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RESUMO 

 

A volatilidade mercadológica trás às instituições a necessidade de reinventar-se 

constantemente. Esta pesquisa objetiva analisar os processos de mudança de modelo de 

gestão, por meio da investigação das mudanças nas perspectivas: estratégia, estrutura, cultura, 

política, pessoas e tecnologia, a partir do ano de 2010, em uma Unidade de Ensino do Sistema 

S (UESS) na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Para o referencial teórico utilizou-se vários 

modelos direcionadores de mudança, dando-se ênfase ao modelo de Beer e Nohria (2001), 

identificado como Teoria E e Teoria O. Pela Teoria E, a organização enfatiza ações voltadas 

ao maior retorno econômico aos acionistas e pela Teoria O, iniciativas que envolvam os 

colaboradores, gerando uma nova cultura organizacional. Utilizou-se de um estudo de caso, 

de caráter qualitativo. O levantamento de dados feito por entrevista semiestruturada com dois 

grupos, Gestores e Supervisores, Corpo Técnico Administrativo e Orientador de Curso e 

análise de documentos internos. Os dados coletados foram tratados pelo método do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC). Ao final, a pesquisa evidenciou inúmeros mudanças que a atual 

gestão ocasionou na UESS, comprovando a mudança do modelo de gestão, ainda em 

construção, de aprendizagem. 

Palavras-chave: Mudança. Organização. Aprendizagem. Teoria E e Teoria O.  
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  ABSTRACT 

 

The marketing volatility back to the institutions need to reinvent itself constantly. This 

research aims to analyze the management model of change processes, through the 

investigation of changes in perspectives: strategy, structure, culture, politics, people and 

technology, from the year 2010 in a S System Teaching Unit (UESS) in the city of 

Barbacena, Minas Gerais. For the theoretical framework we used several models drivers of 

change, giving emphasis to the model of Beer and Nohria (2001), identified as Theory E and 

Theory O. For Theory And, the organization emphasizes actions aimed at greater economic 

return to shareholders and the Theory, initiatives involving employees, creating a new 

organizational culture. We used a case study of a qualitative nature. The survey done by 

semi-structured interviews with two groups, Managers and Supervisors, Technical and 

Administrative Body Travel Advisor and analysis of internal documents. The collected data 

were treated by the Collective Subject Discourse (CSD) method. Finally, the research 

showed numerous changes that caused the current management in UESS, proving the 

change of the management model, still under construction, learning. 

 

Keywords: Change. Organization. Learning. Theory E and Theory O. 
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1 Introdução  

 

Pressionadas pela velocidade com que o ambiente externo tem experimentado os 

processos de mudanças, as organizações enfrentam uma constante procura por novas práticas 

organizacionais. Desse modo, percebe-se que, para muitos autores, o tema mudança 

organizacional tem sido apontado como consequência da globalização e da tecnologia. 

Gerando, assim, impactos nas estruturas organizacionais, criando um ambiente notavelmente 

competitivo e impondo às empresas necessidades de adaptações contínuas, sob pena de não 

sobreviverem aos novos tempos.  

As mudanças organizacionais, segundo Motta (1997), surgem da necessidade das 

organizações em buscarem modificações, a fim de resolverem questões de natureza 

estratégica, estrutural, de recursos humanos, cultural, política ou tecnológica. A mudança 

estratégica envolve ações da organização com o mercado. A mudança estrutural envolve 

mudanças relacionadas às alterações nas relações de autoridade e responsabilidade. A 

mudança de tecnologia compreende modificações no sistema de produção, recursos materiais 

e intelectuais no desempenho das tarefas. A mudança humana abrange alterações de atitudes, 

habilidades e comportamentos individuais e coletivas. A mudança cultural está ligada as 

modificações coletivas de uma organização. Por fim, a mudança política é definida pela 

articulação dos interesses individuais e coletivo. 

Nesse aspecto, a mudança organizacional envolve a estruturação de novos 

compromissos que permeiam valores e crenças compartilhados. Conforme Motta (2001, p. 

41), “uma proposta de mudança jamais escapa de perguntas sobre os valores da boa gestão e 

sobre as formas de alcançá-la”. Assim, a mudança passa a fazer parte do cotidiano das pessoas 

e das organizações, ocasionada pelas constantes transformações na estrutura administrativa. 

Esse dinamismo mostra que diferenciar-se dos concorrentes e chamar a atenção de 
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consumidores cada vez mais exigentes passa a ser essencial para a permanência de muitos 

negócios no mercado.  

De acordo com Moreira (1996), diversas exigências e pressões são feitas diariamente às 

organizações por meio de uma força de trabalho mais competitiva e uma cumplicidade mais 

dinâmica entre empresas e clientes. Ainda segundo o autor, os gestores devem ter uma visão 

estratégica de atuação e de oportunidade, tentando controlar e eliminar possíveis indícios de 

resistência por parte dos colaboradores, visando a um clima mais harmônico e produtivo. 

Entretanto, Motta (1997) enfatiza que a mudança, muitas vezes, é associada a um processo 

incerto, descontínuo e conflitivo e seria bem mais fácil realizar qualquer processo de mudança 

se as pessoas se manifestassem sempre favoráveis a aceitá-la. Para Machado (2005), é 

incontestável o impacto que a mudança ocasiona na reestruturação e na transformação dos 

modelos organizacionais, uma vez que os mercados mudam, os serviços ficam obsoletos, os 

concorrentes lançam serviços cada vez mais atraentes, além dos constantes avanços 

tecnológicos que exigem uma rápida adaptação das organizações. 

 

 

1.1 Contexto  

 

As transformações que afetam a sociedade mundial desafiam constantemente as 

organizações a buscarem adaptação à complexidade ambiental, a novas práticas 

administrativas em ambientes mais flexíveis e por profissionais cada vez mais qualificados.  

As organizações têm o desafio de atender às demandas de um mundo em transformação, 

exigindo de seus colaboradores maior desempenho em competências, habilidades e atitudes, 

tornando-as mais flexíveis e competitivas, numa postura proativa em relação às mudanças.  
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Dessa forma, para atender as novas demandas do mercado quanto à estruturação, 

formação e qualificação profissional, foi criado o Sistema S, em 1940, por organizações 

prestadoras de serviços privadas, que recebem subsídios do governo. Esse Sistema é formado 

pelos setores produtivo, como: indústrias, comércio, agricultura, transporte e cooperativas. 

Integram o Sistema 'S' o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio 

(SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o 

Serviço Social do Transporte (SEST), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e o Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O papel principal destas organizações 

está na formação das pessoas para o mercado de trabalho, bem como apoiar outras 

organizações em processos de expansão.  

O Sistema S conta com uma rede de escolas, laboratórios e centros tecnológicos 

espalhados por todo o território nacional. Também oferta cursos pagos, geralmente, com 

preços mais acessíveis do que oferecidos por organizações particulares de ensino, a fim de 

levar o conhecimento a todas as pessoas que dele necessita. 

 

1.2 Problematização 

 

A complexidade mercadológica na qual a organização está inserida exige da mesma a 

adoção de métodos e modelos de gestão coerentes a fim de introduzir uma renovação de 

processos e se manter competitiva. Apresenta ainda, a obrigação de garantir que os recursos 

arrecadados e repassados pelo governo sejam bem utilizados, trazendo o retorno esperado 

para o setor terciário e para o País. Dessa forma, a transparência é um requisito necessário à 

própria existência desse Sistema. Sem transparência, zelo e controle dos recursos utilizados, 
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por uma gestão atualizada e competente, o Sistema simplesmente não seria o imenso motivo 

de orgulho para o País em que se transformou.  

Desse modo, adaptação às inovações tecnológicas, novas estratégias para expansão e 

adoção de modelos de gestão que garantam sua sobrevivência tornou-se obrigatória. Assim, 

“os desafios de operar em um mundo caótico requer que as organizações aprendam e se 

adaptem” (Oswick et al., 2005, p. 384). 

Desta forma, constata-se que o maior desafio da organização em estudo, está na 

necessidade de remodelagem de seu modelo de gestão, desenvolvendo procedimentos mais 

ágeis e facilitadores, analisando-os com intuito de atender à demanda do mundo em 

transformação.  Para Moço (2007), nos últimos anos, as organizações do segmento 

educacional, principalmente as da rede privada, foram fortemente afetadas pelo aumento da 

concorrência e pelas mudanças organizacionais, sendo poucas as realmente preparadas para a 

transição de modelos de gestão, aceitando a mudança de forma harmônica e proativa. Assim, 

tem-se exigido dos gestores um conhecimento panorâmico do mercado a fim de garantir ações 

preventivas às mudanças (Mota, 2007). 

Partindo das considerações apresentadas, o presente estudo visa analisar o impacto que 

o processo de mudança no mercado ocasionou na remodelagem do modelo de gestão na 

unidade de ensino do Sistema S da cidade de Barbacena. Um Hotel Escola, conhecido como  

Senac Hotel Grogotó, que oferece há 67 anos, serviços de educação profissional e tecnológica 

em todo território nacional. Atuante na capacitação por meio de cursos básicos, técnicos, 

superior e MBA, nas áreas de saúde, gestão e hotelaria.  

Durante 25 anos, direcionada administrativamente por um único modelo de gestão. 

Após resultados das eleições, em 2010, proporcionada pela Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio/MG) juntamente com seus 

afiliados, como sendo o marco inicial do processo de mudança na organização. Empossava-se 
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uma nova composição administrativa para a condução da Federação, iniciando-se um novo 

modelo de gestão. Houve uma ruptura com o modelo de gestão anterior, criando-se uma nova 

personalização da Federação. Os valores implantados desde então representavam uma nova 

visão organizacional, principalmente nas áreas de gestão e processos pedagógicos, a fim de 

garantir melhores resultados nos processos de ensino e aprendizagem e a sobrevivência da 

organização frente aos desafios proporcionados pela evolução do ambiente organizacional. 

No término do ano de 2011, o Senac Hotel Grogotó obteve o credenciamento como 

Instituição de Ensino Superior (IES), passando a ser reconhecida como Faculdade de 

Tecnologia Senac Minas - Unidade Barbacena, por meio da Portaria do MEC nº 1.822, 

iniciando suas atividades acadêmicas no ano de 2012. 

Analisando as transformações mercadológicas que desafiavam a organização, os 

gestores visualizaram a necessidade de implantação rápida de mudanças, como: a 

revitalização do simbolismo da marca, a modificação do nome da organização devido ao 

credenciamento junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) reconhecendo esta como 

uma IES, remodelagem do portfólio de cursos oferecidos, melhoria da infraestrutura física, 

renovação tecnológica de equipamentos e investimentos na qualificação dos colaboradores. 

Tais mudanças buscavam reafirmar a confiança das pessoas e do mundo empresarial a 

organização, dando maior ênfase no crescimento e na variedade de serviços oferecidos. 

As mudanças propostas estão em processo, porém já apresentam resultados favoráveis à 

ascensão e destaque da organização no mercado. Com base no contexto apresentado acerca 

das atuais mudanças ocorridas no ambiente organizacional desta organização a partir do ano 

de 2010, esta dissertação busca responder à seguinte pergunta orientadora: De que forma a 

mudança organizacional tem impactado a forma de gestão de uma IES do Sistema S na 

cidade de Barbacena? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o impacto que o processo de mudança no mercado ocasionou na remodelagem 

do modelo de gestão na unidade de ensino do Sistema S da cidade de Barbacena.  

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Quanto aos objetivos específicos, foram definidos para essa dissertação:  

a) descrever o modelo de gestão organizacional usado pela unidade de ensino superior 

do Sistema S antes de 2010;  

b) identificar os motivos que levaram à mudança de modelo de gestão organizacional 

na unidade de ensino superior do Sistema S; 

c) identificar os aspectos facilitadores e dificultadores para a adoção do modelo de 

organização de aprendizagem. 

d) verificar de que forma o processo de mudança de gestão foi planejado;  

e) analisar de que forma o processo de mudança do modelo de gestão está sendo 

implementado, baseado no modelo de Beer e Nohria (2001); 

 

1.4 Justificativa 

 

Um dos grandes desafios das organizações é a ruptura de barreiras tradicionais de 

trabalho e a visualização, nos processos de mudança, de novos modelos objetivando um maior 

desenvolvimento.  
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Dessa forma, torna-se relevante o cuidado quanto à mudança do ambiente interno, uma 

vez que este também produz aprendizado no cotidiano da organização, “quanto maior as 

incertezas, maior a necessidade de aprender” (Dodgson, 1993, p. 378). Muitas vezes, o 

processo é incerto, descontínuo e conflitivo (Motta, 1997). A compreensão do contexto global 

e subsídios na busca pelos gestores das melhores respostas às organizações serão de grande 

valia, desde que conduzidos de modo eficiente e eficaz.  

Cada vez mais as IES estão sendo obrigadas a se adaptar aos processos de mudança e, 

segundo Souza Silva (2003), o grande desafio dos atuais gestores é o gerenciamento da 

mudança e do clima organizacional, uma vez que os fundamentos da ciência da administração 

historicamente aprendidos não acompanharam e se modernizaram na mesma velocidade que a 

mudança trazida pela globalização e pelo avanço tecnológico. Isso significa que muito do que 

se aprende ainda está distante do que ocorre na dinâmica empresarial atual, pois é preciso 

formar gestores com múltiplos olhares, principalmente que possam fazer diferença para o 

futuro das organizações. 

Seja qual for o tipo de organização, as mudanças internas devem ser rápidas e 

frequentes, voltadas e convergentes a um só caminho: o usuário final. Uma organização só 

fará diferença se os seus gestores internalizarem a ideia de que evoluir sempre é fundamental 

à sobrevivência no mercado, caso contrário, haverá o risco de se tornarem obsoletas. Este 

estudo propõe-se analisar a percepção de uma IES sobre o modelo de gestão atual frente à 

mudança organizacional, tentando identificar indícios que abranjam a aprendizagem 

organizacional, podendo esta pesquisa ser utilizada como referência para estudos em outros 

tipos de organizações. 

A escolha por realizar o presente estudo se deu pelo fato de a autora trabalhar na 

organização pesquisada e estar vivenciando o processo de mudança que a IES está 
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implantando. Desse modo, há interesse em analisar e aprofundar os conhecimentos sobre o 

tema a fim de melhorar e aumentar seu ambiente ocupacional.  

Ao ambiente profissional, este trabalho apresentará um modelo de prática de gestão que 

irá contribuir com a adaptação da estrutura administrativa às novas exigências do mercado, 

enfatizando a importância do aprendizado para o desenvolvimento e permanência das 

organizações frente à concorrência. 

Ao ambiente acadêmico este trabalho irá ampliar os estudos para novas análises da 

aplicação da Teoria E e Teoria O, por meio dos resultados encontrados na pesquisa. O estudo 

também trará uma contribuição para a sociedade, uma vez que ampliará a compreensão sobre 

os procedimentos adotados durante o processo de transição de modelo de gestão, 

desenvolvendo um maior crescimento das organizações, gerando, assim, novos postos de 

trabalho e contribuindo para o desenvolvimento das cidades em que atuam. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo discute-se o tema mudança organizacional, apresentando as diferentes 

perspectivas apresentadas segundo autores de referência nos processos de mudanças, aspectos 

facilitadores e dificultadores de implantação da mudança propostas na literatura e, ainda, 

aprofunda-se o estudo dos modelos da Teoria O e Teoria E. Faz-se também uma revisão sobre 

os comportamentos de reação à mudança, que englobam a resistência e a resiliência.  

 

 

2.1  Mudança organizacional 

 

Diferenciar-se hoje frente a um mercado altamente competitivo é um dos grandes 

desafios das organizações que objetivam perpetuar sua marca diante clientes cada vez mais 

exigentes e conscientes de seus direitos, fazendo-se necessários gestores preparados para 

envolver os colaboradores como membros ativos durante o processo de mudança. Assim, o 

processo de mudança deve ser iniciado sob uma definição clara e precisa de objetivos e o 

envolvimento das pessoas torna-se essencial para sua efetivação. Organizações de todos os 

segmentos e tamanhos têm se deparado com cenários substancialmente modificados e 

dinâmicos. Wood (1995) salienta que o grande desafio está em conviver em um ambiente 

instável e na facilidade de alterar hábitos, comportamentos e procedimentos para enfrentar tal 

instabilidade e tirar proveito desses novos tempos.  

Ford e Ford (1995) e Frahm (2007) compartilham da mesma percepção, na qual as 

mudanças são promovidas objetivando atingir um estado desejado. Um dos maiores 

problemas para o sucesso do ato de mudar está na dificuldade de “[...] comunicar os objetivos 

da organização; tornar esses objetivos compreensíveis para as pessoas; e fazer com que as 
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pessoas assimilem os objetivos e adotem as mudanças” (Silva, 2001, p. 11). Logo, deve-se 

observar a necessidade das organizações às mudanças, observando o contexto global onde 

estão inserida.   

Atualmente, a mudança é algo que faz parte da rotina da sociedade e das organizações, 

conforme asseveram Beer e Nohria (2001). Assim, o processo de mudança deve acontecer de 

dentro para fora, respeitando e se adaptando às mudanças trazidas pelo mercado global, 

objetivando sempre por melhores resultados para as organizações.  

A partir da riqueza de opções teóricas presentes na literatura, existem diferentes focos 

de abordagem sobre o tema mudança organizacional, dando origem a uma variedade de 

classificações sobre mudança organizacional, como se observa na Figura 1, que descreve 

sobre as dimensões deste conceito de Bressan (2004, p. 3):  

Conceituação de mudança organizacional Referências 
Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana 
ou de outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. 

Wood (2008) 

Processo de mudança organizacional que envolva psicologicamente o trabalhador, no 
sentido de minimizar a resistência e de garantir o comprometimento no trabalho. 

Elias (2007) 

Qualquer alteração, planejada 
 ou não, em componentes que caracterizam a organização como um todo – finalidade 
básica, pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura, relação da organização com o ambiente 
–, decorrente de fatores internos e/ou externos à organização, que traz alguma 
consequência, positiva ou negativa, para os resultados organizacionais ou para sua 
sobrevivência. 

Neiva  
(2004, p. 23) 

Qualquer modificação nos componentes organizacionais formais e informais mais 
relevantes, entre os quais: pessoas, estruturas, produtos, processos e cultura e que tenha por 
objetivo a melhoria do desempenho organizacional em resposta às demandas internas e 
externas. 

Lima e Bressan 
(2003) 

É algo que faz parte da rotina da sociedade e das organizações. 
Beer e Nohria 

(2000) 
É a informação de que determinada tecnologia, habilidade ou prática organizacional se 
tornou obsoleta. 

Motta (1998) 

Figura 1. Definições sobre mudança organizacional 
Fonte: Adaptado de Bressan (2004, p. 3). 

 

Percebe-se a importância de identificar as diferentes definições sobre a mudança 

organizacional, fato este que oferece aos gestores maior eficácia na especificação de um 

conceito à condução e aceitação das mudanças nos ambientes organizacionais. Dessa forma é 

possível associar a mudança a diversos fatores, como: a) planejamento; b) ambiente externo; 
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c) melhoria de desempenho; d) relações com componentes internos da organização; e) 

impacto interno ou externo. 

Assim, as dimensões conceituais que se aplicam aos propósitos desta pesquisa são 

direcionadas pelos seguintes autores: Peters e Waterman (1983) com a perspectiva de análise 

da mudança estruturado no estudo da estratégia, estrutura, sistemas, habilidade, pessoas, estilo 

de gestão/ cultura e valor compartilhado, tendo como objetivo orientar e avaliar estes  

elementos, assim como seus impactos no processo de mudança organizacional; Kotter (1997) 

com a perspectiva de análise estruturado na compreensão das razões geradoras dos fracassos 

nos processos de transformações empresariais, a fim de buscar maior eficiência nos processos 

de gerenciamento e liderança da mudança; Motta (1997) com a perspectiva de análise 

estruturada na estratégicas, estrutura, tecnológica, humana, cultural e política, com objetivo de 

mostrar as perspectivas de mudança pelos vários ângulos organizacionais; Beer e Nohria 

(2001)  abordado a Teoria E, voltada para o valor econômico que a organização gera para os 

acionistas e a Teoria O que evidencia a mudança com base no comportamento organizacional, 

ambas as teorias observadas com base de análise em metas, comando, foco, processos, 

sistema de recompensas e consultores, com objetivo de construir uma possível combinação de 

ambas as Teorias satisfazendo tanto os acionistas como também os colaboradores; Tanure e 

Soares (2007) com a perspectiva de análise estruturada na estratégia, processos,  estrutura e  

pessoas cujo objetivo é buscar a mudança articulada pela liderança da empresa contribuindo 

para o alcance da visão de futuro, por meio de metas e cultura. Fischer (2002) e de Pettigrew 

(2011) com a perspectiva de análise estruturada em processo, conteúdo e contexto cujo 

objetivo é identificar o contexto de por que mudar, o que mudar e como mudar, considerando 

os fatores do ambiente interno e externo. Todas estas perspectivas serão melhor apresentadas 

no decorrer dessa dissertação. 
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Wood (1995) sintetiza a essência da mudança em um único conceito, englobando 

inúmeras variáveis que compõem a mudança nas organizações: 

Mudança organizacional é qualquer transformação de natureza estrutural, 
institucional, estratégica, cultural, tecnológica, humana, ou de qualquer outro 
componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. 
(Wood, 1995, p. 190). 

 

Assim, a definição específica do tema mudança organizacional tem sido abordada por 

meio de várias percepções, exigindo-se um acompanhamento singular, devido à sua 

relevância na busca pelos melhores resultados.  

 

2.2 Tipologias da mudança organizacional  

 

Nos primeiros estudos sobre mudança organizacional o problema principal estava no 

desenvolvimento de organizações flexíveis e proativas, em vez de reativas, em função das 

exigências do ambiente em que se encontram inseridas. Atualmente, as teorias sobre mudança 

são complexas e de difícil implantação devido à variedade de dimensões organizacionais e de 

perspectivas de análise (Chaves, Marques & Dias, 2005). 

A mudança, na prática, não surge ao acaso, ela compreende questões teóricas profundas 

que a auxiliam e a aperfeiçoam. As teorias são criadas para serem facilitadoras dos processos 

e para delimitar as tipologias aplicadas, com intuito de melhor explicar a realidade e 

solucionar problemas que surgiram na prática. É somente através de estudos que se aprende a 

pensar e construir um novo conceito ou uma nova visão. O pensamento prático, 

diferentemente do teórico, valoriza instrumentos de mudança, a realidade concreta sobreposta 

à base teórica e a eficácia desta (Motta, 2001). 

Em função da sua intensidade, durabilidade, finalidade, natureza e outras características, 

a mudança pode assumir diferentes tipologias. Assim, para que o processo de mudança ocorra 
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com sucesso deve-se ter uma visão sistêmica e optar por mais de um modelo de 

aprendizagem, pois cada um possui uma característica que melhor se adapta ao processo 

vivido por cada organização, de acordo com Motta (1997).  

Dessa forma, as teorias sobre mudança organizacional podem ser genéricas ou 

específicas e formam uma pluralidade de modelos e instrumentos de análise, que na prática, 

competem entre si com a melhor forma de inovar. Motta (2001, p. 72) salienta que “em meio 

à variedade de objetos gestores da mudança, tendem a privilegiar algumas dimensões 

organizacionais em detrimento de outras, conforme a perspectiva de análise ou a teoria 

substantiva em que se baseiam”. Silva (2001) amplia a visão sobre os processos de mudança 

propondo uma síntese de classificação conforme Figura 2: 

Tipo de critério Classificações da mudança organizacional 
Quanto à 
intencionalidade 
 

Intencional – o processo é originado, conscientemente, por uma decisão da 
organização. 
Não intencional – o processo tem origem em circunstâncias não previstas. 

Quanto ao controle 
sobre o processo 
 

Programada – aquela cujo processo segue uma sequência de eventos projetados pela 
organização. 
Dirigida – aquela em que, embora não haja uma sequência rígida de eventos 
programados, o controle do processo é assumido pela direção da organização. 
Espontânea – aquela que acontece sem que a direção da organização tenha o controle 
sobre o processo. 

Quanto à amplitude 
das dimensões 
organizacionais 
afetada 

Macro – aquela que envolve uma grande variedade de dimensões internas e externas 
da organização. 
Micro – aquela que acontece de modo local, interno à organização, envolvendo um 
conjunto restrito de dimensões. 

Quanto à frequência 
de ocorrência 
 
 

Evolutiva – aquela que tende a ser composta por pequenas alterações que acontecem 
de modo sequencial, frequente, mas que, no longo prazo, podem produzir grandes 
alterações em diferentes dimensões da organização. 
Episódica – aquela cujo processo é marcado por um início, meio e fim, geralmente em 
um curto espaço de tempo. 

Quanto à 
profundidade das 
alterações 
provocadas na 
organização 

Normal – aquela que tende a provocar pequenas alterações no conjunto global de 
dimensões da organização, com relação ao estado inicial. 
Radical – aquela que tende a provocar grandes alterações no conjunto global de 
dimensões da organização. 

Quanto ao principal 
tipo de conteúdo 
afetado 
 
 

De natureza predominantemente técnica/econômica – a que tende a afetar mais as 
dimensões estruturais, processuais, tecnológicas e econômicas que as relações humanas 
na organização. 
De natureza predominantemente humana/social – aquela que tende a afetar mais as 
relações humanas da organização que as dimensões estruturais, processuais, 
tecnológicas e econômicas. 

Figura 2. Síntese dos critérios de classificação observados na literatura sobre mudança 
Fonte: Adaptado de Silva (2001).  
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Identificar os tipos de critérios na classificação da mudança se faz essencial, uma vez 

que são fatores determinantes na condução do processo de mudança. O processo da condução 

da mudança deve ser intencional e programado, pois a concorrência se faz atenta neste 

processo. Assim, a mudança deve ser evolutiva, facilitando a cooperação e eliminando a 

resistência dos afetados. Partindo de estudos e analisando os pressupostos da diferenciação de 

estratégias gerenciais e técnicas na condução de cada tipo de mudança, Lima e Bressan (2003) 

complementam o pensamento de Silva (2001), reunindo outras variáveis classificatórias em 

uma revisão detalhada da literatura, destacadas na Figura 3: 

 
Referência 

 

 
Tipos de mudanças 

Beer 
(2001) 

Mudança estrutural 
Modelo máquina, trata a organização como 
um conjunto de peças funcionais. A alta 
gerência é auxiliada por consultores, procura 
reconfigurar às peças a fim de obter melhor 
desempenho geral.  
 

Redução de custos 
Programas que se concentram na eliminação 
das atividades não essenciais ou enxugamento 
dos custos operacionais. 
Mudança de cultura 
Foco no lado “humano” da organização. 

Lima e 
Bressan 
(2003) 

Mudança incremental  
Altera apenas alguns aspectos da organização, 
faz pequenos ajustes continuamente e ocorre 
em situações em que o ambiente é mais 
estável. 

Mudança transformacional  
Envolve uma ruptura de padrões anteriores, 
atingindo a organização como um todo e 
envolve redirecionamento em função de 
grandes alterações em seu ambiente. 

Weick e 
Quim 
(1999) 

Contínua 
Mudança constante, cumulativa e evolutiva. 
Podem ser pequenos avanços que ocorrem 
cotidianamente em toda a organização, cujo 
acúmulo pode propiciar uma mudança 
significativa na organização. 

Episódica 
Mudança pouco frequente, descontínua e 
intencional, que ocorre durante períodos de 
divergência, quando as empresas saem de sua 
condição de equilíbrio. 

Ford e 
Ford 
(1995) 

Intencional 
Quando um agente de mudança estabelece – 
de maneira deliberada e consciente – 
condições e circunstâncias diferentes das 
atuais e então busca realizá-las por meio de 
um conjunto de ações e intervenções, com ou 
sem a colaboração de outras pessoas. 

Não intencional 
Não é gerada deliberadamente ou 
conscientemente. Manifesta-se como efeitos 
colaterais, acidentes, efeitos secundários ou 
consequência inesperada da ação. 

Nadler et 
al. (1994) 

Incremental/contínua 
Continuidade do padrão existente. Pode ter 
dimensões diferentes, mas é realizada dentro 
do contexto atual da empresa. 

Descontínua 
Mudança do padrão existente, que ocorre em 
períodos de desequilíbrio e envolve uma ou 
várias reestruturações de características da 
empresa. 

Porras e 
Robertson 
(1992) 

Primeira ordem 
É a mudança linear e contínua, que envolve 
alterações nas características dos sistemas, 
sem causar quebras em aspectos-chave para as 
organizações. 

Segunda ordem 
É uma mudança multidimensional, multinível, 
radical e descontínua, que envolve quebra de 
paradigmas organizacionais. 

Figura 3. Tipos de mudanças  
Fonte: Adaptado de Lima e Bressan (2003, p. 27). 
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Apesar das várias classificações e tipologias, conforme destacam Lima e Bressan (2003, 

p. 27), não existe o melhor processo definidor das mudanças. Para se manterem no mercado 

cada vez mais competitivo, as organizações precisam encontrar um equilíbrio, identificando 

entre os vários processos e tipos de mudança aquele que apresente a melhor estratégia, 

estrutura, informação e tecnologia, que ofereça maior participação e envolvimento das 

pessoas nos processos e que vise tanto ao ambiente interno como ao externo.  

 

 

2.2.1 A mudança nas organizações – o modelo de Teoria E e Teoria O 

 

Por mais de 40 anos tem-se estudado a natureza da mudança organizacional. 

Independente do segmento de atuação das organizações, a mudança é única. Segundo Jensen 

(2000), o problema do insucesso dos processos de mudança está, na maioria das organizações, 

na base do planejamento, onde não existe um objetivo claro ou bem definido para o alcance 

dos interesses almejados pelos acionistas. Portanto, enquanto não ocorrem às adaptações 

necessárias às práticas organizacionais mediante um mercado em constante transformação, os 

gestores irão falhar. Segundo o mesmo autor, para remediar tal situação faz-se necessário à 

implantação de incentivos para que haja um alinhamento de interesse das partes envolvidas no 

processo para com os objetivos dos acionistas.  

Para Senge (1990), mudança organizacional se trata de aprendizado. Aprender em como 

fazer coisas novas ou como fazer as mesmas coisas por motivos diferentes. As pessoas 

aprendem melhor quando desejam aprender – e é por isso que a mudança organizacional se 

faz tão importante. Quando os integrantes de uma organização compreendem seus objetivos, 

eles entendem o porquê da importância da mudança para que, assim, consigam atingir 

objetivos almejados.  
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Analisando essa necessidade de mudar, esta pesquisa foi embasada por várias 

perspectivas de mudança, tendo como ponto referencial duas teorias, conhecidas como Teoria 

E e Teoria O, de Beer e Nohria (2000). A Teoria E reflete a mudança com base no valor 

econômico gerado ao acionista, e a Teoria O evidencia a mudança com base na capacidade 

organizacional. Ambos são modelos válidos e cada Teoria atinge alguns dos objetivos da 

administração, explícita ou implicitamente. Entretanto, cada teoria tem seus custos, muitas 

vezes inesperados. Assim, ambas as Teorias foram criadas como facilitadoras no processo de 

delineação das formas adotadas na implantação de um processo de mudança organizacional. 

Os autores afirmam ainda que o desafio maior consiste exatamente em conseguir o ponto de 

equilíbrio que permita que ambas as Teorias coexistam, isto é, que sejam atuantes ao mesmo 

tempo na organização. A seguir aborda-se cada uma das Teorias detalhadamente. 

As estratégias de mudança segundo a Teoria E - “economic value”. Esta perspectiva 

propõe que a intenção maior das organizações esteja ligada à ampliação do valor econômico 

adicionado aos acionistas de forma rápida, buscando melhorar o fluxo de caixa e o preço das 

ações. Segundo Cosenza et al. (2002), entende-se por valor adicionado a diferença entre o 

valor dos bens/serviços e seu valor ao ser transformado durante um processo produtivo. 

Normalmente, esta teoria é utilizada quando as organizações passam por pressões do mercado 

financeiro ocasionados por mudanças rápidas na economia. Segundo Beer e Nohria (2003, p. 

35), nessa perspectiva a sobrevivência das organizações em uma economia cada vez mais 

competitiva dependerá da habilidade contínua destas em satisfazerem seus acionistas. Se a 

empresa não oferecer resultados positivos, seus acionistas tenderão a direcionar seus 

investimentos para outros empreendimentos. 

Desse modo, a Teoria E propõe maiores rendimentos aos sócios por meio da ascensão 

ou até mesmo da possibilidade de venda da organização. Com isso, os sócios irão recorrer a 

mecanismos capazes de aumentar o fluxo de caixa da organização podendo utilizar-se da 
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redução de pessoal, venda de ativos, bônus por desempenho e até mesmo da reorganização 

estratégica das unidades de negócio. Beer e Nohria (2003, p. 35) enfatizam que os acionistas 

não estão interessados na satisfação ou motivação dos colaboradores, assim como não têm 

interesse em favorecer mudanças de curto prazo, uma vez que tais ações poderiam 

comprometer seus interesses no longo prazo. 

Ainda de acordo com esta teoria, todos os contratos subentendidos entre empresa e 

funcionários ficam suspensos durante o processo da mudança, assim como setores que não 

agregam valor imediato ficam vulneráveis à suspensão das atividades ou pode ocorrer até 

mesmo sua extinção. A mudança nesse processo ocorre em nível hierárquico pelo fluxo 

decrescente de poder e as pessoas são manipuladas estrategicamente a fim de cumprir metas 

traçadas e os consultores se tornam peças essenciais nesse processo de mudança. 

As estratégias de mudança propostas pela Teoria O – “organizational capability”. 

Num ponto de vista contrário ao da Teoria E, Senge (1990) salienta que as empresas são 

percebidas como organismos e com sistemas interdependentes; logo, não se pode reduzi-la a 

um sistema de equações lineares, cujo único objetivo se resuma em obter o máximo de lucro 

aos acionistas. Beer e Nohria (2003, p. 36) complementam esta afirmação reforçando que as 

organizações são sistemas abertos que perpetuamente se desenvolvem, sendo incentivadas 

pelo ambiente externo, pelo conhecimento e participação de seus membros. Os autores 

realçam ainda que o propósito da mudança, segundo a Teoria O, está na capacidade de a 

organização aprender a como reagir e se adaptar à volatilidade mercadológica. 

Nessa perspectiva, o interesse está voltado para o estudo das ações que induzem o 

processo de mudança e o comportamento organizacional na geração de maior expressão de 

resultados e na efetivação da implantação estratégica. A base para o sucesso desta Teoria está 

no desenvolvimento e fortalecimento de seus recursos e na cultura organizacional, para que 

haja sustentação contínua ao aprendizado individual e organizacional, tornando-a mais aberta 
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e confiável. Assim, o êxito desta teoria está em as organizações possuírem uma estrutura o 

mais horizontal possível, a fim de garantir um vínculo estreito com os funcionários, com base 

no comprometimento, desempenho e maior envolvimento junto às mudanças necessárias.  

Ainda de acordo com a Teoria O, todos os contratos subentendidos entre empresa e 

funcionários são valorizados durante o processo da mudança. Porém, esta teoria apresenta 

uma incompatibilidade, pois as atuais organizações apostam na cultura e nos funcionários 

para o alcance de suas metas e, ao mesmo tempo, concentram o poder e a direção no topo da 

hierarquia. Assim, os líderes baseados nesta teoria têm menos interesse em assumir 

pessoalmente a responsabilidade pelo sucesso que incentivar a participação dos funcionários, 

a desenvolverem ações que levem à concretização do processo de mudança. 

Para entender melhor a aplicação destas duas teorias, os autores desenvolveram 

uma tipologia específica de análise, abordando características individuais de cada uma delas 

e, em seguida, uma combinação entre as duas teorias. Os resultados encontrados foram 

agrupados em seis dimensões de análise da mudança organizacional: metas, liderança, foco, 

processo, sistema de recompensas e consultoria. Fica claro nesta apresentação o envolvimento 

das pessoas em todos os processos, direta ou indiretamente, conforme a Figura 4.  

Dimensões da 
Mudança 

Teoria E Teoria O 

Metas Maximizar o valor para os 
acionistas. 

Desenvolver recursos organizacionais. 

Comando 
 

Gerenciar a mudança de cima para 
baixo. 

Estimular a participação de baixo para cima. 

Foco Enfatizar estruturas e sistemas. Reforçar a cultura organizacional: comportamentos 
e atitudes dos empregados. 

Processo Planejar e definir programas. Experimentar e envolver. 

Sistema de 
recompensas 

Motivar por meio de incentivos 
financeiros. 

Motivar por meio do comprometimento – usar o 
pagamento como contrapartida justa. 

Uso de 
consultores 

Os consultores analisam os 
problemas e formatam as soluções. 

Os consultores assessoram a gerência na 
formatação de suas próprias soluções. 

Figura 4. Fatores-chave da Teoria E e da Teoria O 
Fonte: Adaptado de Beer e Nohria (2001, p. 4). 
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A figura 4 aborda a especificidade de cada teoria, percebendo-se que a mudança é um 

processo planejado dentro das metas traçadas. Segundo Beer e Nohria (2001), a forma mais 

eficiente para a implantação de uma mudança organizacional envolve o paradoxo de aplicar 

simultaneamente as duas teorias, numa busca equilibrada de satisfações entre acionistas e 

colaboradores.  

Dessa forma, mesmo após minuciosos procedimentos durante o planejamento para a 

implantação da mudança, percebe-se ainda um despreparo dos gestores em conduzir as 

mudanças necessárias, permitindo inúmeras aberturas para ocorrência de falhas. Destacam-se 

como os principais agentes dificultadores deste resultado a perda de foco e a resistência das 

pessoas na participação e aceitação durante o processo de mudança, gerando um elevado 

custo financeiro em adaptações de projetos para as empresas. Beer e Nohria (2003, p. 91) 

frisam que uma coisa é reconhecer que a organização é um sistema complexo e não linear 

interagindo com um ambiente rico em constantes mudanças. Outra coisa é prover um mapa 

desse sistema que possibilite aos gestores agirem de maneira intencionalmente racional. Nesse 

sentido, Van de Ven (1995) salienta que cabe aos líderes a condução eficiente da mudança a 

fim de tornar o clima organizacional mais adaptativo, criando um ambiente que provoque um 

novo aprendizado. Devem-se evitar possíveis rejeições, incentivando a aceitação à mudança e 

envolvendo as pessoas na busca por conhecimentos e desenvolvendo uma visão estratégica a 

fim de que os mesmos venham a contribuir para os resultados organizacionais.  

Assim, identificou-se na literatura consultada para esta dissertação o modelo de Beer e 

Nohria (2001) envolvendo a Teoria E, processos geradores de valor econômico para os 

acionistas, com abordagem lucrativa e Teoria O com os processos voltados para o 

comportamento organizacional, com abordagem cultural, como o mais adequado para análise 

do objetivo específico que irá analisar de que forma o processo de mudança de gestão está 
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sendo implementada. Dessa forma, faz-se necessário, para melhor entendimento, um 

detalhamento de cada uma das dimensões abordadas por este modelo. 

 

 

2.3.1.1 Mudança organizacional em função de metas 

 

Uma meta é reconhecida como um marco direcionador para resultados futuros, devendo 

esta ser determinada claramente em seu objetivo, seu prazo de conclusão e seu valor 

envolvido, conforme Campos (1996).  

No modelo proposto por Beer e Nohria (2001), a mudança, em função das metas, é 

observada de maneira diferente nas duas teorias. Na Teoria E a meta é tida como importante 

no alcance dos resultados econômicos almejados, assim, satisfazer financeiramente os 

acionistas seria o único objeto de interesse para a empresa; já para a Teoria O, a meta é 

trabalhada em função do alcance dos resultados por meio da modificação do comportamento 

dos gestores e dos colaboradores.  

Na perspectiva da Teoria E existe uma adoção de programas radicais de reengenharia de 

realocação/demissão de pessoas. Segundo Hammer e Champy (1995), reengenharia, 

não significa reformular o que já existe ou fazer mudanças tímidas que deixem as 
estruturas básicas intactas. Não se trata de retocar os sistemas existentes os sistemas 
para funcionarem melhor. Significa, sim, abandonar procedimentos consagrados e 
reexaminar o trabalho necessário para criar os produtos e serviços de uma empresa e 
proporcionar valor aos clientes. (Hammer & Champy, 1995, p. 21). 

 

Fazer a reengenharia em uma empresa significa mostrar que a mudança deve ser 

introjetada nas pessoas. Para Conger (1998), a mudança nas organizações demanda uma 

perspectiva que vai além das fronteiras organizacionais. Reestruturação ou reengenharia não 

pode ser confiada aos que não pertencem ao topo da hierarquia organizacional, uma vez que 

esses não possuem uma perspectiva holística, recursos, ou poder político para introduzir tais 
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mudanças no sistema. Contrariamente, Beer e Nohria (2001) justificam, por meio da Teoria 

O, que não há ganho e/ou aumento de produtividade em função da relação imprópria entre 

gestores e funcionários, dificultando as tomadas de decisões que demandem a reestruturação 

na área de gestão de pessoas.  

Desse modo, Beer e Nohria (2001) enfatizam que devem estar claras as diretrizes 

organizacionais relacionadas à busca de retornos financeiros, bem como salientam a 

importância da participação das pessoas, ou seja, favorecendo a capacitação dos interessados 

na nova demanda ou diretriz. Assim, as metas são elementos que identificam de forma clara e 

precisa o que a empresa deseja e pretende alcançar, monitorando o progresso das empresas, 

direcionando as ações praticadas pelas organizações para o maior envolvimento dos grupos de 

pessoas nos processos voltados para resultados almejados. 

 

2.3.1.2 Mudança organizacional em função de comando 

 

A função de comando é gerida por meio das técnicas de liderança. Liderança é a 

habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando a atingir 

objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Aos líderes cabe a 

difícil tarefa de conquistar as pessoas, envolvendo-as de forma a colocarem sua mente, 

espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo (Campos, 1998). Assim, a 

liderança se estabelece à medida que as mudanças acontecem.  

Bennis (2008) assevera que as organizações estão ficando cada dia mais complexas e 

tecnologicamente sofisticadas, oferecendo a seus integrantes um alto grau de informação e 

conhecimento. E nesse cenário crescente, é equivocada a ideia de que uma pessoa ou um 

pequeno grupo de pessoas, do topo da hierarquia, possua plenos conhecimentos e sabedoria 

para lidar com os problemas os quais a organização procura solucionar. Os executivos do topo 
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precisam aprender a andar na massa de líderes que existe na organização. Somente com uma 

liderança distributiva e participativa as mudanças serão efetivadas. 

Dessa forma, cabe aos líderes à tarefa de desenvolver suas atividades envolvendo sua 

equipe de trabalho no sentido de impulsionar os esforços em uma mesma direção, fazendo 

com que todos possam atingir um mesmo objetivo. Assim, os gestores devem suprir as 

exigências cabíveis para competir com a economia globalizada, propiciando a sobrevivência 

dos colaboradores e da organização. 

Segundo Beer e Nohria (2001), a Teoria E afirma que a mudança deve ser 

implementada e conduzida de forma tradicional, ou seja, gerenciada de cima para baixo, 

evitando ao máximo a participação dos gerentes nos processos, não permitindo o 

envolvimento das pessoas atuantes nos processos produtivos. A Teoria O apresenta um 

cenário oposto, afirmando que a mudança deve acontecer por meio da participação ativa de 

todos, independente do nível hierárquico que ocupem, pois devem estar envolvidos no 

processo de tomada de decisão, de gestão das mudanças em busca das melhores soluções e 

dos maiores resultados.  

Beer e Nohria (2001) afirmam que a combinação da Teoria E e da Teoria O 

proporcionará às organizações um estreitamento da distância entre empregados e empresa. 

Assim, as diretrizes devem ser conduzidas de cima para baixo, uma vez que a mudança deve 

acontecer primeiramente nos níveis hierárquicos mais altos para servir de exemplo e, 

posteriormente, aos mais baixos. Segundo Motta (1997), este modelo é adotado no modelo de 

gestão japonês, em que as pessoas são deslocadas para outros setores, seja para proliferação 

da cultura organizacional, seja objetivando a intensificação de resultados a partir de novos 

desafios propostos, acreditando nesses novos valores como condição para a competitividade 

das organizações. 

 



34 
 

  

2.3.1.3 Mudança organizacional em função do foco 

 

Novas estruturas organizacionais surgiram ao longo dos anos, conforme afirma Motta 

(2001), estimuladas pelas transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que 

acentuaram a vulnerabilidade das organizações no mercado globalizado. As empresas que 

desejam ser “do futuro” e “de futuro” precisam potencializar suas competências e suas 

especialidades. Portanto, para serem especialistas, é preciso ter um foco, um direcionamento 

de onde se quer chegar, alinhando os objetivos e os resultados a serem alcançados, adotando 

uma estrutura mais flexível e adaptável às constantes mutações. 

Galbraith (1995) afirma que quando uma organização passa por mudanças estruturais, 

os gestores devem focar suas decisões no reposicionamento rápido da força de trabalho e na 

influência no mercado, devolvendo assim o equilíbrio organizacional. Já Hirschhorn (1998) 

acredita que há bons motivos para não se acreditar na eficácia e sustentabilidade da mudança 

estrutural, uma vez que muitas empresas passam por ciclos de reorganização onde cada ciclo é 

movido por um estímulo da falha de uma estrutura anterior, sugerindo, assim, que essas 

estruturas nunca deram certo.  

O modelo proposto por Beer e Nohria (2001) apresenta a percepção da mudança em 

função do foco pela Teoria E, em que são enfáticos ao afirmarem que as alterações devem 

acontecer somente na estrutura e nos sistemas, caracterizando-se como uma gestão 

direcionada de cima para baixo, é assim que os gestores reconhecem e lidam com a cultura da 

organização. Assim, uma exemplificação dessa aplicação é identificada nos processos de 

terceirização de áreas, como: administração, recursos humanos, sistemas de informações 

gerenciais, serviços médicos e segurança, não importando a construção ou manutenção de 

uma cultura organizacional. Segundo Beer e Nohria (2000, p. 137), os gestores da Teoria E 

querem atingir rápidas mudanças econômicas nas fortunas de suas organizações e, em geral, 
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acreditam nas mudanças das organizações formais. Entretanto, a Teoria O vem reforçar a 

importância de criar estímulos aos envolvidos nos processos para que haja um aumento de 

produtividade e qualidade em função de sua participação ativa no trabalho. Foca-se no 

processo de desenvolvimento da coordenação, no comportamento e nas atitudes dos 

funcionários, visando à construção de uma cultura sólida, confiante e comprometida. 

