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RESUMO

As empresas que almejam permanecer competitivas no mercado terão que
aprender a conviver com as mudanças e transformações, a serem dinâmicas e a
renovarem seus métodos de trabalho e seus modelos de gestão. Este trabalho
aborda o tema transformação organizacional, a partir da percepção dos gestores,
considerando a interdependência entre as dimensões da empresa e o seu
impacto no resultado e alcance da visão de futuro. O modelo teórico elaborado
para esta pesquisa consiste na junção dos modelos de Pettigrew (2011) e de
Tanure e Soares (2007), que consideram transformação organizacional como a
alteração simultânea nas dimensões visão de futuro, estratégia, estrutura,
processos, pessoas, cultura, sendo orquestrados pela liderança. A transformação
depende da interação contínua entre o contexto, o processo e o conteúdo da
mudança. Tendo esse modelo como referência, o objetivo geral desta dissertação
é identificar a percepção dos líderes - executivos e gestores - sobre o processo de
transformação organizacional ocorrido na Mirabela Mineração do Brasil, no
período abril 2010 a abril de 2011. Para atingir esse objetivo, foi realizado estudo
de caso de caráter descritivo e qualitativo na referida empresa. Os dados
primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas
com o presidente, executivos e gestores da empresa, complementados por dados
coletados em seis grupos de foco, totalizando 57 entrevistados. Foram coletados
dados secundários em documentos da empresa e em sites sobre mineração. Para
a análise dos dados foi utilizado o método da análise de conteúdo, confrontandose os dados das entrevistas com as informações documentais e com a teoria. Os
resultados indicam que as explicações construídas para a adoção das mudanças
incluem causas de natureza tanto internas quanto externas e que a alteração em
dimensão organizacional afetou diretamente as outras, tendo sido necessário
promover alterações simultâneas em prol de uma transformação organizacional.
O estudo permitiu, ainda, a confirmação de que a liderança envolvida no processo
é percebida como um fator impulsionador para o sucesso da transformação. As
informações obtidas demonstraram que a reestruturação ocorrida na organização,
em suas diversas dimensões, atingiu seus objetivos e trouxe resultados
observáveis em termos da recuperação da credibilidade da empresa junto ao
público interno e externo e na elevação do valor das ações da empresa no
mercado. Concluiu-se que os entrevistados consideraram que a transformação
organizacional na Mirabela, no geral, mobilizou as pessoas em prol de um futuro
melhor para a empresa, redistribuiu os papéis e as responsabilidades dos líderes,
estabeleceu os procedimentos básicos nos processos organizacionais, bem como
obteve o envolvimento dos colaboradores no processo. Porém, ainda existem
oportunidades para melhoria, como a definição relacionada à visão de futuro e
estratégia para o próximo ciclo, a reestruturação da estrutura vinculada à visão de
futuro definida e a consolidação da cultura Mirabela.
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Dimensões organizacionais.

organizacional.

Transformação

organizacional.

ABSTRACT

The companies that are willing to remain competitive on the market will have to
learn how to live with the changes and transformations, to be dynamic and to
renew their work methods and their managing standards This paper subject
matter is Organizational transformation, from the perception of its leaders,
considering the interdependence between the companies dimensions and its
impacts on the results and the reach of future sights. The theoretical model made
to this research consists in a joint between Pettigrew(2011) model and Tanure e
Soares(2007), that consider organizational transformation as a simultaneous
alteration on the future sights dimensions, strategies, structure , processes,
people, culture, being orchestrated by leadership. The transformation depends of
the continuous interaction between the context, the processes, and the changing
content. Having this model as reference, the main purpose of this essay is to
identify the leaders views- business men and managers- about the processes of
Organizational transformation occurred in Mirabela Mineração do Brasil, from April
2010 to April 2011. To reach this purpose , an individual case study of descriptive
and qualitative character was made on the above mentioned company. The
primary data was collected via semistructured interviews made with the president,
business men and company managers, completed with supplementary data
gathered from 6 focus groups, totalizing 57 respondents. Secondary data was
gathered from company documents and mining websites. To data analysis the
method of contents’ analysis was applied, confronting the data from the interviews
with the documental information and the theory. The results indicate that the
explanations built to adopt this changes include purposes of both external and
internal nature and that the change in organization dimension directly affected the
others, and being necessary to make simultaneous alterations in favor of a
organizational transformation. The research also allowed the confirmation that the
leadership wrapped in the processes, is saw as a boosting factor to the
transformation success. The information gathered shows that the restructuring
occurred in the organization, in all of its dimensions, reach its purposes and
brought observable results, such as the recovering of the company credibility with
the internal and external public, and the increase of the company stocks on the
stock market. Had been concluded
that the
respondents consider the
organizational transformation at Mirabela, generally, mobilized the people in favor
of a better future for the company, reallocating the leaders roles and
responsibilities, establishing the basic procedures on the organizational
processes, as well as it got the staff involvement in the process. Although, there
are still opportunities to improvement, such as the definition related to the future
vision and strategies, the restructuration of the structure bounded to the decided
future vision and Mirabela’s culture consolidation.
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Organizational dimensions.
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1 INTRODUÇÃO

A intensificação do processo de globalização, a partir da década de 90, impõe
mudanças nas dimensões política, econômica, tecnológica, ambiental e social das
organizações. Diversos autores afirmam que a única certeza dos tempos atuais é
a mudança (MOTTA, 2000; PETTIGREW, 1985; WATERMANN, 1989). Nas
visões tradicionais influenciadas pelo mecanicismo, o importante era a
causalidade linear entre as partes; separavam-se os vários componentes
organizacionais para melhor compreensão do fenômeno da mudança. Nas visões
atuais, os fenômenos deixam de ser vistos como isolados, passando a ser
estudados, observados e analisados em sua totalidade como fazendo parte de um
cenário que interfere e ao mesmo tempo sofre interferências em todas as
instituições humanas (OLIVEIRA, 1997).

