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Resumo – O artigo destaca a atuação da Gestão de Mudanças Organizacionais em um Projeto de
Implementação de um sistema ERP, e o papel das diversas lideranças envolvidas no processo de
transição da transformação organizacional, oriunda da mudança da tecnologia da informação. Após a
sensibilização das principais lideranças do projeto sobre a importância da sincronização entre elas é
que a Gestão de Mudanças Organizacionais pode realmente alcançar o respaldo necessário para
desempenhar o seu papel e mostrar o seu valor.
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Utilizamos a expressão áreas de conhecimento como
uma analogia ao emprego do termo pelo PMBOK, ao
descrever as áreas de conhecimento em gerenciamento
de projetos.
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A primeira medida a ser tomada foi o
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De maneira mais ampla, compreende todos os
envolvidos em um projeto, sejam diretamente ou
indiretamente ligados ao empreendimento.
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a importância do envolvimento da liderança
potencializando transformações sustentáveis,

Sobre o Autor:

além da valorização do uso de um método
específico para gerir transições de mudança e
processos bem estruturados de comunicação
para disseminar a informação.
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