A combinação das duas teorias, conforme sugerido por Beer e Nohria (2001), propõe a 

simultaneidade de ações, tanto na estrutura e sistemas como na cultura e nos valores 

corporativos. Cohen e Fink (2003) corroboram com essa afirmação e acrescentam que as 

principais mudanças organizacionais estão na estrutura ou cultura e estes tendem a falhar na 

execução do planejamento, seja no prazo e/ou no orçamento. Os autores ressaltam que não há 

uma fórmula universal, devendo ser cada situação analisada criteriosamente, uma vez que 

haverá estratégias em que a estrutura e o sistema deverão ser focados, assim como situações 

em que o foco se dará nas crenças e no comportamento. Nesse processo de mudança, se o 

foco estiver voltado para o comportamento, a estrutura e os processos de intervenção devem 

estar integrados, a fim de garantir o sucesso do planejamento. 

 

2.3.1.4 Mudança organizacional em função do processo 

 

As organizações têm, constantemente, procurado se organizar por meio de processos. O 

objetivo de tal ação é a obtenção de maior eficiência nos processos que envolvem a adaptação 

à mudança, geração de novos serviços ou produtos, integração coletiva de esforços e maior 

capacidade de gestão de seus conhecimentos. Os processos são realizados a partir de uma 

definição clara de sequências, garantindo maior desempenho das atividades, maior 

envolvimento das pessoas, procedimentos claros e tecnologia, garantindo o atingimento das 

metas. Para Beer e Nohria (2000, p. 193), “uma organização forte não pode ser construída 
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sobre uma base fraca”. Dessa forma, os processos organizacionais são os responsáveis para a 

geração de resultados fundamentais para a gestão da empresa.  

Segundo Harrington (1993), processo é qualquer atividade, ou conjunto de atividades, 

realizada numa sequência lógica, que toma um input iniciado no recebimento da matéria-

prima, passando pela modificação, a fim de agregar valor a ela e fornece um output, ou seja, 

um novo produto ou um serviço que possua um valor específico para um grupo. 

Intensificando a importância dos processos, Beer e Nohria (2001) afirmam que a gestão da 

mudança por meio da inovação de processos deve acontecer de forma planejada, programática 

ou ser implantada de forma evolutiva, emergente e espontânea. Assim, deve-se ter um 

planejamento estratégico bem definido e disseminado em todos os setores, servindo como 

orientador na condução das ações e evidenciando os resultados almejados. Ghoshal e Tanure 

(1993) complementam afirmando que a mudança por meio dos processos deve acontecer em 

três etapas. Na primeira etapa da mudança deve-se enfatizar o aprimoramento do desempenho 

de cada colaborador em seus respectivos setores da organização. Na segunda etapa, o 

destaque deve ser direcionado para a potencialização da sinergia entre os setores, tornando-os 

membros ativos e participantes coletivamente do processo. Na terceira etapa deve-se traçar 

um único caminho a ser seguido para atingir os objetivos traçados. 

Weick (1995) diverge do pensamento de Ghoshal e Tanuret (1993), salientando que as 

organizações estão constantemente em evolução. Desse modo, sempre existirão esforços, 

experimentos, e outros tipos de iniciativas de mudanças tanto na parte periférica quanto na 

parte central das organizações. O autor refere ainda que as mudanças são mais naturais que 

planejadas e que as grandes programações de mudanças podem ser rejeitadas devido às 

políticas da organização, e finaliza que é bem melhor ampliar o que existe que impor o que 

não existe. Pettigrew (1999) concorda com essas definições e sintetiza que os processos de 

mudança podem ser diferentes em momentos específicos, que estes podem ser tanto naturais 
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quanto planejados, e o que irá determinar este processo será o ambiente onde as organizações 

estarão inseridas. Segundo este autor, o grande perigo está em elaborar um processo que não 

condiz com a realidade das condições externas da organização.  

Dessa forma, os processos advindos da mudança devem vir dos vários setores da 

organização, impulsionados a partir de propostas dos gestores para ações inovadoras, 

caracterizando a Teoria O. O modelo combinado da Teoria E e Teoria O propõe o que os 

autores chamam de planejar a espontaneidade. A participação de todas as pessoas que 

compõem o processo organizacional soma-se às ferramentas de acompanhamento e controle 

gerencial, de forma a garantir maior êxito às etapas que envolvem os processos e as metas 

determinadas. 

 

2.3.1.5 Mudança organizacional por sistema de recompensas 

 

O sistema de recompensas consiste num conjunto de instrumentos alinhados e coerentes 

com os objetivos da empresa, dos quais irá resultar a motivação pessoal, a produtividade e a 

continuidade da convergência de interesses que se pretende na relação de trabalho, ou seja, as 

pessoas continuarão empenhadas no sucesso e nos resultados coletivos da empresa se forem 

recompensadas por isso. Para Rito (2005, p. 45), o sistema de recompensa nada mais é que o 

conjunto de instrumentos coerentes e alinhados com a estratégia da empresa, de 
natureza material e imaterial que constituem a contrapartida da contribuição prestada 
pelo empregador aos resultados do negócio, através do seu desempenho profissional e 
se destinam a reforçar a sua motivação e produtividade. (Rito, 2005, p. 45). 

 

Atkinson et al. (2000, p. 713) corroboram com a afirmação de Rito (2005) e ressalvam 

que, em alguns casos, os sistemas de recompensa não devem ser exclusivamente focados no 

resultado, mas sim na valorização do esforço, dedicação e empenho do funcionário ao realizar 
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uma tarefa. Hofstede (2014), em entrevista à revista Valor Econômico, realça a importância 

do sistema de recompensas para as pessoas:  

as pessoas não são motivadas necessariamente por dinheiro, mas por reconhecimento. 
Elas podem ganhar muito dinheiro, mas se a pessoa ao lado ganhar mais, elas vão se 
sentir insatisfeitas. Elas podem até ganhar menos dinheiro em tempos de crise, mas 
precisam ver que o chefe está sofrendo mais que todo mundo. Se você tem uma boa 
cultura, a organização tenta não machucar as pessoas mais do que o necessário. Se a 
pessoa no topo também fizer sacrifícios para manter a organização unida, isso vai ser 
muito apreciado. Se, por outro lado, o alto escalão cortar tudo, menos o que é dele, 
isso vai ser muito ruim. Essa postura vai destruir sua cultura pelos próximos dez anos, 
pois as pessoas nunca vão esquecer. (Hofstede, 2014, p. 14.). 

 

Dessa forma, o processo de sistema de recompensas organizacional deve ser 

cuidadosamente avaliado pela organização, observando o que realmente motiva o funcionário 

a produzir mais e melhor. Assim, o sistema de recompensas está presente em vários níveis, 

variando do informal e intangível, como reconhecimento pessoal ou coletivo e, no mais 

formal, na política de apoio, como nas promoções e sistemas de incentivos financeiros (Beer 

& Nohria, 2000, p. 267). Wruck (2000) corrobora afirmando que não somente os incentivos 

financeiros são importantes, mas que devem ter uma importância central na motivação para 

que as mudanças se concretizem. O autor ainda realça que o sistema de incentivo financeiro 

melhora o valor econômico da organização nos fatores: 1) produtividade coletiva; 2) mudança 

na produtividade dos indivíduos; 3) mobiliza um conhecimento valioso ao permitir uma 

descentralização eficaz e 4) ajuda na superação da inércia da organização e resistência a 

mudanças.  

No modelo de Beer e Nohria (2001), tomando-se como referência a Teoria E, o 

reconhecimento pelo sistema de recompensa tem como objeto de ação motivar os 

funcionários por meio de incentivos exclusivamente financeiros e de forma individual, 

ligando o desejo dos empregados compatível aos interesses dos acionistas da empresa, que é a 

lucratividade crescente. Porém, na Teoria O a motivação é direcionada ao comprometimento 
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coletivo, sendo analisados a qualificação e os resultados de cada um, agindo assim de maneira 

justa.  

Na aplicação conjunta das duas teorias, Beer e Nohria (2001) orientam para a utilização 

dos recursos disponíveis para consolidar a mudança e não para impulsioná-la. Entendendo a 

mudança como um processo coletivo, devem-se incentivar atitudes baseadas nos princípios da 

solidariedade e coletividade, evitando-se a competitividade entre os indivíduos envolvidos no 

processo, proporcionando melhores e maiores resultados nos processos de mudança. 

 

2.3.1.6 Mudança organizacional por meio de consultoria 

 

Para Cobra (2009), o consultor assume um papel importante nas relações de decisão das 

pessoas nas organizações, atuando na solução de problemas ou dificuldades e orientando 

possíveis soluções ou sugestões. O autor ainda ressalta que muitas empresas fracassam por 

falta de conhecimento das práticas de gestão empresarial mais relevantes, pois, mesmo tendo 

conhecimento, as empresas não conseguem, muitas vezes, implementá-las. Assim, o consultor 

deve estar sempre atualizado, associando ações ou fatos do passado a possíveis soluções no 

futuro.  

Os consultores, segundo a Teoria E, são tidos como profissionais contratados por 

identificar, analisar e apontar soluções aos problemas da empresa, contribuindo para melhorar 

o desempenho organizacional. Na Teoria O, os consultores são responsáveis por capacitar os 

gestores para que estes tenham maior autonomia nas decisões e maior segurança na execução 

das ações ao desenvolverem suas próprias soluções aos problemas organizacionais. A 

combinação das duas teorias sugere que a consultoria seja a oportunidade para disponibilizar 

recursos que deem poder aos funcionários e que viabilizem as ações por meio do 

conhecimento apreendido. 
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Diante deste estudo, Beer e Nohria (2000) concluem que as duas teorias têm como 

fundamentação a mudança organizacional. Apesar de defenderem diferentes abordagens, elas 

se complementam.  

Organizações que conseguem assimilar com eficácia as duas abordagens relativas à 
mudança são beneficiadas com aumento na lucratividade e na produtividade. [...] 
Essas companhias têm mais probabilidade de obter uma vantagem competitiva 
sustentável [e...] reduzir a ansiedade que domina sociedades inteiras diante da 
reestruturação organizacional. (Beer & Nohria, 2000a, pp. 134-135). 

 

Nesse sentido, os autores salientam que ambas as teorias podem e devem caminhar 

juntas, como pode ser visualizado na Figura 5. Devendo-se dar ênfase à satisfação das duas 

necessidades da organização, que são determinadas pela criação de valor para os acionistas e 

também em desenvolver as capacidades organizacionais. Assim, as empresas podem obter 

melhores resultados em produtividade, lucratividade e rentabilidade, tendo maior 

probabilidade de estabelecer e consolidar uma vantagem competitiva sustentável (Porter, 

1985). 

Dimensões da 
mudança 

Teoria E Teoria O Teorias E e O combinadas 

Metas 
 

Maximizar o valor para 
os acionistas. 

Desenvolver recursos 
organizacionais. 

Aceitar explicitamente o paradoxo 
entre valor econômico e 
capacidade organizacional. 

Comando 
 

Gerenciar a mudança 
de cima para baixo. 
 

Estimular a participação de 
baixo para cima. 
 

Estabelecer diretrizes de cima para 
baixo e envolver o pessoal de 
baixo para cima. 

Foco 
 

Enfatizar estruturas e 
sistemas. 
 

Reforçar a cultura 
organizacional: 
comportamentos e atitudes 
dos empregados. 

Concentrar-se simultaneamente no 
“tangível” (estruturas e sistemas) e 
no “intangível” (cultura 
organizacional). 

Processo Planejar e definir 
programas. 

Experimentar e envolver  Planejar a espontaneidade. 

Sistemas de 
Recompensas 
 

Motivar por meio de 
incentivos financeiros. 

Motivar por meio do 
comprometimento. 

Usar incentivos para consolidar as 
mudanças. 

Uso de 
consultores 
 

Consultores analisam 
os problemas e 
formatam as soluções. 

Os consultores assessoram 
a gerência na formatação de 
suas próprias soluções. 

Os consultores são recursos 
especializados que capacitam os 
empregados. 

Figura 5. Teoria E, Teoria O e Teorias E e O combinadas 
Fonte: Beer e Nohria (2001, p. 4). 
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Nesse sentido, os autores contribuem afirmando que ambas as teorias possuem seus 

respectivos méritos. Em vez de ignorar uma ou outra, o desafio está em encontrar um caminho 

que as mantenham unidas. Em algumas situações deve-se reconhecer que uma teoria pode ser 

mais aplicável que a outra. A chave para isso está em determinar quem possui maior 

conhecimento na determinação de qual teoria usar, podendo ser o líder que se encontra no 

topo da hierarquia ou até mesmo os colaboradores envolvidos diretamente com o processo 

produtivo. Enquanto a escolha de um dos tipos de liderança em uma determinada situação 

pode ser uma das soluções para esse paradoxo, uma solução mais robusta e concreta está em 

reforçar as qualidades pessoal e profissional, e a capacidade organizacional de todos os 

envolvidos na organização. Somente por meio desse investimento na qualidade da liderança é 

que as organizações estarão capacitadas para mudanças futuras. 

 

 

2.2.2 Outros modelos para gestão de mudanças organizacionais 

 

A implantação da mudança interna gera um grande investimento por parte das 

empresas, assim como perdas, sentimentos de angústia e dor por parte dos componentes 

responsáveis pela implantação deste processo. Para isso, faz-se necessário a implantação de 

metodologias e ferramentas apropriadas para a gestão deste processo de mudança. 

Apresentam-se outros modelos para a eficácia da gestão de mudança organizacional em 

complementação da Teoria de Beer e Nohria, elaborados por alguns estudiosos do assunto, 

como: Peters e Waterman, Kotter, Motta, Ficher e Pettigrew e Tanure e Soares. 
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2.3.2.1 Perspectiva de Peters e Waterman  

 

De acordo com estudos realizados por Peters e Waterman (1983) e por Waterman 

(1989), um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas são as mudanças 

organizacionais, sendo imprescindível a renovação de sua forma de atuar, pensar e planejar. 

“As empresas podem ser imaginadas como sendo conjuntos de aptidões, capacidades e 

competências” (Waterman, 1989, p. 58) e a interface adequada entre essas características é 

que leva a empresa a bom ou mau desempenho. 

Segundo Waterman (1989), a renovação é um processo contínuo de mudança de hábitos 

e costumes, onde existem hábitos arraigados, tanto das pessoas quanto das organizações, que 

dificultam e podem impedir a implantação de mudanças e melhorias. 

A intenção está em desenvolver em toda estrutura aptidões e capacitação necessárias à 

sobrevivência e à efetividade das organizações (Peters & Waterman, 1983; Waterman, 1989). 

A partir dessa perspectiva de renovação, Peters e Waterman (1983) criaram a primeira 

estrutura para o aumento de capacidade organizacional denominada 7S, que tem como 

objetivo “tornar a organização, como um todo, boa, ou melhor, em algo que não fazia tão bem 

antes” (Waterman, 1989, p. 58). O Modelo 7S, é um modelo de gerenciamento que tem por 

objetivo demonstrar que a organização não é formada apenas por uma estrutura, mas por 7 

elementos, os quais estão divididos em duas áreas denominadas hardware (hard-s) e software 

(soft-s). Os elementos que compõem este modelo são: Estrutura, Sistemas, Estratégia, 

Habilidades Fortes Corporativas, Pessoas, Estilo de Gestão e Valores Compartilhados. Para 

que haja êxito no processo de implantação, todos os fatores devem ser analisados e entendidos 

em conjunto. Segundo Waterman (1989), se um componente organizacional muda 

automaticamente, mudanças ocorrem em outros componentes, conforme Figura 6, que 

identifica este elo entre os elementos. 
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                          Figura 6. Componentes organizacionais - estrutura do 7S 
Fonte: Waterman (1989, p. 60). 

 
 

Na parte central da figura está a variável dependente skills / aptidões, pois, para 

Waterman (1989, p. 58), “a organização como um todo estará apta em algo até o grau em que 

as outras seis apoiarem essa aptidão”. Em processos de mudança, tanto as dimensões 

consideradas hard quando as soft interferem no resultado, devendo ser trabalhadas em 

conjunto, pois estão intrinsecamente ligadas. Os elementos hard-s e soft-s podem ser 

identificados conforme Figura 7. 

HARD-S SOFT-S 
São elementos tangíveis e facilmente 
percebidos e identificados dentro de uma 
organização.  

São elementos intangíveis e difíceis de serem percebidos e 
analisados, pois são determinados pelas pessoas que 
trabalham e influenciam a organização, logo estão em 
contínua mudança e desenvolvimento. 

Estratégia = ações que a empresa planeja 
para se adaptar às mudanças do ambiente 
externo. 
Estrutura = a forma do organograma e das 
interligações entre as posições na hierarquia 
organizacional. 
Sistemas = procedimentos formais e 
informais, os fluxos e rotinas do processo de 
trabalho que apoiam a estratégia e a estrutura 
da organização. 

Habilidades = as capacidades distintivas da organização como 
um todo.  
Pessoas = processos usados para o desenvolvimento dos 
funcionários, cargos e funções. 
Estilo/cultura = caracterização das principais formas 
aplicadas pelos gestores na definição das prioridades e como 
se comportam de forma a atingir os objetivos da organização. 
Valores compartilhados = ideias e crenças fundamentais em 
que a organização foi construída e as expectativas de seus 
membros. 

Figura 7. Os elementos hard-s e soft-s  
Fonte: Elaborado pela autora com base na literatura.  
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Em processos de mudança, muitas organizações destinam uma maior atenção aos 

elementos que compõem o hard-s se interessando menos pelos soft-s. Segundo Peters e 

Waterman (1982), empresas de destaque no mercado trabalham firmes sobre os elementos que 

compõem os soft-s.  

Para Peters e Waterman (1983), os preceitos necessários para o alcance do sucesso 

competitivo das organizações produtivas ocorreram a partir de uma pesquisa em 62 

organizações nos Estados Unidos, os quais, após análise, puderam ser definidos em oito 

atributos caracterizadores de empresas inovadoras e excelentes: 

a) determinação para a experimentação constante do novo, há vontade para a inovação; 

b) proximidade ao cliente: a prática da escuta, do conhecimento e respeito ao cliente; 

c) busca da autonomia e do espírito empreendedor dos líderes e demais membros 

organizacionais; 

d) alcance de ganhos de produtividade através das pessoas, tendo maior envolvimento 

e participação delas no trabalho; 

e) compromisso com valores organizacionais e resultados esperados; 

f) posição firme em torno da manutenção dos negócios que devem ser bem conhecidos 

por todos da organização; 

g)  procura por estruturas organizacionais enxutas e simples que possam dar agilidade 

às decisões e processos; 

h) equilíbrio entre centralização e descentralização que possa garantir a distribuição de 

níveis de autonomia decisória em toda a organização. 

A intenção original da criação do modelo 7S foi ajudar a orientar e refletir sobre a 

eficácia organizacional. Segundo Peters e Waterman (1983, p. 42), “o modelo pode ser usado 

como uma lista de verificação estática para fins de análise e uma ferramenta para avaliar 
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potenciais conflitos quando um programa estratégico é implementado”. Assim, o modelo 

apresenta aspectos facilitadores e dificultadores conforme Figura 8.  

Prós Contras 

 O modelo é fácil de aplicar comum quadro 
analítico. Desde que combinem elementos tanto 
racionais e rígidos com elementos emocionais e 
macios, a análise é ampla o suficiente para 
abranger as principais características de uma 
organização. 

 O modelo pode ser usado para avaliar o impacto 
da mudança estratégica na organização do cliente 
através de cross-análise.  Os pontos fortes e 
fracos de uma organização podem ser 
identificados por considerar as ligações entre 
cada um dos Ss.   

 O modelo superou a visão limitada do Chandler 
de “Estrutura segue a estratégia”. Peters viu 
excelência como uma questão cultural, onde a 
ambiguidade e paradoxo são obrigados a ligar 
necessidade das pessoas de acordo com o seu 
desejo de ser considerados como indivíduos.  Ele 
foi ainda mais longe, alegando que uma forte 
dependência de tomada de decisão racional não é 
apenas errado, mas perigoso. 

 O modelo de 7S foi usado como um quadro para 
a investigação excelentes empresas. A validade 
empírica do modelo tornou-se duvidoso quando 
muitas das empresas identificadas como 
excelente pelos autores não sobreviveram nos 
anos 1990. (Tavares, 2005, p. 45). 

 O modelo pode ajudar a orientar a mudança 
organizacional. Porém, os gerentes devem agir 
em todos os Ss em paralelo, e entender que os 
fatores estão interligados. O cérebro humano tem 
notoriamente dificuldade em prever os efeitos das 
mudanças em sistemas complexos.  O modelo 
também tem uso limitado como uma ferramenta 
em tempo real, manutenção e monitoramento 
numérico. 

 Os autores não veem a organização como uma 
arena política,  visto que os conflitos entre os 
indivíduos e departamentos tiveram que ser 
evitados  para um melhor compartilhamento de 
valores 

Figura 8. Aspectos facilitadores e dificultadores do modelo 7S  
Fonte: Elaborado pela autora com base na literatura.  

 
 

Conforme Waterman (1989), para o entendimento das mudanças organizacionais deve 

haver um planejamento adequado das mudanças a serem implantadas. Planejamento inclui 

comunicação como facilitador do fluxo de informação, elementos de controle, técnicas para 

geração de dados, meios para reforçar comprometimento com os valores culturais e 

capacidade para perceber as oportunidades (Waterman, 1989, p. 61).  

 

2.3.2.2 Perspectiva de Kotter 

 

O modelo de Kotter (1997) apresenta-se bem adaptável a organizações de vários portes 

para empreender a mudança planejada. Durante um período de dez anos, 1985 a 1995, Kotter 

(1996) observou mais de cem organizações que tentavam se tornar mais expressivas no 

mercado. As empresas tinham recorrido a diversas abordagens com o intuito de fazer 
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mudanças fundamentais na condução de seus negócios para enfrentar um ambiente em 

constantes modificações. Segundo Kotter (1999), uma organização que passe por mudanças 

significativas não conseguirá fazê-lo com soluções lineares e simples.  

Ao passar por uma crise, a organização passa por uma primeira fase cujo objetivo é 

mantê-la funcionando, evitando a paralisação de suas atividades. Em seguida, são necessárias 

ações que mudem os métodos de atuação, adotando métodos estratégicos ou de reengenharia, 

finalizando com as modificações cabíveis quanto às mudanças culturais e estruturais a fim de 

incorporar todas as mudanças que se fizerem necessárias.  

O modelo de Kotter (1997) apresenta que para o processo de mudança ser gerenciado 

deve-se compreender as razões dos fracassos dos processos geradores de transformações 

empresariais. Isto pode ser visto por meio de sete fatores críticos para a eficácia na liderança 

da mudança, os quais apontam os erros fatais observados, a saber: 

a) permitir complacência excessiva;  

b) falhar na criação de uma coalizão administrativa forte;  

c) subestimar o poder da visão corporativa;  

d) comunicar a visão de forma ineficiente;  

e) permitir que obstáculos bloqueiem a nova visão;  

f) falhar na criação de vitórias de curto prazo;  

g) declarar vitória prematuramente.  

 

A partir da análise desses erros, o modelo de Kotter se desenvolveu, apresentando uma 

sequência de oito etapas para preveni-los ou eliminá-los. Kotter (1997) indica que esses são os 

oito passos necessários para a implantação efetiva de um processo de mudança, os quais estão 

representados na Figura 9. As etapas podem ser analisadas da seguinte maneira: as quatro 

primeiras etapas pretendem descongelar o status quo que dificulta a adoção de novas práticas 
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requeridas pela mudança; as três fases seguintes estão ligadas à implantação das novas 

práticas, e a última etapa pretende incorporar a mudança à cultura da organização: 

1° Passo. Articular a mudança com uma lógica poderosa e uma situação de negócio, 

examinar o mercado e as realidades competitivas, identificar e analisar crises, ameaças e 

oportunidades. 

2° Passo. Constituir uma equipe com poder e influência na organização para liderar o 

esforço de mudança e garantir que esse grupo trabalhe como uma equipe. 

3° Passo. Criar uma visão do futuro convincente que oriente na direção da mudança, 

criar uma visão que ajude a direcionar os esforços de mudança. Desenvolver estratégias para 

atingir esses objetivos. 

4° Passo. Usar todos os mecanismos para comunicar constantemente a visão e as 

estratégias da empresa. Fazer com que o grupo responsável pela liderança do processo modele 

o comportamento esperado dos funcionários. 

5° Passo. Remover os obstáculos à mudança. Mudar os sistemas ou estruturas que 

possam obstruir a visão de mudança, estimulando os funcionários no desenvolvimento de 

novas ideias, atividades e ações. 

6° Passo. Planejar melhorias de desempenho. Desafiar, reconhecer e recompensar os 

envolvidos nos processos de sucesso da empresa. 

7° Passo. Ser credível a mudar as políticas e os procedimentos que não se ajustem à 

visão da mudança. Contratar, desenvolver e promover pessoas que possam programar a visão 

da mudança. Revigorar o processo com novos projetos, temas e pessoas que possam 

contribuir com o desenvolvimento da mudança. 

8° Passo. Articular continuamente as relações entre a nova forma de trabalhar e os 

sucessos da empresa. Tecer uma nova cultura organizacional para o desenvolvimento mais 

efetivo da liderança, do planejamento e sucessões. 
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Figura 9. Passos de Kotter 
Fonte: Seco (2013) 

 

A partir do modelo apresentado por Kotter (1997), pode-se concluir que as decisões 

empresariais contemporâneas estão relacionadas com as grandes mudanças que estão 

acontecendo na sociedade. Kotter (1997, p. 45) ressalta que as ações acima referenciadas 

devem ser conduzidas por gestores líderes, e afirma que “para conseguir que essas ações 

realmente tragam transformações importantes, a mudança de uma pessoa na função chave da 

empresa, torna-se fator determinante para o sucesso, já que ela não possui ‘vícios’ da empresa 

e também não precisa preservar ações tomadas no passado”. 

De acordo com Kotter e Cohen (2002), as pessoas agem somente se veem sentido em 

suas ações; assim, as pessoas se envolvem no processo emocionalmente e suas ações mudam. 

Dessa forma, o desafio central dos oito passos do processo de mudança é mudar o 

comportamento das pessoas, o que as pessoas fazem e a necessidade de mudanças 

significativas no que fazem. Analisando sob esta perspectiva, o maior desafio é mudar o 

comportamento das pessoas. A chave para essa mudança de comportamento está no tripé: ver, 

sentir e mudar.  
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2.3.3.3 Perspectiva de Motta 

 

Todos os modelos de mudança têm suas vantagens, seus limites e podem se 

complementar entre si. O modelo de Motta (1997) nos leva a compreender a melhor maneira 

de abordar e conduzir a mudança organizacional, trazendo inovação ao ambiente 

organizacional.  

Segundo Motta (1997), a intenção deste modelo é mostrar a perspectiva sob vários 

ângulos organizacionais, e todas as abordagens trabalham com a potencialidade de problemas, 

a reação adaptativa das pessoas usando-se das ferramentas de comunicação e pelo feedback, 

fatores esses que acionam o processo de mudança dentro das organizações. Assim, percebe-se 

que o aprendizado contínuo e a reação adaptativa advêm dos relacionamentos interpessoais, 

do conhecimento e ações compartilhadas e da colaboração mútua para produzir e promover 

ações inovativas e criativas e devem ser estimuladas nas organizações. De acordo com Motta 

(2000, p. 17), não existe um “modelo único como precondição para a eficácia da mudança”. 

Segundo Motta (2001), a separação de análises feitas pelas perspectivas de análise não 

implica que cada uma perspectiva de análise seja capaz de definir isoladamente a realidade 

organizacional. Além disso, não se pode ignorar que a organização deve ser analisada e 

percebida como um fenômeno social global. Segundo Motta (1997), o êxito da mudança 

organizacional depende da simultaneidade de perspectivas e estas simultaneamente se 

interagem. Para tanto, deve-se identificar os objetivos do processo de mudança dentro de cada 

perspectiva para melhor entendimento e visualização de ações pelos agentes de mudança 

organizacional, conforme Figura 10.  
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Objetivos de processo de mudança 

Perspectiva 
Objetivos prioritários da 

mudança 
Problema central a 

considerar 
Proposição principal para ação 

inovadora 

Estratégica 
COERÊNCIA de ação de 
aprendizagem. 

Vulnerabilidade da 
organização às mudanças 
sociais, econômicas e 
tecnológicas 

Desenvolver novas formas de 
interação da organização com o 
seu ambiente 

Estrutural 
ADEQUAÇÃO da 
autoridade formal. 

Redistribuição de direitos e 
deveres 

Reduzir e flexibilizar os limites 
formais para o comportamento 
administrativo.  

Tecnológica 

MODERNIZAÇÃO das 
formas de especialização do 
trabalho e da 
Tecnologia. 

Adequação da tecnologia e 
possibilidade de adaptação 

Introduzir novas formas técnicas 
e novo uso da capacidade 
humana 

Humana 

MOTIVAÇÃO, satisfação 
pessoal e profissional e 
maior autonomia no 
desempenho das tarefas. 

Aquisição de habilidades, 
Desenvolvimento 
individual e aceitação de 
novos grupos de referência 

Instituir um novo sistema de 
contribuição e redistribuição 

Cultural 

COESÃO e identidade 
interna em termos de valores 
que reflitam a evolução 
social. 

Ameaças à singularidade e 
aos padrões de identidade 
organizacional 

Prescrever singularidade 
organizacional, ao mesmo tempo 
em que se desenvolve um 
processo transparente 
incremental de introduzir novos 
valores 

Política 
REDISTRIBUIÇÃO dos 
recursos organizacionais 
segundo novas prioridades. 

Conflitos de interesses por 
alteração nos sistemas de 
ganhos e perdas 

Estabelecer um novo sistema de 
acesso aos recursos disponíveis 

Figura 10. Perspectivas de análise organizacional por objetivos de processo de mudança 
Fonte: Motta (2001, p. 74). 

 

Todas as perspectivas propostas por Motta (2001) tendem a defender seus elementos e 

as suas especificidades como sendo a própria organização, e não um de seus componentes. 

Sendo a organização um fenômeno de valores e hábitos compartilhados pelo grupo, cada 

perspectiva apresenta características de um mesmo fenômeno e não em sua totalidade. Motta 

(2001) considera, em seu modelo de análise, os elementos organizacionais factíveis às 

mudanças, adota as perspectivas estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e 

política. 

 

2.3.2.4 Perspectiva de Fischer e de Pettigrew  

 

Nesta perspectiva o processo de transformação segue a concepção de uma abordagem 

contextualista, centralizada de acordo com Fischer (2002), em três questões básicas: que 
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mudanças ocorrem ao longo do desenvolvimento de uma organização; por que essas 

mudanças ocorrem; e como essas mudanças são implementadas e gerenciadas. Nesta análise, 

observam-se os fatores existentes no ambiente interno e externo, bem como a adaptação 

rápida a cenários dinâmicos que exigem adaptações contínuas. O desafio de transformar uma 

organização não é estruturado apenas na percepção da necessidade de alterar e inovar, “mas 

envolve o desafio de encontrar o modo mais adequado de como mudar e conseguir 

transformar a organização no sentido determinado pela percepção do que é preciso mudar” 

(Fischer, 2002, p. 154). De acordo com Fischer (2002), concepção e implantação da 

transformação organizacional assentam-se sobre três pressupostos básicos para análise:  

a) a transformação organizacional é um processo contínuo de construção e 

reconstrução do significado da organização, inerente à dinâmica de funcionamento e 

às estratégias de ação definidas pela organização, com a qual busca aperfeiçoar 

processos e práticas que constituem sua gestão e desenvolve competências; 

b) relaciona estratégia à mudança através do diagnóstico de “por que mudar” e “o 

como mudar”. Esta análise depende do perfeito entendimento da necessidade e de 

como se integram os dois polos de qualquer organização: de um lado, o 

direcionamento estratégico que compreende a face visível do desempenho da 

organização; de outro, o conteúdo de sua gestão, em que é visível a competitividade 

externa da organização, composta pelo modelo organizacional, instrumentos de 

gestão, recursos, sistemas de informação e infraestrutura, onde a composição dos 

dois polos é determinante na busca da excelência (Fischer, 2002); 

c) a transformação organizacional só é efetivada com as pessoas, para as pessoas e por 

meio do envolvimento e do comprometimento das pessoas. Este pressuposto está 

relacionado à cultura organizacional de valorização da cognição do indivíduo. A 
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mudança deve acontece de dentro para fora, isto é, a partir da compreensão da sua 

necessidade e da adesão consciente ao processo de concebê-la e implementá-la.  

Na perspectiva de mudança, Fischer (2002) enfatiza a necessidade de encontrar os 

objetivos estratégicos da organização para a conceituação de “como mudar” e identificar 

realmente “o que mudar”. Portanto, para se alcançar o sucesso, o processo deve ser integrado, 

abrangente e sustentado. A Figura 11, a seguir, ilustra essa abordagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mudança estratégica: três dimensões fundamentais 
Fonte: Adaptado de Pettigrew (2011, p. 146). 

 

Neste modelo, Pettigrew (2011) realça a interação contínua entre o conteúdo, o 

panorama e o processo da mudança, partindo da existência de interdependência entre as três 

dimensões. Na dimensão contexto, é analisado o porquê da mudança, analisando os contextos 

externo e interno compostos pela análise do ambiente político, social, econômico e da 

estrutura, cultura organizacional e a política, respectivamente, nos quais a organização está 

inserida. Todo processo de mudança irá alterar o status quo organizacional. Segundo 

Pettigrew (2011, p. 147), “o ponto de partida para a análise da mudança estratégica é a noção 

de que a formulação do conteúdo de qualquer nova estratégia, inevitavelmente, supõe 

Por que mudar: contexto externo e interno: 

 Interno – recursos, capacidades, cultura e política; 

 Externo – econômico/negócios, político e social. 

O que mudar: conteúdo/áreas de mudança: 

 análise e seleção de produtos no 

mercado; 

 objetivos e premissas; 

 metas e avaliação. 

 

Como mudar: processo de mudança: 

 gestores da mudança; 

 modelos de Mudança; 

 formulação/implementação; 

 padrão no tempo. 
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controlar seu contexto e processo”. O que da mudança refere-se às áreas de mudança da 

organização (estratégia, estrutura, processos, pessoas) e o como da mudança pode ser 

entendido como o processo utilizado para promover as mudanças. Entende-se, portanto, que o 

grande desafio da gestão é garantir um processo coordenado e planejado de mudança.  

 

2.3.2.5 Perspectiva de Tanure e Soares 

 

A atuação nas organizações está condicionada à transformação organizacional. O 

modelo de transformação proposto por Tanure e Soares (2007) considera a empresa um 

sistema vivo, que trabalha de forma integrada e tem como objetivo alcançar a visão de futuro. 

Assim, as ações que colaboram com este processo de transformação nas organizações estão 

associadas aos elementos constitutivos da empresa, que são: estratégia, processos, estrutura e 

pessoas. Para as autoras, essas dimensões organizacionais serão articuladas através da 

liderança, que será o direcionador para a visão do futuro através de metas e a cultura que será 

o elo condutor do processo e assim manter sua competitividade. 

Segundo Tanure e Soares (2007), as forças de compreendem o processo de mudança 

abordam ações racionais e emocionais. As forças da transformação provenientes de ações 

racionais compostas por estratégia, estrutura e processos de negócio e de gestão; e as ações 

provenientes dos processos emocionais, pela energia do movimento, que inspiram atos de 

ambição e da visão de futuro, são integradas pelas pessoas, as lideranças e a cultura como a 

base do aprendizado coletivo, conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12. Forças da transformação Organizacional 

                   Fonte: Tanure e Soares (2007). 

 

A premissa que rege este modelo demonstra que o processo de transformação é uma 

jornada de aprendizado coletivo, envolve mecanismos emocionais e racionais que irão 

contribuir para o alcance do propósito estratégico e é conduzido pelo agente de mudança e 

viabilizado pelos gestores que a compõem. 

Nessa perspectiva de mudança o objetivo central a ser alcançado, e que irá nortear a 

empresa desenhando novas perspectivas empresariais, é a visão de futuro determinada pela 

organização. Esta visão tem início em uma projeção de como a empresa quer ser vista no 

futuro, devendo ser determinada a partir da dimensão estratégia, através da determinação de 

metas e possibilidades mensuráveis. A dimensão estrutura organiza e acompanha o 

desenvolvimento dos recursos da empresa, conduzindo o fluxo decisório e as relações de 

poder. A dimensão processo é responsável pelos negócios e pela gestão, transformando os 

recursos, definindo os processos que englobam as atividades, com a finalidade de produzir a 

excelência dos resultados.  

Na dimensão pessoas, estas são vistas como a energia de realização, possuindo as 

competências com as quais a organização conta para viabilizar as ações de mudança na 

organização – “gente é o cerne da mudança” (Tanure & Soares, 2007, p. 3). Para que o 

processo de mudança aconteça, é necessário que elas pensem, vejam e façam de forma 

diferente. As pessoas, ao identificarem possibilidades de ganho, ao compartilharem a visão de 
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futuro e verem-se como partes importantes do processo, podem contribuir e mobilizar sua 

energia de realização para efetividade da mudança. No entanto, as autoras salientam que tal 

processo não é fácil, exigindo das pessoas muita tenacidade e resistência à frustração.  

A organização do século XXI depende de pessoas qualificadas e comprometidas com 
os objetivos organizacionais, que possuam as competências essenciais para sustentar 
os novos ciclos estratégicos e que sejam capazes de aprender mais rápido. (Tanure & 
Soares, 2007, p. 3). 

 

A articulação dos componentes das forças de transformação é realizada por meio da 

liderança, são os gestores que articulam e fazem com que a dinâmica organizacional aconteça. 

Tanure e Soares (2007, p. 3) acreditam que “embora a orquestração do processo seja do 

dirigente, é o corpo gestor que influencia a conduta da força de trabalho, delineando os 

comportamentos organizacionais, inspirando e mobilizando as pessoas para fazerem parte da 

construção do futuro”. Para que a mudança aconteça com êxito, os líderes devem ter uma 

visão holística voltada para a estratégia, para a estrutura como um todo e para os processos 

que envolvem os sistemas. Deve-se estar atento também às dinâmicas relacionadas ao 

envolvimento das pessoas, dos valores e da cultura da organização, proporcionando maior 

envolvimento e comprometimento das mesmas nos processos de transformação 

organizacional (Ghoshal & Tanure, 2004). 

Para que a mudança abranja toda a empresa, seu ponto de partida é a cúpula. Compete 
aos seus integrantes gestores a transição da empresa indo além da estratégia, até o 
propósito; além da estrutura, até os processos; e além dos sistemas, até as pessoas – 
sempre lastreados nos seus valores fundamentais. (Ghoshal & Tanure, 2004, p. 258). 

 

Por fim, a dimensão cultura, conceituada por Tanure (2004) como o jeito de ser e fazer 

de uma organização, constituída pelos valores praticados pelas ações individuais e coletivas e 

integram as demais dimensões. A cultura, quando bem consolidada, estabiliza a organização e 

os processos de mudança acontecem de forma harmônica; por outro lado, organizações que 

possuem uma cultura muito arraigada, alterações de qualquer natureza podem levar a um 

clima de ansiedade e resistência por parte das pessoas. 
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Existem dois grandes processos de mudança em relação à cultura organizacional. De 

acordo com Tanure e Soares (2007), o primeiro é aquele que gera ajustes nos valores da 

empresa, ocorrendo geralmente em processos de fusão e aquisição, mudança de gestão e crise 

(nem sempre financeira). O segundo está na forma de exprimir os principais valores da 

organização, apresentado por Tanure e Soares (2007) como mudança na operacionalização de 

valores. 

Em processos de mudança, a intervenção nas dimensões que compõem a organização 

deve ser feita de forma planejada e estruturada, e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de 

identificar as reações das pessoas, podendo levar à adoção de medidas diferentes da 

inicialmente proposta. Segundo Tanure e Soares (2007), a mudança deve adotar uma 

perspectiva sistêmica e integrada, considerando todas as dimensões que compõem o sistema 

organizacional, pois cada alteração feita no sistema irá interferir-nos outros. Assim, é “a 

cultura e a liderança que fazem a roda girar, determinando o modo como o sistema opera sua 

eficiência e seu ritmo” (Tanure & Soares, 2007, p. 2). 

Tanure e Patrus (2011, p. 13) mostram que para transformar um gestor em líder, este 

deve possuir competências essenciais para conquistar pessoas, atuar na efetividade 

operacional e conciliar racionalização e revitalização, ou seja, um dirigente capaz de 

“coordenar o esforço coletivo a partir de uma razão de ser e em busca de um sonho 

compartilhado”, bem como “espelha a capacidade gerencial de conduzir a estratégia da 

empresa e operacionalizá-la no dia-a-dia”. 

Após apresentação de alguns dos modelos sobre mudança organizacional encontrados 

na literatura, representados pelos autores Beer e Nohria, Peters e Waterman, Kotter, Motta, 

Ficher e Pettigrew e Tanure e Soares, foi possível elaborar na Figura 13 a síntese que realça a 

essência de cada modelo. 
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Autores 
Perspectivas de 

análise 
Descrição do modelo Objetivo do modelo 

Peters e 
Waterman 

(1983) 

Estratégia, 
Estrutura, 
Sistemas, 
Habilidade, 
Pessoas, Estilo de 
Gestão/ Cultura e 
Valor 
Compartilhado 

A organização é formada por 7 elementos 
essenciais, divididos em duas áreas: estratégia, 
estrutura e sistemas (Hard-s) e habilidades, 
pessoas, estilo/ cultura e valores 
compartilhados (Soft-s). Para êxito da 
mudança, esses elementos devem ser 
analisados em conjunto, e não separadamente. 

Orientar e avaliar esses 
elementos e seus 
impactos no processo 
de mudança. 

Kotter 
(1997) 

Compreender as 
razões dos 
fracassos nos 
processos 
geradores de 
transformações 
empresariais.  
 

A partir da observação de 8 erros fatais para 
eficiência na liderança da mudança, o autor 
elaborou 8 passos para, preveni-los ou 
eliminá-los. 
Os passos foram divididos em três etapas: a 
primeira o descongelamento do status quo, a 
segunda a implantação de novas práticas e a 
terceira incorporar a mudança cultural ou 
estrutural à organização. 

Mudar o 
comportamento das 
pessoas, o que elas 
fazem e a necessidade 
de mudanças 
significativas no que 
fazem. Assim, a 
mudança pode ser 
gerenciada. 

Motta 
(1997) 

Estratégicas,  
Estrutura,  
Tecnológica 
Humana,  
Cultural e 
Política.  

Observando a organização, o autor a separa em 
seis perspectivas. Estas devem ser 
observadas juntas, a fim de identificar a 
realidade organizacional. Desse modo, 
percebe-se que a mudança irá agir 
diferentemente em cada uma delas. 

Mostrar as 
perspectivas de 
mudança por vários 
ângulos 
organizacionais. 

Beer e 
Nohria 
(2001) 

Metas,  
Comando, 
Foco, 
Processos, 
Sistema de 
Recompensas e 
Consultores 

A Teoria E reflete a mudança com base no 
valor econômico gerado para o acionista e a 
Teoria O evidencia a mudança com base no 
comportamento organizacional. Os autores 
analisaram as características especificas em 
seis dimensões de análise da mudança. 

Ambas as Teorias se 
completam e devem 
ser combinadas entre 
si, uma vez que são 
vistas como 
facilitadoras no 
processo de delineação 
da mudança.  

Tanure e 
Soares 
(2007) 

Estratégia, 
Processos,  
Estrutura e  
Pessoas 

As ações de aprendizado coletivo do processo 
de transformação são: estratégia, processos, 
estrutura e pessoas; articulada pela liderança 
da empresa irá contribuir para o alcance da 
visão de futuro, por meio de metas e 
cultura. 

Os gestores devem 
desenhar novas 
perspectivas 
empresariais, 
determinando a visão 
de futuro da 
organização.  

Fischer 
(2002) e de 
Pettigrew 

(2011) 

Processo, 
Conteúdo e 
Contexto 
  

Identificar o contexto de por que mudar, o 
que mudar e como mudar, adequando-se aos 
fatores do ambiente interno e externo.  

Identificar e entender 
os objetivos 
estratégicos da 
mudança que a 
organização queira 
atingir. 

Figura 13. Síntese dos modelos de mudança organizacional 
Fonte: Elaborado pela autora com base na literatura. 
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2.3 Desencadeadores da mudança organizacional 

 

Para que se tenha sucesso nos processos de mudança, é necessário adotar estratégias que 

compreendam e influenciem os aspectos relacionados ao ambiente, pessoas e a organização. 

Dessa forma, identificar os fatores que estariam contribuindo para o surgimento da 

necessidade de mudança, de forma contínua ou descontínua, apresenta-se como uma 

vantagem para os agentes da mudança, pois o conhecimento dessas variáveis poderia permitir 

a condução dos processos para a implantação da mudança, o aumento da eficácia 

organizacional e maiores chances de sobrevivência no mercado. 

Dessa forma, as organizações mudam através de processos conscientes ou 

inconscientes. Para o sucesso desse processo, os gestores devem identificar e compreender as 

forças de pressão atuantes na mudança estratégica e organizacional. Inúmeros são os 

percursores influenciadores do processo de mudança, como: as reviravoltas socioeconômicas 

do mundo contemporâneo; a globalização; as inovações tecnológicas; a rapidez no 

processamento de informação; a diversidade cultural; o aumento das ações empreendedoras e 

os clientes mais inconstantes e exigentes, como alguns desses fatores.  

