na atualidade são: gerenciamento de riscos e 

                                                           
5 Áreas de conhecimento: trata-se do agrupamento dos principais aspectos relativos ao gerenciamento de 
projetos. De acordo com o Guia PMBoK  4. ed., existem nove Áreas de conhecimento no gerenciamento de 
projetos: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. 
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habilidades de integração. Enquanto as habilidades de integração dizem respeito a 

capacidade de se comunicar e trabalhar com pessoas, o gerenciamento de riscos irá 

possibilitar que o líder gerente de projetos monitore, acompanhe e gerencie as 

potenciais ameaças ao projeto. 

Assim, de acordo com os conceitos de principais competências de liderança 

apresentados por Chiavenato (2010) e Robbins (2005) em conjunto com as 

habilidades esperadas de gerentes de projetos abordados por Vargas (2006) e 

Kerzner (2010), foi possível agrupar em cinco abordagens-chave principais as 

atitudes e comportamentos de gestão esperados de um líder gerente de projetos 

que esteja atuando em uma organização em processo de mudança organizacional: 

educar ou formar, comunicar, envolver, apoiar e recompensar. Relaciona-se no 

Quadro 1 alguns exemplos práticos de atitudes e comportamentos que podem ser 

adotados em uma situação de mudança corporativa causada por fusão ou aquisição 

por outra empresa para apoiar a gestão da reação à mudança. 

 
Quadro 1 – Exemplos de abordagens para administrar a reação à mudança 

Abordagem Exemplo prático de ação 

Educar Realização de reuniões para preparar e informar a equipe do projeto 

sobre os novos padrões culturais organizacionais, quando a cultura da 

empresa sofrer mudança. Os membros da equipe precisam entender 

quais são os comportamentos esperados pela nova organização que 

se apresenta. 

Comunicar Apresentação do plano geral do projeto para pessoas chave da 

empresa co-parceira (no caso de fusão) ou para a empresa 

compradora (no caso de aquisição). Os gestores devem estar cientes 

dos principais projetos que estão em andamento na outra empresa, 

uma vez que tais projetos podem envolver questões importantes, tais 

como alocação de recursos, atividades e processos com outros 

departamentos e relacionamento com clientes e fornecedores 

importantes. 

Envolver Promoção da integração e envolvimento de recursos do projeto com 

membros da equipe da outra empresa. O estreitamento do 

relacionamento entre membros das duas organizações irá facilitar a 

absorção da nova cultura corporativa predominante pelos 

colaboradores da outra empresa, além de auxiliar na quebra de 
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potenciais paradigmas e preconceitos existentes. 

Apoiar Incentivo aos membros da equipe a buscarem alternativas na 

execução de suas tarefas, caso a mudança tenha interferido ou 

dificultado alguma parte do processo. O apoio e incentivo a 

criatividade dos colaboradores gera enormes impactos positivos para 

a empresa. 

Recompensar Garantia de um pacote de recompensas atrativo para a equipe se a 

entrega atender os resultados esperados. Uma política clara e séria 

de recompensas pode se apresentar como uma forte ferramenta 

motivacional para aumentar o envolvimento e dedicação dos membros 

da equipe de um projeto. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No Quadro 1 apresentado, é possível observar que existem diversas atitudes 

e comportamentos que podem ser tomados pelos líderes gerentes de projetos para 

administrar situações de reação dos membros às mudanças organizacionais 

causadas por fusão ou aquisição corporativa. Tais ações não se limitam apenas a 

mitigar reações negativas às mudanças organizacionais, mas podem inclusive 

melhorar ainda mais o desempenho da equipe.  

Assim, a diferença entre um gerente de projetos que administra através do 

modelo de chefia tradicional e um verdadeiro líder é notável. Conforme ressalta 

Hampton (1992), enquanto o chefe ou gerente tradicional possui uma preocupação 

exclusiva a tarefa e resultados de curto prazo, o verdadeiro líder apresenta uma 

visão mais ampla e completa. Na gestão de projetos, ao invés de apenas substituir 

os recursos que estão reagindo negativamente à mudança, demonstrando assim um 

modo de visão restrito à execução da tarefa, o líder procura demonstrar ter uma 

visão voltada para o envolvimento das pessoas e a preocupação com suas 

expectativas e anseios, porém com foco na entrega do resultado final. 

O trabalho desempenhado pelo líder do projeto, porém, de forma isolada pode 

ser que não funcione de forma tão efetiva. Conforme destacam Silva (2002) e 

Barney e Hesterly (2011), o envolvimento da alta gestão das duas organizações é 

fator crítico para o sucesso da integração das atividades e operações entre as 

empresas durante e após um processo de fusão ou aquisição corporativa ocorra da 

forma mais harmônica possível. No que se refere especificamente ao gerenciamento 

de projetos, Kerzner (2010) destaca que o comprometimento da alta gestão é 
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fundamental para que se consiga mitigar a influência negativa de obstáculos e 

apoiar o atingimento de sucesso nos objetivos do projeto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Conforme foi apresentado nesta monografia, as organizações que desejam 

buscar diferencial no mercado podem utilizar o gerenciamento de projetos para 

condução das ações e implementações destas empresas. Porém, ao mesmo tempo 

em que líderes de projetos buscam gerenciar tais projetos de melhoria, o ambiente 

corporativo é passivo de transformações, que conforme dados dos últimos anos, 

cada vez mais podem ser causadas por fusão corporativa ou aquisição por outra 

empresa – o que requer que os líderes precisem acionar novas competências para 

garantir o andamento e conclusão dos projetos conforme planejado. 