O desenvolvimento do mercado baseia-se na contínua busca de uma cumplicidade mais 

dinâmica entre as empresas e os clientes. Novas competências e novas motivações individuais 

e coletivas aumentam o nível de exigência sobre o desenvolvimento estratégico e 

organizacional, funcionando assim como importante fator de pressão.  

O ambiente de incerteza exige foco dos gestores no fortalecimento das equipes, pois a 

crise não é uma ameaça, e sim uma oportunidade para inovar (Nadler et al., 1995). Embora 

exista um ambiente instável, o papel dos gestores se intensifica diante da responsabilidade de 

desenvolvedores de pessoas. A maneira como conduz o grupo diante das dificuldades é 

importante para que as relações sejam mantidas e preservadas. 
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Banov (2013) identifica cinco elementos específicos que atuam como desencadeadores 

no processo de mudança: a) a descontinuidade na estrutura organizacional; b) a cultura 

organizacional; c) as oscilações mercadológicas enfatizando a competitividade; d) a 

remodelagem da direção (fusões e aquisições); e) a inovação tecnológica. 

Dessa forma, conforme Nadler et al. (1995), para que o processo de mudança tenha 

êxito no atendimento das exigências do ambiente externo, é preciso que primeiramente a 

organização tenha seu ambiente interno bem estruturado. Este deve garantir o aumento da 

qualidade e de valor para o cliente, reduzindo os custos, investindo em ações relacionadas à 

inovação e tecnologia, de maneira a agilizar a resposta às solicitações do mercado externo, 

sempre tentando identificar uma real vantagem competitiva.  

Observa-se que os principais causadores de mudança organizacional estão em duas 

fontes, o ambiente externo e as características específicas da própria organização. Com 

relação aos aspectos pertencentes ao ambiente externo, destacam-se: a política global, crises e 

tendências na economia, mudanças legais e regulamentação, concorrência e avanços 

tecnológicos; e por características específicas da organização destacam-se: desempenho, 

carisma dos líderes, natureza da força do trabalho, crescimento organizacional e 

descontinuidade na estrutura organizacional.  

Para Wilson (1995), a mudança organizacional tornou-se sinônimo de competitividade e 

também de sucesso. O sucesso tem se caracterizado dentro das organizações como sendo as 

habilidades que mantêm e sustentam as estratégias de mudança. Segundo Robbins (2002), há 

seis forças específicas que atuam como estimulantes para a mudança: natureza da força de 

trabalho, tecnologia, choques econômicos, concorrência, tendências sociais e política 

mundial. A Figura 14 apresenta exemplos dessas forças. 
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Forças  
Natureza da força de 
trabalho 

Mais diversidade cultural, o aumento de profissionais, muitos novos iniciantes 
com habilidades inadequadas. 

Tecnologia Mais computadores e automação, programas de TQM (Total Quality 
Management), programas de reengenharia. 

Choques econômicos Quebras no mercado de valores, flutuações nas taxas de juros, 
flutuações em moedas estrangeiras. 

Concorrência Concorrentes globais, fusões e aquisições, crescimento de varejistas de 
especialidades. 

Tendências sociais Aumento na frequência universitária, jovens casam-se mais tarde, aumento na taxa 
de divórcio. 

Política mundial Colapso na União Soviética, embargo americano na Líbia, governo da África do 
Sul. 

Figura 14. Forças para a mudança 
Fonte: Robbins (2002, p. 396). 

 

As forças identificáveis por Robbins (2002) estão em constante processo de 

transformação. Assim, quando as condições sociais, econômicas e políticas, são modificadas, 

estas influenciam também a forma de se analisar e de entender as organizações do trabalho e 

da produção.  

Para Kissil (1998), para melhorar o desempenho de uma organização, os gestores devem 

ter uma visão estratégica do ambiente ocupacional a fim de identificar novas oportunidades, 

prever as necessidades dos clientes, investindo no desenvolvimento de novas competências. 

Para Robbins (2002) os agentes de mudança são os responsáveis pelo processo de mudança e 

esses são todas as pessoas envolvidas no processo, como gestores, funcionários ou consultores 

externos. Todos devem ser atuantes nos quatro aspectos organizacionais, que são a mudança 

de estrutura, de tecnologia, de ambiente físico e de pessoas. 

 

2.3.1 Objetivos da mudança 

 

Há alguns anos ousava-se dizer que só havia necessidade de mudança nas organizações 

quando estas estivessem passando por momentos de crise financeira ou tornando-se obsoletas. 

Segundo Gouillart (1995), no atual momento, todas as organizações, sem exceção, precisam 

mudar e buscar a melhoria constante para manter sua competitividade. Entretanto, devido à 
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heterogeneidade das empresas, suas reações aos desafios e obstáculos têm sido diversificadas, 

algumas procuram se antecipar às mudanças, outras apenas reagem, e ainda existem as que se 

fecham completamente a qualquer tipo de transformação. “Os conceitos de qualidade, 

satisfação do cliente e excelência mudaram muito. E continuam mudando. Hoje, nenhum 

deles é suficiente. É preciso ultrapassá-los e melhorá-los continuamente” (Mariotti, 1999). 

As mudanças estão sendo constantes no cenário organizacional e os modelos de gestão 

não têm se atualizado na mesma velocidade. Segundo Wood (1999), é de extrema importância 

desenvolver uma organizacional proativa, com capacidade de ter respostas rápidas e eficazes a 

essas transformações. “Com a pressão constante para a inovação enquanto estratégia de 

sobrevivência surge o conceito da organização proativa; ou seja, aquela organização que não 

apenas reage às mudanças nos mercados em que atua, mas também que pretende influenciá-

las” (Wood, 1999, p. 113). 

A mudança é, na verdade, essencial para o crescimento e desenvolvimento da empresa 

no mercado competitivo. Para tanto, os objetivos da mudança devem ser bem definidos, 

alinhados e de fácil entendimento por todos, a fim de facilitar a implantação da mudança, 

introduzindo modificações significativas, articuladas e planejadas. Dessa forma, as pessoas se 

sentem parte do processo e contribuem de forma ativa em seu desenvolvimento. Os objetivos 

bem traçados facilitam o desenvolvimento individual e consequentemente o desempenho 

organizacional. Deve-se estar clara a existência de ligação entre o trabalho, a estrutura, a 

cultura, as pessoas e a satisfação de todos, devendo esses ser planejados e modificados em 

conjunto. Esse conjunto de ações e estratégias define os melhores objetivos para envolver as 

pessoas em um esforço integrado para alcançar o sucesso da organização. 

Morgan (1976) aponta quatro objetivos para que o processo de mudança aconteça: a) 

necessidade de se alcançar a eficiência, tendo-se mais trabalho a um custo menor; b) buscar 

um crescimento equilibrado através de um planejamento estratégico aplicado em ações 
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coerentes, hoje voltadas para tendências e exigências futuras; c) busca-se obter êxito nestas 

atividades através de constantes atualizações nos processos de planejamento e implantação de 

ações, visando à permanência e ascensão organizacional; d) implantação da flexibilidade nos 

processos, pois, a excelência do planejamento está no equilíbrio entre fazer e permitir que as 

coisas aconteçam. Desse modo, quando as pessoas são envolvidas, elas se sentem parte da 

solução e da execução dos processos de mudança, uma vez que conhecem melhor a situação e 

as mudanças surtem melhores efeitos. Morgan (1976) ainda esclarece que o cliente sempre 

será a principal preocupação nos processos de reorganização.  

Para que todos esses objetivos apontados sejam seguindo com êxito, faz-se importante a 

formação de gestores participativos e carismáticos. Drucker afirma que os gestores precisam 

prestar atenção aos sinais de alerta para identificar com antecedência os problemas da 

organização, reconhecendo que “uma teoria do negócio sempre se torna obsoleta quando uma 

organização atinge seus objetivos originais. Portanto, atingir os objetivos não é motivo para 

comemorações, mas para novas reflexões” (Drucker, 1995, p. 49). 

 

  

2.3.2 Aspectos facilitadores e dificultadores da implantação da mudança 

 

A mudança é uma necessidade constante, e a maneira como é recebida e conduzida irá 

depender de vários fatores. Segundo Motta (2000), as mudanças são relacionadas ao 

melhoramento de processos, ou seja, todos irão se beneficiar delas no futuro. Mas, mesmo 

sabendo desse aspecto positivo, sempre haverá uma resistência e desconfiança por parte da 

maioria. A realidade é enfática em mostrar que a maioria das mudanças implica piorar 

primeiro para depois melhorar. 
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Mudar sempre será fértil, porque permitirá ao sujeito aprender no caminho que escolheu e 
abandonar as coisas que já não devem funcionar nessa etapa. A mudança regenera, 
vivifica, põe os cinco sentidos ao máximo para reaprender as novas condições, os novos 
rostos, as novas formas de fazer as coisas antes que o aborrecimento e o tédio embacem a 
criatividade de cada ser humano. (Soto, 2002, p. 248). 

 

As principais barreiras da mudança são as culturais e comportamentais e, dentro delas, 

um dos maiores dificultadores é tentar mudar por discurso ou por autoridade. É necessário 

identificar os comportamentos que produzam resultados e que, empresa e pessoas, estejam 

alinhadas para se atingir os resultados.  

Spector (2005, p. 538) aponta os “fatores individuais como facilitadores ou 

dificultadores da mudança, como, por exemplo, a predisposição, alegando que existem 

pessoas que gostam da mudança, como aspecto da própria personalidade”. O autor cita ainda 

outros fatores individuas, como a confiança da pessoa em sua própria eficácia no processo de 

mudança e suas experiências anteriores com mudanças.  

Os fatores organizacionais também contribuem de forma ativa, a qualidade da 

comunicação sobre a nova visão e a participação das pessoas no processo de mudança. Para 

Martin (1993), as pessoas estão constantemente pensando em hipóteses, coletando 

informações, criticando conclusões; portanto, o grande desafio é transformar essas ações a 

favor da mudança, através de uma comunicação aberta e clara. Dessa forma, cabe aos gestores 

a responsabilidade de dirigir, controlar e manter esse canal de comunicação aberto e claro, 

facilitando o desenvolvimento da mudança em todos os setores necessários na organização. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 113) corroboram com Spector ao afirmarem 

que “a estrutura da organização e o estilo da liderança também são apontados como 

fatores importantes para o processo de implementação da mudança”. Bressan (2004), citando 

um estudo do American Productivity Quality Center (APCQ), em 1997, no qual foram 

examinadas as melhores práticas de manejo do processo de mudança, identificou quatro 
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elementos-chave que contribuíram para o sucesso do gerenciamento da mudança em empresas 

americanas, a saber: 

a) comprometimento e participação ativa do líder; 

b) mudança fundamental na cultura da organização; 

c) envolvimento ativo dos empregados, propiciando-lhes autonomia e programas de 

educação, métricas e comunicação efetivas na organização; 

d) alinhamento do sistema de recursos humanos com as metas e objetivos da 

mudança.  

Pode-se, dessa forma, afirmar que a necessidade da mudança deve ser acompanhada de 

um grande esforço para mobilizar toda a empresa, e que o líder é a “figura fundamental na 

condução do processo e mobilização dos indivíduos, da maneira mais transparente e com a 

melhor comunicação possível” (Bressan, 2004, p. 7). 

Para Kotter (1996), a cultura organizacional, no compartilhamento de comportamentos e 

valores coletivos, é fator de grande influência na implantação da mudança, pois atua 

diretamente no comportamento humano, uma vez que as mudanças devem estar baseadas nas 

normas e valores do grupo, direcionadas e fundamentadas na nova realidade. 

Huber, Sutcliffe, Miller e Glick (1993) afirmam a existência de 5 fatores que tendem a 

facilitar ou retardar as mudanças, agrupando-os em cinco categorias:  

a) características do ambiente organizacional (principalmente turbulência, 

complexidade e competitividade); 

b) características decorrentes do desempenho organizacional;  

c) características da alta gerência da organização (aspectos de personalidade e crenças);  

d) características da estratégia organizacional (defensiva ou prospectora); e  

e) características da estrutura organizacional (centralização, padronização, 

especialização e interdependência).  
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Shirley (1976) desenvolveu um modelo para análise e administração da mudança 

organizacional. A Figura 15 permite a percepção e análise das forças que delineiam as 

mudanças, contribuindo na condução e identificação da participação dos gestores no processo, 

apresentando as técnicas que poderão ser utilizadas, assim como os canais de influência e as 

táticas de mudança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. O processo de mudança organizacional 
Fonte: Shirley (1976, p. 43). 

 

Forças da mudança Percepção e análise das 
forças 

Desenvolvimento 
de objetivos de 
mudança  

* Exógenas 
- Tecnologia 
- Valores 
- Oportunidades e 
limitações ambientais 
(econômicas, políticas 
/legais, sociais) 

* Endógenas 
- Conflito 
organizacional nas 
atividades, interações, 
sentimentos e resultado 
do trabalho. 

Filosofia estrutural ou 
humanística Determinação de 

metas da mudança 
 
- estrutural 
- comportamental 

 

Habilidade e recursos 
disponíveis. 

Organização para 
implantação da 
mudança. 

Filosofia de distribuição do poder. 
Características da situação: 
*abertura dos empregados para a 
mudança; 
* valores e necessidades dos 
empregados; 
* normas de grupo; 
* exigências técnicas da mudança. 

 
Resultado da mudança 
* Técnicos 
* Atitude/ 
Comportamento 

Determinação das 
táticas de 
mudança e dos 
canais de 
influência. 

OUTROS FATORES 
QUE AFETAM A 
IDENTIFICAÇÃO 

- Congruência dos objetivos da 
mudança com valores e 
autoconceito; 
- identificação dos líderes de grupo; 
- grau de “controle sentido” sobre 
os empregados envolvidos; 

Identificação dos empregados com necessidades e objetivos da mudança 

ABERTURA DOS 
EMPREGADOS PARA A 

MUDANÇA 

- Idade; 
- Experiência prévia com 
a mudança; 
- Grau de confiança; 
- Satisfação anterior à 
mudança;  
- Tempo de serviço. 

Características da 
Estratégia: 
 comunicação aberta; 
 uso do grupo como 

veículo; 
 apoio da alta 

administração; 
 concessão de tempo 

para ajustamento. 
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A mudança organizacional deve ser encarada como um processo e caracterizada pelo 

princípio de melhoria contínua. A mudança quase sempre envolve elementos de facilitadores 

e dificultadores, podendo estes ser internos ou externos à organização. Normalmente, as 

pessoas têm atitudes conservadoras quando se trata de mudanças; logo, a primeira reação 

pode ser de interpretá-la como uma ameaça ou perigo. Portanto, é comum existir nesses 

processos atitudes de resistência à mudança pelas pessoas da empresa e é por isso que o 

tópico de resistências à mudança tornou-se clássico em administração e merece ser conhecido 

em suas características específicas, conforme se aborda a seguir.  

 

2.4 Resistência 

 

Há algumas décadas, os processos de mudança não davam ênfase às possíveis ações de 

resistência oriundas das pessoas, e isso se devia por dois motivos. Primeiro, as ações de 

mudança não eram um fator fundamental para o progresso organizacional, uma vez que, a 

produtividade, mesmo sendo baixa, garantia sua sobrevivência. Num segundo momento, todo 

ato de resistência ou insubordinação era firmemente reprimida. Assim, estudos sobre a 

resistência apenas ganharam ênfase à medida que se assumiu a inovação como um fator 

gerador de progresso. Hoje, comportamentos tendenciosos à resistência são acompanhados 

cautelosamente, assim como a própria necessidade de mudança (Motta, 1997).  

Motta (2001) afirma que as mudanças podem causar dois tipos de reação aos envolvidos 

nos processos: uma delas é a resiliência, uma adesão imediata à proposta de mudança; a outra 

é a resistência, que é a oposição à proposta apresentada sobre qualquer tipo de mudança. 

Segundo Motta (1999, p. 14), a “mudança é um ônus, pois requer que a pessoa reveja sua 

maneira de pensar, agir, comunicar, se inter-relacionar e criar significados para a sua própria 

vida”.  
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2.4.1 Resistência à mudança organizacional 

 

Baldwin et al. (2008) afirmam que mudar tarefas é fácil, difícil é mudar o 

comportamento das pessoas. Deste modo, todo propósito envolvendo mudança, seja ela 

estrutural e/ou processual, pode originar resultados desejosos ou inquietantes, pois as pessoas 

estão envolvidas neste processo. Para Toffler (1970), as mudanças estão acontecendo de 

forma tão rápida que mal se pode percebê-las:  

a mudança é tão acelerada que influencia o nosso sentido do tempo, revoluciona o 
ritmo de vida quotidiana e afeta até o nosso modo como “sentimos” o mundo à nossa 
volta. Já não “sentimos” a vida como os nossos antepassados, e essa é a diferença 
fundamental. (Toffler, 1970, p. 15). 

 

Segundo Baldwin et al. (2008), mudanças sempre terão um efeito mais amplo que 

imaginado no início, mas a sua sustentabilidade não é fácil. “Peter Block observa que o que 

torna a sustentação da mudança tão difícil é nossa tendência natural de acreditar que a 

mudança pode ser instalada, gerenciada, construída e esquecida.” (p. 296). O fator humano é 

tratado como máquina e surgem então as resistências. Segundo Grey (2004), em uma visão 

mais realista, o fator resistência desencadeia muitos esforços dedicados à procura de meios 

para superação. Por conseguinte, cita ainda que muitas vezes as pessoas são rotuladas de 

“medrosas” ou obstrutivas, o fato é que  

o ponto é bastante óbvio: geralmente as pessoas resistem à mudança porque esta traz 
prejuízos a elas. E as prejudica não somente por questões psicológicas de medo e 
incerteza, mas por algumas razões bem claras. [...] mais trabalho, menos salário ou 
demissão. (Grey, 2004, p. 20). 

 

Assim, mudar é uma desvinculação do conhecido, uma alteração de algo ou situação e, 

até que a mudança se concretize, sempre haverá uma reação de resistência a ela. Portanto, não 

se devem ser analisados somente os processos de mudança, mas perceber que a resistência 

encontra-se inserida nas pessoas naturalmente, como um mecanismo de defesa. Portanto, faz-

se necessário o conhecimento de sua origem e um meio de mobilizá-la logo na sua 
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identificação. Para Boyett e Boyett (1999, p. 63), ao se referirem aos processos de mudança, 

concluem que: “o verdadeiro problema dos programas de mudança foi que as pessoas que 

deveriam mudar resistiram teimosamente em fazer o que os defensores da mudança queriam 

que fizessem”. 

Assim, atitudes que evidenciam a resistência à mudança são comuns, apesar de ser um 

empecilho na busca de melhores resultados organizacionais, tornam-se o principal dificultador 

da compreensão da gestão da mudança.  

A expressão resistência à mudança geralmente é creditada a Lewin (1951). Para o autor, 

a resistência individual pode ser diferente da resistência grupal, a partir do valor social dado 

aos padrões de comportamento no grupo. Neiva & Paz (2005) afirma que a resistência advém 

dos seguintes fatores: a)sensação de perda do controle sobre o que é familiar; b) incerteza 

quanto aos novos processos e os resultados esperados da mudança; c) perda de poder causada 

pela mudança; d) aumento de trabalho gerado pela mudança e e)mal-entendidos e demandas 

não claros no processo de mudança. 

Dessa forma, pode-se observar que a resistência à mudança se desenvolve juntamente 

com vários fatores ocasionados pelo medo que as pessoas têm das perdas que sofrerão, como: 

posição, poder, benefícios, relações sociais, status dentro da organização. Muitas empresas 

não possuem um preparo adequado frente aos processos de mudança, verifica-se que essas 

provocam “sentimentos de insatisfação, sofrimento, frustração, estresse e insegurança na vida 

profissional e, em especial, na vida pessoal” (Mota et al., 2007, p. 12), podendo ser estendida 

aos funcionários de diferentes níveis de uma mesma empresa. Portanto, é importante fazer um 

trabalho de planejamento e acompanhamento das mudanças em todas as atividades de forma 

que a resistência na implantação do processo seja evitada. Beer (2003) complementa 

afirmando que a resistência pode ser vista de perspectivas, sendo uma passiva, originada da 

falta de comprometimento, e a outra ativa, como oposição direta à mudança.  
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Para Lewin (1965), as organizações que passam por mudanças sofrem constante 

influência de forças opostas: de um lado as exigências impostas pelo mercado e pela 

organização e, de outro, o receio e a oposição das pessoas envolvidas, de modo individual ou 

em grupo. Um dos grandes elementos da organização que permite um equilíbrio da 

resistência, através da uniformização do comportamento das pessoas, é encontrado na cultura 

da empresa e como esta é apresentada e cobrada dos envolvidos. 

Beer (2003) aponta três comportamentos distintos frente às mudanças que são 

orientadas conforme a cultura em que estão inseridas, conforme a Figura 16. 

Estilo Características 
Conservadores - Geralmente parecem cuidadosos, disciplinados e organizados; 

- Preferem mudanças que mantenham a estrutura atual; 
- Podem agir com base em premissas convencionais; 
- Apreciam a previsibilidade; 
- Podem parecer cautelosos e imprevisíveis; 
- Podem concentrar-se em detalhes e na rotina; 
- Veneram tradições e práticas estabelecidas. 

Pragmáticos - Podem parecer práticos, flexíveis e dispostos a concordar; 
- Preferem mudanças que enfatizam resultados viáveis; 
- Preocupam-se mais com os resultados que com as estruturas; 
- Servem de mediadores e catalisadores para o entendimento; 
- Mantem-se abertos aos dois lados de uma discussão; 
- Podem adotar uma abordagem mais intermediária; 
- Parecem ser mais orientados para o trabalho em equipe. 

Deflagradores - Podem parecer mais desorganizados, indisciplinados e espontâneos; 
- Preferem mudanças que desafiem as estruturas atuais; 
- Provavelmente desafiaram as premissas aceitas; 
- Apreciam riscos e incertezas; 
- Podem ser pouco práticos e deixar passar detalhes importantes; 
- Podem dar a impressão de ter ideias visionárias e sistêmicas; 
- Podem demonstrar pouca consideração pelas políticas e procedimentos aceitos. 

Figura 16. Características individuais das pessoas frente à mudança 
Fonte: Adaptado de Beer (2003, pp. 93-94). 

 

 Para Beer (2003), ao adotarem comportamentos distintos frente às mudanças, as 

pessoas conservadoras são aquelas que preferem a certeza; logo, tendem a ser mais 

resistentes; as pessoas pragmáticas apoiam todas as mudanças que venham a contribuir com 

os objetivos da empresa e as pessoas deflagradas, que são adeptas às mudanças radicais, 

tendem a desafiar a estrutura existente. Já para Cartwright e Zander (1969), a resistência é um 

comportamento das pessoas que visa a protegê-las dos efeitos de uma real ou imaginária 
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modificação, principalmente no que se refere a poder e funções. Os determinantes da reação 

da resistência são diferentes em cada pessoa, podendo variar desde o fato de a mudança 

alterar o poder e a hierarquia organizacional, a questões relacionadas ao indivíduo, como o 

requerimento de novas competências para o trabalho e, até mesmo, a alteração na própria 

forma de encarar o seu trabalho.  

Mandelli et al. (2003) corroboram esta afirmação e acrescentam que as pessoas, de 

maneira geral, não gostam de mudanças, pois estas normalmente afetam as estruturas da 

organização onde são produzidos os desejos de ascensão profissional, os leiautes, onde estão 

às demarcações de território ocupacional, os sistemas de informação, onde são distribuídos os 

resultados alcançados, e os rituais, que englobam toda a explicação de como as coisas 

funcionam, gerando um grande conforto às pessoas. Portanto, cabe aos gestores conduzir o 

processo de mudança de forma a minimizar ou reduzir ações de resistência em função da 

possibilidade de ganhos no processo, tanto para indivíduos quanto para a organização.  

Caldas e Hernandez (2001) complementam que a resistência à mudança pode ser 

analisada como um ato saudável e positivo em função de seus objetivos. Conforme a 

resistência à mudança se constituir em uma forma de pressionar os agentes de mudança, a 

fazê-los repensarem-na, a fim de torná-la viável ao ambiente e menos opressiva aos 

envolvidos no processo, essa resistência pode contribuir salutarmente para o processo de 

crescimento e amadurecimento organizacional. 

 

2.4.2 Causas e tipos de resistência à mudança 

 

Hoje, entender a resistência à mudança em sua totalidade é um grande desafio, sendo 

está percebida como uma fonte crítica de criatividade e de melhor uso das habilidades 
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humanas. A resistência é considerada como uma das principais barreiras à transformação e 

crescimento organizacional, conforme afirmam Caldas e Hernandez (2001). 

Para Daft (2003), é natural que as pessoas resistam às mudanças e criem barreiras à 

efetivação das mesmas. Pode-se destacar a ênfase excessiva no controle e meios de redução 

dos gastos gerados pela produção ou pela administração. Outra barreira identificável é a não 

percepção dos benefícios obtidos através dos processos de comunicação e conscientização 

claros e de maneira constante dos impactos que os processos de mudança irão causar aos 

envolvidos e à organização, devendo ser realçados sempre os aspectos positivos aos 

negativos, evitando as incertezas que poderão surgir ao longo do processo. A falta de 

coordenação e cooperação, que resultam em fragmentação e conflito organizacionais, também 

é uma barreira presenciável nas organizações. Finalmente, o receio dos envolvidos da perda 

de poder ou mesmo frente ao possível desemprego, devendo estes ser eliminados 

rapidamente, permitindo e estimulando o envolvimento das pessoas diretamente nos 

processos.  

Desse modo, percebe-se que no ambiente organizacional a resistência está mais presente 

na cultura conservadora que estas carregam. Chaves, Marques e Dias (2005) explicam que a 

resistência é um meio de preservação importante, permitindo a continuidade de 

personalidades, instituições, civilizações e culturas. Para Judson (1980) as pressões da 

organização e das pessoas, associadas às características de personalidade individual, são 

definidoras das reações individuais frente aos processos de mudança, conforme apresentado 

na Figura 17:  
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Atitude subsequente diante de mudanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Atitudes, pressões da organização e comportamento relativos à mudança 
Figura 17. Atitudes, pressões da organização e comportamento relativos à mudança 
Fonte: Judson (1980, p. 77). 

 

Lobos (1979) amplia o conceito de Judson (1980), apresentando as possíveis causas de 

resistência em dois ambientes, individual e organizacional: 

a) individual: as pessoas buscam individualmente pelo equilíbrio psicológico, mantêm 

o costume do comportamento, modificados mediante incentivos oriundos de 

reconhecimento, possuindo objetivos prefixados. As forças que atuam sobre a 

personalidade das pessoas são: homeostase, hábito, prioridade, percepção seletiva e 

retenção, dependência, superego, autoconfiança, insegurança e regressão; e  

b)  grupal ou organizacional: a resistência é identificada nos acúmulos de normas 

administrativas, interesses prefixados do grupo e como proteção à homeostase.  

ATITUDE SUBSEQUENTE DIANTE DE MUDANÇAS 

COMPORTAMENTO REAL 

Características individuais de 
personalidade 

Pressões da organização e do grupo 

DESEJO DE AGIR DE CERTA MANEIRA 

ATITUDE INICIAL COM RESPEITO A UMA MUDANÇA EM PARTICULAR 

 Apreensões e esperanças específicas relativas à mudança; 
 Modo pelo qual a mudança é implantada. 

 

 Sentimentos predispostos a respeito de 

qualquer mudança;  

 Insegurança pessoal. 

 Crenças e normas culturais; 
 Confiança na gerência, sindicatos e 

grupos de trabalho; 
 Acontecimentos históricos relevantes. 



73 
 

  

Para Lobos (1979) e Nogueira (1991), as causas de resistência apresentadas no nível 

individual ou grupal não são divergentes, mas sim complementares. Assim, o autor elenca que 

a personalidade do grupo e o ambiente da organização são tidos como formas de resistência 

individual. Já Kilimnik (1998) ressalta que a resistência é identificada em dois tipos: o 

individualismo excessivo e a defesa dos direitos por parte dos empregados. Assim, a análise 

da resistência individual ou coletiva se expressa através da vontade, às vezes inconsciente e 

pelas necessidades de sobrevivência ao processo de mudança, respectivamente.  

Kilimnik (1998) ainda reforça que a culpa não é somente das organizações nos 

processos geradores da resistência nas pessoas, deve-se avaliar também a cultura proveniente 

da formação familiar e o ambiente ao qual este está inserido fora da empresa. Por outro lado, 

Lima (1995) afirma que o ambiente organizacional pode ser um facilitador ou desencadeador 

de estratégias de defesa frente às pressões exercidas pela organização, mas as pressões 

individuais e grupais podem ser mais fortes. Por pertencerem a um grupo, as atitudes das 

pessoas são direcionadas a se fazerem pertencer ao grupo, buscando deste, reconhecimento e 

aceitação do grupo do que aos controles hierárquicos, salários e promoções oferecidas pela 

organização. 

Kanter (1985) complementa afirmando que são identificáveis vários tipos de resistência, 

além das já relatadas, que merecem atenção dos agentes de mudança, como: perda de controle 

(as pessoas devem perceber que a mudança está sendo feita para as pessoas, não pelas 

pessoas); perda de face (sentir vergonha pela mudança, tendo esta como a necessidade de se 

corrigir um erro); perda de competência (habilidades e competências que antes eram 

essenciais tendem a se tornar obsoletas após a mudança); cronograma fraco (a comunicação 

sobre os processos envolvendo a mudança é falho, gerando excesso de trabalho e falta de 

apoio por parte da gestão). 
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Colaborando com a percepção de Judson (1980), Baron e Greenberg (1999) apresentam 

um modelo de análise dos fatores desencadeadores de barreiras de resistência à mudança, 

destacando os principais fatores do âmbito individual como organizacional, conforme Figura 

18.  

Principais barreiras de resistência à mudança 
Barreiras individuais Insegurança econômica. 

Medo do desconhecido. 
Ameaça ao convívio social. 
Hábito. 
Dificuldade em reconhecer a necessidade de mudança. 

Barreiras organizacionais Inércia estrutural. 
Inércia do grupo. 
Ameaça ao poder existente. 
Experiência anterior de mudança malsucedida. 

Figura 18. Principais barreiras de resistência à mudança  
Fonte: Baron e Greenberg (1999, p. 599). 

 

O modelo de Baron e Greenberg (1999), apresentado na Figura 18 analisa as barreiras 

individuais: 

a) insegurança econômica: as mudanças no trabalho podem modificar a qualidade de 

vida das pessoas, através de demissões ou redução salarial; 

b) medo do desconhecido: as pessoas precisam se sentir estáveis para produzir com 

maior qualidade, beneficiando o grupo e os resultados esperados pela empresa. Essa 

situação gera o receio por algo que está acontecendo, porém não explicitado, seja 

pelas ilusões sobre o que pode vir a ter ou acontecer;  

c) ameaças ao convívio social ou relacionamento social: deve-se ter a integridade do 

grupo para que seja gerado um vínculo de grupo, a identidade e o reconhecimento 

do valor social no sentimento de pertença do grupo. Quando ameaçados, tendem a 

gerar atos de resistência à mudança;  

d) hábito: novos estilos são desejosos nos processos de mudança. A mudança do status 

quo, em função do desconforto que causa, gera a resistência à mudança se recusando 

a aceitar um novo aprendizado; e 
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e) dificuldade em reconhecer a necessidade de mudança: o bloqueio no processo de 

comunicação restringe a percepção da mudança. A falta de informação pode 

estimular ideias negativas e indisposição à mudança. 

O modelo de Baron e Greenberg (1999) analisa, também, as barreiras organizacionais à 

mudança:  

a) inércia estrutural: ambientes em que se sobrepõe a normalização de ações, processos 

e funções às possibilidades de mudanças e redefinição de estratégias. Assim, os 

empregados são treinados a desenvolver suas funções específicas, o que tende a 

direcionar a organização à inércia estrutural; 

b) inércia do grupo: as pessoas se organizam de maneira a impedir ações das pessoas 

que possam contribuir em mudanças organizacionais; 

c) ameaça diante do poder existente: as relações de poder são bem definidas em função 

da hierarquia de cargos e funções; e 

d) experiência anterior de mudança malsucedida: um ato de defesa do indivíduo em 

função de experiências desagradáveis, geradoras de insucesso e frustração. 

A consolidação dos modelos de Baron e Greenberg (1999) e Judson (1980) contribui na 

identificação nítida das restrições individuais, de forma consciente ou inconsciente, somada às 

questões voltadas às organizações, o que caracteriza o comportamento assumido pelas pessoas 

mediante a mudança. Entender tais posturas em relação à mudança organizacional permite 

identificar os fatores impactantes, diretamente, nos processos de desempenho organizacional. 

Dessa forma, a mudança nem sempre é interpretada como a solução dos problemas 

pelos colaboradores, alguns deles consideram as mudanças ruins, pois temem que a zona de 

conforto no qual se encontram atualmente seja modificada, não visualizando a mudança como 

oportunidade de melhoria no desempenho dos trabalhos ou carreira. Kaufman (1971), afirma 

que “em síntese, não estou dizendo que a mudança organizacional seja invariavelmente boa 
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ou ruim, progressista ou conservadora, benéfica ou prejudicial. Ela pode tomar qualquer das 

direções em qualquer situação dada”. 

Sendo assim, o tema resistência a mudanças vai ganhando destaque e, a partir desse 

objeto, vão surgindo vários modelos ou estratégias para evitá-la. Para Hernandez e Caldas 

(2001), é importante avaliar esses modelos, o que fez com que os mesmos levantassem uma 

discussão sobre os modelos predominantes de resistência à mudança, criticando os 

pressupostos (difundidos sem sustentação) apresentados pelas empresas. Desse modo, os 

autores elaboraram um modelo de sete estágios da resistência construído sobre diversos 

pressupostos discutíveis, tendo a resistência sido classificada como: a) uma circunstância 

inevitável; b) nociva à organização; c) um comportamento natural dos seres humanos; d) um 

comportamento exibido exclusivamente por empregados; e) um fenômeno massificado. Em 

paralelo, são apresentados contrapressupostos a cada premissa clássica em destaque. Na 

Figura 19 pode-se visualizar o processo de percepção individual durante o processo de 

mudança, abrangendo desde a exposição ao estímulo até a adoção de um comportamento 

específico. 

Pressupostos Contrapressupostos 
A resistência à mudança é um “fato da 
vida” e deve acontecer durante qualquer 
intervenção organizacional. 

 A resistência é escassa/somente acontecerá em circunstâncias 
excepcionais. 

 Ao tentar preveni-la, os agentes de mudança acabam 
contribuindo para sua ocorrência ou agravamento. 

 A resistência é um comportamento alardeado pelos detentores 
de poder e pelos agentes de mudança quando são desafiados 
em seus privilégios ou ações. 

A resistência à mudança é maléfica aos 
esforços de mudança organizacional. 

 A resistência é um fenômeno saudável e contributivo. 
 A resistência é usada como uma desculpa para processos de 

mudança fracassados ou inadequadamente desenhados.  
Os seres humanos são naturalmente 
resistentes à mudança. 

 Os seres humanos resistem à perda, mas desejam a mudança: 
tal necessidade tipicamente se sobrepõe ao medo do 
desconhecido. 

Os empregados são os atores 
organizacionais com maior probabilidade 
de resistir à mudança. 

 A resistência – quando ocorre – pode acontecer entre os 
gestores, agentes de mudança e empregados (derivado da 
proposição original de Lewin). 

A resistência à mudança é um fenômeno 
grupal/coletivo. 

 A resistência é tanto individual quanto coletiva – a resistência 
vai variar de uma pessoa para outra, em função de muitos 
fatores situacionais e de percepção. 

Figura 19. Pressupostos clássicos sobre a mudança e possíveis contra pressupostos 
Fonte: Hernandez e Caldas (2001, p. 37). 
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Essa metodologia foi intitulada pelos autores como o novo “Modelo de Resistência 

Individual à Mudança”, afirmando que este modelo é uma ferramenta bastante útil frente às 

limitações dos modelos clássicos e de grande contribuição na superação da resistência em 

processo de mudança. Segundo Hernandez e Caldas (2001), a resistência à mudança pelo fator 

humano é um ponto que deve ser trabalhado com cuidado para garantir o sucesso nos 

resultados do processo de mudança, pois a efetividade da mudança só será alcançada a partir 

do comprometimento de toda a hierarquia organizacional e, a partir desta, minimizar a 

distância entre o planejado e o realizado nas ações pertinentes às mudanças.  

Segundo Wood (2008), a mudança organizacional é a resposta para a introdução de 

modificações planejadas, principalmente pela necessidade de adaptação ao meio. Fischer 

(2002, p. 154) acrescenta que o desafio de mudar uma organização não se resolve apenas com 

a percepção da necessidade de mudar, mas envolve o desafio da escolha do modelo certo de 

mudança a ser adotado. Porém, deve-se estar atento às ações que podem influenciar 

negativamente o processo de implantação da mudança, como a resistência e a falta de 

planejamento estratégico assertivo (Motta, 1997). 

 

 

2.4.3 Reação às mudanças: o paradoxo entre resiliência e resistência  

 

Seja ao programar mudanças ou inovações, a resistência é sempre uma constante. 

Hernandez e Caldas (2001) afirmam que vários estudos acadêmicos apontam a resistência 

como uma das principais barreiras à mudança. Entretanto, Cabral e Brustolin (2010), 

enfatizam que: “[...] não há nada de errado em resistir à mudança, pelo contrário, a resistência 

é uma resposta saudável e natural a expectativas quebradas” (p. 287), mas os autores 
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complementam que desde que não causem problemas, pois existem pessoas com baixo grau 

de resiliência.  

A resiliência é uma palavra incomum ao meio organizacional. Cabral e Brustolin (2010) 

a definem como “[...] uma característica comum entre as pessoas que costumam responder de 

forma satisfatória e saudavelmente aos processos de mudança e de incertezas ao longo da 

vida” (p. 286). São pessoas que sentem medo e apreensões frente à mudança, mas que 

conseguem perpetuar produtividade, qualidade e competência – características pertinentes ao 

processo de mudança. As autoras ainda complementam que a resiliência é vista também como 

a capacidade de manter e/ou recuperar o comportamento das pessoas quando estão expostas 

aos estresses da mudança. De acordo com Conner (1992), resiliência se refere à capacidade de 

absorver altos níveis de mudança com mínima alteração no comportamento. Desse modo, as 

ações de resiliência são orientadas pelos gestores para a oportunidade, promovendo maior 

abertura ao aprendizado e aos valores construtivos. 

Segundo Hampton (1990) e Davis e Newstron (2001), a mudança é tida como “um bem 

necessário” para a sobrevivência das organizações no mercado competitivo. Entretanto, 

devem ser acompanhadas com cautela, uma vez que as mudanças produzem reações 

diferentes em cada indivíduo envolvido no processo, direta ou indiretamente. Tais reações 

podem variar da adesão imediata à proposta de mudança (resiliência), à resistência completa a 

qualquer tipo de mudança. Os fatores impactantes das reações à mudança envolvem desde a 

alteração do poder e a hierarquia organizacional a questões relacionadas ao indivíduo, como a 

necessidade de novas competências e habilidades para o trabalho, e até mesmo a maturidade 

de perceber seu trabalho de uma nova forma. 

Desse modo, as reações de resistência são mais enfáticas que as de resiliência nos 

processos de mudança organizacional. Para Motta (1999, p. 14), a “mudança é um ônus, pois 

requer que a pessoa reveja sua maneira de pensar, agir, comunicar, se interrelacionar e criar 
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significados para a sua própria vida”. De acordo com Costa, Vieira e Rodrigues (2010), os 

comportamentos individuais ou coletivos são associados a fatores de natureza diversa, que 

podem levar à resistência ou à resiliência dos envolvidos. Os fatores mais evidentes são: a 

percepção da cultura e da identidade organizacional, que é desenhada pela gestão aos 

envolvidos; ações provenientes de métodos e comportamentos envolvendo atos de liderança, e 

os relacionados a atitudes amplas dos colaboradores em face da empresa.  

Segundo Robbins (1999), tanto a resiliência como a resistência organizacional estão 

direcionadas aos aspectos globais, abrangendo a totalidade dos envolvidos na organização. 

Relaciona-se à inércia estrutural e do grupo juntamente com as percepções de ameaça e 

crescimento advindas da mudança. Para Pereira (1995, p. 116), a resistência é uma 

característica comum às pessoas envolvidas com as mudanças ou com as perdas que elas 

proporcionam e afirma:  

 a estabilidade é conhecida, não traz surpresas, não ameaça. A mudança traz o 
inesperado, a surpresa, o desafio, o movimento. Mesmo quando a expectativa da 
mudança é favorável, quem nos garante, a priori, que ela seguirá os caminhos 
traçados? Daí a angústia, o medo e a fuga (Pereira,1995, p. 116). 

 
A mudança é vista como um jogo de forças, a favor ou contra, conforme apontam 

Weaver e Farrell (2001). Desse modo, todas as ações, de maneira excessiva, envolvendo 

comportamentos de resistência ou de resiliência devem ser acompanhadas pelos agentes de 

mudança. Massahiro Takuzato, vice-presidente da Niplan Engenharia, em entrevista à revista 

Valor e Carreira (mar. 2014, p. 14), afirma que medidas de contenção ou estímulo devem ser 

tomadas sempre pensando no coletivo e envolvendo as pessoas, para que não haja uma 

frustração de expectativas. Ainda complementa que, no processo de mudança, é preciso 

pensar naqueles que precisaram sair, mas, acima de tudo, nos que ficaram. Devem ser 

planejadas ações motivadoras para que os colaboradores não se sintam receosos com os 

processos de mudança e percebam que a mudança produzirá resultados positivos. O 

colaborador deve estar ciente de todos os problemas que norteiam a organização, e a 
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transparência, neste caso, é uma grande aliada neste processo que tende a ser traumático e 

temido pela maioria das pessoas, dificultando a aceitação e gerando resistência. 

Segundo Kotter (1997), muitos gestores ainda subestimam os impactos advindos das 

diversas formas de reação das pessoas à mudança organizacional e como podem influenciar 

positivamente indivíduos ou grupos específicos, durante uma mudança. Assim, faz-se 

importante acompanhar tais reações, revertendo o quadro de resistência a processos de 

aceitação e colaboração, uma vez que as pessoas são os agentes condutores do sucesso dos 

resultados esperados pela mudança (Paschoal, Torres, & Porto, 2010). Assim, deve-se ter um 

vínculo de grupo, de identidade e o reconhecimento pelo sentido de pertencimento, quando as 

pessoas se sentem ameaçados, geram resistência à mudança. Dessa forma, as mudanças 

organizacionais precisam observar a integridade dos grupos e das amizades, enquanto valor 

social e de recompensas, para que ela seja bem-sucedida (Baron & Greenberg, 1999).  

Nessa percepção, Judson (1969) contribui afirmando que o processo de resiliência à 

mudança somente irá acontecer quando os envolvidos identificam vantagens pessoais, 

percebendo seus desejos e necessidades podem ser atendidos e/ou realizados, e, deste modo, 

depositam esperanças nos resultados da mudança. Independente da identificação de pequenos 

conflitos entre as necessidades individuais e as necessidades organizacionais, pessoas tendem 

a aceitar essa mudança, uma vez que aceitar exigirá menos esforço que resistir. “Se a 

mudança é necessária ao progresso, a resistência é o seu impedimento, e, como tal, deve ser 

ultrapassada”, conforme afirma Motta (1997, p. 190). Wagner III e Hollenbeck (2006) 

corroboram com o pensamento de Motta (1997) ao explicarem que efetivar qualquer mudança 

exige tanto a identificação e superação das atitudes de resistência como os possíveis geradores 

de incentivo e fortalecimento por parte das fontes de apoio.  

Hernandez e Caldas (2001) e Cabral e Brustolin (2010) trazem perspectivas diferentes 

quanto ao comportamento das pessoas frente à mudança. Entretanto, os autores não deixam de 
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destacar a importância de se olhar para as pessoas no aspecto individual, de forma a facilitar a 

construção de estratégias mais consistentes. Toda organização gostaria de ter o 

comportamento resiliente de seus colaboradores em qualquer processo de mudança. Todavia, 

para se conseguir isso é necessário um ambiente estruturado e atribuir relevância no combate 

às causas da resistência e não às suas consequências. 

Assim, todo processo de mudança tende a gerar insegurança aos envolvidos, mas 

também representa uma grande oportunidade de crescimento e aprendizagem, tudo dependerá 

de como os processos envolvendo as mudanças serão conduzidos e aceitos pelos envolvidos 

nos processos.  

 

2.5 Estruturas organizacionais 

 

Segundo Vasconcellos (1989), estrutura é o arranjo construtivo de uma organização, ou 

seja, o meio pelo qual estão integrados os elementos componentes da empresa. Assim também 

como o meio pelo qual as pessoas identificam a hierarquia e reconhecem a autoridade. 

Oliveira (2000) acrescenta que a estrutura organizacional também é um conjunto ordenado de 

responsabilidades, de comunicações bem-sucedidas e de decisões dentro dos departamentos 

alocados na empresa. Maximiano (1986) corrobora com Oliveira (2000) explicando que, para 

juntar todas as tarefas especializadas, é necessário estabelecer uma rede de relações entre as 

pessoas de forma individual ou coletiva, e permitir que seus trabalhos sejam coordenados e 

coerentes com os resultados esperados.  

As estruturas organizacionais referem-se à maneira como a empresa se organiza. 
Definem como as atividades de uma organização são realizadas, organizadas e 
controladas. As organizações possuem estruturas diferentes que por meio de sua 
cultura vão influenciar as atitudes e os comportamentos das pessoas que nelas 
trabalham. A resistência ou não à mudança é influenciada pelo tipo de estrutura que a 
empresa tem. (VASCONCELLOS, 1989, p. 3). 
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Dessa forma, a gestão da estrutura organizacional deve se concentrar na cadeia de valor 

horizontal dos negócios, na qual estão as pessoas, assim como na gestão da cadeia de valor 

vertical, na qual se encontra o segmento de atuação da empresa. Segundo Martins (1993), o 

desempenho da organização ocorre por meio do resultado oriundo entre a estratégia, o 

contexto organizacional e o comportamento individual. Mudanças nas estruturas da 

organização ocorrem quando se modificam os componentes da estrutura, abrangendo a 

divisão do trabalho, extinção ou criação de departamentos, distribuição de poderes, escolhas 

das ferramentas de coordenação, delineamento das fronteiras da organização e redes de 

relacionamentos pessoais informais. Assim, Vasconcellos (1989, p. 3) amplia o conceito de 

estrutura organizacional e o associa aos processos de mudança e resistência. 

 

2.5.1 Estruturas organizacionais em mudança 

 

Diante da conceituação sobre estrutura organizacional, Hall (2004) enfatiza que a 

estrutura organizacional está dividida em três funções básicas e distintas, a saber:  

a) tenciona realizar produtos organizacionais e atingir resultados almejados pelos 

gestores;  

b) acompanhar e coordenar, por meio de normas e regulamentos, os processos de 

resistência e de influência das variações individuais sobre a organização, buscando a 

conformidade e estimulando processos de participação;  

c) determinar a hierarquia de poder em virtude da análise de função. 

Robbins (2005) acrescenta que a organização é um arranjo sistemático, ou seja, possui 

um propósito distinto, assim, sua estrutura é formal e definidora das relações entre seus 

membros e departamentos, compartilham de um propósito comum e garantindo o foco e 

resultados da organização. Desse modo, a estrutura é distribuída a fim de facilitar a 
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disseminação do conhecimento para que as ações coletivas sejam mais eficientes do que 

indivíduos trabalhando distintamente. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para que esta 

estrutura seja eficiente, faz-se necessário uma combinação de informações entre 

colaboradores, mercado e coordenação hierárquica, para que seja gerado o conhecimento. 

Este é primeiramente encontrado de forma tácita, ou seja, aquele que o indivíduo adquiriu ao 

longo da vida e que é de conhecimento apenas dele, e a posteriori explícito, ou seja, um 

conhecimento simples, claro e formalizado através de registros.  

Desse modo, pessoas são tidas como a base de desenvolvimento de qualquer projeto 

bem-sucedido, uma vez que carregam o conhecimento consigo, logo, seu envolvimento 

efetivo nos processos se torna essencial, garantindo assim a permanência da organização no 

mercado. Robbins (2005) faz então um paralelo entre a velha e a nova forma de gestão 

organização, frente ao novo papel da estrutura da organização no mercado e a valorização da 

participação dos envolvidos nos processos de mudança, enfatizando a importância e a 

incidência das ações provenientes das novas formas de organização a fim de acompanhar o 

crescimento e desenvolvimento global, conforme a Figura 20. 

Velha organização Nova organização 
Fronteiras nacionais limitam a competição. As fronteiras nacionais são quase insignificantes na 

definição dos limites de operação de uma organização. 
Empregos estáveis. Cargos temporários. 
Mão de obra relativamente homogênea. Mão de obra diversificada. 
A qualidade é uma reflexão tardia. O aprimoramento contínuo e a satisfação do cliente são 

essenciais. 
As grandes corporações fornecem segurança no 
emprego. 

As grandes corporações estão reduzindo drasticamente o 
número de funcionários. 

Se não quebrou, não conserte. Redesenhe todos os processos. 
Disperse os riscos pela participação em múltiplos 
negócios. 

Concentre-se em competências essenciais. 

A hierarquia proporciona eficiência e controle. Desmantele a hierarquia para aumentar a flexibilidade. 
Jornadas de trabalho definidas, como de 9 às 18 h. Os expedientes não possuem nenhum limite de tempo. 
O trabalho é definido pelos cargos. O trabalho é definido em termos das tarefas a serem 

realizadas. 
O pagamento é estável e relacionado ao tempo de 
serviço e nível do cargo. 

O pagamento é flexível e de ampla faixa. 

Os gerentes tomam decisões sozinhos. Os funcionários participam das decisões. 
A tomada de decisão é motivada pelo utilitarismo. Os critérios de decisão são ampliados para incluir 

direitos e justiça. 

Figura 20. A organização em transformação 
Fonte: Adaptado de Robbins (2005). 
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Segundo Robbins (2005), para que todo modelo de mudança aconteça de forma 

harmônica, a estrutura organizacional deve ser analisada a partir de uma visão holística do 

ambiente em que esta se encontra. Após comparação feita pelo autor entre a velha estrutura 

organizacional e a nova organização, é perceptível que os métodos, assim como os 

procedimentos, evoluíram de acordo com o tempo e as exigências do mercado, transformando 

um modelo mecanicista em um modelo mais flexível, voltado para a aprendizagem. 

Se a estrutura de uma organização for desenvolvida mediante a separação das atividades 

direcionadas a tarefas mais operacionais e mecânicas, normalmente estas tenderão a ser 

burocráticas e controladas. Se, porém, outras têm tarefas mais complexas, o gerenciamento 

deve ser diferente, bem mais consultivo, afirma Hofstede (2013). 

De acordo com Drucker (2002), para que o processo de alteração da estrutura 

organizacional seja pertinente e aceito pelo grupo, é necessário envolver nos processos as 

seguintes variáveis: análise do desenvolvimento das atividades executadas, análise das 

decisões pertinentes a cada departamento e, por fim, análise das relações pessoais e grupais 

dentro das organizações. O autor ainda afirma que modificar normas, responsabilidades e 

procedimentos podem ser uma maneira efetiva de gerenciar ações de mudança.  

Hampton (1983), numa síntese de natureza contingencial, complementa que uma 

dificuldade enfrentada pelos gestores, atualmente, está no fato de a autoridade ganhar 

autonomia em relação “à informação e à competência”. Tal fato se justifica pela volatilidade 

da mudança ocasionada pelo ambiente, dificultando o acompanhamento das ações dos 

gestores na mesma intensidade, inibindo a implantação das mudanças em todos os setores da 

empresa em tempo hábil. Diante desta perspectiva, os gestores têm sido impulsionados a 

buscar um equilíbrio entre autoridade, informação e competência dentro dos processos de 

centralização e descentralização em que se encontram inseridos. Assim, regulamentos e 

procedimentos são criados como facilitadores na gestão das contingências enfrentadas pelas 
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atuais organizações, podendo ser construídos de processos formais e rígidos assim como mais 

flexíveis e dinâmicos. Pois, ao contrário das edificações, as estruturas encontram-se em 

movimento e o que será medido é o valor entregue no resultado final. 

 

2.5.2 Modelos de desenvolvimento organizacional 

 

Atualmente, as organizações estão sendo confrontado com diversas formas de 

mudanças, tais como avanços tecnológicos, aumento da comunicação eletrônica em 

substituição a pessoal, processos de fusões e aquisições, novas políticas de gestão e 

procedimentos, reorganizações. De acordo com Fahey e Randall (1996), a fim de conquistar e 

manterem-se no mercado global, as organizações estão sendo pressionadas a reduzir custos, 

melhorar a qualidade de produtos e serviços, aumentar a produtividade e inovar. Desta forma, 

os autores afirmam que a gestão estratégica deve estar atenta às divergências de demandas do 

presente e às exigências do futuro. Para atender a tais necessidades, deve-se dar foco à 

mudança do ambiente externo e interno e à forma como a empresa interliga estratégia e 

organização. 

Portanto, associa-se o Desenvolvimento Organizacional (DO) à resposta da organização 

frente aos processos de mudanças, uma vez que este se destina à mudança de atitudes, valores, 

comportamentos e estrutura da organização, adequando-se às novas conjunturas, mercados, 

tecnologias, problemas e desafios que surgem constantemente. Por meio do DO evidenciam-

se os processos ocorrentes nos ambientes interno e externo, a percepção e decisão do que 

precisa ser mudado e a intervenção necessária para provocar a mudança. Agindo assim, como 

um facilitador da eficácia da organização, se torna perfeitamente adaptável às mudanças e 

concilia as necessidades humanas fundamentais aos resultados almejados pela organização. O 
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DO aponta para a necessidade da participação constante, aberta e não manipulada das pessoas 

envolvidas no processo, reconhecendo o valor das mesmas para o sucesso da mudança.  

O DO contribui para verificação da necessidade em se fazer modificações na estrutura 

de organizações formais, seguida de transformações comportamentais. Para atender nesta 

necessidade, identificam-se na literatura modelos de DO relacionados com ambas as 

alterações. Os modelos direcionados às alterações estruturais, normalmente, incidem sobre a 

situação ou ambiente de trabalho de uma pessoa, ou sobre a estrutura ou tecnologia adotada 

pela organização. Os principais tipos de alterações estruturais são: 

a) mudanças nos métodos de operação;  

b) mudanças nos produtos;  

c) mudanças na organização;  

d) mudanças no ambiente de trabalho.  

Já os modelos de DO ligados às alterações comportamentais tendem a incentivar maior 

participação e comunicação dentro da organização. Os principais tipos de alterações 

comportamentais são: 

a) desenvolvimento de equipes; 

b) suprimento de informações adicionais;  

c) reuniões de confrontação;  

d) tratamento de conflito grupal.  

Desse modo, percebe-se que o DO não se aplica somente a mudanças em estruturas de 

processos, métricas e melhores práticas, é também incorporado aos valores, à prática gerencial 

e às experiências de negócio, a fim de aperfeiçoar continuamente a arquitetura e o 

desempenho geral da organização. Assim, faz-se necessário entender os dois modelos de 

gestão pertinente ao estudo desta dissertação, o modelo burocrático e o modelo de 

aprendizagem organizacional de gestão. 
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2.5.3 O modelo burocrático de organização 

 

As organizações, sejam elas privadas ou públicas, têm metas a serem alcançadas. No 

entanto, o constante crescimento da especialização, surgimento de novos departamentos e, 

consequentemente, novos níveis hierárquicos mais rígidos, normas e regulamentos tendem a 

estimular possíveis distorções que podem colocar em risco os objetivos e resultados 

organizacionais. Assim, segundo Motta e Pereira (2004, p. 2), 

as organizações têm um papel essencial na formação da personalidade do homem 
moderno. A medida crescente em que as organizações contribuem para a definição da 
personalidade de um indivíduo e condicionam seu comportamento tem sido motivo de 
interesse e preocupação de muitos estudiosos modernos. (Motta & Pereira, 2004, p. 2). 

 

No início dos processos administrativos as organizações tinham suas ações baseadas na 

burocracia, como forma de gestão eficiente. Dessa forma, muitos pesquisadores dedicaram-se 

ao estudo da burocracia, como, por exemplo, Weber (1978), Motta e Bresser-Pereira (1983). 

Etzioni (1984), Crozier (1981), Merton (1978), e Judge, Robbins e Sobral (2011), como 

alguns autores que apontam as virtudes, características e disfunções desse modelo de gestão. 

Dessa maneira, o conceito básico que sustenta a burocracia é a padronização, para que haja 

coordenação e maior controle nos processos.  

Judge, Robbins e Sobral (2011, p. 477) caracterizam a burocracia como sendo uma das 

tarefas operacionais rotineiras, que feita por meio de especialização, regras e regulamentos 

rigorosamente formalizados. Em geral, essas tarefas são agrupadas em departamentos 

funcionais, com autoridade centralizada, pequena amplitude de controle e processos decisório 

que acompanha a hierarquia organizacional. Weber (1999, p. 145) ainda assevera que a 

burocracia é, 
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a forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se alcança tecnicamente 
o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e 
confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade 
formalmente universal a todas as espécies de tarefas [...] Toda nossa vida cotidiana 
está encaixada nesse quadro [...]. (Weber, 1999, p. 145). 

 

Desse modo, a citação de Weber (1999) é clara quando enfatiza que a burocracia e suas 

ramificações como forma de dominação legítima e racional. O autor ainda aponta que o 

entendimento dos dilemas enfrentados pelas organizações é cada vez mais racionalizado. 

Portanto, a burocracia é percebida em várias organizações pela presença explícita de uma 

hierarquia impositiva, regulamentos rígidos e ambientes de rotina inflexível. Existem algumas 

organizações mais expressivas quanto aos meios burocráticos, destacando-se o militarismo, a 

política, a educação e os negócios. Para Motta e Vasconcelos (2006, p. 130), a burocracia é 

identificada como sendo, 

[...] um sistema que busca organizar, de forma estável e duradoura, a cooperação de 
um grande número de indivíduos, cada qual detendo uma função especializada. 
Separa-se a esfera pessoal, privada e familiar da esfera do trabalho, visto como esfera 
pública de atuação do indivíduo. Nas sociedades tradicionais, normalmente a esfera 
familiar e a esfera trabalho se confundiam, dado o caráter pessoal das relações. Na 
sociedade industrial há uma ruptura destes padrões. (Motta & Vasconcelos, 2006, p. 
130). 

 

Nas definições encontradas na literatura sobre o tema burocracia, encontra-se em 

ressalto seu sentido pejorativo, refletindo a imagem de inflexibilidade, associada a regras e 

procedimentos rígidos. Segundo Motta e Pereira (2004, p. 6), as pessoas visualizam a 

burocracia nas organizações como um processo que impede soluções rápidas e ou eficientes, 

porém, as regras e procedimentos foram criados com intuito de proporcionar uma 

padronização de ações. Daft (2006, p. 33) contribui com este pensamento afirmando que 

quando todos recebem os mesmos tratamentos e seguem as mesmas regras tem-se um ponto 

favorável quanto à eficiência no desenvolvimento de processos em muitas organizações. De 

modo similar, Weber (1999) reforça a essência da burocracia, que deve estar presente na 
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organização eficiente por excelência e, para conseguir esta eficiência, a burocracia deve 

detalhar minuciosa e antecipadamente os procedimentos a serem seguidos pelas pessoas. 

Desse modo, as ações devem estar direcionadas à adequação dos meios aos fins pretendidos, 

empregando o mínimo de esforços para a obtenção de um máximo de resultados (Motta & 

Pereira, 2004, p. 32). 

Desse modo, a administração burocrática veio substituir as formas patrimonialistas de 

gestão, ganhando importância pela previsibilidade e precisão no tratamento das questões 

organizacionais (Pereira, 2006). A partir desse axioma fundamental derivam-se as três 

características principais do modelo burocrático que integram as organizações formais 

constituído por Weber (1999), que são a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo, 

representados na Figura 21, segundo Maximiano (2000, p. 95). 

Formalidade As burocracias são essencialmente sistemas de normas. A figura da autoridade é definida 
pela lei, que tem como objetivo a racionalidade da coerência entre meios e fins. 

Impessoalidade Nas burocracias, os seguidores obedecem à lei. Preceitua a relação entre os membros, a 
organização e ao ambiente externo deve basear-se em funções e linhas de autoridade 
claras. 

Profissionalismo O profissionalismo ideal está baseado em uma hierarquia de competências com base na 
meritocracia. Outro valor do modelo burocrático é a equidade, que dá aos empregados um 
tratamento igualitário por desempenharem tarefas iguais. 

Figura 21. Características basilares no modelo burocrático 
Fonte: Adaptado de Maximiano (2000, p. 95). 

 

Desta forma, além da visão definida das características burocráticas, Weber (1992) 

também corrobora com a abordagem estruturalista, onde analisou a hierarquia de pessoas na 

organização, defendendo os critérios de mérito para contratação e promoção, com papéis 

precisamente definidos para cada cargo, no denominado “Modelo Burocrático”. Chiavenato 

(2003, p. 262) salienta os fatores que favorecem o desenvolvimento da burocracia 

organizacional: na área econômica, por meio da racionalização das transações econômicas, 

eliminando os pagamentos em espécie; o aumento da complexidade das tarefas 

administrativas; maior eficiência da administração burocrática e desenvolvimento 

tecnológico, a necessidade da assertividade.  
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Weber (1999) desenvolveu um “modelo” de organização burocrática no qual ressalta o 

tipo ideal de estrutura da organização com o intuito de avaliar até que ponto uma organização 

é mais ou menos burocratizada. Sobre este modelo, Maximiano (2000, p. 97) crítica a rigidez 

do conceito de tipo ideal: 

[...] é um tipo ideal no qual certas tendências de estruturas concretas são postas em 
evidência pelo fato de terem sido enfatizadas. Nem toda associação formal possuirá o 
conjunto de características incorporadas no tipo ideal de burocracia. O tipo ideal pode 
ser usado como uma medida que nos possibilita determinar em que aspecto particular 
uma organização é burocratizada. O tipo ideal de burocracia pode ser usado como o é 
uma régua de doze polegadas. Não se pode esperar, por exemplo, que todos os objetos 
medidos pela régua tenham exatamente 12 polegadas – alguns terão mais e outros 
menos. (Maximiano, 2000, p. 97). 

 

Assim, a burocracia se sustentava pela eficiência dos processos, cujo objetivo era 

corrigir o desperdício de até então. Pressupôs-se que a padronização dos papéis de forma 

rígida e as tarefas especializadas eram suficientes para se garantir a estabilidade. As estruturas 

burocráticas se sustentavam com ênfase nas normas, leis e regulamentos inflexíveis, 

especialização, hierarquização e impessoalidade nas relações. Portanto, nos processos 

burocráticos em que as ações das pessoas são previsíveis, respeitando e seguindo as 

imposições organizacionais, todas as atividades são estabelecidas e previstas por meio de 

manuais, diretrizes de procedimentos, planos de rotinas de execução e de ocorrências, visando 

à eficiência e efetividade do sistema. 

Dentro desse contexto de análise das consequências previstas da burocracia que 

conduzem as organizações à melhor eficiência dos processos, Bergue (2010) identificou 

também as consequências imprevistas ou indesejadas dos processos, intitulando-as de 

disfunções da burocracia, destacando as principais disfunções: a) internalização e elevado 

apego às normas, decorrente do excesso da importância que as pessoas conferem às normas 

organizacionais, posição que repele mesmo os esforços orientados para a necessária adaptação 

da norma a novas realidades; b) exagerado apego à formalização, regulamentos e rotinas; c) 
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resistência às mudanças, receando possíveis perdas de espaço ou poder; d) despersonalização 

dos relacionamentos, decorrente da acentuada ênfase na impessoalidade das relações 

preconizada pelo modelo burocrático; e) ausência de inovação e conformidade às rotinas; f) 

exibição excessiva de sinais de autoridade, usando-se dos símbolos de status profissional; g) 

dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público; e h) categorização 

padronizada como base do processo de tomada de decisão. 

Identifica-se que as difusões burocráticas surgem nas organizações contemporâneas que 

enfrentam a cada dia novos desafios do mercado competitivo, provocando um desnível de 

desenvolvimento e desempenho nos processos, assim, as organizações tentam desenvolver 

novas técnicas de enfrentamento desses problemas. Nas organizações privadas, identificam-se 

alguns valores implícitos do modelo da burocracia weberiana, como a consolidação da divisão 

de tarefas entre gestores e operacionais. A preocupação exacerbada com a eficiência 

organizacional e a equidade, permitindo um tratamento igualitário aos empregados que 

desempenham tarefas iguais.  

Entretanto, o modelo burocrático também é marcado pela desconfiança geral com 

relação à natureza humana, assim como o controle procedimental de tarefas, e reiteradas 

preocupações com a imparcialidade no tratamento dos empregados e clientes. Desse modo, as 

críticas ao modelo organizacional burocrático são muitas. Lane (1993) afirma que o 

pressuposto da impessoalidade dissimula as reais motivações dos burocratas. Aragão (1997) 

aponta a inadequação de uma análise das estruturas organizacionais a partir do modelo ideal. 

Quanto à eficiência das burocracias, Merton (1949) aponta seus efeitos negativos sobre as 

organizações e outras esferas da vida, disfunções burocráticas. Secchi (2009) aponta o 

impacto da prescrição estrita de tarefas (red tape) sobre a motivação dos empregados, 

resistência às mudanças, e o desvirtuamento de objetivos provocado pela obediência acrítica 

às normas. Motta e Bresser-Pereira (1983), no entanto, asseveram que muitas vezes o 
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problema está nas disfunções do sistema e nos tipos de gestão e não evidentemente no modelo 

burocrático em si.  

Entretanto, o modelo de gestão burocrática apresenta também algumas vantagens 

conforme afirmam Judge, Robbins e Sobral (2011). Os autores ressaltam como algumas 

vantagens à realização de atividades padronizadas, tornando-a mais eficiente; reunir as 

atividades afins em departamentos funcionais trazendo uma economia de escala; a duplicação 

mínima de pessoal e equipamentos fazendo com que os funcionários fiquem mais próximos 

um dos outros. Nesse modelo de gestão, os gestores não precisam ser inovadores na condução 

dos processos, uma vez que as regras e regulamentos substituem as possíveis tomadas de 

decisões. A padronização das tarefas e a alta formalização dos processos exigem que as ações 

de tomada de decisão sejam exclusivamente centralizadas. Outro ponto positivo é a 

preocupação obsessiva com a obediência às regras. A burocracia só é eficiente quando seus 

funcionários enfrentam problemas já conhecidos e para os quais já se tenham estabelecido 

regras programadas de decisão (Judge, Robbins, & Sobral, 2011, p. 479). 

 

2.5.4 O Modelo de organizações de aprendizagem 

 

Modelos estruturais de gestão tradicional, antes caracterizado como burocráticos ou 

autocráticos, têm dado lugar a estruturas mais democráticas e flexíveis de gestão. Estas 

oferecem aos membros integrantes do processo um novo ambiente, marcado por um novo 

estilo mais participativo e cooperativo. Para Fischer (2002), a estrutura de uma organização 

bem direcionada tem o poder de influenciar todo e qualquer processo de mudança ligado à 

imposição do meio onde estão inseridos.  

Bertolin, Zwick e Brito (2012) apresentam a aprendizagem organizacional como um 

campo novo a ser explorado, uma vez que o tema tem se desenvolvido ao longo dos últimos 



93 
 

  

30 anos. Assim, um dos processos estratégicos mais relevantes no modelo de aprendizagem 

organizacional é a construção e transferência de conhecimento a todos os envolvidos no 

alcance dos objetivos almejados. Desse modo, a aprendizagem é apresentada como uma 

ferramenta que visa por melhores resultados nos processos, por meio de estímulos à inovação, 

na geração de novos conhecimentos a partir dos conhecimentos já obtidos e ao estreitamento 

nos relacionamentos internos e externos da organização (CASEY, 2012). Maden (2012) 

salienta ainda a importância da flexibilização nos processos de aprendizagem organizacional 

para êxito nos resultados por meio de estruturas enxutas e no estímulo do trabalho em equipe, 

oferecendo aos envolvidos uma maior autonomia na tomada de decisão e melhores condições 

de trabalho.  

Segundo Fleury e Fleury (1997, p. 19), a “aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma 

mudança perceptível de comportamento”. Isidro-Filho e Guimarães (2010, p. 131) comungam 

da mesma opinião, reforçando a definição de aprendizagem como o “processo de mudança e 

adaptação por meio da aquisição e desenvolvimento de conhecimentos que resulta na solução 

de problemas e na criação de significados compartilhados entre indivíduos e organizações”. 

Outra concepção bastante conhecida da aprendizagem organizacional é a de Argyris e Schön 

(1996), na qual a aprendizagem acontece quando as pessoas se deparam com situações 

problemáticas e começam a questionar as crenças organizacionais, processam as informações 

e as transforma em conhecimento e aprendizagem. Complementando, pode-se destacar Kim 

(1993) que apresenta a aprendizagem organizacional como um aumento da capacidade da 

organização apresentar ações efetivas. Garvin (2002, p. 10) ressalta ainda sobre a não 

concretização precisa da definição do que seria uma organização que aprende. 
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A maioria dos pesquisadores concorda que a aprendizagem é um processo que ocorre 
ao longo do tempo, bem como sua ligação com a aquisição de conhecimentos, uma 
compreensão mais profunda e melhor desempenho. Mas os teóricos organizacionais 
discordam em outros aspectos importantes. Alguns, por exemplo, acreditam que uma 
mudança comportamental seja necessária para a aprendizagem; outros insistem que 
novas formas de pensamento são o bastante. Alguns citam o processamento de 
informações como o mecanismo pelo qual ocorre a aprendizagem; outros propõem os 
insights compartilhados, as rotinas organizacionais e até mesmo a memória. Alguns 
encaram o processo interpretativo como um elemento central para a aprendizagem 
efetiva, enquanto outros se concentram na detecção de correção e erros. E alguns 
acreditam que a aprendizagem organizacional seja comum, enquanto outros acreditam 
que avaliações arbitrárias e falhas sejam a norma. (Garvin, 2002, p. 10). 

 

Garvin (2002, p. 5) ainda realça que “os pesquisadores e autores são parcialmente 

culpados pela concretização da definição de aprendizagem, pois, na maioria das vezes, suas 

discussões sobre as organizações que aprendem foram utópicas e pomposas”. Tal afirmação 

vem ao encontro do proposto por Senge (1990), o qual descreve as organizações como lugares 

“ideais” para a busca de conhecimento coletivo, em que as percepções são compartilhadas e 

os resultados conquistados de acordo com o desejo coletivo. 

[...] onde as pessoas continuamente expandem sua capacidade de criar os resultados 
que verdadeiramente desejam, onde novos e vastos padrões de pensamento são 
alimentados, onde a aspiração coletiva é libertada e onde as pessoas estão sempre 
aprendendo sobre como aprender em conjunto. (Senge, 1990, p. 37). 

 

Assim, a mudança acontecerá sem que se note imediatamente, considerando que a 

dinâmica do mercado está sujeito às próprias diretrizes da evolução humana e de sua 

capacidade de viver em grupo e na sociedade. Garvin (2002, p. 12) ainda complementa que 

“uma organização que aprende é uma organização hábil na criação, aquisição, interpretação, 

transferência e retenção de conhecimento, e também na modificação deliberada desse 

comportamento para refletir novos conhecimentos e insights”. Para o autor, para que 

realmente haja aprendizado, a criatividade deve ser estimulada entre as pessoas, a fim de que 

os mesmos sejam parceiros proativos da gestão, e que os conhecimentos adquiridos sejam 

compartilhados. Assim, o modelo de aprendizagem organizacional veio propor métodos de 
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atuação mais participativos e democráticos frente aos diversos desafios propostos pela 

mudança, inovação e adaptação, requerendo uma maior capacidade de aprendizagem de todos 

os indivíduos que operam nas organizações.  

Garvin (2002) assevera que dentro de todas as atividades executadas pelas pessoas, a do 

aprendizado é a mais natural, uma vez que esta é identificada desde a existência humana. 

Assim, os modelos de aprendizagem ganham um grande valor analítico, uma vez que 

desenvolvem métodos que facilitem o entendimento dos processos que envolvem mudanças 

organizacionais. Fleury e Fleury (2006) contribuem ao afirmarem que para a criação de uma 

cultura de aprendizagem dentro das organizações, as empresas precisam apoiar-se nas pessoas 

que estão na base do processo. Assim, Garvin (2002) assegura que sem indivíduos que 

aprendem não haverá organizações que aprendem.  

Segundo Antonello e Godoy (2010), para que as organizações sobrevivam à volatilidade 

mercadológica no ambiente de negócios, faz-se necessário que as organizações desenvolvam 

métodos que as tornem organizações que aprendem. Corroborando com esta afirmação, 

Abbade (2012) acrescenta que as empresas voltadas para a implantação de processos 

desenvolvidos com foco para aprendizagem organizacional estão preparadas para adaptarem-

se as exigências do mercado, apresentando práticas inovadoras e proporcionando novas 

práticas para crescimento e desenvolvimento organizacional. Choo (2003) assevera sobre a 

necessidade de os gestores criarem mecanismos para estruturar a organização voltada para a 

informação e para o conhecimento. Mano (2010) pondera ainda que a aprendizagem deve 

acontecer no momento propício caso o contrário, tende a ser inútil. Para o autor, os gestores 

devem ter a sensibilidade de identificar e disseminar o conhecimento identificado ou 

construído em ações proativas no momento oportuno.  

Para tanto, Simon (1991) enfatiza que a aprendizagem organizacional deve acontecer de 

duas maneiras: a) quando os membros da organização aprendem, e b) quando ocorre a 



96 
 

  

contratação de pessoas que trazem novos conhecimentos à organização. Assim, observa-se 

que o conhecimento é construído pela experiência de cada pessoa, e são elas as responsáveis 

pela criação de novos conhecimentos. 

Desse modo, Antonello e Godoy (2010) asseguram que a aprendizagem está na ação e 

que uma organização voltada para a aprendizagem deve aprender mais rapidamente que as 

demais, a fim de sobreviver no mercado global. As autoras ainda afirmam que as 

organizações devem se utilizar de sua trajetória histórica, a fim de ampliar o potencial do 

conhecimento coletivo armazenado, uma vez que este é construído pela memória coletiva da 

organização. Entretanto, devem se resguardar de possível resistência no abandono de práticas 

ou procedimentos passados e que não mais agregam valor à nova proposta de aprendizado. 

Nessa visão de ambiente propício à aprendizagem, para que haja sucesso na 

implantação do processo deve-se planejar uma mudança cultural, principalmente nas 

organizações mais resistentes ao processo, visando à colaboração e ao comprometimento de 

toda a estrutura organizacional. Contribuindo com essa visão, Garvin (1993) afirma que para a 

aprendizagem acontecer, o capital intelectual do colaborador deve ser explorado e o 

conhecimento utilizado como recurso estratégico, podendo este ser processado internamente e 

utilizado externamente, garantindo um diferencial competitivo no mercado. Dessa forma, os 

processos de aprendizagem tendem a ser mais demorados na etapa de implantação, uma vez 

que são resultados de estímulos progressivos de uma boa gestão, cheia de atitudes e 

comprometimento de todos envolvidos (Garvin, 1993). 

Desse modo, é atribuído aos gestores o desafio de assegurar o contínuo processo de 

aprendizado dos envolvidos que compõem sua equipe de trabalho, contribuindo para o efetivo 

posicionamento concorrencial da organização junto ao ambiente externo (Abbade, 2012). 

Portanto, faz-se necessário a utilização de métodos inovadores e de troca de paradigmas, 

buscando um modelo de ensino e aprendizagem que possa dar sustentação à gestão de 
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qualquer processo organizacional. Tentando facilitar este processo, dentro do modelo de 

aprendizagem, destacam-se quatro componentes significativos e presentes, na aprendizagem 

das organizações, sendo desenvolvidos por meio de processos: o indivíduo, o grupo, a 

organização e o ambiente externo, conforme representado na Figura 22. 

 

 
Figura 22. Focos da aprendizagem organizacional 
Fonte: Elaborado pela autora com base na literatura. 
 

 

Desse modo, a identificação dos envolvidos no processo de aprendizagem se faz de 

grande valia, uma vez que as ações de aprendizado de toda a organização devem ser 

traduzidas em investimentos que promovam o contínuo processo de aprendizado 

organizacional. Garvin (1993), seguindo as ideias de Choo (2003), afirma que a aprendizagem 

organizacional é um modelo de gestão, no qual as organizações devem desenvolver 

mecanismos que facilitem a criação, aquisição e transferência de conhecimentos. Esses devem 

ser capazes de modificar o comportamento e as ações dos indivíduos, grupos e da organização 

em razão de um comprometimento maior frente ao ambiente externo e de todos os 

stakeholders que a rodeiam.  

Assim, assegurar a mudança do comportamento é essencial já que é frente aos 

indicadores de mudança que se pode perceber se está havendo ou se houve, de fato, algum 
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grau de aprendizado em relação aos aspectos considerados significativos pela organização. 

Segundo Nevis e Dibella (1995), o aprendizado é tido como um fenômeno interno, pois 

permanece dentro da organização, mesmo que seus membros a deixem. Todavia, para que 

este aprendizado não se perca, um sistema de registro de memória do aprendizado ocorrido na 

organização deve acontecer, permitindo uma análise das experiências vividas como 

embasamento para suporte para ações no presente. Dessa maneira, os gestores devem fazer 

uma conexão entre aprendizado e melhoria contínua, reconhecendo a necessidade de 

aprendizado. Diante disso Garvin (2002) questiona: Como reconhecer uma organização que 

realiza a aprendizagem organizacional? O autor sugere uma “prova de fogo” que contemple 

cinco perguntas aos gestores: 

a) A empresa possui uma meta definida de aprendizagem? As organizações que 

aprendem têm clara visão do que é essencial aprender para a sua sobrevivência. 

b) A empresa é receptiva a informações discordantes? Caso a empresa “massacre o 

mensageiro” que lhe traz notícias ruins ou inesperadas, o ambiente é obviamente 

hostil à aprendizagem.  

c) A empresa evita erros repetidos? As organizações de aprendizagem refletem sobre 

suas experiências passadas, compartilhando o conhecimento internamente, no 

intuito de não cometer os mesmos erros.  

d) A empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa-chave? O 

conhecimento tácito necessário às organizações não pode ficar limitado a um 

funcionário, deve ser transformado imediatamente em conhecimento explícito e 

compartilhado.  

e) A empresa age com base naquilo que sabe? As organizações que aprendem não são 

simples repositórios de conhecimento. Está na cultura da organização de 
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aprendizagem utilizar a informação existente para a obtenção de vantagens 

competitivas. 

Essas cinco perguntas orientam os gestores em compreender o significado, os 

princípios, as implicações e os procedimentos, focalizando o processo, como as organizações 

aprendem, e os resultados, como as organizações deveriam aprender. Dessa forma, uma 

organização que aprende é criada a partir de atitudes, compromissos e processos gerenciais 

cuidadosamente cultivados, que se somaram a uma forma lenta e contínua ao longo do tempo. 

Entretanto, a literatura apresenta uma série de aspectos facilitadores e aspectos dificultadores 

da aprendizagem nas organizações, conforme Figura 23.  

Autores Facilitadores Dificultadores 
Fiol e Lyles (1985) 
Morgan (1996) 
 

Estruturas organizacionais flexíveis, 
que despertem a atenção dos 
indivíduos para relações de causa e 
efeito interdepartamentais. 

Estruturas organizacionais 
centralizadas e departamentais. 
 

Kim (1993) 
Schein (1993) 
Argyris e Schön (1996) 
Berthoin Antal, Lenhardt e 
Cannon e Edmondson (2001) 
Edmondson (1999, 2002, 
2008) 
Rosenbrock (2001) 
Starbuck e Hedberg (2001) 

Clima favorável à mudança e 
inovação; desconstrução dos modelos 
mentais vigentes; compartilhamento 
de crenças e percepções; visão 
integrada e sistêmica; eficácia do 
processo de comunicação. 
 

Atitudes defensivas; modelos 
mentais construídos pela 
experiência; dificuldade em 
desaprender; percepções 
dissonantes entre indivíduos e 
grupos; aprendizagem fragmentada; 
reflexão incompleta; processo de 
comunicação truncado e 
incompleto. 

Friedman, Lipshitz e 
Overmeer 
(2001) 
Scherer e Tran (2001) 
 

Tolerância a erros, sem punição; 
julgamento fundamentado em fatos, 
acima de interesses políticos; 
igualitarismo na divisão de poder e 
responsabilidade; comprometimento 
da organização em aprender. 

Sistemas punitivos rigorosos, 
intolerantes ao erro; crenças e 
interesses individuais e de grupos 
específicos (feudos); falta de 
equilíbrio na divisão de poder e 
responsabilidade; falta de 
motivação dos colaboradores para 
aprender. 

Sadler (2001) Líderes com humildade para 
reconhecer limites e admitir a 
necessidade de aprender. 

Lideranças sábias, liberadas de 
aprender. 
 

Figura 23. Aspectos facilitadores e dificultadores da aprendizagem nas organizações 
Fonte: Caldeira e Godoy (2011). 

 

O processo de aprendizagem não é visto apenas como algo que flui naturalmente das 

pessoas ou do ambiente ao qual estão inseridas, existe inúmeros obstáculos que, se não 

trabalhados, podem dificultar ou impedir sua efetivação caso não sejam bem gerenciados. 

Entretanto, Garvin (2002, p. 11) afirma que as “organizações de aprendizagem são 
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constituídas no dia-a-dia pelo difícil detalhamento da prática”. O autor acrescenta ainda que a 

essência da aprendizagem organizacional reside num conjunto de processos que pode ser 

planejado, desenvolvido e conduzido independente dos aspectos dificultadores. Esses 

processos devem ser gerenciados no intuito de potencializar as chances de sucesso, 

aumentando os aspectos facilitadores a partir de processos e procedimentos bem elaborados. 

[...] as organizações que aprendem são construídas a partir dos difíceis detalhes da 
prática. Metáforas arrojadas e grandes temas são bem menos úteis do que o 
conhecimento de como os indivíduos e organizações aprendem diariamente. A chave 
para o sucesso é o controle dos detalhes, juntamente com o domínio dos fatores que 
moldam o comportamento. [Aprendizagem em Ação] mostra aos gerentes como eles 
podem utilizar essa compreensão para criar organizações que aprendem, que 
funcionam. (GARVIN, 2002, p. 13). 

 

Senge (2006, p. 315) finaliza este contexto evidenciando que as organizações que 

aprendem tendem a permitir a participação das decisões em todos os níveis da hierarquia 

organizacional, buscando melhores resultados e maior cumplicidade entre colaboradores e 

organização, expandindo ao máximo a autoridade e o poder dentro da empresa. Caldeira e 

Godoy (2011) complementam reforçando que a aprendizagem organizacional bem 

fundamentada fortalece a estrutura organizacional devido às mudanças estruturais e 

conjunturais da sociedade, as quais estimulam  nas organizações a flexibilidade, a inovação, a 

agressividade e a competitividade, ações exigidas das organizações contemporâneas estarem 

em constante processo de mudança. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa adotada para o levantamento dos 

dados. De acordo com Malhotra (2001), a concepção do problema é o direcionamento para 

concretização do projeto idealizado, preparando as bases e especificando os detalhes para a 

obtenção dos dados necessários, aos quais serão analisados com o objetivo de resolver o 

problema em questão. Segundo Gil (2009m p. 19), “a ciência dispõe de um conjunto de 

métodos capazes de proporcionar o planejamento de observações e experimentos e a análise e 

interpretação de seus resultados”. 

Serão descritos os aspectos relacionados à caracterização da pesquisa, apresentação da 

unidade de análise, os critérios de seleção da amostra, os procedimentos utilizados no 

levantamento dos dados coletados e os procedimentos para análise dos dados. 

 

3.1  Caracterização da pesquisa  

 

A escolha do tipo de pesquisa utilizada deve ser coerente com os problemas de pesquisa 

a serem resolvidos. Segundo Malhotra (2001), para que a investigação seja bem-sucedida é 

necessário que o problema de pesquisa seja pertinente e claro. Para que se pudesse entender 

como a mudança de gestão organizacional impactou a gestão de uma IES do Sistema S, faz-se 

necessário, primeiramente, caracterizar a mudança ocorrida. 

Para a caracterização da pesquisa buscou-se como referência a classificação proposta 

por Gil (1994), sendo possível classificá-la quanto aos meios e fins. Quanto aos fins, esta 

pesquisa classifica-se como sendo de caráter descritivo. De acordo com Gil (1995), os estudos 

descritivos são aqueles que também podem descobrir a existência de associações entre 

variáveis. Malhotra (2001) complementa a afirmação de Gil (1995) assegurando que pesquisa 
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descritiva tem como objetivo principal a descrição de algo – normalmente características ou 

funções de mercado; é marcada pela formulação previa de hipóteses específicas e não 

determina relações de causa e efeito. 

No que se refere aos meios, optou-se pela pesquisa documental e pesquisa de campo por 

meio de estudo de caso. Figueiredo (2007, p. 103) assevera sobre a importância da pesquisa 

de campo: 

A pesquisa de campo é desenvolvida basicamente por meio de entrevistas com 
informantes a fim de captar explicações e interpretações a respeito do que ocorre no 
grupo, estas valorizam ainda o aprofundamento das questões propostas e como 
consequência seu planejamento apresenta maior flexibilidade, podendo ocasionar uma 
reformulação de seus objetivos ao longo da pesquisa. (Figueiredo, 2007, p. 103). 

 

O desenvolvimento desta pesquisa contou também com a utilização do método de 

estudo de caso. Segundo Yin (2005, p. 20), o método do estudo de caso é indicado “quando 

uma pesquisa se relaciona com fatos contemporâneos e o pesquisador possui pouco controle 

sobre os acontecimentos”. Ainda segundo o mesmo autor (2005, p. 27), a escolha se justifica, 

pois “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes”. Godoy 

(1995) complementa, afirmando que o estudo de caso visa a analisar em profundidade 

determinada empresa ou evento no contexto da vida real. 

A pesquisa qualitativa apresenta dados descritivos através de diálogos interativos entre 

o pesquisador e os teóricos citados nesse estudo. Segundo Silva & Silva (2001), a pesquisa 

qualitativa visa a entender um fenômeno específico em profundidade, trabalhando com 

descrições, comparações e interpretações a partir de uma relação dialética entre o mundo real 

e o pesquisador. A pesquisa qualitativa apresenta uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
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dados e o pesquisador é o instrumento-chave (Silva & Silva, p. 21). De acordo com Gil (1995, 

p. 133), 

a análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados 
coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e aos pressupostos 
teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo 
como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização 
desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. A redução dos dados consiste 
em um processo de seleção, simplificação, abstração e transformação dos dados 
originais provenientes das observações de campo. A categorização consiste na 
organização dos dados de forma que o pesquisado consiga decidir e concluir a partir 
deles. A interpretação será a descrição dos dados, buscando acrescentar algo ao 
questionamento existente sobre o assunto.  

 

Os dados documentais foram levantados de forma a obter um histórico da organização, 

para auxiliar no entendimento do momento passado e atual e para contextualizar o processo 

de mudança estudado nesta pesquisa. A compreensão da realidade estudada demandou a 

compreensão do processo de mudança a partir da perspectiva dos sujeitos.  

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista semiestruturada aplicada de forma 

individual conforme afirmam Boni e Quaresma (2005, p. 72): 

A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica 
mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores 
buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados 
objetivos podem ser obtidos também através de fontes secundárias tais como: censos, 
estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista, 
pois que, eles se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos 
entrevistados. (Boni & Quaresma, 2005, p. 72). 

 

Ainda conforme os autores, 

a entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e fechadas, onde o 
informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador 
deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, as ele o faz em um 
contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 
atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o 
interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras 
ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao 
tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando 
se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento 
maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. (Boni & 
Quaresma, 2005, p. 75). 
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3.2  Unidade de análise  

 

Segundo Yin (2001), “a definição da unidade de análise está relacionada à maneira 

como as questões iniciais da pesquisa foram definidas”. Como o objetivo desta pesquisa foi 

analisar de que forma a mudança de gestão organizacional impactou a gestão de uma 

instituição de ensino superior do Sistema S, a unidade de analise foi definida como sendo o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC Minas. 

O SENAC atua no setor de comércio, serviços e turismo, contribuindo para a 

sustentação do crescimento da economia brasileira nas últimas décadas. A pesquisa deste 

trabalho foi realizada especificamente na unidade do Centro de Formação Profissional de 

Barbacena, Hotel SENAC Grogotó, escolhida pelo critério de acessibilidade da pesquisadora. 

Em 1972, o SENAC Minas adquiriu o Hotel Grogotó e adaptou suas instalações às 

necessidades e à realidade do ensino e aprendizagem, em uma gestão burocrática e firme em 

suas ações. O SENAC Grogotó vem se destacando, desde então, por sua excelência em 

hospedagem, atendimento e em educação profissionalizante, carregando com grande orgulho 

o título do primeiro hotel-escola da América Latina.  

São disponibilizados, hoje, mais de 30 cursos voltados para a educação profissional 

composto por cursos básicos, técnico, graduação, extensão e pós-graduação, por meio da 

Faculdade Senac. O Senac Barbacena oferta cursos pagos e também cursos gratuitos. Como 

cursos gratuitos destacam-se o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e o Programa de 

Educação Profissional de Minas Gerais (PEP), facilitadores para os alunos carentes que 

buscam um diferencial competitivo frente a um mercado cada vez mais exigente.  
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3.3  Unidade de observação  

 

O Senac Barbacena conta hoje com 170 funcionários diretos e 30 terceirizados. Desse 

modo, a unidade de observação constituiu-se, na época da pesquisa, por 13 colaboradores que 

vivenciaram o processo de mudança, dentro destes, buscou-se também colaboradores recém-

demitidos, com intuito de engrandecimento da pesquisa. Dessa forma, os participantes da 

pesquisa foram separados em duas categorias profissionais:  

a) gestores envolvidos diretamente no processo da mudança, atuantes e recém 

demitidos, quais sejam: diretores, líderes, gerência e coordenadores; 

b) representantes do corpo técnico administrativo e orientadores de curso, apenas os 

atuantes. 

A composição deste público, formou-se uma visão estruturada do processo de mudança 

de gestão na unidade de Barbacena. O fator de inclusão foi determinado pelos colaboradores 

com no mínimo de seis anos de contratação e o fator de exclusão composto pelos 

colaboradores contratados após o ano de 2010, uma vez que não vivenciaram o período de 

mudança em estudo.  

 

3.4  Modelo de pesquisa 

 

Para identificar de que forma a mudança organizacional tem impactado a gestão fez-se 

uso de vários modelos de pesquisa, conforme os autores Beer e Nohria, Peters e Waterman, 

Kotter, Motta, Ficher e Pettigrew e Tanure e Soares, conforme Figura 13. Entretanto, a base 

norteadora escolhida foi o modelo Teoria E e Teoria O, desenvolvido por Beer e Nohria 

(2001), conforme Figura 24. 
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Dimensões da 
Mudança 

Teoria E Teoria O 
Teoria E e Teoria O 

combinadas 
Metas Maximizar o valor para 

os acionistas. 
Desenvolver recursos 
organizacionais. 

Aceitar explicitamente o 
paradoxo entre valor econômico 
e capacidade organizacional. 

Comando Gerenciar a mudança de 
cima para baixo. 

Estimular a participação 
de baixo para cima. 