Neste estudo, foi possível verificar que a cultura organizacional é composta 

por um conjunto de valores e comportamentos corporativos compartilhados (que 

podem ser tanto imperceptíveis, quanto aspectos formais e reconhecidos pelos 

membros). A cultura corporativa pode ainda ser classificada sob diversos modelos, 

como por exemplo: a forma como o controle e a flexibilidade é estruturada ou de 

acordo com o seu perfil adaptativo ou conservador. A cultura organizacional é 

composta por elementos comportamentais (padrões de interações informais, valores 

e expectativas, percepções e atitudes das pessoas) e operacionais (políticas e 

diretrizes de pessoal), e que por sua vez também são componentes do clima interno 

da empresa, o que implica que as mudanças no ambiente organizacional que sejam 

perceptíveis corresponderão a impactos no nível de motivação dos membros da 

organização. 

As principais mudanças organizacionais causadas em uma situação de fusão 

ou aquisição são, na maior parte das vezes, do tipo estrutural e multidimensional. 

Uma vez que uma operação de fusão ou aquisição tem forte influência sobre a 

empresa, as mudanças ocorrem de forma radical, envolvendo reenquadramento das 

premissas sobre a organização e dos valores da empresa, mudanças na estrutura 

de cargos e de departamentos, alteração nas expectativas, atitudes e 

comportamentos dos membros da empresa, mudanças nas relações de autoridade e 

responsabilidades, alteração no posicionamento da organização frente seus clientes 

e de como o trabalho é desempenhado. 

As principais vantagens para as empresas que possuem líderes, e não 

apenas chefes tradicionais, na gestão de projetos, é que verdadeiros líderes 

possuem um conjunto de características, habilidades e atitudes que promovem um 
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ambiente em que seus liderados se sentem motivados para se dedicar ao máximo 

na execução de suas tarefas, visando a conclusão do projeto dentro dos resultados 

esperados. Devido ao apoio e incentivo do líder, os membros sentem-se 

encorajados a explorar novas abordagens, além de sentir orgulho por desempenhar 

seu papel no projeto. 

Dentre as competências esperadas de líderes de projetos, destacam-se 

aquelas que estão orientadas ao colaborador, isto é, são habilidades que procuram 

desenvolver, facilitar, entender e promover o trabalho dos liderados, através de uma 

postura positiva. Porém, tais competências não se limitam exclusivamente as 

pessoas, pois uma vez que garantem que os funcionários se sintam valorizados e 

apoiados, há uma probabilidade muito grande de sucesso do projeto e atingimento 

dos resultados esperados. 

É importante destacar também que os esforços do líder do projeto para 

garantir o sucesso na execução de um projeto são extremamente importantes, 

porém, de uma forma isolada, não garantem que os resultados esperados sejam 

alcançados. Em uma situação de mudança organizacional, faz-se ainda mais 

importante o papel da alta gestão da empresa, apoiando e dando suporte as 

necessidades do projeto. 

Também, conforme abordado, o processo de aquisição de outra empresa 

nem sempre é amigável, isto é, pode gerar um impacto extremamente negativo 

sobre o clima interno da organização que esta sendo adquirida, que pode, inclusive, 

aniquilar qualquer possibilidade de garantir que os projetos nesta empresa sejam 

entregues dentro dos padrões esperados. A identificação e conhecimento acerca 

dos projetos que estão em andamento nestas empresas devem, assim, ser levados 

em consideração em uma negociação de aquisição. Do mesmo modo, ainda que 

nem sempre são esperadas, ou possível de serem identificadas com uma certa 

antecedência, o líder do projeto deve mapear as potenciais possibilidades de 

mudança no macro-ambiente da empresa (e incluem-se aí fusões e aquisições), a 

fim de conseguir traçar planos de contingência em caso de ocorrência. 

Ainda em tempo, é importante ressaltar que este estudo restringiu-se ao 

campo teórico, não contemplando nenhum exemplo prático específico. Assim, como 

recomendação para futuros estudos relacionados a este tema, sugere-se a 

realização de uma pesquisa prática (de campo) com empresas que vivenciaram um 

processo de fusão ou aquisição e conduziam projetos de grande porte 
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simultaneamente, a fim de comparar as diferentes estratégias de líderes de projetos 

adotadas nesta situação versus os resultados obtidos na condução destes projetos. 
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