Estabelecer diretrizes de cima 
para baixo e envolver o pessoal 
de baixo para cima. 

Foco Enfatizar estruturas e 
sistemas. 

Reforçar a cultura 
organizacional: comporta- 
mentos e atitudes dos 
empregados. 

Concentrar-se simultaneamente 
no “tangível” (estruturas e 
sistemas) e no “intangível” 
(cultura organizacional). 

Processo Planejar e definir 
programas. 

Experimentar e envolver. Planejar e espontaneidade. 

Sistema de 
recompensas 

Motivar por meio de 
incentivos financeiros. 

Motivar por meio de 
comprometimento – usar o 
pagamento como 
contrapartida justa. 

Usar incentivos para consolidar 
as mudanças, mas não para 
induzi-las. 

Uso de 
consultores 

Os consultores analisam 
os problemas e 
formatam as soluções. 

Os consultores assessoram 
a gerência na formatação 
de suas próprias soluções. 

Os consultores são recursos 
especializados que capacitam os 
empregados. 

Figura 24. Fatores-chave da Teoria E e da Teoria O 
Fonte: Beer e Nohria (2000a, p. 137). 

 

Beer e Nohria (2000a) realçam, conforme Figura 31, aspectos facilitadores no processo 

de delineação das formas adotadas na implantação do processo de mudança na visão da 

Teoria E e da Teoria O. As principais dimensões da mudança analisadas são: metas, comando, 

foco, processo, sistema de recompensas e o uso de consultores. Identifica-se o ponto ideal 

como sendo a união das duas Teorias na busca da excelência dos resultados almejados.  

 

3.5 Procedimentos para coleta de dados  

 

Inicialmente foi solicitada autorização verbal para a realização deste estudo junto ao 

diretor geral da Unidade Hotel Senac Grogotó. As entrevistas foram feitas em lugar reservado 

e acompanhadas por um roteiro previamente estabelecido. Marconi e Lakatos (2007, p. 199) 

enfatizam que esse tipo de entrevista permite que sejam dadas respostas às mesmas perguntas, 

“que todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças 

devem refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas”. Desse modo, 

o roteiro serviu, além de coletar as informações básicas, como uma ferramenta com a qual a 
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pesquisadora teve de se organizar para o processo de interação com o respondente. Este foi 

constituído de uma série ordenada de perguntas abertas e fechadas, sendo conduzida pela 

pesquisadora. 

Foram levantadas também informações sobre a organização, por meio de pesquisa 

documental, no momento atual e ações da gestão passada, tendo como marco divisor dos 

períodos o ano de 2010. 

 

3.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para a análise dos dados qualitativos, optou-se por utilizar da metodologia do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), indicado na análise das entrevistas com os gestores e supervisores 

e os representantes da área administrativa e do corpo docente. Entende-se que essa 

metodologia é mais apropriada a um conjunto de respostas para perguntas semiestruturadas, já 

que, a partir do ponto de vista de quem constrói ou atua no processo da investigação, é 

essencial à perspectiva da proximidade. 

A metodologia do DSC é definida como: 

O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da 
realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o pensamento coletivo; 
entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade produzido com o DSC é 
um discurso direto, sem (ou com pouca) mediação e que, sem deixar de ser objetivo, 
foge do distanciamento científico/formal das tabelas, dos gráficos, e mesmo das 
teorizações explicativas, que constituem, com frequência (sic), mais uma retórica da 
objetividade do que, necessariamente, uma prática desta. (Lefevre & Lefevre, 2000, p. 
38). 

 

O DSC utiliza “quatro figuras metodológicas, elaboradas para ajudar a organizar e 

tabular depoimentos de demais discursos, condição prévia que nos parece indispensável para 

uma boa análise e interpretação dos depoimentos” (Lefevre, Lefevre, & Teixeira, 2000, p. 17).  

Essas figuras são: 
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Ancoragem: diz-se que o depoimento está ancorado quando é possível encontrar nele 
traços explícitos de teorias, conceitos, ideologias e que estejam internalizados no 
indivíduo. Ideia Central: as informações que permitem traduzir o essencial do 
conteúdo explicitado nos depoimentos. Expressões-chave: são transcrições literais de 
partes dos depoimentos, buscando a literalidade do depoimento. Estas servem como 
prova do discurso-empírico da verdade das ideias centrais e das ancoragens. Discurso 
do Sujeito Coletivo: busca resgatar o discurso como signo de conhecimentos dos 
próprios discursos, utilizando a literalidade dos depoimentos para compor um 
depoimento que representa, com suas próprias palavras, a essência da totalidade de 
todos eles. (Lefevre, Lefevre, & Teixeira, 2000, p. 17). 

 

O DSC tem como objetivo  

reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos 
discursos síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada “figura”, ou 
seja, um dado pensar ou representação social sobre o fenômeno. O DSC é, assim, uma 
estratégia metodológica com vistas a tornar mais clara uma dada representação social 
e o conjunto das representações que conforma um dado imaginário (Lefevre, Lefevre, 
& Teixeira, 2000, p. 19, grifo do autor). 

 

O instrumento para análise dos dados coletados durante a entrevista foi feito por meio 

do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), onde a análise do material verbal coletado 

durante a entrevista, foi-se extraindo de cada um dos depoimentos as ideias centrais e as suas 

correspondentes expressões-chave. Para a finalização do processo, foi feito uma coletividade 

falar como se fosse um só indivíduo.  

Dessa forma, as questões abertas do roteiro foram organizadas por meio da seguinte 

proposição: análise dos depoimentos e, a partir deles, extrair as diferenças a fim de 

complementar as ideias centrais e suas respectivas expressões-chave (Lefevre, Lefevre, & 

Teixeira, 2000). Juntamente com o método do DSC, as respostas foram associadas aos 

fatores-chave das Teorias E e da Teoria O, conforme a Figura 25. 
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Objetivos específicos Autores 
Tipo de 
pesquisa 

Fonte coleta de dados 

Identificar os 
fundamentos do modelo 
de gestão organizacional 
usado antes de 2010. 

Weber (1978), Motta e Bresser-
Pereira (1983). Etzioni (1984), 
Crozier (1981), Merton (1978), e 
Judge, Robbins e Sobral (2011). 

Pesquisa 
Documental e 
de campo. 

Documentos internos e 
entrevista, DSC. 

Identificar os motivos 
para a mudança de 
modelo organizacional – 
organização de 
aprendizagem. 

Lewin (1965), Garvin (2002), Motta 
(2001). Beer e Nohria (2000). Peters 
e Waterman (1993), Kotter (1999), 
Motta (2000), Ficher e Pettigrew 
(2002), e Tanure e Soares (2007). 

Pesquisa 
Documental e 
de campo. 

Documentos internos, 
entrevista, DSC. 

Verificar de que forma o 
processo de mudança foi 
planejado. 

Kotter (1997), Kotter e Cohen 
(2002).  

Pesquisa de 
campo. 

Entrevista e DSC. 
 

Verificar de que forma o 
processo de mudança foi 
implementado. 

Beer; Nohria (2001). 
 

Pesquisa de 
campo e 
documental. 

Documentos internos, 
entrevista, DSC. 
 

Identificar os aspectos 
facilitadores e 
dificultadores para a 
adoção do modelo de 
organização de 
aprendizagem. 

Argyris e Schön (1996), Kim (1993) 
Rosenbrock (2001) e Schein (1993). 
 

Pesquisa de 
campo. 

Entrevista, DSC. 
 
 

Figura 25. Quadro síntese - organização da pesquisa  
Fonte: Autora da pesquisa. 

 

A categorização das respostas foi condicionada à cientificidade à medida que foram 

identificáveis durante o processo das entrevistas. As respostas foram direcionadas em função 

da Teoria E e da Teoria O e dos demais modelos salientados no referencia teórico, tendo-os 

como orientadores e esclarecedores dos objetivos específicos que foram respondidos ao longo 

das entrevistas. 
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4 O Senac  

 

A pesquisa deste trabalho foi realizada na Faculdade de Tecnologia Senac Minas- 

Unidade Barbacena. Com o intuito de apresentação desta grande organização, apresenta-se 

um breve contexto sobre o Grupo S, o Fecomércio Minas e o Senac. 

 

4.1 O grupo “S” e a Fecomércio Minas 

 

O Grupo S é formado por organizações privadas brasileiras prestadoras de serviço, de 

interesse público, sem fins lucrativos. Este grupo é composto pelas seguintes organizações: 

Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 

Serviço Social do Comércio (SESC); Serviço Social do Transporte (SEST); Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT); Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais 

(FECOMÉRCIO/MG) é uma entidade não estatal, com finalidade de representar o comércio 

mineiro de bens, serviços e turismo frente ao mercado global. Atualmente, responsável pela 

administração do Senac, Sesc e Sebrae.  

O setor de comércio, serviços e turismo tem sustentado o crescimento da economia 

brasileira nos últimos anos, apesar da crise financeira mundial. A força do setor pode ser 

verificada, segundo notícia publicada no site do IBGE em agosto/2013:  

Em 2011, o Brasil contava com, aproximadamente, 1,1 milhão de empresas do setor 
de serviços que juntas, geraram cerca de R$ 1,0 trilhão em receita líquida. Elas foram 
responsáveis por ocupar 11,4 milhões de pessoas e pagaram R$ 202,7 bilhões em 
salários, retiradas e outras remunerações. (IBGE, 2013). 
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Desse modo, pode-se verificar que, apesar da força e importância dos investimentos 

industriais que são fundamentais pela importância e sustentação nacional, o comércio de bens, 

serviços e turismo lidera o crescimento brasileiro neste momento. O Brasil acaba de sediar a 

Copa do Mundo, de 2014, e se prepara para as Olimpíadas de 2016. Eventos estes que 

movimentam a economia do país assim como uma maior preparação e qualificação 

profissional das pessoas.  

 

4.2  Senac nacional 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma entidade nacional, 

autônoma, de direito privado que atua em todos os Estados do país.  Teve como início de suas 

atividades em 10 de janeiro de 1946, na cidade de São Paulo, por meio do Decreto-Lei n° 

8.621. Por meio desse decreto o governo federal autorizou a levar, em larga escala, a 

formação profissional e a preparação dos profissionais para atuação no setor do comércio. No 

mesmo ano foi instaurado também o Decreto-Lei n° 8.622, que delegou ao Senac duas 

grandes iniciativas: o Programa de Aprendizagem Comercial, voltado para a formação 

profissional de jovens de 14 a 24 anos, e o projeto Banco de Oportunidades, que é o espaço 

facilitador na integração do aluno ou ex-aluno ao mercado de trabalho. 

 O Senac tem como objetivo contribuir, através do conhecimento, a superação dos 

problemas sociais e econômicos do país. Desde então, o Senac se preocupa em levar a 

educação profissional a todos. Em 1990, introduziu a produção de livros, vídeos, a criação da 

TV Senac em canal próprio e especializado com programação educacional, e a rádio Senac 

on-line. Além de ações móveis, inseridas por meio de cursos dentro de oito carretas-escola e 

um barco-escola, levando educação a municípios sem estrutura educacional.  
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Por meio de todas essas ações, mais de seis milhões de pessoas já foram qualificadas 

pelo Senac em diversos cursos e treinamentos, estando presentes em aproximadamente três 

mil municípios do país. Tal efetivo está dividido em mais de cinquenta e três mil turmas, 

resultando na inserção direta de mais de dezessete mil pessoas no mercado de trabalho. 

 

4.3 O Senac Minas 

 

O Senac Minas é um dos maiores formadores de mão de obra qualificada do país, 

ofertando cursos voltados para a empregabilidade e empreendedorismo, tendo 

aproximadamente duzentos mil alunos por ano e estando presente em 32 municípios do 

Estado. Em 2000, o Senac Minas recebeu a certificação ISO 9001 pelo Organismo Certificado 

(DNV), acreditado pelo Inmetro, é o único dos Senac a possuir tal certificação. 

São disponibilizados, atualmente, quatrocentos cursos voltados para a educação 

profissional, que compreende os eixos tecnológicos de Artes, Comércio, Comunicação, 

Conservação e Zeladoria, Gestão, Imagem Pessoal, Informática, Lazer e Desenvolvimento 

Social, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia Educacional, Turismo e Hospitalidade. Além da 

sala de aula tradicional, completam o sistema didático outros ambientes pedagógicos 

destinados exclusivamente para a prática profissional, como restaurantes-escola, hotel-escola 

e salões de beleza-escola, aliando a teoria e prática na preparação de profissionais.  

O Plano de Ação estratégico, da região Minas para o ano de 2014, foi estruturado a fim 

de atender às demandas de qualquer município do Estado. Este planejamento prevê, até 2015, 

atender cerca de duzentos e cinquenta e dois mil alunos e 41 unidades. Com o intuito de 

ampliar o atendimento à população mineira, levando ações educacionais aos 590 municípios 

de Minas, o Senac se reestruturou em oito regionais, um grande diferencial identificado, uma 

vez que possibilita maior sinergia entre as unidades educacionais e uma atuação mais enfática 
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dos gestores, sanando qualquer necessidade identificada. Dessa forma, o Senac Minas conta 

com uma equipe de trabalho qualificada e preparada para oferecer uma programação ampla e 

inovadora, atendendo a demanda de um mercado em constante mudança e cada vez mais 

exigente.  

 

4.4 Senac Barbacena – Hotel Grogotó 

 

O Hotel Grogotó iniciou suas atividades em 1960, inaugurado pela Hidrominas (órgão 

do governo do Estado). Em 1972, o Senac Minas adquiriu o Hotel e adaptou suas instalações 

às competências da realidade do ensino e aprendizagem, criando o primeiro Hotel-Escola da 

América Latina. O Senac Grogotó se destaca desde então por sua excelência em atendimento 

e educação profissionalizante. Por contar com este grande diferencial, é possível fazer com 

que os alunos vivenciem na prática a teoria recebida em sala de aula, com acompanhamento 

constante dos instrutores da área, a fim de proporcionar um diferencial de atuação na vida 

deste aluno.  

Diante de um cenário de grande volatilidade mercadológica, a nova gestão investiu na 

unidade do Senac Barbacena, que se destaca em sua ampla estrutura de ensino aprendizado: 

a) Infraestrutura do Hotel Senac Grogotó; 

b) Restaurante-escola e cozinha comercial pedagógica; 

c) Laboratório de gestão de meios de hospedagem; 

d) Laboratório de gestão de alimentos e bebidas; 

e) Centro de convenções com auditório; 

f) Laboratório de informática; 

g) Salas de aula equipadas com recursos audiovisuais; 

h) Biblioteca com TV, vídeo e com espaço para trabalhos em grupo e individual; 
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i) Acesso para pessoas com mobilidade reduzida – rampas e elevador adequado; 

j) Laboratórios pedagógicos para área de saúde; 

k) Salão de beleza pedagógico; 

O Senac Barbacena oferta cursos gratuitos por meio do Programa Senac de Gratuidade 

(PSG), objetivando qualificar profissionalmente pessoas de baixo poder aquisitivo e o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pelo 

governo federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica. 

Em 18 de dezembro de 2011, o Senac Hotel Grogotó obteve o credenciamento como 

Instituição de Ensino Superior, passando a ser reconhecido como Faculdade Senac Minas por 

meio da Portaria do MEC nº 1.822, iniciando suas atividades acadêmicas no ano de 2012. A 

Faculdade de Tecnologia Senac Minas - Unidade Barbacena surge na base de uma 

organização que já tem em seu currículo a formação de cerca de seis milhões de profissionais 

no Estado de Minas Gerais. Os cursos de graduação são ofertados na modalidade de curso 

superior de tecnologia e pós- graduação lato sensu nos eixos de Gestão, Informática, Saúde, 

Meio Ambiente, Tecnologia Educacional, Turismo e Hospitalidade. Apesar de carregar o 

título de Faculdade, mantém ativos seus cursos de duração rápida, básica e técnico em plena 

atividade. 

 

4.4.1 O SENAC a partir da mudança de gestão 

 

Neste cenário de alta competitividade, percebe-se uma corrida pela sobrevivência das 

organizações de ensino no mercado. Parece contraditório relacionar sobrevivência ao setor de 

educação, como se isso não fosse possível na área da aprendizagem, mais está sendo muito 

comum. 
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Em 28 de abril de 2010, foi eleita uma nova diretoria para conduzir os destinos da 

Fecomércio M.G., empossada em 11 de agosto de 2010. Uma gestão mais motivada, 

inovadora, transparente e compromissada, buscando um novo referencial orientador de seus 

programas de integração, expansão e modernização do Sistema. O Senac tem-se baseado em 

sólidos princípios de gestão e transparência.  

Para viabilizar estas transformações, fez-se necessário a ruptura com o passado em que 

se praticava um único modelo de gestão, no qual os interesses dos mantenedores e usuários 

não eram prioridade. Consciente dessa situação, a nova gestão agiu-se em função de um 

reposicionamento político-estratégico, revigoramento de sua estrutura, reestruturação 

administrativa e um cuidado especial com o quadro de colaboradores, provendo uma profunda 

modernização do sistema administrativo. Para tanto, fez-se necessário uma revisão de velhos 

e a adoção de novos conceitos econômicos e sociais, condizentes com a atual proposta de 

trabalho, em um processo contínuo de transformações. Para que esta proposta se tornasse 

ativa houve a preocupação de ouvir constantemente os anseios dos empresários do comércio 

de bens, serviços e turismo, a fim de corrigir falhas históricas de representação e gerar 

desenvolvimento, com vista a mudar a realidade econômica nacional.  

Diante desta nova realidade proposta, foram implantadas consideráveis mudanças, a 

começar pela marca organizacional. O objetivo era reposicionar a identidade visual, 

restauração de instalações e formar uma cultura voltada para inovação. Para Tavares (1998, p. 

65), marca é 

 
[...] um conjunto de ideias, crenças e impressões que uma pessoa tem de uma empresa, 
ou de seus programas, instalações, pessoal, podendo ser formada por impressões 
extraídas durante a afluência de um conjunto total de informações muitas das quais 
inferidas e não diretamente experimentadas e observadas, o que pode fazer com que a 
imagem se distorça do real. (Tavares, 1998, p. 65). 
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Desse modo, entende-se que a imagem é o único valor de uma empresa, capaz de 

decidir situações de empate, de contornar e superar pequenas desvantagens. Nesse sentido, 

Motta (2000) enfatiza que:  

a imagem consiste num valioso ativo que não é encontrado nos balanços da empresa, 
mas que, se diagnosticada e gerenciada eficazmente, pode ter uma importância 
estratégica para o desenvolvimento dela, reforçando seu vínculo com os clientes. Para 
as empresas prestadoras de serviços, a imagem corporativa percebida é muitas vezes a 
única parte tangível do serviço, sendo um fator determinante para a escolha da 
organização. (Motta, 2000, p. 51). 

 

Diante desse contexto de mudanças, o sistema Senac decidiu modernizar sua marca. Um 

dos principais objetivos foi à unificação da identidade visual da organização para que a 

sociedade percebesse a força do Senac em todo território nacional, estabelecendo, assim, um 

diferencial competitivo, havendo a preocupação de não mudá-la radicalmente, conforme 

Figura 26.  

 
Figura 26. Histórico da logomarca do Senac. 
Fonte: documento interno da Organização. 

 

A nova marca trouxe uma nova imagem, de uma organização que pensa no ensino do 

futuro e inova mediante a transformação do país por meio da educação profissional, apoiando 

o desenvolvimento econômico e social. Assim, o conceito de inovação permeou não só no 

desenvolvimento da nova identidade visual, mas de toda a estrutura organizacional da 

instituição, reformulando a fundamentação dos conceitos de missão, visão e política 

organizacional: 
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a) Missão: contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações 

educacionais inovadoras; 

b) Visão: consolidar, até 2015, sua posição de entidade referência em educação 

profissional, com ações inovadoras e de promoção social no estado de Minas Gerais; 

c) Política organizacional: desenvolver ações educacionais inovadoras, visando à 

satisfação dos clientes, dentro de um processo contínuo de melhoria da organização. 

A cada ano, o Departamento Nacional do Senac consolida as informações referentes ao 

exercício anterior. Esses dados são um retrato do trabalho realizado em todas as unidades do 

Senac e reafirmando seu compromisso com a sociedade brasileira. Os dados exibidos são do 

exercício de 2013, levantados em janeiro de 2014, conforme documentação interna 

disponibilizada pela empresa:  

Total de atendimentos (matrículas concluídas, matrículas em processo e participantes 

em ações extensivas) – 2.456.183. 

Matrículas – 1.663.685, sendo 1.213.824 concluídas e 449.861 em processo. Deste 

total, destaca-se ainda que 462.586 das matrículas fazem parte do Programa de Gratuidade do 

Governo (PSG) e 479.437 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

Participantes em ações extensivas – 792.498, sendo 27.924 encaminhamentos para o 

mercado de trabalho. 

Outras informações: 

Municípios atendidos: 4.610. 

Unidades operativas: 620 unidades, dando destaque para 79 unidades do Programa 

Senac Móvel. 

Docentes: 29.978 diretos. 

Organizações conveniadas/parceiras: 5.604. 
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Programas em convênios e parcerias: 5.315. 

Nesse período de mudanças, amplos e vultoso interesses foram contrariados. Privilégios 

foram cortados e pessoas e setores ociosos foram estimulados a produzir. Desse modo as 

entidades avançaram na qualidade e quantidade de serviços prestados.  
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5 Apresentação dos resultados 

 

As informações dispostas neste capítulo estão divididas em seções. Primeiramente 

foram caracterizados os entrevistadores de uma forma ampla e geral. Na segunda seção 

apresenta-se o método utilizado para tabulação dos resultados e dos depoimentos dos 

participantes. Na seção seguinte foram dispostas as entrevistas com os gestores. Na sequência 

mostram-se os resultados encontrados nas pesquisas feitas com os profissionais do Corpo 

Técnico Administrativo de vários setores e com os Orientadores de Curso de diversas 

disciplinas. 

 

5.1 Caracterizações dos entrevistados 

 

Foram selecionados 13 entrevistados, sendo os mesmos dividos em dois grupos, sete 

entrevistas feitas com gerentes e supervisores de diversos setores e seis feitas com 

profissionais do corpo técnico administrativo de vários setores e docentes.  

A idade dos participantes variou de 36 a 46 anos, entre os gêneros feminino e 

masculino, doze entrevistados com formação acadêmica superior, dez entrevistados com pós-

graduação e apenas um entrevistado tendo apenas segundo grau completo.  

O tempo de casa dos entrevistados variou de 7 a mais de 20 anos. Identificou-se a 

necessidade, nas entrevistas do grupo dos gestores e supervisores, de buscar por 

colaboradores demitidos recentemente a fim de engrandecimento e ampliação de informações. 

As entrevistas aconteceram entre os dias 14 de agosto de 2014 a 9 de setembro de 2014, 

em locais variados, sendo o critério de escolha dos entrevistados determinado pelo tempo de 

serviços na instituição, área estratégica de atuação e disponibilidade para participação. A 

duração média de cada entrevista variou de 58 minutos a 1:45 hora, totalizando 650 minutos 
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de gravação. Apenas um entrevistado não permitiu a gravação da entrevista, por motivos 

particulares, mais assinou a transcrição validando as informações utilizadas. As demais foram 

autorizadas formalmente e gravadas para veracidade e fidelidade das informações aqui 

apresentadas. 

 

5.2 Resultados das entrevistas  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é a representação da opinião coletiva através do 

discurso direto e objetivo da realidade, construído com fragmentos dos discursos individuais. 

Portanto, para as entrevistas realizadas foi elaborada uma tabela e as respostas foram 

analisadas de acordo com a proposta metodológica do DSC. 

 

5.2.1 Entrevista com os gestores 

 

Nesta seção apresentam-se as entrevistas realizadas com os gestores e supervisores de 

vários setores, que puderam contribuir de forma abrangente o tema em estudo. Os resultados 

são apresentados pelas expressões-chave e a ideia central das respostas, usando o método 

DSC.  

Em relação à descrição do cenário organizacional encontrado no momento da 

contratação, observam-se na Figura 27 as seguintes Expressões Chave e a Ideia Central: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“A gestão era muito burocratizada, nós tínhamos muitos 
empecilhos, geralmente tudo que você precisava fazer você 
precisava de muitas autorizações. Perspectivas de melhorias 
quase não existiam... e de repente quando agente pensava em 
crescimento era algo muito difícil de acontecer, você tinha um 
local com poucas oportunidades.” 

Processos burocratizados; 
Sem perspectivas de 
melhoria; Poucas 
oportunidades. 

Gestor  
02 

“[...] com o passar dos anos, as mudanças foram acontecendo, mas 
agente sentiu que os processos eram basicamente os mesmos. 
Nós tivemos um gestor que ficou muitos anos na direção, logo não 
havia muita novidade, muitas mudanças na empresa [...].” 

Processos estagnados; Sem 
perspectivas de 
crescimento. 
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Gestor  
03 

“[...] Era um modelo onde predominava mesmo o poder de 
algumas pessoas sobre outras [...] eu mando na minha equipe e 
você manda na sua equipe. [...]. O presidente era uma pessoa 
muito distante da gente [...] Era uma gestão mais paternalista 
[...].” 

Dominância do poder; 
Separação das pessoas entre 
hotel e escola; Distância do 
presidente com a equipe; 
Gestão paternalista. 

Gestor 
04 

“[...] a gestão era muito distante [...] as coisas eram mais 
passivas, acomodada, [...] no final da administração percebemos 
algumas mudanças em termos estruturais nas unidades e nas 
pessoas. De forma muito tímida eram divulgadas as mudanças, 
uma coisa ali outra coisa lá. [...] o grande passo foi à implantação 
da ISO [...].” 

Gestão distante; 
comodismo; Identificação e 
percepção da necessidade 
de mudar; Implantação da 
ISO. 

Gestor  
05 

 “[...] o Senac estava começando um processo de reestruturação 
administrativa isso fez com que vários métodos administrativos 
novos começassem a ser implantados [...] buscava-se um recomeço 
para a instituição.” 

Reestruturação 
administrativa. 

Gestor  
06 

“[...] técnicas de administração naquela época era bem pouco 
utilizadas [...] gestão muito centralizada e burocrática. Tudo 
tinha que ter evidência e as respostas era lentas e nossas 
necessidades eram imediatas. Os procedimentos não eram 
descritos e o conhecimento estava nas mãos de algumas pessoas 
que nos orientavam por meio de ofícios e o Senac era também 
muito menor.” 

Técnicas administrativas 
pouca utilizadas; Gestão 
centralizadora e 
burocrática; Lentidão nas 
respostas; Conhecimento 
limitado a poucos. 

Gestor  
07 

“[...] processo de gestão era muito hierarquizado [...] nosso 
trabalho era executado por indicadores [...] uma gestão 
tradicional e ela estava tentando ganhar alguns contornos de uma 
gestão moderna, no final o Senac estava vindo com uma 
perspectiva mais moderna [...] O número de funcionários era 
limitado, falava-se muito em cortes e reduções.” 

Gestão hierarquizada; 
Trabalho direcionado por 
indicadores; Gestão 
tradicional; Poucos 
funcionários. 

Figura 27. Apresentação do cenário organizacional no momento da contratação  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que todos os entrevistados relatam que no período de sua contratação existia 

uma gestão burocratizada, na qual predominava a hierarquia e o poder, numa estrutura bem 

centralizadora. Cabe destacar que três entrevistados enfatizaram que no final da antiga gestão 

já se começava a perceber a necessidade de mudar e inovar.  

Em relação ao cenário encontrado, as respostas apresentadas aponta o seguinte DSC: 

        O cenário no momento da contratação era de processos burocratizados e 

estagnados, sem perspectivas de melhoria, poucos funcionários e poucas oportunidades 

de crescimento, dominância do poder, separação no tratamento dos colaboradores 

entre hotel e escola, distanciamento do presidente com a equipe, uma gestão 

tradicionalista, centralizadora, paternalista e acomodada, além da lentidão nas 

respostas a problemas e conhecimento limitado a poucos. 
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Diante do DSC daqueles que descreveram uma gestão burocratizada, na qual 

predominava a hierarquia e o poder, numa estrutura centralizadora, os entrevistados não 

conseguem se lembrar de fatores positivos, uma vez que descrevem os fatores negativos com 

muita ênfase. Quanto aos que conseguem descrever pontos positivos, apesar de um cenário 

tido como limitante, ações de mudança, de renovação e inovação, recomenda-se que a 

Instituição dê maior atenção ao cenário organizacional que está apresentando aos seus 

colaboradores.  

 

Em relação às percepções de mudanças nos processos e procedimentos da gestão atual, 

a Figura 28 apresenta as seguintes Expressões Chave e a Ideia Central: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
01 

“[...] uma gestão mais atualizada com as necessidades de 
mercado e da educação, da importância da valorização dos 
funcionários, da divisão do poder, de criar um clima de aceitação 
às novas propostas, das metas a serem cumpridas [...]’.” 

Gestão coerente com o 
mercado e voltada para a 
valorização dos 
funcionários, criando um 
clima propício a mudanças. 

Gestor 
02 

“[...] área de estrutura física houve uma modernização em todas 
as unidades do SENAC Minas [...].” 

Modernização das estruturas 

Gestor 
 03 

“[...] adequação às necessidades do mercado [...] a ideia agora é 
de um complexo, somo um hotel-escola, [...] o diretor dividir o 
poder, [...] tem se reconhecido o trabalho e o esforço [...] o clima 
mais leve. [...] movimentou-se um processo de comunicação entre 
os funcionários [...] preocupação de aproximar as pessoas, [...] 
maior envolvimento e comprometimento [...] presidente quis se 
fazer próximo e reconhecido por todos os funcionários [...] 
preocupação de todos saberem para onde estamos indo.” 

Gestão mais próxima, 
flexível e coerente com o 
mercado e com as 
necessidades dos 
colaboradores. 
 
 
 

Gestor 
04 

“[...] ampliação do hotel, novas instalações, no imobiliário, o 
centro de convenções era mais ativo [...] interiorização, [...] visão 
ampla, e tudo transparente, maior participação das pessoas nos 
processos decisórios. [...] preocupação de reformular a estrutura 
pessoal para que todo este projeto acontecesse. [...] o presidente é 
uma pessoa mais presente como um todo e com todos [...] avanços 
na tecnologia [...].” 

Uma gestão transparente, 
preocupada com a 
revitalização da 
infraestrutura e da 
tecnologia, e com o maior 
envolvimento dos 
colaboradores nos 
processos. 

Gestor 
05 

 “[...] departamentos bem definidos e toda uma estrutura 
administrativa forte e descentralizar, [...] Revitalização da 
estrutura física, centros espalhados por Minas Gerais inteiro 
[...] Hoje, os gerentes têm uma maior autonomia [...].” 

Departamentos bem 
definidos e estrutura 
revitalizada, oferecendo 
maior autonomia aos 
gerentes. Interiorização. 

Gestor 
06 

“Estrutura de Organização bem formada e praticada, maior 
padronização da ISO, processos de auditorias frequentes [...] 
maior oportunidades das pessoas, estímulos mais expressivos ao 
estudo e desenvolvimento dos colaboradores.” 

Auditorias frequentes e 
estímulos à qualificação dos 
colaboradores. 
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Gestor 
07 

“[...] uma gestão centrada no presidente da federação e não no 
diretor regional. Muitas demissões e contrações [...] Hoje se tem 
uma maior sustentabilidade, um padrão de qualidade maior dos 
serviços, um número muito maior de formação profissional 
para o mercado”. 

Gestão centrada no 
presidente, muitas  
demissões e contratações se 
fizeram necessárias para o 
bom êxito dos resultados e 
melhores serviços prestados. 

Figura 28. Percepção de mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os entrevistados identificam as mudanças. Dois gestores identificam a presença 

de uma gestão coerente com as necessidades do mercado. Quatros entrevistados citam a 

valorização e maior participação das pessoas nos processos. Quatro entrevistados citam a 

revitalização da estrutura como uma forte mudança. 

Em relação à percepção e a citação das principais mudanças identificadas pelos 

entrevistados, às respostas apresentadas direcionam para o seguinte DSC: 

       É perceptível o grande número de mudança. Destaca-se: maior proximidade, 

reconhecimento e valorização dos funcionários, uma gestão transparente, coerente e 

flexível com as necessidades do mercado, maior delegação de autoridade, gerando um 

clima propício a mudanças,  melhoria nos processos de comunicação e auditorias 

frequentes. 

 

Quanto à questão sobre os possíveis motivos que influenciaram o processo de mudança 

na administração do Senac Minas, a Figura 29 apresenta as Expressões Chave e a Ideia 

Central: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
01 

“Eu acredito que muito do mercado, o mercado de trabalho, o mercado atual, ele 
tá buscando isso. [...].” 

Mercado. 

Gestor  
02 

“[...] a idade dele bem avançada. [...] Outra coisa também, foi à influência do 
mercado, não só pra o Senac mais para outras instituições de ensino, não se 
podia mais ficar parado no tempo.” 

Idade e o 
Mercado. 

Gestor  
03 

“[...] saber a causa real eu não saberia ao certo [...] O Senac já estava 
desgastado e nos precisávamos de sangue novo, pensamentos novos e ideias 
novas. Precisávamos de mais ousadia [...].” 

Não saberia ao 
certo as reais 
causas. 
 

Gestor  
04 

“[...] o mercado, posso dizer que o Senac estava “parado” porque só tinha o 
Senac conhecido em âmbito nacional, [...] estava bom até que começou a surgir 
novas escolas e a visão mudou [...].” 

Mercado. 
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Gestor 
05 

“[...] idade dele, que já estava bem avançada. [...] e também pela confederação 
em substituir e dar continuidade ao trabalho feito.” 

Idade. 

Gestor 
06 

“Acredito que foi natural, pela idade avançada, para inovar, colocar gente nova 
para trabalhar e fazer.” 

Idade. 

Gestor 
07 

“A idade, porque durante muitos anos a chapa do presidente anterior era a única 
então... talvez também pela vontade de mudança, jogos de interesse... à vontade 
pelo novo e diferente.” 

Idade. 

Figura 29. Motivos que influenciaram as mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que o fator idade foi citado por quatro entrevistados e o mercado foi citado 

por três gestores, como os dois fatores principais que influenciaram a mudança da 

administração. Apenas um gestor, não soube afirmar com certeza e destacou a necessidade de 

novas ações e um gestor mencionou o jogo de interesses políticos como fator influenciador. 

Para tanto se conclui que o DSC dessa questão se define assim: 

Os motivos que influenciaram a mudança da administração foram à idade e o 

mercado cada vez mais exigente por novas ações. 

 

No que se refere à forma de transmissão de informações e conhecimentos, a Figura 30 

apresenta as Expressões Chave e a Ideia Central: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“[...] intranet nos tomamos conhecimento das informações. [...]. 
Agora nos já estamos muito mais antenados com as tecnologias, 
temos os e-mails coorporativos [...].” 

Intranet e E-mail. 

Gestor  
02 

“[...] tivemos várias reuniões, temos um sistema de gestão da 
intranet, [...] Cheguei a ir até BH para fazer treinamento [...] a 
regionalização facilitou muito o acesso ao conhecimento e as 
informações [...].” 

Reuniões, Intranet, 
treinamentos. 

Gestor 
 03 

“Sim, a intranet [...] diretores através de reuniões faziam questão 
de nos preparar e nos colocar a par do que seria feito”. Temos 
também o e-mail, o jornalzinho Pacto, o informativo, o Isodoc e 
Isoaction.” 

 
Intranet, Reuniões, E-mail; 
Jornalzinho Pacto. 
 

Gestor 
04 

“[...] Hoje, tudo que requer mudanças é explicado, é mostrado, qual 
o foco, aonde se quer chegar com estas mudanças por meio dos 
meios tecnológicos que temos [...] surgiu à necessidade, de 
informar de maneira rápida e assertiva as ações que se pretendiam 
alcançar.” 

Intranet e reuniões. 

Gestor 
05 

“[...] acho que era nos passado o que era preciso que soubéssemos e 
a informação era diferente para cada setor, respeitando a pertinência 
da informação. O que era passado era por meio da intranet, e-mail, 
pelo Isodoc, folhetos informativos [...]”. 

Intranet, E-mail, Folhetos 
Informativos. 

Gestor 
06 

“[...] mudanças foram acontecendo, eu não senti muita coisa no meu 
setor [...] o que mudava vinha por e-mail e pela intranet.” 

 Intranet, E-mail. 
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Gestor 
07 

“[...] éramos informados pelos diretores por meio de reuniões, 
pelos Recursos Humanos e pela rádio peão também.” 

Reuniões e pela rádio peão. 

Figura 30. Divulgação das mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os gestores foram comunicados dos processos de mudança. Vários foram os 

meios tecnológicos citados. Um gestor citou “a rádio Peão” como um dos meios de 

informação, cinco gestores citaram a intranet e quatro citaram o e-mail como o meio mais 

utilizado, entre outros meios. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

As mudanças foram informadas a todos. Para tanto, utilizou-se de vários meios 

como: intranet, reuniões, material impresso, e-mail coorporativo, sistema de gestão, 

treinamentos e a criação das regionais. A atual gestão se preocupa em disseminar a 

informação de forma rápida e assertiva. 

 

Na Figura 31 são apresentados os relatos para a questão se o respondente teria 

conhecimento sobre quem gerenciou o período de transição dos modelos de gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
01 

“Foi contratada uma empresa de consultoria da Sra. Milta Rocha e 
através dessa empresa de consultoria foi feito todo esse processo 
de transição [...].” 

Consultoria terceirizada. 

Gestor 
02 

“[...] foi contratado uma consultoria terceirizada que fez todo o 
trabalho.” 

Consultoria terceirizada. 

Gestor 
03 

“Não sei.” Não sei. 

Gestor 
04 

“Acho eu, pelo que se ouvia na unidade aqui, que a central de Belo 
Horizonte em seus vários setores, as pessoas líderes desses 
setores se uniram para elaborar e acompanhar esse período de 
transição.” 

Não tenho certeza 
 

Gestor 
05 

“Não tive conhecimento desta informação, aconteceu em Belo 
Horizonte e não se repassou a informação para a nossa unidade.” 

 
Não tenho conhecimento. 

Gestor 
06 

“Não saberia lhe falar.” Não saberia lhe falar. 

Gestor 
07 

“Foi contratada uma empresa de consultoria e ela ficou como pivô 
para auxiliar tanto a instituição como dar suporte ao presidente 
durante este período de transição. [...] a estrutura hierárquica da 
instituição era a mesma do antigo presidente, as pessoas que foram 
modificadas.” 

Consultoria terceirizada. 

Figura 31. Gerenciamento da transição da mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos sete gestores entrevistados, três gestores afirmaram a participação de uma 

consultoria terceirizada no processo de transição dos modelos de gestão e quatro gestores não 

tiveram informação a respeito do processo de transição. 

Assim, há dois DSC para essa questão, uma vez que as ações originadas na sede, em 

Belo Horizonte, não foram claramente identificadas por todos os gestores entrevistados, 

gerando uma dúvida em quem efetivamente cumpriu o papel de gerenciar o período de 

transição dos modelos de gestão. 

Foi contratada uma consultoria terceirizada para condução e efetivação da 

transição. 

Não tenho informação sobre quem gerenciou a transição da mudança. 

 

Na Figura 32 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber a existência de um plano prévio de transição de modelos de gestão e o que se 

pretendia alcançar com ele. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
01 

“Eu acredito que sim, essa seria uma informação de RH. Mas 
baseado nas exigências do mercado acredito que houve um 
planejamento sim, [...] voltado para a valorização dos 
colaboradores da empresa [...].” 

Sim; Valorização dos 
colaboradores. 

Gestor  
02 

“Não tive acesso a esta informação.” 
Não tive conhecimento 
desta informação. 

Gestor  
03 

“Houve sim, mas não saberia lhe falar sobre com certeza.” 
Sim; Não saberia lhe falar 
sobre com certeza. 

Gestor  
04 

“[...] Sim, por meio da observação das necessidades do mercado, 
vivência, [...] novas tecnologias [...] visando à mão de obra 
qualificada, à reformulação organizacional, à qualidade de 
ensino em sala de aula [...].” 

Sim, Novas tecnologias; 
Reformulação 
organizacional, Qualidade 
de ensino. 

Gestor 
05 

“Não tive conhecimento desta informação, aconteceu em Belo 
Horizonte e não se repassou a informação para a nossa unidade.” 

Não tive conhecimento 
desta informação. 

Gestor 
06 

“Não saberia lhe falar.” 
Não tive conhecimento 
desta informação. 

Gestor 
07 

“[...] com certeza teve diretrizes em relação a isso do que se 
poderia mudar e alterar. [...] treinamento, processos de 
diagnósticos de adequação ao cargo, ele estava tentando 
conhecer as unidades.” 

Com certeza, treinamento; 
Adequação de cargos e 
funções; Conhecer a 
realidade das unidades. 

Figura 32. Plano prévio de mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos sete entrevistados, três gestores não tiveram conhecimento desta informação e 

quatro gestores afirmaram a existência de um plano e o que se pretendia alcançar com ele. 

Em relação à existência de um plano prévio de mudanças, as respostas apresentadas 

direcionam para dois DSC, uma vez que as respostas encontradas para o questionamento não 

é clara para todos os entrevistados: 

Sim, houve um plano para a transição de modelos de gestão e se pretendia com 

ele alcançar a valorização dos colaboradores, aquisição de novas tecnologias, 

reformulação organizacional, aumento da qualidade de ensino, adequação de cargos e 

funções, com o intuito maior de conhecer a realidade de cada unidade. 

Não tive conhecimento desta informação. 

 

Ao se avaliar o discurso quanto ao planejamento prévio dos processos de mudança e o 

que se pretendia alcançar com ele, identifica-se limites a informação junto aos líderes dos 

setores, pode-se constatar que não há fatores impeditivos para que as ações sejam 

compartilhadas. 

 

Na Figura 33 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

identificar às novas propostas passadas pela atual gestão e como os colaboradores foram 

avisados dessas mudanças. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“Ele focou muito nas oportunidades, na questão da transparência 
[...] ênfase nos cursos técnicos e básicos gratuitos coisas que 
tínhamos perdido no passado [...] identificou a necessidade do lado 
social, [...] Somos avisados por meio da intranet, um jornalzinho 
chamado Pacto [...] Fecomércio Informativo. Temos também e-
mails, informativos e outros meios de comunicação [...].” 

Gestão participativa, e 
transparente, Inovação em 
processos e cursos. 
Intranet; Impressos 
informativos e E-mail. 

Gestor  
02 

“A palavra-chave foi inovação, inovação de mercado, foram às 
palavras que mais se ouvia dentro do Senac. Implantação de novos 
cursos [...] abertura da graduação em nossa unidade [...] recebemos 
cartilhas, treinamentos, e principalmente pela intranet, tudo 
muito bem explicado, de forma clara e simples.” 

Inovação em processos e 
cursos. 
Cartilhas, treinamentos e 
intranet. 
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Gestor  
03 

“[...] dividiu-se Minas em regiões, [...] regionalização [...]. A 
unificação do Fecomércio, Senac e Sesc. A interiorização [...] 
aumentar o oferecimento de cursos de graduação e pós-
graduação, para que o aluno (caso queira) tivesse toda sua trajetória 
acadêmica dentro do Senac. Tudo era divulgado pelos meios de 
comunicação da instituição.” 

Regionalização, Unificação 
Fecomércio, Senac e Sesc; 
Interiorização, Inovação em 
processos e cursos. 
Intranet. 
 

Gestor  
04 

“Interiorização das unidades, padronização dos procedimentos 
[...] unificação do Fecomércio, Senac, Sesc, alavancagem 
tecnológica, qualificação dos funcionários, formar os melhores 
alunos. Toda mudança era orientada em forma de reuniões, 
comunicados, intranet.” 

Interiorização, Unificação 
Fecomércio, Senac, Sesc, 
Inovação em processos e 
cursos, qualificação dos 
funcionários. 
Reuniões, comunicados e 
intranet. 

Gestor 
05 

“[...] novos sistemas de controle, novos sistemas administrativos, 
[...] ficou bem definido o que a empresa quer, qual o mercado 
que ela teria que trabalhar e qual o retorno que ela daria a 
quem a mantém, [...] nossos gestores nos envolveram nos 
processos, logo nos sabíamos de tudo que estava acontecendo, pelo 
sistema de gestão e por e-mail.” 

Gestão participativa, e 
transparente; 
Sistema de Gestão e e-mail. 

Gestor 
06 

“Muito trabalho em prol do crescimento do Senac, [...] Os 
funcionários foram avisados por meio de reuniões pelos seus 
líderes diretos, pela intranet, pela internet, pelo comunictor [...].” 

Gestão participativa, e 
transparente, reuniões, 
intranet, informativos, e-
mail. 

Gestor 
07 

“[...] gestão participativa [...] a transparência, dava-se festas para 
aproximar os colaboradores das outras unidades, maior 
colaboração entre os setores, proposta de crescimento [...] 
interiorização, muitos trabalhos realizados pelas carretas escola. 
Éramos avisados no dia a dia, pelo jornal, pela intranet, por e-
mail, em reuniões [...].” 

Gestão participativa, e 
transparente, interiorização; 
Jornal, intranet, e-mail, 
reuniões. 

Figura 33. Novas propostas de trabalho e sua divulgação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dois entrevistados citaram a implantação de novos cursos como uma das grandes 

propostas, assim como foi realçado por dois gestores a unificação da Fecomércio, Senac e 

Sesc. O meio mais citado para apresentar as novas propostas foi à intranet. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Uma gestão participativa e transparente, com processos inovadores, a introdução 

de novos cursos, unificação do Fecomércio, Senac e Sesc, interiorização e a 

regionalização; estas propostas foram apresentadas por meio da intranet, material 

impresso, e-mail, sistema de gestão e também por reuniões.   

 

Na Figura 34 são apresentados os relatos do respondente quanto as principais 

modificações encontradas dentro da unidade Barbacena. 
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Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
01 

“[...] reestruturação física do hotel, uma revitalização de todas as 
áreas, mudou-se as cores da instituição, novos equipamentos, 
acessibilidades, [...] em toda sala de aula nos temos data show, 
computadores com acesso a internet, louça digital, carteiras 
confortáveis, ventiladores de teto, e nas salas de informática, ar-
condicionado [...].” 

Reestruturação física, visual 
e tecnológica. 

Gestor  
02 

“[...] mudança radical no pessoal, houve uma campanha e 
divulgação [...] revitalização das unidades na infraestrutura, na 
área de TI [...]”. 

Reestruturação pessoal, 
Reestruturação física, visual 
e tecnológica. 

Gestor  
03 

“[...] maior proximidade do presidente [...] mudança do programa 
sistema acadêmico, tornando um sistema unificado [...] Projetos 
sobre inclusão e sobre drogas [...] a interiorização [...] a 
modernização da logomarca e da marca [...] aumentar a grade de 
cursos superiores na nossa unidade [...].”  

Proximidade do presidente  
na unidade, reestruturação 
física, visual e tecnológica. 
 
 

Gestor 
 04 

“Revitalização no hotel, [...] maior proximidade do cliente com a 
unidade, [...] intensificou-se a utilização do centro de convenções, 
[...].” 

Reestruturação física, visual 
e tecnológica. 
 

Gestor 
05 

“[...] departamentos definidos, uma reestruturação dos recursos 
humanos, parte financeira com auditorias frequentes [...] 
crescimento das metas físicas, busca por maior formação 
profissional dos alunos, ampliação dos nossos cursos, passamos a 
trabalhar nível superior[...].” 

Reestruturação pessoal, 
Reestruturação física, visual 
e tecnológica. 
 

Gestor 
06 

“[...] maior contratação de funcionários, uma maior participação 
nas mídias e a mudança da marca e da cor da empresa, um maior 
fortalecimento da marca da empresa. E a unificação e 
padronização de processos de trabalho. [...].” 

Reestruturação pessoal, 
reestruturação física, visual 
e tecnológica. 
 

Gestor 
07 

“Reformulação da equipe de trabalho, nova visão de gestão, 
inovação, alunos mais bem preparados para o mercado de trabalho, 
a introdução e distribuição de livros aos alunos, melhorias na 
estrutura física da unidade.” 

Reestruturação pessoal, 
Reestruturação física, visual 
e tecnológica. 

Figura 34. Principais modificações feitas 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observa-se que todos os gestores contribuem de forma diferente, entretanto suas 

percepções e propostas se somam. A reestruturação física foi citada por três gestores, a 

preocupação com o cliente foi citada por quatro entrevistados e a mudança da logomarca e da 

marca, aproximando o presidente das unidades, foram as grandes modificações. 

Assim, indica-se o seguinte DSC para a questão apresentada: 

As principais modificações percebidas são a revitalização da infraestrutura, da 

logomarca e da tecnologia, maior atuação da instituição nas mídias, a percepção da 

necessidade de aumentar a grade de cursos ofertados, acessibilidade, aumento do 

quadro de colaboradores, maior proximidade do presidente às unidades. 
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Na Figura 35 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber a mudança de forma positiva para melhorar o desempenho organizacional na busca 

pelas metas a serem alcançadas e como isso é feito.  

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“Com certeza, [...] estamos conseguindo trabalhar [...] devido a 
todo o respaldo que o presidente [...] Todas as mudanças 
propostas foram positivas e as cobranças também [...] 
preocupação de formar os melhores profissionais para o 
mercado de trabalho[...]Tudo isso foi possível graças a 
treinamentos, preparação, oportunidades. [...] Hoje temos uma 
visão de participação, valorização e principalmente de 
crescimento” 

Com certeza, 
Apoio da presidência; 
Cobranças necessárias; 
Formar os melhores alunos; 
Treinamentos, preparação, 
oportunidades.  

Gestor  
02 

“Toda mudança tem os benefícios e os pontos que você não 
consegue assimilar [...] transparência das ações da unidade. O 
melhoramento da estrutura, tanto física, de material como de 
pessoas, propiciando atender um número muito maior de clientes, 
com total qualidade e satisfação.” 

Sim; 
Transparência das ações; 
Infraestrutura. 

Gestor  
03 

“Sim, [...] se não tivesse tido estas mudanças, o Senac talvez não 
existisse mais, hoje nos temos uma equipe de designer 
institucional [...] esta equipe já existia, mas hoje ela está com nova 
roupagem e mais atuante. A adoção de livros em lugar de muitas 
apostilas, [...] o cal Center, o 0800, as ouvidorias, tudo isso é para 
melhorar o desempenho da organização [...].”  

Sim; 
Designer institucional; 
Substituição de apostila  
por livros; 
Ouvidorias, cal center, 
0800. 

Gestor  
04 

“Sim, [...] porém, as pessoas precisavam ser mais bem 
trabalhadas para saberem o que estão fazendo e o que vai refletir 
[...] A parte de investimento tecnológico e a unificação das 
empresas (Fecomércio, Senac e Sesc), assim como a criação de um 
novo design institucional foram o marco positivo. 

Sim; 
Capacitação pessoal; 
Investimento tecnológico, 
Unificação; 
Designer institucional. 

Gestor 
05 

“Sim, mas o Senac também buscou apoio aos órgãos 
governamentais, prefeituras municipais.” 

Sim; 
Órgãos governamentais, 
prefeituras municipais. 

Gestor 
06 

“Sim, principalmente na parte da regionalização, a divisão da sede 
em regiões [...] disseminam a informação de forma rápida e precisa 
para as demais unidades [...].” 

Sim; 
Regionalização. 

Gestor 
07 

“Sim, com certeza, hoje temos maior segurança no processo a ser 
executado, maior interesse das pessoas em aprender, maior 
ampliação do espaço ocupacional, maior presença na mídia pela 
instituição.” 

Sim; 
Segurança nos processos; 
Interesse das pessoas, 
ampliação do ambiente 
ocupacional e presença nas 
mídias. 

Figura 35. A mudança e o melhoramento do desempenho organizacional 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os gestores afirmam que as mudanças foram positivas e necessárias, apresentam 

como justificativas a questão do crescimento, maior apoio das pessoas, propósitos de 

oportunidade e crescimento profissional e o aumento da presença nas mídias, sempre 

pensando no resultado final, que é a formação do aluno com qualidade. Apenas um gestor 
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apresentou dúvidas se as mudanças apresentadas foram realmente positivas, mas cita 

situações favoráveis. 

Sendo assim, as respostas direcionam o DSC para: 

Sim, com certeza, hoje temos maior segurança no processo a ser executado, maior 

interesse das pessoas em aprender, maior ampliação do espaço ocupacional e maior 

presença nas mídias pela instituição. 

 

Na Figura 36 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber e citar melhorias no desenvolvimento dos recursos tecnológicos e humanos usados 

no Senac Barbacena.  

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“Sim [...] temos mestres, professores capacitados, [...]. Essa 
gestão vê nos funcionários o caminho para o sucesso. Na parte 
tecnológica a mudança foi grande, novos e modernos 
equipamentos [...].” 

Sim/Sim; 
Capacitação profissional; 
Novos e modernos 
equipamentos. 

Gestor 
 02 

“No tecnológico eu vejo assim muito grande. No desenvolvimento 
humano, o Senac costuma aproveitar ex-alunos, [...] cobramos dos 
nossos diretores treinamentos, visitas técnicas, workshop, 
cursos, em busca de aprimoramento dos profissionais [...].” 

Sim/Sim; 
Treinamentos, visitas 
técnicas, workshop, cursos. 

Gestor  
03 

“[...] houve uma preocupação de colocar a melhor tecnologia [...] 
temos lousa digital, todas as salas de aula têm data show, nosso 
administrativo está todo informatizado. [...] existe certo 
comodismo das pessoas em buscar, elas esperam que parta da 
empresa. Houve muita contratação, pessoas que vieram para 
desafogar setores que estavam com excesso de trabalho, pessoas 
capacitadas e participativas.” 

Sim/Sim; 
Lousa digital, data show; 
Muitas contratações; 
Comodismo dos 
funcionários em buscar; 
Pessoas capacitadas e 
participativas. 

Gestor  
04 

“[...] sim, pessoal técnico qualificado, cada um sua função, 
exercendo a sua ocupação. Novos equipamentos, sistemas de 
gestão atuais, modernos, pessoas treinadas e promissoras em suas 
carreiras [...].” 

Sim/Sim; 
Qualificação profissional; 
Novos e modernos 
equipamentos tecnológicos, 
Pessoas promissoras. 

Gestor 
05 

“[...] sim, atualizando o capital humano, medindo carga de 
trabalho e conhecimento, preocupado em ampliar o 
conhecimento das pessoas para maior qualidade profissional, 
segundo o plano de cargos e salários. [...] treinamento e 
capacitação dos colaboradores. Na parte de tecnologia, 
melhorando cada vez mais se buscava estar perto de toda 
tecnologia que o mercado estava oferecendo [...].” 

Sim/Sim; 
Qualificação profissional; 
Adequação de cargos e 
funções, Tecnologia de 
ponta. 

Gestor 
06 

“[...] quanto à tecnologia estamos constantemente evoluindo e 
prova disso é a implantação de um software de gestão único 
unificando o sistema acadêmico com o sistema financeiro, 
agilizando as informações e atender todas as unidades do Senac 
Minas [...] A parte humana é bem complicada, as pessoas estão 
pensando somente em si e não na equipe, a empresa deveria estar 
mais atenta a isso [...] agora, não basta só à empresa fazer, as 
pessoas também devem contribuir.” 

Sim/Não; 
Unificação de software do 
sistema de gestão; Pessoas 
egoístas. 
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Gestor 
07 

“[...] atento às inovações tecnológicas, novos softwares, 
equipamentos, processo de telefonia moderno, lousa digital, 
acesso à internet a todos, rede Wi-Fi e o que há de mais moderno 
e aos recursos humanos ainda precisa ser trabalhado a forma 
como o colaborador é direcionado em seus procedimentos, 
treinamentos mais frequentes. um olhar mais atencioso junto às 
pessoas e ao seu ambiente de trabalho.”  

Sim/Não; 
Novos softwares, 
equipamentos, Sistema de 
telefonia moderno, lousa 
digital, rede Wi-Fi; 
Recurso humano precisa ser 
trabalhado. 

Figura 36. Melhorias nos recursos tecnológicos e humanos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os gestores concordam quanto às melhorias nos recursos tecnológicos e apenas 

dois gestores não reconhecem melhorias nos recursos humanos. Quanto ao recurso 

tecnológico são citados novos software, louça digital, sistema de telefonia e rede wi-fi. Quanto 

ao desenvolvimento humano, três gestores citam a necessidade de a instituição estar mais 

próxima, estimulando a colaboração mútua e reforçam a questão das pessoas serem mais 

solícitas e interessadas e menos acomodadas.  

Em relação ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos e humanos, as respostas 

apresentadas expõem o seguinte DSC:  

Sim, quanto aos recursos tecnológicos podemos citar: louça digital, data show, 

unificação do software de sistema de gestão, rede Wi-Fi e o novo sistema de telefonia;  

quanto aos recursos humanos podemos citar: busca por maior capacitação 

profissional, novas contratações e adequação de cargos e funções .  

 

Ao se avaliar o discurso quanto aos recursos tecnológicos, pode-se constatar que todos 

os setores receberam a tecnologia apropriada para o bom desenvolvimento de suas funções.  

Quanto ao desenvolvimento humano, destaca-se a necessidade da Instituição ser mais 

observadora, estimulando a colaboração mútua e reforçando a questão das pessoas serem mais 

solícitas e interessadas e menos acomodadas.  
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Na Figura 37 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se os resultados do novo modelo de gestão estão sendo alcançados e se os mesmos 

estão sendo divulgados a todos da instituição. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
 01 

“Sim, porque a partir do momento que os resultados estão 
aparecendo, eu acredito na culminância, ou seja, tudo aquilo que 
foi implantado está dando resultados agora [...] houve uma 
preocupação da nossa parte em partilhar com os colaboradores 
estas conquistas, através de reuniões, planilhas, 
acompanhamentos, pelo Isodoc [...].” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet. 

Gestor  
02 

“[...] Sim, alguns cargos até participam da criação dessas metas, 
[...] Houve o cuidado em passarmos à equipe os resultados uma vez 
que eles eram parte do processo, usamos de reuniões, 
informativos e pela intranet [...].” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet. 

Gestor 
 03 

“[...] foram além do esperado [...] só não sabe quem não quer, a 
informação é aberta, o que o presidente prega muito é a 
transparência.” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet 
 
 

Gestor 
04 

“[...] tem-se trabalhado muito para que estas metas sejam 
concretizadas [...] todos tiveram e têm acessos, através do 
sistema ISO, reuniões com os pedagogos, intranet.” 

 
Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet. 

Gestor 
05 

“[...] estamos vivendo os resultados e vendo novos projetos 
chegando, e tudo isso nós e todos acompanhamos por meio de 
revistas gratuitas, jornais gratuitos, intranet. Temos um setor de 
marketing e comunicação que é responsável por informar a todos 
das mudanças acontecidas. Às vezes acompanhávamos as notícias 
ao vivo, por meio das videoconferências.” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet.  
 

Gestor 
06 

“Os resultados estando indo além dos esperados. Tem-se o 
cuidado de informar por meio das atas de reunião de 
desenvolvimento crítico, pela intranet, documentos do Isodoc, 
porém, nem todos buscam pela informação, as pessoas não 
querem ler os procedimentos, ainda há uma cultura de não ler, 
estudar e dedicar aos procedimentos principalmente pelos 
colaboradores mais novos [...].” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet. 

Gestor 
07 

“[...] sim estamos alcançando gradativamente nossas metas, 
foram divulgados a todos da instituição e também a população 
em geral, pode-se ter acesso aos resultados pelo site das 
instituições, pelos jornais internos e os de grande circulação, em 
ações transmitidas pela mídia, em ações sociais, e pessoalmente, os 
resultados são visíveis e claros.” 

Sim, por meio de reuniões, 
informativos e pela intranet 

Figura 37. Resultados alcançados e divulgados a todos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os gestores percebem que os resultados visualizados do novo modelo de gestão 

estão sendo alcançados e divulgados não somente aos colaboradores mais a todas as pessoas. 

Quatro respondentes citam as reuniões como o principal meio de divulgação e quatro gestores 

salientam a intranet como ferramenta principal de divulgação. Entretanto, um gestor realça 
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que algumas pessoas ainda acomodadas não buscam pela informação, esperam que ela venha 

até eles, principalmente os mais novos. 

Assim, em relação se os resultados estão sendo alcançados pela mudança e os meios 

como estes foram divulgados, apresenta-se o seguinte DSC: 

Sim, os resultados estão indo além dos esperados e divulgados a todos por meio 

de reuniões, informativos e pela intranet. 

 

Na Figura 38 são apresentados os relatos para a questão se o respondente pode afirmar 

que os líderes dos setores preparavam sua equipe para a adoção dos novos procedimentos 

propostos pela atual administração ou se as coisas foram acontecendo.  

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
 01 

“[...] as coisas foram preparadas, tivemos alguns consultores aqui 
no Senac buscando conhecer a equipe, foi contratada uma 
psicóloga para nossa regional [...] Hoje, os funcionários estão 
conscientes do papel que eles têm que desempenhar e aquilo 
que eles têm que fazer para o sucesso de todos.” 

Sim, Equipes preparadas; 
Os funcionários estão 
conscientes do papel que 
têm que desempenhar e 
aquilo que tem que fazer 
para o sucesso de todos. 

Gestor 
 02 

“No meu setor específico não, a gente foi recebendo treinamento 
e foi repassando no dia a dia [...].” 

Não, as coisas iam 
acontecendo dia a dia. 

Gestor  
03 

“Não em todos os setores, acho que ainda temos líderes que 
precisam ser mais atuantes, mais compromissados. [...]. Hoje 
tudo é trabalhado junto, os novos procedimentos às vezes assustam, 
mais o nosso colaborador deve ter nos líderes um apoio, um 
amparo e um direcionar de caminhos, aí nenhum erro será 
identificado tarde demais a ponto de não ser corrigido.” 

Não em todos os setores, há 
líderes que precisam ser 
mais atuantes. 

Gestor 
04 

“[...] sim, nosso objetivo é trabalhar com as pessoas para 
falarem o mesmo idioma, para manterem o mesmo procedimento 
e mesma postura, [...] Nós éramos capacitados e depois 
disseminavam esta capacitação à equipe.” 

Sim, equipe preparada e 
harmoniosa. 

Gestor 
05 

“[...] havia a preocupação de divulgar o que estava acontecendo 
na federação e na unidade, uma vez que era de interesse de todos.” 

 Sim, Preocupava-se em 
divulgar. 

Gestor 
06 

“Cem por cento de informação tanto as informações sobre as 
novas atividade, tanto as informações das mudanças do Senac. 
[...].” 

Sim, Cem por cento de 
informação tanto sobre 
novas atividade, como de 
mudanças do Senac. 

Gestor 
07 

“Sim, as pessoas são parte do processo e devem ser preparadas 
sempre.” 

Sim, As pessoas são parte 
do processo e devem ser 
preparadas. 

Figura 38. Preparação junto a novos procedimentos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dois gestores salientam que as coisas iam acontecendo no dia a dia e outros cinco 

gestores afirmam  que as pessoas eram  preparadas para adotarem os novos procedimentos, 

uma vez que são parte do processo. 

Em relação à preparação da equipe junto aos novos procedimentos pelos líderes, as 

respostas apresentadas expõem dois DSC: 

Sim, os líderes preparam a equipe para adotarem os novos procedimentos 

propostos, e estão conscientes do papel que desempenham e o que têm que fazer para o 

sucesso de todos, uma vez que são parte do processo e devem ser preparados.  

Não, em alguns setores os líderes deixam as coisas irem acontecendo, precisam 

rever conceitos e serem mais atuante. 

 

Na Figura 39 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se, atualmente, se os setores e as pessoas estão mais próximos e colaborativos.  

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
01 

“Sim, concordo plenamente, ainda mais porque você não pode ser 
mais individualizado. Um setor depende do outro. O clima da 
empresa depende muito de se oportunizar, acredito que as pessoas 
estão cientes de suas oportunidades [...].” 

Sim, um setor depende do 
outro. 
 

Gestor  
02 

“Acho que ainda não, tem muito a melhorar neste sentido [...] 
Mas já melhorou e hoje, eu acho que uma das formas que agente 
tem que facilitou muito este trabalho, são as informações da 
intranet onde os trabalhos que são feitos diretamente no sistema, 
assim, temos que conciliar as ideias. [...].” 

Não, tem que melhorar neste 
sentido. 

Gestor  
03 

“[...]não  eu percebo muito o individualismo, “eu já fiz a minha 
parte e isso agora não é problema meu” [...] Nós somos uma equipe 
e nós vamos ter elos fracos e fortes, assim nós temos que fortalecer 
os elos fracos. [...].” 

Não, existe muito  
individualismo 

Gestor 
04 

“Sim, o próprio sistema faz esta interação, ele não permite algum 
afastamento ou que alguma pessoa faça alguma coisa 
completamente diferente, a não ser aquela que já está definida... as 
pessoas têm que se ajudarem mutuamente porque senão perde-se as 
diretrizes.” 

Sim, o próprio sistema faz 
esta interação e 
aproximação. 

Gestor 
05 

“Sim, está claro que somos uma equipe e que precisamos nos 
ajudar mutuamente, mas como nossa empresa tem muitos 
colaboradores, existem ainda pessoas difíceis e egoístas que 
precisam ser trabalhadas ainda, mas isso é visto em todas as 
empresas.” 

Sim, está claro que somos 
uma equipe; porém sabemos 
que existem pessoas 
egoístas e difíceis. 

Gestor 
06 

“No meu setor sim e eu percebo em outros setores também eu vejo 
esta preocupação.” 

Sim, no meu setor sim. 
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Gestor 
07 

“Talvez, depende do momento... as pessoas são muito 
imprevisíveis... às vezes sim, em outras situações não.” 

Talvez, depende do 
momento, as pessoas são 
imprevisíveis. 

Figura 39. Aproximação das pessoas e colaboração mútua 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que nesta pergunta as opiniões se divergem, levando em consideração o 

setor, o gestor especificamente e sua equipe. Somente quatro gestores responderam que sim, 

um gestor relatou que depende do momento e situação e dois gestores acreditam que não, 

destacaram a presença forte do individualismo nos processos e resistência na colaboração 

mútua. 

Assim, há três DSC para essa questão: 

Sim, um setor depende do outro e o próprio sistema faz esta aproximação, somos 

uma equipe. 

Não, ainda é percebido muito individualismo e egoísmo dentro da unidade por 

parte de algumas pessoas. 

Talvez, depende do momento, as pessoas são imprevisíveis. 

 

Observa-se que nesta pergunta as opiniões se divergem, levando em consideração o 

setor, o gestor especificamente e sua equipe. Onde existe a presença de muitas pessoas 

trabalhando, encontra-se a presença do individualismo nos processos e resistência na 

colaboração mútua, logo a Instituição deve estar atenta a possíveis desvios de conduta, 

oferecendo ações motivadoras. 

 

Na Figura 40 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se o clima do ambiente de trabalho era melhor antes do início do processo de 

mudança ou atualmente.  
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Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
 01 

“O clima na gestão passada era muito tenso, muito individualista, 
era um clima pesado, que cada um fazia o seu trabalho e não tinha 
aquela questão de envolvimento, ninguém acreditava que agente 
poderia ter um crescimento profissional. [...] agora com certeza é 
melhor.” 

O Clima agora é muito 
melhor. 

Gestor  
02 

“É uma pergunta meio subjetiva, pois cada período você tem 
períodos bons e períodos de baixa [...] o clima é melhor agora.” 

 
O Clima agora é muito 
melhor. 

Gestor  
03 

“Hoje o clima está bom, [...] Hoje está se tentando buscar um 
equilíbrio para agradar a todos, hoje as pessoas estão mais 
tranquilas, [...] É uma das melhores fases que estou passando no 
Senac é agora.” 

Hoje, o clima é muito 
melhor. 

Gestor 
04 

“[...] hoje o clima é melhor, nós sabemos o que está acontecendo, 
antes era tudo muito vago, tudo meio temeroso. Hoje as pessoas 
trabalham num clima de crescimento mútuo.” 

Hoje, o clima é muito 
melhor. 

Gestor 
05 

“Ah, sim, agora está muito melhor.” 
O Clima agora é muito 
melhor. 

Gestor 
06 

“Eu prefiro agora, a gestão está mais próxima, passa segurança no 
nosso trabalho, e liberdade para agente administrar o tempo, há um 
suporte, há flexibilidade no desenvolvimento do meu trabalho.” 

O Clima agora é muito 
melhor. 

Gestor 
07 

“Agora está muito melhor, as pessoas olham e veem um futuro 
grandioso e bem definido, percebe-se que as coisas tendem a 
crescer e as pessoas são envolvidas nesse processo para crescerem 
também, e a sociedade também ganha, pois estamos fornecendo 
profissionais muito mais qualificados, visando às mudanças que 
ainda acontecerão.” 

O Clima agora é muito 
melhor. 

Figura 40. Clima do ambiente de trabalho atualmente 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que todos os gestores apontam o período atual como melhor para se 

trabalhar. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Agora o clima do ambiente de trabalho é muito melhor. 

 

Na Figura 41 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se as políticas e procedimentos originados do processo de mudança foram 

claramente apresentados e por escrito. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
01 

“Sim, tudo era uma troca. Tudo é estudado e analisado para saber 
se é viável, quando poderá ser atendido, tudo numa forma 
equilibrada. As pessoas estão mais atuantes nos processos 
decisórios, [...] hoje em dia é tudo muito criterioso e tudo em 
cima da transparência [...].” 

Sim, Comunicação oral e 
escrita. 

Gestor 
02 

“[...] sim, tivemos muitos materiais que nos foram dados, como 
livros, revistas, informações que foram dadas através da federação, 

Sim, Comunicação oral e 
escrita 
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em jornais. [...].” 

Gestor 
03 

“Sim, o que a atual gestão prega é a transparência e tudo bem 
explicado para que não haja dúvidas quanto aos processos e o que 
mudaria e a visão do futuro.” 

Sim, Comunicação oral e 
escrita 

Gestor 
04 

“Com a implantação do sistema ISO, todos os procedimentos e a 
política seguiam uma padronização de procedimentos. [...] as coisas 
era revistas e analisadas antes de serem apresentados e colocados 
no Isodoc, sistema de gestão, folhetos, intranet, tudo transparente 
e de fácil acesso.” 

Sim, Comunicação oral e 
escrita 

Gestor 
05 

“Sim, a intranet e nosso sistema de gestão são as ferramentas 
mais assertivas nestes processos.” 

Sim, intranet e sistema de 
gestão  

Gestor 
06 

“Sim, detalhadamente por escrito está no Isodoc e nos 
regimentos impressos interno.” 

Sim, registros no sistema de 
gestão. 

Gestor 
07 

“Sim, tudo para ser cobrado deve ser escrito, tiveram um grande 
cuidado em deixar tudo bem claro e evidente, [...] você pode 
verificar isso no Isodoc e caso você não encontre suas respostas lá, 
existe o ensinamento pela prática dos gestores e colaboradores.” 

Sim, Comunicação oral, 
escrita e sistema de gestão. 

Figura 41. Políticas e procedimentos resultantes da mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observa-se que todos os gestores apontam que as políticas e os procedimentos são 

passados claramente e por escrito, todos os setores têm a informação disponível no sistema de 

gestão para estudo e consultas.  

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Sim, claramente passados e por escrito. 

 

Na Figura 42 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber oportunidades de promoção na nova gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 
Gestor 

 01 
“Sim, eu mesmo já fui promovido duas vezes dentro da gestão 
atual, por meio de provas e entrevistas, como deve ser.” 

Sim, Várias oportunidades. 

Gestor  
02 

“Sim, tem existido muitas promoções agora, assim como houve 
muitas demissões também.” 

Sim, Promoções e 
demissões. 

Gestor  
03 

“Antes não se valorizava os colaboradores internos, hoje há uma 
percepção de reconhecimento e maior abertura, maior 
valorização interna [...].” 

Sim, maior reconhecimento 
interno. 

Gestor 
 04 

“Agora tem muito mais esse cuidado [...] mas a oportunidade é 
dada a todos os funcionários [...].” 

Sim, Agora tem muito mais 
esse cuidado. 

Gestor 
05 

“Sim, o Recursos Humanos acompanha o desenvolvimento do 
capital humano, através do retorno dos próprios alunos e dos 
líderes. [...].” 

Sim, reconhecimento 
profissional. 

Gestor 
06 

“Claramente, há muitas ofertas internas, várias unidades novas 
surgiram, muitas vezes as pessoas não estão preparadas, [...].” 

Claramente; falta preparação 
dos candidatos. 



139 
 

  

Gestor 
07 

“Sim, a nova gestão propôs uma democratização de 
crescimento para todos [...].” 

Sim, democratização de 
crescimento. 

Figura 42. Oportunidade de promoções 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que existe uma concordância total na percepção de oportunidades e 

promoções. Um gestor salienta, ainda, que assim como houve contratações houve muitas 

demissões e um gestor referencia a falta de qualificação dos colaboradores internos para 

concorrerem às vagas. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Sim, é perceptível e há muitas oportunidades de promoções. 

 

Na Figura 43 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se o Senac utilizou serviços de consultoria nos procedimentos referentes à mudança 

de atuação na nova gestão e como aconteceu este  processo. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 
Gestor  

 01 
“Sim, respondida na questão cinco, consultoria terceirizada.” 

Sim, consultoria 
terceirizada. 

Gestor 
02 

“Sim, nos tivemos vários consultores de empresas variadas e essas 
empresas passaram pelas unidades do Senac Minas, principalmente 
na área de cargos e salários e suas ocupações e várias outras coisas 
que não estavam em conformidades com as necessidades e com a 
realidade do mercado.” 

Sim, Diversos consultores; 
Conhecimento de todos os 
setores; Identificar e 
solucionar inconformidades. 

Gestor 
03 

“Não tenho segurança para responder esta questão”. 
Não tenho segurança para 
responder esta questão. 

Gestor 
04 

“[...] houve a contratação de uma consultoria terceirizada de 
renome para acompanhar e aconselhar este processo de mudança 
tão grandioso, juntamente com a equipe de líderes dos setores em 
processos de levantamentos, em disponibilizar dados e 
informações, de fazer processos de verificação e validação de 
conceitos e procedimentos [...].” 

Sim, consultoria juntamente 
com os  líderes dos setores; 
Processos de verificação e 
validação de conceitos e 
procedimentos. 

Gestor 
05 

“Não tenho segurança para responder esta questão”. 
Não tenho segurança para 
responder esta questão. 

Gestor 
06 

“auditorias bem minuciosas, o presidente queria conhecer tudo o 
que fazíamos e agora me lembro de uma consultoria sim em 
termos de tecnologia para segurança da informação.” 

Sim, Auditorias minuciosas; 
Consultoria apenas para 
segurança da informação. 
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Gestor 
07 

“Houve a participação de uma consultoria que auxiliou os 
procedimentos referentes à mudança, veio na nossa unidade e fez 
vários levantamentos para auxiliar tanto a instituição como dar 
suporte ao presidente durante este período de transição [...] 
houve primeiramente uma averiguação em todas as unidades, 
conversas em grupo e de forma individual, para se estudar o que 
poderia ser feito em pro de melhores resultados.” 

Sim, Consultoria que 
estudou as unidades; 
Conversas em grupo e de 
forma individual. 

Figura 43. Consultoria e mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos sete gestores entrevistados, dois gestores não tiveram segurança para responder tal 

questionamento, um mencionou a vivência de uma consultoria apenas na área de tecnologia 

para segurança da informação e quatro entrevistados afirmaram claramente a vivência com a 

consultoria terceiriza. 

Sendo assim, existem dois DSC para essa questão: 

Sim, houve a presença de uma consultoria terceirizada fazendo levantamentos de 

dados, conversando com as pessoas de forma individual e em grupo, verificando e 

validando conceitos e procedimentos, buscando e tentando solucionar 

inconformidades.  

Não tem informação se existiu a presença de uma consultoria. 

 

Na Figura 44 são apresentados os relatos para a questão se o respondente percebe 

comprometimento e envolvimento das pessoas para um modelo de gestão voltado para 

aprendizagem. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor  
01 

“[...] Sim, o funcionário tem essa consciência de estar mais 
comprometido e o Senac tem apoiado e estimulado a gestão por 
aprendizagem, que vai do porteiro até o gestor maior da 
empresa, a fim de qualificar e modificar a percepção das pessoas, a 
serem líderes mais tolerantes, a terem uma comunicação limpa e 
clara, a olharem a empresa como um todo e não somente seu setor, 
a serem mais tolerantes com as situações, gerando um clima mais 
gostoso de trabalhar. [...].” 

Sim, Consciência de 
comprometimento; 
Estímulo por parte da 
empresa; Líderes tolerantes; 
Comunicação limpa e clara; 
Visão da empresa como um 
todo; Clima harmônico. 

Gestor  
02 

“Sim, a busca pela aprendizagem tem se dado pelos colaboradores 
principalmente na expectativa de crescimento profissional e da 
organização como um todo, inovação e crescimento, numa maior 
flexibilidade de processos. Assim, muitos estão procurando se 
aprimorar de buscar novos conhecimentos [...].” 

Sim, Expectativa de 
crescimento profissional; 
Inovação; 
Flexibilidade. 
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Gestor 
 03 

“[...] Sim, Acho que nosso docente está bem comprometido em 
passar esses valores para os alunos, ensinar desde cedo estes 
conceitos oriundos da gestão da aprendizagem. [...] estrutura 
mais flexível, as pessoas estão aprendendo a cada dia, estão 
contribuindo e percebendo a necessidade de mudar e criar um 
clima positivo [...] campanha da Inovação, busca a participação 
de todos, os colaboradores contribuem e coisas para melhorar, 
contribuir com novas diretrizes e novas interrogações para a gestão. 
Existe a preocupação de saber como os diretores e líderes estão, 
sua atuação com a equipe. Hoje se valoriza as boas ideias, deixar 
as pessoas pensarem. Quanto à comunicação estamos num 
processo bem assertivo [...].” 

Sim, Orientadores 
comprometido em passar 
conceitos de aprendizagem 
aos alunos; As pessoas estão 
aprendendo a cada dia 
Estrutura flexível; Clima 
positivo e cooperativo; 
Inovação; Acompanhamento 
dos líderes junto a sua 
equipe; Comunicação 
assertiva 

Gestor  
04 

“[...]sim, as pessoas estão mais comprometidas [...] estão 
entendendo e conhecendo as propostas a cada dia e isso tem 
facilitado para que elas se comprometam mais na busca do ideal, de 
uma gestão de aprendizagem.” 

Sim, as pessoas estão mais 
comprometimento. 

Gestor 
05 

“Sim, nossa equipe está trabalhando de forma mais 
participativa e eficiente. [...] gestão está mais aberta. Ninguém 
trabalha sozinho, trabalha-se uma equipe e está equipe gera bons 
resultados.” 

Sim, trabalho participativo e 
eficiente; 
Gestão aberta. 

Gestor 
06 

“Sim, muitas pessoas estão muito comprometidas em aprender 
e disseminar estas propostas [...] a gestão estimula o colaborador 
a buscar essas novas propostas mais uns ou outras não se 
interessam, talvez por desconhecer o que a aprendizagem significa 
e o que ela apresenta a empresa, [...] será que todos sabem o que é 
uma gestão de aprendizagem?... talvez esses conceitos tivessem 
que ser trabalhados e identificados para que o resultado fosse 100% 
eficaz... quem sabe!” 

Sim, comprometidas em 
aprender e disseminar estas 
propostas; 
*Falta divulgar o conceito 
de gestão de aprendizagem. 

Gestor 
07 

“O Senac é uma organização que aprende, com certeza, porém, o 
conceito de gestão por aprendizagem devesse ser mais bem 
trabalhado entre os colaboradores, a fim de aumentar o 
envolvimento e comprometimento das pessoas, uma vez que os 
líderes estão mais próximos, adotando um processo de inovação 
contínua... assim tudo é um processo de construção.” 

Com certeza, porém o 
conceito de gestão por 
aprendizagem devesse ser 
mais bem trabalhado entre 
os colaboradores. 

Figura 44. Comprometimento e envolvimento voltados para gestão de aprendizado 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nesta pergunta cabe uma ressalva, pois foi necessário explicar o que seria uma gestão 

de aprendizado, uma vez que somos uma Escola, para que os conceitos não se misturassem. 

Assim, observa-se que todos os respondentes afirmaram que as pessoas estão comprometidas 

e envolvidas na busca pela aprendizagem. Entretanto, dois gestores levantaram a necessidade 

do conceito de aprendizagem organizacional ser mais bem  trabalhado para acalcar a 

totalidade das pessoas. 

Dessa forma, o DSC dessa questão é: 

Sim, é perceptível o comprometimento e envolvimento das pessoas na busca pela 

aprendizagem organizacional.  
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Na Figura 45 são apresentados os relatos das dificuldades encontradas para  implantação 

do atual modelo de gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Gestor 
 01 

“Uma grande dificuldade foi à aceitação dos mais antigos, 
pessoas que não estavam preparadas para entrar em novas formas 
de se fazer as coisas antigas [...].” 

Resistência por parte das 
pessoas mais velhas de casa 

Gestor 
 02 

“[...] Uma das grandes dificuldades foi à mudança de 
comportamento dos profissionais uma vez envolvendo quebras 
de paradigmas e isso, às vezes, traz uma dificuldade grande, a 
necessidade de buscar novos conhecimentos talvez seja outra, 
adequar a novos modos de trabalho, equipamentos, materiais, 
informatização [...].” 

Comportamento dos 
profissionais, Comodismo. 

Gestor 
 03 

“As pessoas foram os maiores dificultadores, acho que elas têm 
que estar mais abertas ao novo, tentar se adaptar as novas 
realidades. Todos tem que contribuir para os processos.” 

Pessoas. 

Gestor  
04 

“O mercado, os concorrentes [...].” Mercado e concorrentes. 

Gestor 
05 

“As pessoas, são e serão os grandes dificultadores.” Pessoas. 

Gestor 
06 

“[...] muitos gestores são novos e não conhecem muitas coisas e 
não têm tanta segurança, então, às vezes, as respostas não são tão 
rápidas. [...] trocou muita gente e eu acho que se trocasse mais o 
Senac poderia perder a identidade, todo mundo novo até você 
implantar esta cultura nova é difícil.” 

Gestores novos com pouca 
experiência. 

Gestor 
07 

“As demissões simultâneas abalaram a estrutura e segurança 
das pessoas... criou-se um clima de tensão muito grande.” 

Insegurança das pessoas aos 
novos processos. 

Figura 45. Dificuldades na implantação do novo modelo de gestão 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Dos sete gestores entrevistados, quatro mencionaram as  pessoas e suas atitudes como 

os maiores dificultadores, um mencionou o mercado e concorrentes, um mencionou os 

gestores novos e com pouca experiência. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

As pessoas são os maiores dificultadores nos processos de mudança, levados pelo 

comodismo, pelas demissões simultâneas que geram um clima de insegurança, 

contratações de pessoas com pouca experiência e o mercado cada vez mais agressivo. 
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5.2.2 Entrevista com corpo técnico administrativo e orientadores de curso  

 

Nesta seção apresentam-se os relatos das entrevistas feitas com os colaboradores do 

Corpo Técnico Administrativo, de vários setores e com os Orientadores de Curso de diversas 

disciplinas. Os resultados são apresentados pelas expressões-chave e a ideia central das 

respostas, usando o método DSC.  

 

Na Figura 46 são apresentados os relatos da caracterização do cenário organizacional no 

momento da contratação de cada entrevistado. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Como de uma empresa normal, bem formal e 
centralizada [...] Trabalhar no Senac assustava, as 
cobranças eram muitas e os processos burocráticos [...] 
As coisas eram precárias e limitadas, tudo era 
vigiado”. 

Gestão paternalista, 
centralizada e burocrática. 

Administrativo 
02 

“[...] Os processos não eram definidos e nem 
automatizados, as coisas eram muito manual. [...] A 
descrição das tarefas eram manual, as pessoas tinham 
preguiça de ler para aprender. [...] Antigamente as 
pessoas tinham a mania de reter a informação e 
mantinham distância uma das outras [...].” 

Os processos não eram 
definidos e nem 
automatizados. 
Distanciamento entre as 
pessoas. 

Administrativo 
03 

“[...] uma administração mais reservada, mais rígida. 
Não chegava a ser autoritária, mas era assim, mais 
fechada [...] tudo era muito centralizado, não tínhamos 
nenhuma abertura, somente obedecíamos às ordens. A 
gestão dessa época era muito paternalista, muito 
segura, muito centralizada, para que mudar se estava 
dando certo.” 

Gestão paternalista, 
centralizada e burocrática. 

Administrativo 
04 

“[...] A instituição sempre foi muito organizada, muito 
fechada e muito rigorosos quanto a normas, 
procedimentos e a cobrança de metas. Dr. Renato era 
uma pessoa mais distante [...] os processos sempre foram 
rigorosos e pouco flexíveis, tudo era muito burocrático 
e engessado. [...] Havia um processo de hierarquia e esta 
deveria ser seguida, e isso era bem claro. [...].” 

Gestão paternalista, 
centralizada e burocrática. 

Administrativo 
05 

 “[...] nós tínhamos uma gerência bem paternalista. 
Digamos que as coisas estavam sendo preparadas para o 
nível mais coorporativo que agente tem hoje [...] As 
decisões eram bem centralizadas eram pequenos núcleos 
que se formavam em torno desta gerência [...] Faltava um 
pouco de alinhamento dos processos.” 

Gestão paternalista, 
centralizada e burocrática. 

Administrativo 
06 

“[...] era uma gestão distante. No início quando eu entrei 
nos tínhamos um quadro aqui bem definido e certos 
cargos eram meio que elitizados [...] não tinha uma 
convivência com os outros profissionais... tudo vinha por 
meio físico e a interação não existia [...]”.  

Gestão paternalista, 
centralizada e burocrática. 
Distanciamento entre as 
pessoas. 

Figura 46. Apresentação do cenário organizacional no momento da contratação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que dos seis entrevistados, cinco mencionam que o cenário era de uma 

gestão paternalista, centralizada e burocrática, dois mencionam o distanciamento entre as 

pessoas e um mencionou que os processos não eram definidos e nem automatizados. 

Em relação ao cenário encontrado, as respostas apresentadas apontam o seguinte DSC: 

        O cenário era de uma gestão paternalista, burocrática, formal, reservada e com 

muitas cobranças, os processos não eram bem definidos, pouco automatizados e muito 

criteriosos, as pessoas eram acomodadas e retiam à informação e os gestores se 

reuniam com pouca frequência . 

 

 

Na Figura 47 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber e citar mudanças na forma de gestão e apresentam os seguintes conceitos: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“[...] auditoria criteriosa no Senac Barbacena [...] elas 
acontecem frequentemente, vem pessoas da capital fazer a 
verificação dos setores. Foi criado um Controle de Custos, 
[...] Senhor Lázaro é uma pessoa mais próxima, mais humilde 
e reservada.” 

Gestão atuante.  

Administrativo 
02 

“[...] mudança total, de tudo. De cultura, de estrutura, de 
processos, de pessoas, tudo mudou. [...] os processos são 
escritos e detalhados, hoje você lê e sabe o que você tem que 
fazer.[...] a disseminação do conhecimento [...] pensando na 
satisfação do cliente, [...] chegar à direção hoje é mais fácil. 
[...] flexível. [...] uma participação mútua.[...]”. 

Mudança cultural, estrutural, 
dos processos e de pessoas. 

Administrativo 
03 

“[...] houve uma abertura na mente dos gestores e hoje nos 
temos uma gestão mais participativa, hoje nossos gestores 
estão mais abertos a diálogos. A estrutura foi outra coisa 
surpreendente melhorou-se muito a infraestrutura, a tecnologia 
[...] você tem um direcionamento do que fazer, como fazer e 
o que deve fazer, [...] uma gestão mais inovadora na área 
hotelaria e na área de escola, novos cursos [...].” 

Gestão atuante.  
Renovação da Infraestrutura 
e da Tecnologia. 
 

Administrativo 
04 

“[...] os processos de licitações, está mais claro, mais flexível, 
a estrutura física e tecnológica, mudou muito, temos muito 
mais funcionários, existe uma redivisão de trabalho [...] 
Introduziu a palavra inovação [...] A regionalização de Minas 
trouxe uma maior proximidade e um facilitador dos processos 
[...].” 

Gestão transparente e 
flexível.  
Renovação da estrutura 
física e tecnológica e a 
criação das regionais. 

Administrativo 
05 

“[...] as decisões já não são mais centralizadas em termos de 
unidade, as unidades já tem mais autonomia dos processos, [...] 
processos estão mais alinhados, mais visíveis. [...] a nova 
gestão vestiu a camisa de maneira total e estava disposta a 
mudar o que fosse possível para o Senac fosse excelência nos 
processos.” 

Gestão atuante. 
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Administrativo 
06 

‘[...] nasceu um novo Senac. [...] o quadro do Senac está 
crescendo muito, talvez pela demanda, talvez pela adequação. 
Houve uma abertura, uma junção das unidades (Senac e  
Sesc) é muito perceptível uma integração maior das unidades e 
em termos de treinamento, tivemos o fórum de educação, 
treinamento de professores, a troca da logomarca, troca-se toda 
uma cor que era de décadas, uma imagem nova e até mais 
agressiva em termos de mercado, estamos mais atuante e mais 
participativo no mercado... O atual presidente é uma pessoa 
mais andante, mais presente [...] ” 

Gestão atuante e a 
revitalização da imagem. 

Figura 47. Percepção de mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos seis entrevistados, quatro mencionaram como uma das maiores mudanças uma 

gestão mais atuante, dois mencionaram a renovação da infraestrutura física e tecnológica, um 

mencionou a revitalização da imagem do Senac, a criação das regionais e a mudança cultural, 

estrutural, dos processos e de pessoas. 

Em relação à percepção e a citação das mudanças, as respostas apresentadas direcionam 

para o seguinte DSC: 

As mudanças são nítidas, como: auditorias regulares, criação de novos setores, 

processos mais claros, aumento no número de contratações, pessoas mais 

colaborativas, pensando na satisfação do cliente. Gestão mais flexível e participativa, 

renovação da infraestrutura e da tecnologia. Regionalização e mudança da logomarca 

e das cores da empresa. 

 

Na Figura 48 apresenta os motivos que influenciaram o processo de mudança na 

percepção dos gestores: 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“O tempo, o processo aconteceu mediante voto, de forma 
limpa. Os candidatos fizeram suas propostas de campanhas 
e as pessoas se identificaram mais com as propostas feitas 
pelo atual presidente, voltada para inovação [...].” 

Tempo de presidência 

Administrativo 
02 

“[...] o tempo, uma pessoa 25 anos no poder, [...] 
Identificou-se uma fase em que o Senac precisava mudar. 
Tudo foi feito por meio de voto, [...] o mercado que 
influenciou e os empresários a saída presidente anterior.” 

Tempo de presidência; 
Influência do mercado e dos 
empresários. 
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Administrativo 
03 

“[...] o tempo [...] a mudança veio para se colocar gestores 
que possuíam uma mente mais aberta e dispostos, hoje não 
existe aquele negócio, eu mando e você obedece [...] deve-
se ter maior participação de todos e hoje está acontecendo 
isso, que bom que houve esta mudança [...].” 

Tempo de presidência 
Influência do mercado e dos 
empresários. 

Administrativo 
04 

“Nós não tivemos muita informação [...] ele estava a muito 
tempo de gestão e eu acho que ele não estava mais 
atendendo as necessidades do Senac [...].” 

Tempo de presidência. 
Influência do mercado e dos 
empresários. 

Administrativo 
05 

“[...] uma gestão paternalista que agente tinha, às vezes as 
pessoas tratavam, “a minha empresa”, “a minha mesa”, “o 
meu computador, tudo foi base para a votação e mudança 
de atitudes, os empresários não queriam mais[...]”. 

Influência do mercado e dos 
empresários. 

Administrativo 
06 

“[...] o próprio mercado e as pessoas que estão ali à volta, 
já com uma idade mais avançada, então chega um 
momento que os próprios assessores percebem que é hora 
de parar.” 

Tempo de presidência 
Influência do mercado e dos 
empresários. 

Figura 48. Motivos que influenciaram as mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Cinco entrevistados destacaram o fator tempo, se referindo à idade avançada do 

presidente, cinco mencionam a necessidade de mudança, referenciando transparência e novos 

rumos e dois entrevistados citam o mercado e os empresários na solicitação de mudanças. 

Para tanto se conclui que o DSC dessa questão se define assim: 

Os motivos que influenciaram a mudança foram à idade do presidente já 

avançada e a influencia do mercado e empresários na busca de uma gestão inovadora. 

 

Na Figura 49 são apresentados os relatos relativos à comunicação e o meio utilizado 

para repassar aos colaboradores as mudanças que aconteceriam no Senac Barbacena. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Houve reunião com os líderes diretos anunciando o que iria 
mudar, depois recebemos material impressos e também 
Intranet e e-mail.” 

Reuniões, Material impresso 
e Intranet e pelo e-mail. 

Administrativo 
02 

“Por meio da intranet, de jornalzinho interno Pacto, por 
reuniões , e-mail que os gestores participavam e nos 
comunicava [...].” 

Reuniões, Material impresso 
e Intranet e pelo e-mail. 

Administrativo 
03 

“[...] Intranet e pelo e-mail, todos os colaboradores tem 
acesso a ela, basta acessar o computador, [...] a informação é 
aberta. Quando a mudança é mais drástica ou maior, nosso 
gestor nos reúne e nos orienta [...] Temos também o jornal 
pacto de acesso de todos [...]”. 

 
Reuniões, Material impresso 
e Intranet e pelo e-mail. 
 
 

Administrativo 
04 

“[...] temos acesso ao Isodoc, e-mail, intranet [...].” 
Sistema de gestão, e-mail, 
intranet. 
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Administrativo 
05 

“[...] Todos são informados, nos temos nosso sistema de gestão 
que se chama Isodoc e Isoaction [...]reuniões[...] Temos 
também duas ferramentas de comunicação, que é o e-mail 
corporativo acesso de todos os lugares e a intranet, [...] 
Ainda temos também comunicação impressa, folders, 
cartilhas, mini reuniões.” 

Sistema de gestão, 
Reuniões, Material impresso 
e Intranet e pelo e-mail. 
 

Administrativo 
06 

“[...] as mudanças vieram pela intranet, folhetos explicando, 
forma apresentadas pessoalmente estás novas propostas. e as 
diretrizes e sempre vieram por meio de reuniões e gestores 
locais.” 

Reuniões, Material impresso 
e Intranet e pelo e-mail. 
 

Figura 49. Divulgação das mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos afirmam a preocupação de informar aos colaboradores o que estava mudando e o 

que aconteceria. Dos seis entrevistados, cinco mencionam o processo de divulgação feito por 

Reuniões, Material impresso e Intranet e pelo e-mail e dois mencionam o Sistema de Gestão. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

As mudanças foram divulgadas a todos e direcionadas pelos líderes dos setores, 

em reuniões, pela intranet, sistema de gestão, e-mail corporativo e material impresso. 

 

Na Figura 50 são apresentados os relatos para a questão se o respondente teria 

conhecimento sobre quem gerenciou o período de transição dos modelos de gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 
Administrativo 

01 
“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
02 

“Não tenho acesso a esta informação.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
03 

“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
04 

“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
05 

“Não tenho acesso a esta informação.” Não saberia lhe informar. 

Figura 50. Gerenciamento da transição da mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nenhum dos entrevistados pôde contribuir ao responder este questionamento, devido a 

limitações originárias do setor e da função em que se encontravam.  

Sendo assim, o DSC dessa questão não pôde ser formulado: 
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O DSC dessa questão não pôde ser formulado, devido à ausência de informação. 

 

Na Figura 51 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se houve um plano prévio de transição de modelos de gestão e o que se pretendia 

alcançar com ele. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
02 

“Não tenho acesso a esta informação.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
03 

“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
04 

“Não saberia lhe informar.” Não saberia lhe informar. 

Administrativo 
05 

“Não tenho acesso a esta informação.”  Não saberia lhe informar. 

Figura 51. Plano prévio de mudanças 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nenhum dos entrevistados pôde contribuir respondendo este questionamento devido 

limitações originárias do setor e da função em que se encontravam.  

Sendo assim, o DSC dessa questão não pôde ser formulado: 

O DSC dessa questão não pôde ser formulado, devido à ausência de informação. 

 

Na Figura 52 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

identificar às novas propostas passadas pela atual gestão e como os colaboradores foram 

avisados dessas mudanças. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“[...] Intinerância, ampliação e integração do Sistema rumo 
ao interior objetivando o fortalecimento da base formada 
pelos sindicatos.” 

Intinerância, ampliação e 
integração do Sistema rumo 
ao interior objetivando o 
fortalecimento da base 
formada pelos sindicatos. 

Administrativo 
02 

“[...] transparência, disseminação da informação, e..., 
calma para fazer os processos, porque nos estávamos num 
ritmo muito acelerado o Senac, inovações e que as pessoas 
inovassem, e eu acho que ele deu autonomia, [...] novas 
diretoria em todas as regionais. N [...] Tivemos a 

Transparência, disseminação 
da informação, prazos 
maiores; Pessoas 
inovadoras; Novas 
diretorias. 
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implantação da parceria com o governo federal dos 
programas do PSG e do PRONATEC. A...tivemos também as 
Oportunidades, tanto internas quanto externas [...] A 
interiorização, levar o Senac a todos os lugares, essa também 
foi uma proposta marcante. Fomos avisados através de e-
mails, de cartilhas, reuniões. A maioria das coisas eles 
repassam e outras somos pegos de surpresa.” 

Parceria com governo em 
programas de capacitação 
Oportunidades; 
Interiorização; 
Fomos avisados através de 
e-mails, de cartilhas, 
reuniões. A maioria das 
coisas eles repassam e em 
outras somos pegos de 
surpresa. 

Administrativo 
03 

“Ele tinha como meta que o Senac fosse referência em 
educação até 2015 e a auto sustentabilidade dos hotéis. E o 
desejo de unificar o Sesc e Senac. Outra coisa importante era 
aproveitar ao máximo os colaboradores internos nos 
processos de abertura de vagas de trabalho. Essas mudanças 
maiores eram feitas reuniões com os gestores que nos 
comunicavam e nos preparavam para estes acontecimentos e as 
novas determinações dele e as outras pela intranet, revista 
Pacto e e-mail. Tinha-se a preocupação de avisar o 
colaborador de tudo que acontecei, ele falava muito em 
disseminar a informação.” 

Senac fosse referência em 
educação até 2015 e auto 
sustentável, Unificar SESC 
e Senac; Reconhecimento 
do colaborador interno; 
Disseminação da 
informação. Reuniões; 
Intranet, revista Pacto e e-
mail. 

Administrativo 
04 

“Ele focou muito na missão do Senac, abertura de muitas 
unidades de uma forma muito organizada, projeto 
interiorização. E nos fomos avisados por e-mail corporativo 
e reuniões, convidado a todos a participarem dos projetos. A 
amplitude de cursos oferecidos de graduação, a criação de 
faculdade, que hoje nos temos apenas três em Minas.” 

Mudança da missão do 
Senac; Interiorização; 
Aumento/introdução da 
graduação nas unidades; 
E-mail corporativo e 
reuniões. 

Administrativo 
05 

“[...] integração Fecomércio, Sesc e Senac, [...] Essa 
unificação houve uma campanha, o marketing da Fecomércio, 
Sesc e Senac foram os responsáveis por divulgar tudo que 
estava acontecendo. O processo tecnológico, uma melhor a 
governança de TI. Maior participação dos gestores nos 
processos de desenvolvimento. 

Integração Fecomércio, 
SESC e Senac; Melhor a 
governança de TI; Maior 
participação dos gestores. 
Setor de marketing. 
 

Administrativo 
06 

“[...] trabalho, trabalho e pedia que a pessoa não ficasse 
parada [...] colocar isso nas pessoas que elas sejam mais 
pontuais, não só no que tange o tempo mais na entrega, o 
fazer as coisas, administrar as coisas para que elas fluam, ser 
dinâmico, ser proativo. estimula muito a questão de 
empreender você,[...] propôs vários projetos de 
modificações e de trabalho, [...] a modernização das 
instalações [...] A integração Senac e Sesc [...] Tivemos 
informação por meio dos gestores [...]  

Trabalho; Pontualidade “nas 
entregas” Estimulou muito a 
questão de empreender 
você; 
Projetos de modificações e 
de trabalho, a modernização 
das instalações; Integração 
Senac e Sesc. Tivemos 
informação por meio dos 
gestores. 

Figura 52. Novas propostas de trabalho e sua divulgação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os entrevistados corroboram da mesma visão quanto às novas propostas de 

melhorias e desenvolvimentos. Cada um aponta para uma perspectiva, no entanto, um 

complementa aspectos diferentes da resposta do outro. Apenas um entrevistado ressaltou que 

algumas coisas eram repassam e outras as pessoas eram pegas de surpresa, num caso 

específico do seu setor. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 
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Várias foram às propostas apresentadas pela nova gestão, como: a interiorização, 

transparência, pessoas inovadoras, parcerias junto ao Governo Federal, oportunidades 

de crescimento interno, auto sustentabilidade dos hotéis, melhoramento na governança 

de TI e maior autonomia dos gestores; as novas propostas foram divulgadas, por meio 

de e-mails, informativo impresso, reuniões e intranet.  

 

Na Figura 53 são apresentados os relatos do respondente quanto as principais 

modificações encontradas dentro da unidade Barbacena. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Auditorias internas, [...] uma psicóloga regional [...] bolsa 
estímulo aos estudos, mais ninguém sabia, hoje ela é muito 
bem divulgada e incentivada, [...] reformulação da 
identidade organizacional, marca, das cores [...].”  

Auditorias internas; 
Psicóloga regional; Bolsa 
estímulo aos estudos, mais 
divulgada e incentivada; 
Reformulação da identidade 
organizacional. 

Administrativo 
02 

“[...] divisão do Senac em regiões, a regionalização.[...].”  Regionalização 

Administrativo 
03 

“A continuidade e manutenção da ISO, a melhoria da 
infraestrutura, as reformas.” 

Melhorias na infraestrutura. 
 

Administrativo 
04 

“A unificação da Fecomércio, Senac, Sesc [...] processos de 
crescimento e expansão. A implantação de novas políticas de 
acordo com esta expansão. Disseminação da informação ao 
maior número de pessoas possível, mostrando a transparência 
nos processos. Os processos estão mais fáceis, mais flexíveis. 
Temos um maior respeito em ouvir o outro.” 

Unificação da Fecomércio, 
Senac, Sesc; Novas 
políticas; Disseminação da 
informação; Processos 
flexíveis; Respeito aos 
colegas. 

Administrativo 
05 

“[...] alavancagem da tecnologia em toda a unidade, além da 
infraestrutura, das pessoas, da própria unificação do 
Fecomércio, Senac e Sesc.” 

Alavancagem da tecnologia; 
Infraestrutura; Unificação 
do Fecomércio, Senac, Sesc. 

Administrativo 
06 

“[...] adequação do espaço físico para que a pessoa possa 
executar melhor o seu trabalho, e as ferramentas criadas pelo 
sistema de gestão que criaram regras e parâmetros [...] 
temos um norte de como as coisas devem ser feitas, [...] 
orientações escritas, [...] hoje temos um clima mais tranquilo 
em termos de gestão e de colaborador [...].” 

Adequação do espaço físico; 
Criação de regras e 
parâmetros; Orientações 
escritas; Clima mais 
tranquilo. 

Figura 53. Principais modificações feitas 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Há entre os entrevistados uma complementação de ideias referente às modificações as 

quais acharam pertinentes, de acordo com seu setor. Dois respondentes citaram a unificação 

do Fecomércio, Sesc e Senac, um respondente  destacou a presença mais atuante de uma 



151 
 

  

psicóloga na unidade e três entrevistados citaram a revitalização da infraestrutura como as  

principais modificações depois da mudança. 

Assim, indica-se o seguinte DSC para a questão apresentada: 

As principais modificações identificadas, foram: melhoria na infraestrutura física 

e tecnológica, padronização de processos, revitalização da imagem da instituição, 

regionalização e unificação entre Senac e Sesc. 

 

Na Figura 54 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber a mudança de forma positiva para melhorar o desempenho organizacional na busca 

pelas metas a serem alcançadas e como isso foi feito. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Com certeza, essa mudança foi primordial, até posso dizer 
que foi ela que salvou a existência de nossa instituição, que 
começava a ser esquecida pelas pessoas devido ao número 
crescente de escolas profissionalizantes incentivadas pelo 
Governo.” 

Com certeza; revitalização 
nos processos. 

Administrativo 
02 

“Sim, por meio de bons programas, sistemas, 
computadores, pessoal capacitado. Hoje, a gestão traçou 
metas e para que elas sejam alcançadas você tem que ter um 
amparo, um suporte para alcançá-las. A gestão está 
antenada nas necessidades das pessoas, o que o mercado 
está pedindo [...].” 

Sim; Programas, sistemas, 
computadores, pessoal 
capacitado; Maior suporte 
da gestão; Atenção às 
necessidades das pessoas e 
do mercado. 

Administrativo 
03 

“Sim, por meio de uma maior autonomia os diretores da 
unidade, como um parceiro, deu mais liberdade sempre 
apoiava as ideias.” 

Sim; Maior autonomia aos 
diretores. 

Administrativo 
04 

“Sim, sempre num plano coorporativo é visado alcançar as 
metas, então as mudanças foram positivas e contribuíram 
muito, uma vez que nós temos mais respaldo da atual gestão, 
existe um suporte grande de BH para que tudo se concretize, 
temos mais material de trabalho, mais tecnologia, nossa 
estrutura física fez uma grande diferença, as pessoas veem o 
Senac de outra forma, acho que as cores fizeram as pessoas 
começarem a reparar na nossa unidade, estamos chamando 
mais a atenção e nossos alunos estão saindo mais satisfeitos 
dos cursos, a aplicação da avaliação por competências ao 
invés de notas [...].” 

Sim; Maior respaldo da 
atual gestão; Material de 
trabalho, tecnologia, 
estrutura física; Estamos 
chamando mais a atenção e 
nossos alunos estão saindo 
mais satisfeitos dos cursos. 

Administrativo 
05 

“Sim, estamos vivendo esse benefício, olhe à sua volta e veja, 
comece a reparar nas coisas estão mais rápidas e assertivas 
[...].” 

Sim; As coisas estão mais 
rápidas e assertivas. 

Administrativo 
06 

“Sim, [...] hoje existe uma flexibilidade muito maior e uma 
acessibilidade maior em termos de fazer as coisas, mais 
dinâmico [...].” 

Sim; Maior flexibilidade; 
Acessibilidade maior em 
termos de fazer as coisas; 
Dinamismo. 

Figura 54. A mudança e o melhoramento do desempenho organizacional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Todos os respondentes percebem que a mudança foi positiva para melhorar o 

desempenho dos processos. Três respondentes citam a revitalização dos processos, dois 

respondentes citaram a acessibilidade e três respondentes apontaram o dinamismo dos 

processos com fatores-chave dessa mudança. 

Sendo assim, as respostas direcionam o DSC para: 

Sim, a mudança foi positiva, como: revitalização dos processos, melhorias 

estrutura física, novas tecnologias, maior participação das pessoas, maior suporte da 

gestão, assertividade, dinamismo e rapidez nos processos e maior autonomia aos 

diretores.  

 

Na Figura 55 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber e citar melhorias no desenvolvimento dos recursos tecnológicos e humanos usados 

no Senac Barbacena. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Sim, acabamos de receber novos aparelhos telefônicos, as 
televisões dos quartos são novas, a escola ganhou novos 
computadores, temos uma internet boa e interligada, os 
setores estão mais próximos. Quanto às pessoas, acho que 
estão satisfeitas de trabalharem aqui, temos muitos 
benefícios que outras empresas grandes como a nossa não 
tem. Nossos gestores são pessoas humildes e 
colaborativas, preparadas para ajudar. Estão sempre 
tentando buscar a inovação e como facilitar o trabalho 
das pessoas.” 

Sim; Novos aparelhos 
telefônicos, as televisões dos 
quartos são novas, a escola 
ganhou novos 
computadores, internet boa e 
interligada, os setores estão 
mais próximos; Gestores 
humildes e colaborativos. 
 

Administrativo 
02 

“Muitas, muitas [...] hoje trabalho com um computador 
moderno e bem equipado [...] O Senac tem a preocupação 
de trazer a tecnologia de ponta, o próprio mercado exige 
isso, nossas salas tem os melhores equipamentos, lousa 
digital entre outros, para dar um up nos serviços. No 
desenvolvimento humano [...] a cultura mudou a 
percepção das necessidades mudou. [...] as necessidades 
estão sendo supridas, estão produzindo melhor e com 
melhor qualidade de trabalho. Desobrecarregaram as 
pessoas e otimizaram os processos. As pessoas estão 
recebendo treinamentos, cursos [...].” 

Sim; Tecnologia, melhores 
equipamentos, lousa digital; 
A cultura mudou a 
percepção das necessidades, 
Produzindo melhor e com 
melhor qualidade de 
trabalho. 
Desobrecarregaram as 
pessoas e otimizaram os 
processos. Treinamentos, 
cursos. 

Administrativo 
03 

“Na parte tecnológica está bom [...] No desenvolvimento 
pessoal melhorou muito também, quando eu entrei não se 
tinha a preocupação de treinamento, de palestras, cursos, 
agora se tem mais interesse de preparar as pessoas. Aos 
poucos eles estão investindo mais no ser humano.” 

Sim, a parte tecnológica está 
bom, No desenvolvimento 
pessoal melhorou muito 
treinamento, de palestras, 
cursos. 
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Administrativo 
04 

“Na parte tecnológica desenvolvemos [...] o Senac 
compatível com o mercado, tivemos a troca de todos os 
computadores da escola, cada sala tem o seu, seu data 
show, a adaptação das lousas digitais, a preocupação de 
trazer o novo para o Senac, as inovações estão chegando. 
Na parte do desenvolvimento humano acho que tem 
deixado a desejar ainda [...] As pessoas devem ser olhadas 
não como números e mais como agregadoras de valor a 
empresa. [...].” 

Sim, a parte tecnológica 
tivemos a troca de todos os 
computadores da escola, 
data show, a adaptação das 
lousas digitais. 
Desenvolvimento humano 
tem deixado a desejar ainda. 

Administrativo 
05 

“O desenvolvimento tecnológico tem sido audacioso, o 
Senac está começando a caminhar e se preparar para uma 
certificação de ISO voltado para a área de governança de TI 
[...] O desenvolvimento humano tem sido treinado, novos 
equipamentos eletrônicos estão sendo instalados e as 
pessoas precisam se adaptar a tecnologia [...] os processos 
seletivos têm que ser revistos.” 

Sim, o desenvolvimento 
tecnológico tem sido 
audacioso; 
Já os humanos, os processos 
seletivos têm que ser 
revistos. 

Administrativo 
06 

“Sim, tanto em recursos quanto em acessos, hoje nos temos 
mais mobilidade, flexibilidade para executar sobre novas 
atividades [...].” 

Sim, mobilidade, 
flexibilidade 

Figura 55. Melhorias nos recursos tecnológicos e humanos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os respondentes concordam que o desenvolvimento tecnológico melhorou de 

forma considerável, sendo várias melhorias citadas. Para dois respondentes, o 

desenvolvimento humano precisa ser revisto principalmente nos processos seletivos e no 

reconhecimento de suas ações. 

Em relação ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos e humanos, as respostas 

apresentadas expõem o seguinte DSC: 

Sim, os recursos tecnológicos e suas ferramentas, como: novos equipamentos 

tecnológicos; ao desenvolvimento humano: gestores humildes e colaborativos, a cultura 

e as necessidades mudaram , os setores estão mais próximos e maior oferecimento de 

treinamentos e cursos. 

 

Na Figura 56 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se os resultados do novo modelo de gestão estão sendo alcançados e se os mesmos 

estão sendo divulgados a todos da instituição. 
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Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Sim, essas metas são criadas no início de cada ano, no 
plano estratégico [...] As decisões depois de debatidas são 
enviadas para cada unidade como uma cartilha, disponível ao 
acesso. Este também é divulgado na intranet e na internet 
normal para todos.” 

Sim, e divulgados por 
Cartilha; Intranet e na 
internet normal para todos. 

Administrativo 
02 

“Não existe uma meta fixa, todo ano se faz um planejamento 
em busca de se alcançar novas metas propostas onde os 
colaboradores são convidados a contribuem. [...].”  

Sim, Todo ano se faz um 
planejamento em busca de 
se alcançar novas metas 
propostas onde os 
colaboradores participam. 

Administrativo 
03 

“[...] Sim, estamos trabalhando para ser a referência na 
educação, prova disso são as mudanças nas áreas de 
tecnologia, recursos, estrutura física e nas pessoas. [...] somos 
nós que direcionamos ao presidente nossas necessidades, eles 
não estão aqui para ver o que precisamos [...].” 

Sim; Nós direcionamos ao 
presidente nossas 
necessidades. 

Administrativo 
04 

“Sim, os resultados estão indo muito mais que as metas que 
ele propôs, porque o mercado exige o tempo todo e nós temos 
que acompanhar e nós estamos vivendo esses resultados, o 
portal da internet é atualizado diariamente [...] os projetos, 
as ações deveriam ser mais divulgados, a informação não 
tem chegado a quem realmente precisa (cliente) [...].” 

Sim, os resultados estão 
indo muito além das metas 
que ele propôs; 
Os projetos e ações 
deveriam ser mais bem 
divulgados. A informação 
não tem chegado a quem 
realmente precisa (cliente). 

Administrativo 
05 

“[...] uma unificação e simplificação dos processos. Os 
planejamentos estratégicos anuais são mais participativos e 
hoje os resultados são divulgados a todos, e nós percebemos, 
nós vivemos as mudanças. Temos o sistema que armazena os 
resultados alcançados e são enviados a todos, existe um 
feedback.” 

Sim; Nós vivemos as 
mudanças; Existe um 
feedback. 

Administrativo 
06 

“[...] Bem os dados numéricos nós não temos acesso, mas o 
hotel está sempre movimentado, e cursos nas bandeiras PSG e 
PRONATEC, [...] nós estamos vendo as coisas acontecerem, 
saírem do papel [...].” 

Nós estamos vendo as coisas 
acontecerem, saírem do 
papel. 

Figura 56. Resultados alcançados e divulgados a todos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os entrevistados apontam que os resultados do novo modelo de gestão estão 

sendo alcançados e que essas metas são criadas anualmente e todas as decisões estão sendo 

divulgadas e orientadas. Um dos entrevistados relatou como este processo aconteceu e os 

demais destacam muito sua a percepção e sua vivência dos fatos. Apenas um deles alerta que 

os projetos e as ações deveriam ser mais divulgados e que a informação não tem chegado a 

quem realmente precisa. 

Assim, em relação se os resultados estão sendo alcançados pela mudança e os meios 

como estes foram divulgados, apresenta-se o seguinte DSC: 
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Os resultados do novo modelo de gestão estão sendo alcançados e divulgados a 

todos. 

 

Na Figura 57 são apresentados os relatos para a questão se o respondente pode afirmar 

que os líderes dos setores preparavam sua equipe para a adoção dos novos procedimentos 

propostos pela atual administração ou se as coisas foram acontecendo. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Sim, tudo tem reunião, sempre tem alguma coisa a ser avisada 
ou revista. O legal é que podemos dar sugestões de como 
aplicar alguma mudança no nosso setor [...].” 

Sim; Podemos dar 
sugestões. 

Administrativo 
02 

“[...] Sim, tinha-se a preocupação de passar e preparar os 
colaboradores [...] vamos ter uma mudança radical no nosso 
sistema de gestão e nos estamos sendo preparado há mais de 
um ano, estamos sendo orientados, recebemos e-mail [...].” 

Sim, tinha-se a preocupação 
de passar e preparar os 
colaboradores. 

Administrativo 
03 

“Sim, existe esta preocupação sim, as coisas são preparadas e 
apresentadas.” 

Sim. 
 

Administrativo 
04 

“[...] os líderes divulgam as informações [...] todos devem 
estar cientes do que está acontecendo, até mesmo para 
colaborarem. Assim, nós temos os e-mails corporativos como 
suporte, reuniões e nos setores onde o acesso ao computador 
não é possível, os líderes fazem reuniões coletivas ou 
individuais e repassam as informações [...] Porém, alguns 
setores não têm este cuidado e as pessoas ficam sabendo 
das coisas através de outras pessoas em conversas e, às 
vezes, as informações chegam de forma distorcida da 
realidade [...].” 

Às vezes, em alguns setores 
as pessoas ficam sabendo 
das coisas através de outras 
pessoas em conversas e, às 
vezes, as informações 
chegam de forma distorcida 
da realidade. 

Administrativo 
05 

“[...] a maioria deles é multiplicador de informação, 
oferecem treinamentos, reuniões, intranet, e-mail coorporativo. 
[...].” 

Sim, Multiplicadores de 
informação. 

Administrativo 
06 

“Sim, uma vez que sem preparo não tem ação, até que a coisa 
vire uma rotina de ação tudo deve ser minuciosamente passado 
nada pode ir acontecendo [...] cabe aos líderes 
disseminarem a informação.” 

Sim, Nada pode ir 
acontecendo, cabe aos 
líderes disseminarem a 
informação. 

Figura 57. Preparação junto a novos procedimentos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os entrevistados concordam que os líderes são disseminadores de informação. 

Entretanto, um entrevistado alerta que em alguns setores, os líderes não têm esta preocupação 

e as pessoas ficam sabendo das coisas através de outras pessoas, em conversas informais. 
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Em relação à preparação da equipe junto aos novos procedimentos pelos líderes, as 

respostas apresentadas expõem dois DSC: 

Sim, os líderes tem a preocupação em preparar seus colaboradores para 

adotarem os novos procedimentos. 

Às vezes, em alguns setores as pessoas ficam sabendo das coisas através de outras 

pessoas em conversas e, às vezes, as informações chegam de forma distorcida da 

realidade. 

 

Na Figura 58 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se, atualmente, se os setores e as pessoas estão mais próximos e colaborativos.  

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Acho que ainda não, está mudando mas acho que ainda 
precisa mudar muitas cabeças. Não existe muita solicitude, um 
serviço depende do outro, porém um só ajuda o outro se esse 
pede, falta iniciativa.” 

Acho que ainda não; 
Um só ajuda o outro se é 
solicitado. 

Administrativo 
02 

“[...] sim, existe a preocupação de deixar tudo bem claro, para 
que todos crescerem, temos que estar mais próximos e nos 
ajudando. As pessoas são humildes de pedir e oferecer 
ajuda, pelo menos no meu setor.” 

Sim; 
As pessoas são humildes em 
pedir e oferecer ajuda, pelo 
menos no meu setor. 

Administrativo 
03 

“[...] acho que não, hoje as pessoas estão usando mais a 
tecnologia para se comunicar, afastando as pessoas, elas 
conversam pelo computador, precisamos mudar esta distância, 
elas resolvem e se ajudam sem se falarem [...].” 

Acho que não; 
As pessoas estão usando 
mais a tecnologia para se 
comunicar, criando uma 
barreira entre elas. 

Administrativo 
04 

“Não, acho que houve um distanciamento [...] depende do 
setor e depende da pessoa, tem pessoas bem receptivas e 
flexíveis, mas assim o relacionamento ficou mais distante, cada 
um cuidando de seu setor [...].”  

Acho que não; 
Houve um distanciamento. 

Administrativo 
05 

“Ainda existe um individualismo muito forte... o que agente 
tem é um competição interna muito forte, porque é diferente 
[...] às vezes você ajuda “com segundas intenções” e às vezes 
não; isso é evidente aqui dentro.” 

Não, Individualismo muito 
forte. 

Administrativo 
06 

“As pessoas estão muito mais próximas, [...]”. 
Sim, As pessoas estão muito 
mais próximas; 
 

Figura 58. Aproximação das pessoas e colaboração mútua 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que para essa questão não há consenso entre os respondentes. Quatro 

respondentes acreditam que não há  aproximação e colaboração dos colaboradores e dois 
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respondentes acham que sim. Cada um aponta para uma perspectiva seguindo a percepção de 

seu setor junto ao todo. 

Assim, há dois DSC para essa questão: 

Não, as pessoas só se ajudam quando solicitados, estão usando mais a tecnologia 

para se comunicar, criando uma barreira entre elas, há um distanciamento e um 

individualismo muito forte. 

Sim, as pessoas são humildes em pedir e oferecer ajuda. 

 

Na Figura 59 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se o clima do ambiente de trabalho era melhor antes do início do processo de 

mudança ou atualmente. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Agora, acho que as pessoas vão amadurecendo, vão 
conhecendo melhor o trabalho e suas funções, vão confiando 
mais nas pessoas [...].” 

Agora 

Administrativo 
02 

“Agora, com certeza, eu já passei por coisas que você não tem 
noção. Pessoas que não trabalhavam e ganhavam por isso. 
Agora não, está mais transparente, mais leve. Algumas pessoas 
foram desligadas e o clima está mais leve.” 

Agora. 

Administrativo 
03 

“Eu acho melhor agora, as pessoas estão mais participativas, 
como temos acesso a quase tudo, as pessoas estão mais seguras 
elas sabem o que irá acontecer, assim o clima fica leve. [...] 
Recentemente tivemos uma entrevista com uma psicóloga que 
conversou e fez perguntas a todos para saber como nós 
estávamos e como estava à unidade, eu acho que é bom, uma 
atenção que esta sendo dado a nos funcionários [...].” 

Agora. 

Administrativo 
04 

“Acho que antes era melhor. Quando entrei tinha bem 
menos funcionários, nós nos conhecíamos, já hoje, entraram 
muito mais funcionários, [...] não há proximidade, [...] as 
pessoas ficaram mais frias [...].” 

Antes era melhor. 

Administrativo 
05 

“Hoje os processos são bem desenhados e alinhados e tem 
tudo para tornar o clima o mais ameno possível, mas os 
processos por si só não conseguem, [...] estamos num ambiente 
coorporativo tem que ser aquilo que está nos procedimentos, o 
que a nossa diretoria alinhou. Temos que ver o que é correto e 
não o que eu acho que deveria ser feito. [...] Então precisa ser 
mais bem trabalhado.” 

Agora. 

Administrativo 
06 

“Eu particularmente prefiro agora, porque não existe melhoria 
onde não há padrão, hoje está mais fácil, seguindo os 
procedimentos, porque temos os procedimentos em suas mãos, 
e antes ficávamos à mercê do que vinha para você.” 

Agora. 

Figura 59. Clima do ambiente de trabalho atualmente 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Um entrevistado citou que antes o clima era melhor, uma vez que o número reduzido de 

colaboradores facilitava o convívio. Cinco respondentes acreditam que o agora é melhor, 

apesar da amplitude que a empresa tomou. 

Sendo assim, existe dois DSC para essa questão é: 

O clima organizacional hoje é mais agradável. 

O clima era melhor antes, uma vez que o número reduzido de colaboradores 

facilitava o convívio. 

 

Na Figura 60 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se as políticas e procedimentos originados do processo de mudança foram 

claramente apresentados e por escrito. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Sim, tivemos reuniões, recebemos informativos pela 
intranet, e-mails, algumas coisas são fixadas no quadro de 
avisos ao lado do relógio de ponto. Nada foi escondido, 
temos uma revista e um jornal de distribuição gratuita e um 
portal de transparência. Só quem não quer que não saiba.” 

Sim, nada foi escondido. 

Administrativo 
02 

“Sim, tudo é claro e por escrito, nós temos um programa 
de gestão chamado Isodoc e Isoaction, no qual as 
pendências caem para gente, [...] não tem como você falar 
que não recebeu a informação. Agente pode até demorar a 
saber, mais chegam sim. [...] a informação chega para você, 
certinha, não é ninguém que te conta, é o real. Isso foi 
fantástico.[...].” 

Sim, tudo é claro e por 
escrito. 

Administrativo 
03 

“Sim, através de reuniões e na intranet, documentado.” 
Sim. 
 

Administrativo 
04 

“[...] sim, tudo claro e por escrito, a apresentação de novos 
projetos, por meio do site, do e-mail, a unidade de BH dá 
um suporte incrível, e a intranet onde tudo fica registrado e 
documentado, basta ler. Algumas mudanças são divulgadas 
publicamente, em eventos, feiras. [...].” 

Sim, tudo claro e por 
escrito. 

Administrativo 
05 

“Olha em termos administrativos sim.” Sim. 

Administrativo 
06 

“A intranet está sempre atualizada e a Isodoc e a Isoaction, 
então todos os procedimentos são disponibilizados, 
porém acho que deveria ser mais claro, porque tem coisas 
que fogem do entendimento daquela pessoa, precisando 
haver uma intermediação, no caso de siglas, e nomes 
específicos [...]”. 

Todos os procedimentos são 
disponibilizados. 

Figura 60. Políticas e procedimentos resultantes da mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que todos os entrevistados concordam que as políticas e os procedimentos 

originados do processo de mudança foram claramente apresentados e por escrito. Um 

entrevistado realça a importância desses relatos serem mais claros e mais autoexplicativos, 

facilitando ao novo colaborador o entendimento dos processos, sem necessidade de mediação. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Sim, tem-se o cuidado de apresentar as políticas e os procedimentos originados do 

processo de mudança de forma clara e por escrito a todos os colaboradores da 

instituição.  

 

Na Figura 61 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber oportunidades de promoção na nova gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“Sim, o presidente elaborou um novo organograma, novos 
cargos/funções coerentes com a nova realidade da 
instituição. [...] O Senac tem uma política de aproveitar as 
pessoas que já estão dentro da instituição. [...] A parte 
hoteleira sempre seleciona os melhores alunos, pois já 
conhecem a empresa e todos os processos, assim a empresa 
evita gastos desnecessários com treinamentos.” 

Novos cargos/funções 
coerentes com a nova 
realidade da instituição; 
Aproveitamento dos 
melhores alunos. 

Administrativo 
02 

“Desde que eu entrei, é o período que mais está tendo 
promoção e contratação. [...] E isso é para todos, todo o 
Senac. [...] O estímulo à educação está muito evidente 
agora, é claro, todos sabem dos prazos e dos requisitos e 
antes, parece que era meio escondido. Promoções são 
poucas, existe sim processo seletivo, com prova, entrevista 
com a psicóloga, transparente e divulgado a todos. [...].”  

Período em que mais estão 
ocorrendo promoção e 
contratação; Estímulo à 
educação mais evidente; 
Processo seletivo. 

Administrativo 
03 

“[...] Hoje tem a preocupação de buscar reconhecer o 
funcionário interno, dar a ele oportunidades, hoje você 
tem a esperança de estar qualificado e conseguir ser 
promovido. Todas as vagas que surgem no Senac são 
disponibilizadas para todos, os requisitos, a cidade, tudo é 
divulgado.”  

Muitas promoções; 
Reconhecer o funcionário 
interno; Vagas que surgem 
no Senac são 
disponibilizadas. 
 

Administrativo 
04 

“[...] tem pessoas que são vistas e reconhecidas pelo seu 
trabalho, e isso é uma motivação para a pessoa a se 
envolver mais e estar mais motivada, nem digo só 
financeira mas o reconhecimento do trabalho feito [...].” 

Reconhecimento do trabalho 
feito. 
 
 

Administrativo 
05 

“Para alguns setores sim e para outros não. O Senac tem 
uma política de cargos e salários, mas não existe esta 
política funcionando na prática, somente no papel, na 
maioria dos cargos aqui nos estamos bem abaixo dos 
salários do mercado [...].” 

Para alguns setores sim e 
para outros não; 
Politica de cargos e salários 
só no papel. 



160 
 

  

Administrativo 
06 

“[...] Sim, aqui temos vários casos, de valorizar os 
próprios membros da unidade [...] acho que existe uma 
renovação de quadro ou se está criando um novo 
organograma... tudo é um processo seletivo, por meio de 
prova de conhecimentos e habilidades [...].”  

Sim, Valorização dos 
próprios membros da 
unidade; 
Processo seletivo. 

Figura 61. Oportunidade de promoções 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cinco entrevistados percebem e até mesmo vivenciam as oportunidades iguais e a todos, 

somente um participante salienta que alguns setores não estão sendo lembrados. Assim, tem-

se reconhecido o valor e o trabalho do colaborador interno, por meio de processo seletivo. 

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

Sim, estamos vivendo um período de muitas promoções e oportunidades. 

 

Na Figura 62 são apresentados os relatos para a questão se o respondente consegue 

perceber se o Senac utilizou serviços de consultoria nos procedimentos referentes à mudança 

de atuação na nova gestão e como aconteceu este  processo. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 
Administrativo 

01 
Não sei informar. Não sei informar. 

Administrativo 
02 

Não sei informar. Não sei informar. 

Administrativo 
03 

Não sei informar. Não sei informar. 

Administrativo 
04 

“Sim, houve um apoio nesta estruturação com processos de 
pesquisa nas unidades e no mercado, foram os 
direcionadores das novas ações buscando crescimento, 
sondar o mercado, o público-alvo. Este processo foi bem 
consistente e estruturado.” 

Sim, foram os 
direcionadores das novas 
ações; 
 

Administrativo 
05 

Não sei informar. Não sei informar. 

Administrativo 
06 

“Tivemos várias pessoas aqui fazendo entrevistas e 
levantamentos, às vezes com pessoas em particular, às 
vezes com grupo, [...] porém, sua presença na unidade foi 
discreta, com cunho observador.” 

Sim, Pessoas terceirizadas 
fazendo levantamentos, às 
vezes com pessoas em 
particular, às vezes com 
grupo. 

Figura 62. Consultoria e mudança 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Apenas dois colaboradores afirmam a presença de consultoria no direcionamento da 

mudança, sendo que quatro deles não souberam informar sobre a questão. 

Sendo assim, existem dois DSC para essa questão: 
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Sim, houve consultorias terceirizadas para direcionar os procedimentos 

referentes à mudança de atuação na nova gestão. 

Não tem informação se existiu a presença de uma consultoria. 

 

Na Figura 63 são apresentados os relatos para a questão se o respondente percebe 

comprometimento e envolvimento das pessoas para um modelo de gestão voltado para 

aprendizagem. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“[...] Algumas estão e outras não. Acho que ainda falta 
mais incentivo dos líderes, mais treinamentos, mais 
preparação em cursos [...] Posso lhe falar que as pessoas 
trabalham no Senac há anos e não conhecem a empresa, 
por falta de incentivo dos líderes, mais principalmente por 
interesse próprio.” 

Não em sua totalidade; 
Falta direcionamento 
líderes; Falta às pessoas 
conhecerem as propostas da 
unidade. 

Administrativo 
02 

“Algumas não, [...] elas não percebem que é um processo 
de crescimento e desenvolvimento não só da empresa, mais 
delas também, como multiplicadores [...] Mas temos 
muitas pessoas e gestores com a mentalidade voltada para 
aprendizagem, para inovação, que se preocupam com a boa 
comunicação, estão atentos às coisas que acontecem à sua 
volta, procuram corrigir o erro no momento que acontecem, 
fazendo daqui um aprendizado para o setor. [...].”  

Não em sua totalidade; 
As que estão comprometidas 
são agentes multiplicadores; 
A empresa cresce e as 
pessoas também. 
 
 

Administrativo 
03 

“[...] Sim, esta cultura também mudou, quando você 
trabalha numa instituição que você se sente bem e que 
você pode alcançar um cargo melhor, você se torna mais 
comprometida com a instituição como um todo. Os líderes 
estão mais próximos acompanhando de perto os processos, 
o cenário tem mudado.. Até pelo próprio mercado cada vez 
mais competitivo e dos clientes mais exigentes [...].” 

Sim, As pessoas devem ser 
estimuladas, Líderes mais 
próximos; 
Exigências de um mercado 
competitivo e clientes 
exigentes. 

Administrativo 
04 

“[...] Acho que sim, mais tem gente resistente que não 
quer arriscar. [...] as pessoas do Senac são muito 
comprometidas, talvez nossa comunicação interna precise 
ser mais clara e mais próxima, [...] estamos no caminho 
certo, precisamos é alinhar e estar mais direcionados [...].” 

Existe comprometimento, 
mais o envolvimento não é 
total; Comunicação interna 
precisa ser mais clara e 
direcionadora. 

Administrativo 
05 

“Eu diria que não muito, os gestores precisam trabalhar 
mais estes processos com as pessoas. [...] a gestão voltada 
para a aprendizagem é um processo que toda empresa 
almeja [...] pessoas têm que buscar também sua parte, e 
não só esperar que venha de cima tudo é uma troca.” 

Não em sua totalidade; 
Falta uma atenção maior dos 
líderes; As pessoas precisam 
ser mais atuantes. 

Administrativo 
06 

“Algumas sim, mas a maior parte não... porque não, bem 
as pessoas chegam aqui como fazentes, eles não querem se 
envolver [...] as pessoas têm buscado apenas o operacional, 
e as mudanças são tão rápidas que as pessoas se perdem, 
acho que falta entendimento dos procedimentos [...].” 

Existe comprometimento, 
mais o envolvimento não é 
total; Falta entendimento 
dos procedimentos. 

Figura 63. Comprometimento e envolvimento voltados para gestão de aprendizado 
Fonte: Dados da pesquisa. 



162 
 

  

Nesta pergunta cabe uma ressalva, pois foi necessário explicar o que seria uma gestão 

de aprendizado, uma vez que somos uma Escola, para que os conceitos não se misturassem. 

Observa-se que três colaboradores apontam a existência do comprometimento, mais o 

distanciamento do envolvimento nos processos. Observa-se que todos os colaboradores 

afirmaram que as pessoas desconhecem os processos de aprendizagem. Além disso, quatro 

deles relataram que os líderes devem ser mais atuantes e estimulantes no processo de 

aprendizagem.  

Sendo assim, existem dois DSC para essa questão: 

Sim, existe o comprometimento e existe algum envolvimento, pois diversos 

colaboradores já percebem a importância desse processo e agem como disseminadores 

na unidade. 

Não, o envolvimento dos colaboradores no processo de aprendizagem ainda é 

deficitário. 

 

Na Figura 64 são apresentados os relatos das dificuldades encontradas para  implantação 

do atual modelo de gestão. 

Sujeito Expressões-chave Ideia central 

Administrativo 
01 

“No início não se sentiu diferença, as coisas foram 
acontecendo. [...] O Senac tem que buscar a população e não 
esperar que ela venha até nós. [...].” 

Falta de orientação. 

Administrativo 
02 

“A burocracia, o Senac é bem burocrático. Os caminhos 
deveriam ser mais abertos e diretos para que as coisas 
acontecessem.”  

Excesso de burocracia. 

Administrativo 
03 

“A resistência de algumas pessoas [...].” Resistência das pessoas. 

Administrativo 
04 

“[...] eu não senti esta dificuldade, talvez em alto escalão 
tenham sentido, mas nós do operacional não [...] talvez as 
pessoas sejam os dificultadores, a resistência.” 

Resistência das pessoas. 

Administrativo 
05 

“As quebras dos paradigmas, a resistência ao novo, à 
mudança social, educacional da própria pessoa [...].”  

Resistência das pessoas. 

Administrativo 
06 

“Dificuldade... não percebi... talvez faltasse de 
conhecimento... talvez as pessoas por não estiverem antenadas 
no cenário [...].” 

Falta de conhecimento.  

Figura 64. Dificuldades na implantação do novo modelo de gestão 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Três entrevistados  citam a resistência como maior dificultador, dois respondentes citam 

a falta de conhecimento e orientação quanto aos processos. Apenas um dos respondentes 

considerou os trâmites burocráticos criados pela própria empresa como dificultador.  

Sendo assim, o DSC dessa questão é: 

A resistência das pessoas são os maiores dificultadores nos processos de mudança, 

assim como o excesso de burocracia e a falta de orientação quanto aos processos . 

 

 

 

Após aplicação do método de tratamento DSC, faz-se necessário a discursão dos 

resultados aqui apresentados, como será apresentado no próximo capítulo.  
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5.3 Discussão dos resultados 

 

Em relação à identificação de alguns dos principais modelos que vêm orientando as 

práticas de Mudança Organizacional, relacionando suas teorias às de processos de negócio, 

para o primeiro objetivo específico, que foi descrever o modelo de gestão organizacional 

usado pela unidade de ensino superior do Sistema S antes de 2010, encontrou-se um cenário 

em termos de administração definido como uma gestão centralizadora e paternalista, onde as 

normas e procedimentos eram impostos pela burocracia e as pessoas eram apenas executoras 

de rotinas e procedimentos. Identificou-se também, de forma coletiva, uma presença forte de 

regulamentação, existindo a obrigatoriedade de manter documentado todas as comunicações, 

gerando assim uma impessoalidade nas relações pessoais, um afastamento físico entre as 

pessoas, limitando seu convívio aos meios tecnológicos. Percebeu-se, durante os relatos, a 

existência de um distanciamento entre os colaboradores da unidade pesquisada e a 

presidência, onde a hierarquia era bem clara e praticada, gerando um desconforto entre os 

entrevistados.  

Em consonância com a literatura, o conceito básico que sustenta o modelo mais 

burocrático é a padronização, uma vez que se faz necessária para que haja coordenação 

equilibrada e um maior controle nos processos. A percepção de um ambiente estagnado, uma 

gestão burocratizada, na qual predominava a hierarquia e o poder, numa estrutura 

centralizadora, que foi sintetizado a partir dos DSC referente ao cenário organizacional 

(“descrição do cenário organizacional encontrado no momento da contratação”) Figura 27 e 

Figura 46 mostram que não há divergências nos relatos apresentados. Entretanto, já no final 

da gestão anterior, a Instituição começa a percebeu a necessidade de mudanças na condução 

da gestão, necessidades estas alavancadas principalmente pelas exigências do mercado e dos 

empresários ao qual a Federação representava, iniciando-se assim, um processo de recomeço. 

O modelo de Kotter(1997) foi explanado, uma vez que o autor ressalta que se deve 
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compreender as razões dos fracassos nos processos geradores de transformações empresariais 

para êxito no planejamento das mudanças e além deste, várias considerações sobre a estrutura 

organizacional e o modelo burocrático de organização feitas por Motta e Bresser-Pereira 

(1983), Weber (1999), Pereira (2006), Judge, Robbins e Sobral (2011), dentre outros autores, 

proporcionaram suporte teórico á pesquisa.  

A percepção do início do processo de mudança, na gestão atual,  é nítida nos dois 

grupos de entrevistados, conforme menções feitas nos DSC (“respondente consegue perceber 

e citar mudanças na forma de gestão”) Figura 28 e Figura 47, onde foram destacados: maior 

atuação da instituição no mercado, novo designer organizacional, a implantação de programas 

de trabalho que valorizam a inovação e estimulam a criatividade e a reflexão sobre a melhoria 

dos processos. Houve uma revitalização da infraestrutura física e tecnologia que se estimulou 

um clima propício a mudanças, rumo ao desenvolvimento e crescimento da instituição. Tal 

processo de mudança é fundamentado a partir das teorias de autores como Wilson (1995), 

Conger (1998), Senge (1990), Beer e Nohria (2000), Robbins (2002) dentre outros autores, 

que proporcionaram suporte teórico á pesquisa. 

De acordo com o segundo objetivo, que propunha a identificação dos motivos que 

levaram à mudança de modelo de gestão organizacional na unidade de ensino superior do 

Sistema S, identificou-se  a necessidade de mudança de gestão, principalmente, devido à 

idade já avançada em que se encontrava o presidente e seu modelo de gestão que permanecia 

fundamentado no início de sua gestão, há 25 anos, o que ocasionou limitações nas ações e 

pouca contribuições para o crescimento da Instituição no mercado cada vez mais especulado 

pela concorrência. Comparando os DSC referente ao fator que influenciou o processo de 

mudança (“os possíveis motivos que influenciaram o processo de mudança na administração 

do Senac Minas”) apresentado na Figura 29 e na Figura 48 os relatos se confirmam. Na gestão 

anterior, o mercado não era tão exigente e a informação não era tão rápida como agora; assim, 
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existiu a necessidade rápida de mudança, na busca por uma presidência mais aberta e atuante, 

disposta realmente a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da Instituição. As 

inferências de autores como de Isidro-Filho e Guimarães (2010), Motta (2001), Casey (2012) 

e Maden (2012) foram abordadas como suporte ao desenvolvimento da pesquisa. 

No que tange os meios comunicação utilizados para a disseminação dos processos de 

mudança e na formação de novos conhecimentos, estes foram defendidos como facilitadores 

da implantação da mudança,  tendo sua importância defendida principalmente por Martin 

(1993), Nonaka e Takeuchi (1997), Motta (1997) e Bressan (2004). Baseou-se na 

fundamentação proposta pelo modelo de Peters e Waterman (1983) em paralelo com o 

modelo de Motta (2001), onde os gestores analisaram as mudanças necessárias com uma 

visão global, para tanto se basearam nas principais perspectivas para análise e implantação: 

estratégica, estrutural, sistemas, tecnológica, humana, estilo de gestão/cultura, valor 

compartilhado e política. A gestão atual preocupou-se em deixar todos os colaboradores 

cientes do que estava acontecendo e do que ainda iria acontecer, para que todos estivessem 

envolvidos e comprometidos com as mudanças. Para tanto, fez-se o uso de vários canais de 

feedback aos colaboradores da unidade, por meio da intranet, reuniões, material impresso, e-

mail corporativo, sistema de gestão e outros meios que serviam de orientação e 

direcionamento, tudo de forma clara e totalmente disponível aos que manifestavam interesse 

de inteirar-se e contribuir com as novas propostas de mudança, conforme fundamentado pelos 

DSC (“forma de transmissão de informações e conhecimentos”) da Figura 30  e da Figura 49. 

Nesse sentido, Antonello e Godoy (2010) e Abbade (2012) afirmam que as organizações só 

sobreviveram à volatilidade mercadológica, se desenvolverem ações inovadoras, utilizando-se 

de meios de comunicação e feedback  eficientes e constantes, proporcionando assim novas 

práticas para crescimento e desenvolvimento organizacional.  
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O terceiro objetivo elencado dessa pesquisa foi identificar os aspectos facilitadores e 

dificultadores para a adoção do modelo de organização de aprendizagem, os resultados foram 

divididos em dois aspectos: 

Facilitadores - Segundo os relatos obtidos durante as entrevistas, percebe-se que o 

clima organizacional e a maioria das pessoas envolvidas nos processos desenvolvem um perfil 

condizente a ações de resiliência, estás ações são fundamentadas por Conner (1992), Cabral e 

Brustolin (2010), Costa, Vieira e Rodrigues (2010), entre outros autores. Percebe-se que há 

colaboradores conscientes, comprometidos e envolvidos nos processos voltados para a 

aprendizagem, mas ainda não o suficiente para destacar este modelo de gestão, como revelam 

as entrevistas: “será que todos sabem o que é uma gestão de aprendizagem”, “o conceito de 

gestão por aprendizagem devesse ser mais bem trabalhado entre os colaboradores”. Partindo 

das premissas de Garvin (2002 ), é necessário que o conceito de gestão de aprendizagem 

esteja claro, para todos, para o bom êxito dos resultados. Assim, na etapa de implantação da 

mudança os processos de aprendizagem são mais demorados devido ao desenvolvimento 

pessoal ainda requerer cuidados especiais, conforme já previsto e descrito por Garvin (1993).  

O modelo de Tanure e Soares (2007) e Fischer (2002) e Pettigrew (2011) foram explanados 

durante a pesquisa como um direcionador e além destes, várias considerações sobre aspectos 

facilitadores ao desenvolvimento e concretização da mudança por Schein (1993), Motta 

(2000), Sadler (2001), Garvin (2002), Caldeira e Godoy (2011), entre outros autores que 

ajudaram na fundamentação teórica desta pesquisa.  

Apesar dos relatos serem de um processo em construção, é animador saber que a 

necessidade de adoção de uma gestão voltada para aprendizagem já é percebida e que os 

gestores e líderes estão atentos a esta necessidade, não só de mercado, mas das pessoas 

também. Diversas ações que colaboram com este processo de transformação no Senac  já 

estão associadas aos elementos constitutivos da organização, que são: a estratégia, os 
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processos, a estrutura e as pessoas, todas essas ações já estão voltadas para a aprendizagem, 

sendo uma realidade e se tornando mais presente a cada dia.  

Dessa forma, o modelo de transformação proposto por Tanure e Soares (2007), 

considera a empresa um sistema vivo, que trabalha de forma integrada, tendo como objetivo 

alcançar a visão de futuro. A premissa que rege este modelo demostra que o processo de 

transformação é uma jornada de aprendizado coletivo, envolvendo mecanismos emocionais e 

racionais que irão contribuir para o alcance do propósito estratégico. Assim, as pessoas 

identificadas na organização que se encontram num processo mais avançado de 

comprometimento e envolvimento, estão sendo estimuladas pelos gestores a serem 

disseminadoras dos processos de aprendizagem aos demais. 

 

Dificultadores- Os relatos dos entrevistados são claros, conforme DSC (“dificuldades 

encontradas para  implantação do atual modelo de gestão”) Figura 45 e Figura 64, as pessoas 

são os maiores dificultadores nos processos de mudança, entre outros fatores. Observar que 

esta resistência à mudança se desenvolveu juntamente com vários fatores ocasionados pela 

insegurança e pelas perdas que as pessoas possam vir a ter, como: posição, poder, benefícios, 

relações sociais, status dentro da organização. Identificou-se também a falta de um preparo 

mais incisivo frente aos processos de mudança, conforme considerações apresentadas por 

Motta (2001), Grey (2004), Baldwin et al. (2008), Caldeira e Godoy (2011), dentre outros 

autores. 

Identificou-se que a mudança provocou, principalmente com as demissões gradativas e 

constantes, sentimentos de insatisfação, sofrimento, frustração, estresse e insegurança na vida 

profissional e pessoal, como revelam as entrevistas: “As demissões simultâneas abalaram a 

estrutura e segurança das pessoas... criou-se um clima de tensão muito grande.”, “trocou 

muita gente e eu acho que se trocasse mais o Senac poderia perder a identidade, todo mundo 
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novo até você implantar esta cultura nova é difícil.”. Partindo das premissas estabelecidas por 

Boyett e Boyett (1999), as pessoas que deveriam mudar resistem teimosamente em fazer o 

que as novas propostas oferecem, pelo medo ao novo, dificultando o processo de mudança. 

Portanto, faz-se importante um trabalho de planejamento e acompanhamento das 

mudanças em todas as atividades de forma que a resistência na implantação dos processos de 

mudança sejam evitadas. A intenção está em desenvolver em toda estrutura aptidões e 

capacitações necessária à sobrevivência e à efetividade das organizações, assim como uma 

comunicação assertiva. O modelo de Peters e Waterman (1983) propõem em orientar e avaliar 

os impactos da mudança em todas as possíveis perspectivas de análise, como: estratégia, 

estrutura, sistemas, habilidades, pessoas, estilo de gestão/cultura e valores compartilhados, 

evitando assim, possíveis desníveis nos resultados almejado sendo um modelo desejável a ser 

aplicado no Senac unidade Barbacena.  

 

Para o quarto objetivo que foi verificar de que forma o processo de mudança de gestão 

foi planejado, foi percebido que os processos de planejamento da estruturação da mudança 

não é claramente identificado pelos entrevistados da unidade de Barbacena. Por meio de 

algumas menções dos entrevistados, identificou-se uma mudança planejada, e, em alguns 

momentos, a presença da mudança emergente, principalmente no início do processo de 

mudança, conforme DSC (“respondente teria conhecimento sobre quem gerenciou o período 

de transição dos modelos de gestão”) Figura 31 com o fluxo representado na Figura 50 

percebe-se que as ações originadas na sede, em Belo Horizonte, não foram claramente 

identificadas por todos os entrevistados da unidade Barbacena, o que permite inferir que o 

conhecimento não está totalmente sedimentado entre os entrevistados. 

Percebe-se a presença de uma equipe de consultoria no diagnóstico e na parceria 

durante a criação do plano prévio da transição dos modelos de gestão, conforme visualizado 
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no DSC (“a existência de um plano prévio de transição de modelos de gestão e o que se 

pretendia alcançar com ele”), Figura 32. Em um paralelo com a Figura 51 onde a informação 

não foi repassada as equipes de trabalho. Conforme relatos dos gestores, o plano buscou 

maior valorização dos colaboradores, novas tecnologias e reformulação organizacional, 

buscando a sobrevivência e um maior destaque da instituição no mercado. Entretanto, quando 

não se obtém respostas claras e imediatas, tal reflexo foge do modelo de Kotter (1997), onde o 

processo de mudança deve ser planejado, gerenciado e disseminado. Nesse sentido, 

contribuem alguns autores, como: Martin (1993), Kotter e Cohen (2002), Beer e Nohria 

(2003), entre outros. Quanto às propostas desenvolvidas e aplicadas após o processo de 

planejamento, estas foram claramente e abertamente divulgadas e citadas por todos os 

colaboradores. 

 

Quanto ao quinto objetivo, que é a verificação das formas em que o processo de 

mudança de gestão está sendo implementado, baseado no modelo de Beer e Nohria (2001), 

dividiu-se as conclusões conforme as dimensões da mudança analisada, a fim de facilitar a 

análise dos resultados: 

 

Metas -A instituição Senac assumiu, de fato, um papel que inaugurou um novo 

objetivo: revitalização da infraestrutura física, tecnológica, humana e de processos. Como 

prestador de serviços de qualificação profissional. O Senac atua num mercado altamente 

competitivo, e passou a oferecer serviços de maneira mais efetiva após a ampliação de seu 

ambiente ocupacional, ocasionado pela interiorização e pela unificação de trabalhos do 

Fecomércio, Senac e Sesc, preocupando-se em unificar e revitalizar a imagem do grupo, 

dando maior visibilidade aos clientes pelas mídias, a fim de destacar-se da concorrência, ou 
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seja, o Senac buscou cumprir a meta estabelecida de ser referência em educação até 2015, 

conforme seu planejamento estratégico. 

Os depoimentos revelam que a mudança se fazia necessária, tendo sido recebida como 

um facilitador para o alcance dos objetivos propostos, conforme DSC referente às principais 

mudanças (“as principais modificações encontradas dentro da unidade Barbacena.”) Figura 34 

em somatória a Figura 53, onde as identificações das propostas de mudança foram 

identificadas. Em ênfase ao modelo de Beer e Nohria (2001), inicialmente, a implantação da 

mudança se deu de forma radical, ou seja, emergente e objetivou a maximização do valor 

econômico a Teoria E, pois a integração entre as áreas implicou na redução de custos e 

otimização dos resultados. As ações adotadas para que tal mudança fosse implantada foi 

maior apoio e proximidade do presidente à unidade, a criação das regionais otimizando a 

solução de problemas, a disseminação de informação e a redução de custos. Buscou-se 

encantar o cliente com a substituição das apostilas por livros de referência no contexto 

acadêmico. Foram feitas novas parcerias governamentais, garantindo maior subsídio, o que 

favoreceu os processos que se apresentam cada vez mais rápidos, dinâmicos e assertivos.  

Percebe-se que a maior parte das mudanças propostas está norteando para um melhor 

desempenho organizacional na busca pelas metas financeiras e de formação profissional, 

conforme percebido nos DSC referente à positividade das mudanças (“o respondente 

consegue perceber a mudança de forma positiva para melhorar o desempenho organizacional 

na busca pelas metas a serem alcançadas e como isso é feito”), conforme concordância da 

Figura 35 e da Figura 54  .  

Os entrevistados percebem que para o atingimento das metas fez-se necessário uma 

mudança nos recursos tecnológicos e humanos da instituição, garantido excelência aos 

resultados, fatores esses que estão determinando a velocidade do processo de mudança, 

conforme os DSC referente ao desenvolvimento tecnológico e humano (“consegue perceber e 
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citar melhorias no desenvolvimento dos recursos tecnológicos e humanos usados no Senac 

Barbacena”) Figura 36 e Figura 55 constata-se que não há divergência entre as respostas. O 

modelo de Tanure e Soares (2007) reforça a estruturação das metas incentivando a mudança 

articulada pela liderança da empresa, contribuindo com uma visão de futuro determinada pelo 

Senac. Tendo como base o modelo de Beer e Nohria (2001), a Teoria E, na qual o objetivo da 

mudança está em aumentar o valor para os acionistas, na parte humana, buscou-se 

desenvolver os recursos organizacionais, a partir de ações voltadas para capacitação 

profissional, novas contratações, adequação dos cargos e funções a fim de obter resultados 

cada vez melhores. Tendo por base a Teoria O, que possui como pressuposto a mudança e 

desenvolvimento do comportamento e dos recursos organizacionais por meio de um 

aprendizado contínuo e de uma mudança cultural na adaptação ao novo tenta-se fazer com 

que cada colaborador entenda e conheça os propósitos de atuação da instituição.  

Analisando-se os DSC das Figuras 34,35,36,53,54 e 55, pode-se concluir que o Senac 

optou pela implantação do processo de mudança pela Teoria E e pela Teoria O, ou seja, uma 

vez que foi percebida a necessidade de investimentos financeiros e sociais para aumentar a 

rentabilidade da instituição, criou-se um vínculo de aproximação e parceria com as pessoas, 

tornando-as membros ativos nos processos de mudanças. 

 

Comando - A dimensão de comando no Senac pôde ser analisada sob dois ângulos. O 

primeiro refere-se à identificação dos resultados alcançados a partir das metas propostas e se 

todos estão tendo acesso a eles; e no segundo momento avaliar a conduta dos líderes na 

preparação dos colaboradores para adoção de novas práticas e procedimentos, com base o 

modelo de Beer e Nohria (2001), na Teoria E e na Teoria O. Em 2010, assumiu a direção da 

Fecomércio Minas Gerais um presidente com visão empreendedora sobre a prestação de 

serviços educacionais e profissionalizantes.  
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 Na pesquisa documental observa-se que o plano direcionador para renovação foi 

baseado no modelo proposto por Peters e Waterman (1983), proporcionou suporte teórico à 

pesquisa e configurando o Planejamento Estratégico do Sistema Organizacional 2011-2015, 

que expressa com clareza um foco econômico, mas também social adotado a partir dessa data, 

em que as propostas foram desenvolvidas em cima das seguintes metas: “Desenvolver ações 

educacionais inclusivas; Aprimorar a eficiência econômica e financeira; Promover o 

desenvolvimento organizacional; Reposicionar marca e produtos; Garantir a satisfação dos 

clientes (Planejamento Organizacional Senac Minas, 2014, p. 5)”. 

Portanto, para maior assertividade na gestão e tornar essas diretrizes uma realidade, 

ocorreram inúmeras substituições de pessoas que ocupavam os cargos decisórios na 

organização por profissionais que comungavam dessa nova estratégia organizacional proposta 

pela nova direção. Quase todo o corpo gerencial das unidades foi substituído, ressalta-se que 

as demissões foram acontecendo gradativamente e ainda assim houve um desequilíbrio 

emocional, insegurança e resistência às mudanças pelos colaboradores. Em paralelo 

aconteceram inúmeras contratações, pessoas mais ativas e participativas na construção de uma 

nova imagem educacional, porém sem prática e conhecimento dos processos. Buscou-se então 

desenvolver, valorizar e manter os talentos da organização, a fim de estimular o crescimento 

profissional e pessoal. Essas alterações são o reflexo da mudança de estilo de liderança no 

Senac, onde há maior autonomia da equipe, ainda que monitorada, e maior proximidade das 

pessoas aos gestores.  

O segundo aspecto de análise dessa dimensão refere-se à conduta adotada pelos líderes 

junto às pessoas a fim de prepara-las às novas propostas, seja na forma impositiva, de cima 

para baixo, ou na forma participativa. Coube aos líderes à tarefa de interiorizar as mudanças e 

de preparar suas equipes para adotarem os novos procedimentos desenhados pela atual 

presidência, a fim de eliminar ou amenizar possíveis indícios de resistência e encorajar uma 
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maior proximidade e envolvimento entre as pessoas, conforme os DSC referente ao cuido dos 

líderes em preparar suas equipes de trabalho (“perceber se os resultados do novo modelo de 

gestão estão sendo alcançados e se os mesmos estão sendo divulgados a todos da instituição”) 

conforme Figura 37 e 56 existe uma concordância entre as respostas. Assim, identificou-se a 

necessidade de explicar aos colaboradores o que estão fazendo e porque estavam fazendo tais 

processos. A importância dos líderes nos processos de mudança são sintetizados a partir de 

autores como Peters e Waterman (1983), Van de Ven (1995), Campos (1998), Fischer (2002), 

entre outros autores.  

Conforme o modelo de Beer e Nohria (2001), no Senac, a mudança e suas diretrizes são 

definidas, na maioria das vezes, de cima para baixo, entretanto, tem-se estimulado maior 

participação de baixo para cima. Foi relatado pelos entrevistados dos dois grupos que durante 

as reuniões para preparação e levantamento das necessidades de cada setor da unidade que 

irão compor o plano estratégico anual, diretores e representantes dos gerentes das unidades 

participam da definição desses processos decisórios. Ação esta que mostra claramente aos 

colaboradores os resultados de seu desempenho junto à instituição, motivando-os a participar 

cada vez mais ativamente. Assim, a comunicação das decisões tomadas no plano estratégico é 

transmitida pelos gerentes regionais aos diretores e este para as equipes de trabalho logo no 

início do ano. A gerência regional tem como responsabilidade acompanhar o diretor da 

unidade, assim como dar total respaldo em suas atividades. O modelo de gestão de cima para 

baixo – top-down – é percebido por todos os entrevistados na pesquisa. Porém, a adoção de 

uma postura mais participativa na unidade é de responsabilidade do diretor e dos gerentes.  

De acordo com o modelo teórico de Beer e Nohria (2001), a Teoria E e a Teoria O 

combinadas pressupõem que a direção da organização estabeleça suas ações de forma 

participativa, com envolvimento de todos os níveis gerenciais e operacionais. Pode-se 

observar que o Senac apresenta uma gestão participativa, onde a disseminação da informação 
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e dos resultados ocorre a partir de cada gerente de setor, evidenciando-se a descentralização 

de acompanhamento dos processos, mas não das decisões.  

Dessa maneira, conclui-se que o Senac tende mais ao modelo de mudança da Teoria E, 

pelo fato de conduzir a mudança de cima para baixo, porém já se apresenta mais flexível 

aplicando os conceitos da Teoria O, a fim de estimular gradativamente uma maior 

participação de baixo para cima, a fim de estabelecer uma combinação entre as duas teorias, 

por meio de diretrizes de cima para baixo e com o pessoal de baixo para cima. 

 

Foco - Diante da necessidade de reestruturação de seu modelo de atuação de gestão, 

onde se objetivou a busca por maiores desempenhos nos processos e maior eficiência nos 

resultados, o Senac optou por uma estratégia de aproximação das pessoas, tendo um cuidado 

especial com a qualidade do clima organizacional. Uma vez os dois propósitos equilibrados, 

todas as demais alterações, sejam nos processos, sistemas ou na adoção de novas ferramentas 

de gestão, serão aceitas e compartilhadas facilmente. 

 Essa estratégia proporcionou, concomitantemente, o controle contíguo da 

movimentação financeira e pessoal da unidade, tanto em nível de receita como de despesas, 

uma vez que o retrabalho foi extinto, dando lugar a um maior rendimento produtivo devido ao 

aumento da área de atuação territorial do Senac, onde se identificou a necessidade de um 

aumento no quadro de contratações da unidade. Adotou-se desde então um processo de 

auditorias frequentes, assim como novas ferramentas de controle para maior visibilidade no 

acompanhamento gerencial.  

O resultado encontrado no mapeamento das entrevistas apontou que as mudanças ainda 

precisam ser acompanhadas das mudanças das pessoas, conforme DSC (“os setores e as 

pessoas estão mais próximos e colaborativos”) na Figura 39 e na Figura 58, onde há uma 

divergência nas respostas, ocasionadas pelos setores em que os entrevistados então inseridos. 
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Identificou-se ainda uma carência de ações no que se refere às pessoas, para o bom êxito dos 

resultados almejados, um programa que vise a trabalhar a mentalidade dos colaboradores e à 

eliminação de indícios de individualismo. Os resultados também sinalizam, nos dois grupos 

entrevistados, que o clima no ambiente de trabalho está muito melhor e mais agradável agora, 

uma vez que as pessoas estão mais envolvidas, os processos estão mais definidos, a 

informação está disponível a todos e a presidência está mais próxima, oferecendo maior apoio 

e solicitude à unidade por intermédio das regionais, conforme os DSC sobre o clima 

organizacional (“clima do ambiente de trabalho era melhor antes do início do processo de 

mudança ou atualmente”), Figura 40 e Figura 59 constata-se não haver divergências.  

Conforme o modelo de Beer e Nohria (2001), mesmo que as empresas iniciem o 

processo de mudança onde se concentra os pressupostos da Teoria E, em seguida, faz-se 

necessária a mudança do comportamento das pessoas, recorrendo-se aos pressupostos da 

Teoria O. Na presente pesquisa, comprovou-se esta afirmação. Primeiramente, no início da 

mudança organizacional se fez necessária à adoção dos pressupostos da Teoria E, com a 

reestruturação e adaptação das estruturas e sistemas e, em seguida, a adoção da Teoria O, 

onde se tem investido na capacitação para a mudança e adaptação da cultura organizacional, 

dando-se ênfase nos comportamentos e atitudes dos colaboradores. Um esforço para 

reconstruir a confiança e o comprometimento abalados pela mudança no modelo de gestão 

implantada a partir de 2010.  

A atual gestão tem demonstrado ações facilitadoras para que o clima organizacional 

permaneça leve e prazeroso, por meio de acompanhamento psicológico e pela padronização 

dos procedimentos, a fim de evitar  possíveis desníveis de estresse e desconfortos. O Senac 

tem trabalhado com a combinação da Teoria E e Teoria O, em que se concentra 

simultaneamente no Tangível (estruturas e sistemas) e no Intangível (cultura organizacional), 

confirmando os estudos de Beer e Nohria (2001).  
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Processo - O processo de mudança encontrado no Senac ocorreu de forma planejada e 

centralizada no corporativo em Belo Horizonte, após averiguações e estudos nas unidades. 

Conforme modelo de Beer e Nohria (2001), as orientações em relação às alterações de escopo 

e dos processos operacionais, ações identificadas na Teoria E são divulgadas e registradas de 

forma verbal e por escrito, seguindo uma exigência do Sistema Gestão, num trabalho de 

sensibilização, distribuindo as rotinas de trabalho e um melhor entendimento dos processos. 

Entretanto, algumas mudanças foram emergentes, implantadas de forma radical, efeito cascata 

– presidência/gerente regional/unidades/setores, sendo menos comuns, porém identificadas 

em alguns relatos dos entrevistados de forma geral. Comparando os DSC sobre as políticas e 

procedimentos (“as políticas e procedimentos originados do processo de mudança foram 

claramente apresentados e por escrito”), a Figura 41 e a Figura 60 observa-se que todos os 

entrevistados concordam que as políticas e os procedimentos originados do processo de 

mudança foram claramente apresentados e por escrito. Várias considerações sobre a mudança 

planejada feitas por Pettigrew (1999), Bressan (2004), Tanure e Soares (2007), Wood (2008), 

entre outros autores deram suporte teórico à pesquisa. 

Conclui-se, então, que, em termos de mudança nos procedimentos e políticas, o Senac 

pratica a mudança planejada. Percebe-se um esforço, no sentido de informar claramente e por 

escrito, as mudanças, dando suporte às pessoas que tiveram suas rotinas alteradas, a fim de 

evitar possíveis desgastes nas relações internas. Ou seja, tanto a Teoria E como a Teoria O são 

aplicáveis à mudança encontrada no Senac Unidade Barbacena. Porém, vale ressaltar que, na 

forma ou origem de decisão sobre a mudança, opera a Teoria E, uma vez que, em sua maioria, 

a decisão parte do nível hierárquico mais alto para o mais baixo. Não houve qualquer relato de 

participação dos colaboradores, incluindo a gerência operacional, para a concepção da 

mudança nos processos planejados. 
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Sistema de recompensas - As mudanças no Senac impulsionaram os resultados 

financeiros da instituição assim como a ampliação de seu mercado de atuação, e com eles o 

reconhecimento financeiro e de carreira de seus colaboradores. O Senac trabalha com projeto 

de cargos e salários, determinados e concretizados com o Sistema ISO de Gestão. Os dois 

grupos de entrevistados compartilham da mesma posição, uma vez que estão em um período 

de muitas contratações, após um grande número de demissões. Mais oportunidades internas, 

reconhecimento, aproveitamento dos melhores alunos, no setor hoteleiro, como 

colaboradores. Novos cargos/funções estão surgindo, de acordo com a nova realidade da 

instituição, decorrente do processo de interiorização, novos cursos ofertados e aumento dos 

cursos em parceria com os órgãos governamentais, conforme visualizado nos DSC referente à 

oportunidade e promoções (“o respondente consegue perceber oportunidades de promoção na 

nova gestão”) Figura 42 e Figura 61, observa-se que existe uma concordância total na 

percepção de oportunidades e promoções. 

No Senac, o reconhecimento é originado do esforço de cada colaborador, em crescer e 

melhorar. Não existe simplesmente uma promoção ou gratificação, o que existe é um processo 

seletivo, com provas e comprovação de qualificação ao cargo candidatado, podendo ser 

finalizado, em alguns cargos e funções, com uma conversa com a psicóloga da instituição. 

Assim, pode-se perceber um desenvolvimento no Senac para a combinação da Teoria E e da 

Teoria O, onde são usados incentivos para consolidar as mudanças, mas não para induzi-las, 

conforme asseveram o modelo propostos de Beer e Nohria (2001). 

 

Uso de consultores - O Senac, no início da atuação da nova gestão e durante a fase de 

implantação das diretrizes de mudanças, contratou serviços de consultoria externa da empresa 

Milta Rocha Consultoria. Essa consultoria esteve presente em todas as unidades com a 
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fundamentação de seus trabalhos baseados em escuta diagnóstica feita com os colaboradores 

de forma individual e posteriormente em grupo, onde se executou o mapeamento do perfil 

profissional de cada setor, baseando-se em uma comunicação dinâmica durante a realização 

de todo o trabalho, com o objetivo de apontar caminhos para melhorias de acordo com as 

necessidades, estratégias e valores determinados pela nova diretoria do Senac.  

O trabalho foi de verificação e validação de conceitos e procedimentos, a fim de 

solucionar possíveis inconformidades, amparado em um trabalho de sondagem de mercado e 

público-alvo. Depois de findada a análise dos dados apresentados pela consultoria, resolveu-

se manter a mesma estrutura de cargos e o mesmo organograma da gestão anterior, entretanto, 

foi necessário aplicar inúmeras demissões, várias propostas de treinamentos e uma 

readequação de funções em alguns colaboradores. Mesmo com a condição explícita de busca 

por melhores resultados, a consultoria assumiu uma postura de parceria junto aos 

profissionais que compunham o grupo de trabalho, o que não gerou qualquer desconforto ou 

insegurança aos mesmos, seu objetivo era buscar o maior número de informações possíveis a 

fim de produzir diagnósticos precisos. Conforme visualizado no DSC a respeito do serviços 

de consultorias (“Senac utilizou serviços de consultoria nos procedimentos referentes à 

mudança de atuação na nova gestão e como aconteceu este  processo”) Figura 42 e Figura 62 

Observa-se que, apesar dos entrevistados terem cargos de gestão, alguns não possuíam a 

informação da presença de consultores, a presença dessa consultoria aconteceu de forma 

discreta e observadora, não sendo visível ou claramente atuante a todos os líderes e setores. 

Ao final dos trabalhos esta consultoria foi dispensada, permanecendo apenas pequenas e 

constantes auditorias internas feitas pelos próprios colaboradores. 

Após análise dos relatos, e ao associar ao modelo de Beer e Nohria (2001), onde os 

autores salientam a diferença entre os processos de consultoria, a Teoria E salienta o papel da 

consultoria com uma postura mais autoritária no que se refere a mudanças, não se identificou 
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tal postura durante os relatos que confirmassem tal descrição. Na Teoria O, os autores 

apontam os serviços prestados pela consultoria como uma parceria com os gestores na busca 

por melhores resultados, o que pode ser percebido em alguns relatos em ambos os grupos 

pesquisados, ações estas percebidas na instituição, ou seja, os consultores agindo como 

parceiros das pessoas, embora o foco sempre estivesse voltado para a melhoria dos processos 

e resultados.  

Após análise de forma individual a cada processo proposto pelo modelo de Beer e 

Nohria (2001), respeitado os deliberadores de metas, comando, foco, processo, sistema de 

recompensas e uso de consultoria, pode-se sintetizar o cenário identificado na instituição 

pesquisa, Senac Unidade Barbacena, conforme a Figura 65.  

Dimensões Teoria E Teoria O 
Teoria E e Teoria O 

combinadas 
Meta Investimento em melhores 

equipamentos e sistemas 
tecnológicos, oferecendo 
aos colaboradores um 
aumento de potencial e 
ampliação de sua 
capacidade de 
conhecimento e pesquisa. 

Desenvolvimento do 
comportamento e recursos 
organizacionais por meio de 
um aprendizado contínuo e 
de mudança cultural na 
adaptação ao novo. 
 

Investimentos financeiros e 
sociais, um vínculo de 
aproximação e parceria com as 
pessoas, tornando-as membros 
ativos nos processos de 
mudanças. 
 

Comando Gerenciando a mudança de 
cima para baixo. 
 

Ações mais flexíveis, 
explicando as pessoas o que 
estão fazendo e porque 
estavam fazendo. (Paralelo à 
perspectiva de Fischer (2002) 
por que, o que e como mudar). 

Existem diretrizes de cima para 
baixo, envolvendo o pessoal de 
baixo para cima. 
 

Foco Grandes investimentos na 
reestruturação e adaptação 
das estruturas, sistemas e 
tecnologia. 

Investimento na capacitação 
para a mudança, reforço aos 
comportamentos e atitudes 
dos colaboradores. 
 

Concentração simultânea no 
Tangível (estruturas e sistemas) 
e no Intangível (cultura 
organizacional). 
 

Processos Mudança emergente e 
planejada. 
 

Não houve qualquer relato 
de participação dos 
colaboradores, na concepção 
da mudança nos processos.  

Mudança na maioria das vezes 
planejada e em alguns 
momentos emergente. 
 

Sistema de 
Recompensa 

Não há Não há Abertura de vagas e processos 
seletivos, usados incentivos para 
consolidar as mudanças, mas 
não para induzi-las. 

Uso de 
Consultor 

Não se identificou postura 
autoritária da consultoria, 
apenas a busca por 
resultados. 
 

Serviço da consultoria em 
parceria com os gestores. 
 

Os consultores agiram como 
parceiros das pessoas, embora o 
foco sempre estivesse voltado 
para a melhoria dos processos e 
para os resultados. 

Figura 65. Síntese da mudança adotada no Senac nas dimensões da Teoria e Teoria O 
Fonte: Elaborado pela própria autora. 
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6 – Considerações Finais 

 

Este capítulo apresenta as conclusões e recomendações do estudo com base nos dados 

empíricos oriundos da investigação realizada e das variáveis consideradas relevantes. A 

temática investigada por esta dissertação é a mudança de modelo de gestão e o objetivo 

principal do estudo foi o entendimento dos processos e variáveis de estruturação assim como 

o impacto das mudanças aplicadas nos processos do Senac Unidade Barbacena onde se faz 

relevante em um contexto de reconfiguração: estrutural, tecnológica, humana, estratégica, 

política e cultural.  

Com base nos resultados obtidos considera-se que tanto os objetivos específicos quanto 

o objetivo geral foram atingidos. Conclui-se, portanto que, os modelos de mudança aplicado a 

processos de mudança são plausíveis e que o estudo seja relevante para o Senac Minas no 

sentido de subsidiar o aperfeiçoamento constante de seus processos.  Observou-se na presente 

pesquisa, uma concordância, entre os entrevistados, relacionado às melhorias nos processos 

de comunicação e na preparação dos colaboradores junto às mudanças ocorridas na unidade 

Barbacena.  

As evidências encontradas além de permitirem algumas reflexões importantes, 

proporcionaram evidenciar os inúmeros impactos quanto à estratégia, estrutura, tecnologia, 

pessoas, cultura e política que a atual forma de gestão ocasionou na instituição Senac Unidade 

Barbacena. Enfatizando que a mesma passou de um modelo de gestão burocrático para um 

modelo, ainda em construção, de aprendizagem. Quanto às contribuições à academia, este 

estudo contribuiu para debates mais amplos sobre novas análises na aplicação da Teoria E e 

Teoria O em outras áreas. Já para a autora deste estudo, a pesquisa permitiu compreender 

melhor o funcionamento da instituição investigada, além de possibilitar a aplicação dos 

conhecimentos acadêmicos do mestrado no ambiente corporativo e na ampliação de seu 

ambiente ocupacional, apoiando em seu projeto de doutorado.  
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É preciso ressaltar que esta pesquisa não esgota o tema Mudança Organizacional. Em 

face do trabalho desenvolvido e resultados observados, algumas considerações são 

importantes a fim de nortear novas pesquisas sobre a mudança e o aprendizado 

organizacional: 

a) sugerimos que as análises feitas no SENAC unidade Barbacena sirvam de 

orientação para pesquisadores em outras unidades do SENAC, viabilizando um 

alcance mais efetivo com base nos resultados encontrados; 

b) sugerimos a aplicação do modelo da Teoria E e da Teoria O, como base para 

pesquisas em outras organizações. 

 

Destaca-se como limitações encontradas na execução da presente pesquisa apontam-se 

os recursos bibliográficos limitados no que se refere à Teoria E e Teoria O, de Beer e Nohria 

(2001), que possibilitaria empreender uma análise mais diversificada e ampla do fenômeno 

organizacional em questão. Identificou-se um grande receio em alguns entrevistados na 

contribuição de forma mais profunda com a pesquisa aqui apresentada, evitando um maior 

envolvimento e receando alguma exposição pessoal com as questões trabalhadas. A pesquisa 

limitou-se apenas as contribuições de colaboradores dentro da Unidade Barbacena uma vez 

que não houve a possibilidade de uma proximidade maior com a Unidade Central em Belo 

Horizonte, devido a processos internos na qual esta Unidade vivenciava no momento da 

coleta de dados dessa pesquisa.  
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Apêndice A – Termo de Consentimento 

 

Prezado (a) senhor (a), agradecemos desde já sua disposição em nos receber. 

Gostaríamos de convidá-lo a colaborar na realização da pesquisa descrita neste formulário. 

Por favor, leia o texto que segue, antes de tomar a decisão final sobre sua colaboração, não 

hesite em fazer todas as perguntas que julgar necessárias. Se o (a) senhor (a) aceitar participar 

da pesquisa, a equipe de pesquisa conservará consigo o original deste formulário assinado e 

lhe enviará uma cópia.  

Tema da pesquisa: 

De modelo burocrático à instituição que aprende: um estudo da mudança organizacional em 

uma IES na cidade de Barbacena/MG. 

Composição da equipe de pesquisa: 

Vânia Helena Tonussi Vidal, aluna do Programa de Mestrado em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte. Telefone: (32) 3051-3479, e-mail: 

vantonussi@yahoo.com.br 

Dra. Ester Eliane Jeunon, orientadora, professora do Programa de Mestrado da 

Fundação Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte. Telefone (31) 8866-5102. E-mail: 

eejeunon@gmail.com. 

Descrição da pesquisa: 

Este projeto de pesquisa visa identificar os resultados encontrados no Senac Unidade 

Barbacena, após o ano de 2010, marcado pelo início do processo de mudança tanto pela 

substituição da administração da organização quanto pela forma de conduzir a gestão. O 

intuito é perceber se a mudança é perceptível aos envolvidos diretamente e se as propostas 

feitas pela atual gestão estão sendo realmente efetivada. Processo esse que tem como eixo 

central a mudança de uma gestão burocrática para uma gestão de aprendizagem. A 

contribuição que se pretende com está pesquisa é mostrar a realidade vivenciada pelos 



192 
 

  

colaboradores do Senac, a fim de torna-lo mais competitivo no segmento educacional perante 

o mundo em transformação.  

A entrevista a seguir irá proporcionar uma reflexão sobre elementos de base dos 

processos de gestão e como tal influenciou a escolha do modelo de gestão voltado para 

aprendizagem no Senac. Esta entrevista durará aproximadamente 1 hora e 30 minutos e será 

registrada por um programa de gravador digital voz e imagem. Apenas as pessoas da equipe 

de pesquisa terão acesso aos dados gravados e mantidas em local seguro. Os dados obtidos 

serão tratados de forma manual, assegurando-se assim o sigilo das informações fornecidas e 

impedindo a identificação dos participantes. Após a conclusão da pesquisa, uma cópia da 

dissertação será disponibilizada à empresa para fins de consulta. 

Não hesite em entrar em contato diretamente conosco sobre toda e qualquer questão a 

respeito deste projeto de pesquisa. 

Muito obrigada! 

 

Vânia Helena Tonussi Vidal 

Dra. Ester Eliane Jeunon 
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Apêndice B – Consentimento a Assinar 

 

 

Participação na entrevista  

Após ter lido e entendido o texto precedente e ter tido a oportunidade de receber 

informações complementares sobre o estudo, eu aceito, de livre e espontânea vontade, 

participar da(s) entrevista(s) de coleta de dados para esta pesquisa cujo tema central é 

mudança organizacional, acontecidas no Senac. 

Eu sei que posso me recusar a responder a uma ou outra das questões se eu assim 

decidir. Entendo também que eu posso pedir o cancelamento da entrevista, o que anulará meu 

aceite de participação e proibirá o pesquisador de utilizar as informações obtidas comigo até 

então. 

Local: ______________________ 

 

Data: ______________________ 

 

Pessoa entrevistada 

Nome:_____________________________ 

Assinatura:_________________________ 

Entrevistador 

Nome: Vânia Helena Tonussi Vidal 

Assinatura:_________________________ 

 

Instruções Gerais 

1. Este questionário é composto por duas seções: a primeira refere-se a dados pessoais; 

a segunda aos dados sobre as mudanças ocorridas na IES após o ano de 2010 a partir da 

percepção individual. 

2. O questionário visa retratar, de forma fiel, a sua percepção sobre o que vem 

ocorrendo em seu ambiente de trabalho.  

3. Os dados obtidos a partir deste questionário serão tratados de forma sigilosa e suas 

respostas serão anônimas. Portanto, não se faz necessária a informação sobre o seu nome. 
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Apêndice C – Roteiro de Entrevistas 

 

Analisar de que forma a mudança de gestão organizacional tem impactado a gestão de 

uma instituição de ensino superior do sistema S. 

Dados Pessoais 

1 Sexo: 1.1 ( ) Masculino   1.2 ( ) Feminino 

 

2 Idade: 

2.1 ( ) até 25 anos  2.2 ( ) de 26 a 35 anos 2.3 ( ) de 36 a 45 anos 

2.4 ( ) acima de 46 anos 

 

3. Estado civil 

3.1 ( ) casado   3.2 ( ) solteiro  3.3 ( ) separado/divorciado 

3.4 ( ) viúvo   3.5 ( ) outros 

 

4 Nível educacional alcançado 

4.1 ( ) 1º grau completo  4.2 ( ) 2º grau incompleto 

4.3 ( ) 2º grau completo  4.4 ( ) Graduação em curso 

4.5 ( ) Graduação/completo  4.6 ( ) Pós-graduação 

 

5 Tempo de serviço na empresa 

5.1 ( ) de 7 a 10 anos  5.2 ( ) de 11 a 15 anos 5.3 ( ) de 16 a 20 anos 

5.4 ( ) acima de 20 anos.  

 

6 Setor de trabalho 

6.1 ( ) Corpo Técnico Administrativo 6.2 ( ) Sala de aula  6.4 ( ) Supervisão   

6.5 ( ) Hotelaria     6.6 ( ) Cozinha  6.7 ( ) Gerência 

 

7 Função na organização 

7.1 ( ) Administrativa  7.2 ( ) Diretoria  7.5 ( ) Outros_____ 

7.3 ( ) Docência  7.4 ( ) Supervisão 
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Roteiro de Entrevista Individual 
 

Objetivos 
específicos 

Itens de 
verificação 

Questões do roteiro 

Identificar os 
fundamentos do 
modelo de gestão 
organizacional 
usado antes de 
2010 

Modelo 
Burocrático Como era o Senac Barbacena, em termos de administração 

(gestão, procedimentos), no período em que você foi contratado? 

Você consegue perceber atualmente se houve alguma mudança 
(antes pro agora)? Se sim quais? 

Identificar os 
motivos que 
levaram a 
mudança de 
modelo de gestão 
organizacional - 
organização de 
aprendizagem 

Modelo de 
Aprendizagem 

Pensando na mudança da administração ( diretores, gestores), 
você saberia dizer quais motivos influenciaram para que ela 
ocorresse?  

Como você ficou sabendo sobre as mudanças ocorridas no Senac 
Barbacena ( estratégias, estrutura, pessoas, tecnologia, cultura, 
comando, processos) e o que seria feito? 

Verificar de que 
forma o processo 
de mudança de 
gestão foi 
planejado 

Mudança 
Planejada 

 

Você tem conhecimento sobre quem gerenciou o período de 
transição dos modelos de gestão? 

Você saberia dizer se houve um plano prévio de transição de 
modelos de gestão? Caso sim, o que se pretendia alcançar com 
ele?  

O Senac utilizou serviços de consultoria nos procedimentos 
referentes à mudança de atuação na nova gestão? Caso sim, como 
aconteceu o processo.  

Quais foram as novas propostas passadas pela nova gestão? Como 
os funcionários foram avisados dessas mudanças propostas? 

Verificar de que 
forma o processo 
de mudança de 
gestão está sendo 
implementado, 
baseado no 
modelo de Beer e 
Nohria (2001) 

Metas 

 
Dentro de todas as propostas de mudanças, quais as principais 
modificações você consegue perceber? 

Você acredita que a mudança foi positiva para melhorar o 
desempenho organizacional na busca pelas metas a serem 
alcançadas? Como? 

Você percebe melhorias no desenvolvimento dos recursos 
tecnológicos e humanos usados no Senac Barbacena? Quais? 

 

Comando 

 

 Os resultados (metas) do novo modelo de gestão estão sendo 
alcançados? Eles foram divulgados a todos da instituição? Caso 
sim, como aconteceu? 

Os líderes dos setores preparam os colaboradores para adotarem 
os novos procedimentos propostos da atual administração ou as 
coisas foram acontecendo? 

 

Foco 
Você percebe que os setores e as pessoas estão mais próximos, 
favorecendo a colaboração mútua? 

Você acha que o clima do ambiente de trabalho era melhor antes 
do início do processo de mudança ou atualmente? 
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Processo 
As políticas e os procedimentos originados do processo de 
mudança foram claramente apresentados e por escrito? Caso não,  
como as informações eram passadas? 

Sistema de 
Recompensas 

Você consegue perceber oportunidades de promoção na nova 
gestão? 

Uso de 
Consultores  

Identificar os 
aspectos 
facilitadores e 
dificultadores 
para a adoção do 
modelo de 
organização de 
aprendizagem. 

Fatores 
facilitadores ao 

processo de 
aprendizagem 

Como você percebe o comprometimento e envolvimento das 
pessoas no processo em busca de aprendizagem no Senac? 

Fatores 
dificultadores ao 

processo de 
aprendizagem 

Quais dificuldades você percebeu em relação à implantação do 
atual modelo de gestão? 

 