Segundo Wood Jr. (2009), o tema mudança na organização não é considerado
um termo ou uma ideia nova. O que mudou foi o significado do conceito, pois o
foco passou a ser: mudar para criar uma performance competitiva. As empresas
que almejam permanecer competitivas no mercado terão que aprender a conviver
com as mudanças, a serem dinâmicas e a renovar seus métodos de trabalho e
seus modelos de gestão. Objetivos antes almejados pelas empresas de
perenidade e estabilidade estão hoje sendo analisados sob um novo prisma, em
uma busca de mudança e transformação constante no intuito de acompanhar o
cenário mutável. A mudança organizacional atualmente é percebida não mais
como projeto transitório que visava ao alcance de um fim e ao estabelecimento de
normas e padrões, mas como processos de melhoria e aperfeiçoamento contínuo
no cotidiano organizacional (FISCHER, 2002; WOOD JR., 2009). As estruturas
rígidas, hierarquizadas e centralizadoras estão sendo substituídas por estruturas
enxutas, flexíveis, dotadas de capacidades de renovação constantes e por uma
nova visão de trabalho em equipe (HALL, 2004).

A ênfase dessa linha de pensamento relaciona a mudança com a adequação da
organização às necessidades internas e externas. Pettigrew (1985) enfatiza a
interação contínua entre o contexto, o processo e o conteúdo da mudança,
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ressaltando a importância da regulação entre os três. Além da relação entre
cenário externo e interno, outros autores, como Fischer (2002), Motta (2000),
Tanure e Soares (2007) e Wood Jr. (2009), acrescentam a dimensão pessoa e a
sua influência no processo das mudanças organizacionais. Moraes, Kilimnik e
Sant`Anna (2005) salientam que, frente às atuais transformações do mundo dos
negócios, as empresas têm necessitado de indivíduos cada vez mais talentosos e
competentes que possam auxiliá-las nesse processo.
Conforme destaca Motta (2000, p. XIV), “mudar envolve o indivíduo e seu meio”,
acrescentando que, para melhor compreensão do fenômeno, é necessária a
análise das dimensões estratégicas, estrutural, tecnológica, humana e política.
Ainda segundo esse autor, a gestão contemporânea tornou-se a prática das
mudanças, sendo o foco da organização a adequação das suas estratégias em
prol de um futuro melhor para a empresa como um todo.

Apesar de constituir um tema explorado e discutido tanto academicamente quanto
nos meios empresariais, Motta (2000) chama a atenção para o fato de que,
mesmo com o progresso das abordagens de mudança organizacional, elas ainda
formam um conjunto complexo, confuso e de muitas contradições. Wood Jr.
(2009) afirma que o tema constitui um universo teórico e prático multifacetado.

Embora não exista consenso entre os conceitos de mudança, existem alguns que
são convergentes. A partir da revisão da literatura sobre mudança, Lima e
Bressan (2003, p. 25) trazem uma definição que será o referencial utilizado nesta
pesquisa:
Mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, nos
componentes organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal,
cultura – ou nas relações entre a organização e seu ambiente, que
possam ter consequências relevantes, de natureza positiva ou negativa,
para a eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional.

Segundo Weick e Quinn (1999), as mudanças organizacionais podem ser
classificadas em episódicas e contínuas, sendo as episódicas aquelas
intencionais e não frequentes e, as contínuas, situações e eventos que se
acumulam no decorrer do tempo, passando por atualizações contínuas.
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Já Tanure e Soares (2007) fazem uma distinção entre mudança e transformação.
Consideram mudanças organizacionais como alterações que ocorrem em uma
das dimensões da empresa, quer seja na estratégia, estrutura ou em pessoas. Já
a transformação implica mudanças que ocorrem simultaneamente nas diferentes
dimensões da organização, sendo articulada pela cultura e conduzida pelos seus
líderes. Como na literatura, utiliza-se o termo mudança de forma mais genérica.
Nesta pesquisa o conceito de mudança será utilizado no referencial teórico,
entendendo-se que as alterações ocorridas ao mesmo tempo nas diversas
dimensões organizacionais são consideradas transformação.

Realçando o conceito de transformação organizacional como mudanças em todas
as dimensões organizacionais, Mintzberg (1998, p. 327) afirma que:
Uma organização pode facilmente mudar um produto ou indivíduo
isoladamente. Mas mudar, digamos, a visão ou a estrutura sem mudar
nada mais é tolo, somente um gesto vazio... Por exemplo, não faz
sentido algum mudar a estrutura sem mudar sistemas e pessoas ou
mudar a visão sem repensar as posições estratégicas ou sem
redesenhar programas e produtos. Mudanças sérias em organizações
incluem estratégia e organização, do mais conceitual para o mais
concreto, tanto formal quanto informalmente.

A partir dessas considerações teóricas, o presente estudo visa analisar processo
de transformação ocorrido na Mirabela Mineração do Brasil (MMB), uma empresa
do setor de mineração, responsável pela exploração da Mina de Santa Rita,
localizada em Ipiau, Bahia. A MMB pertence à Mirabela Nickel Ltda., uma Junior
Miner2, que possui ações listadas nas bolsas de Sidney (Austrália) e de Toronto
(Canadá) e que percebeu uma oportunidade de investimento no Brasil. Esse tipo
de investimento tem sido frequente no setor de mineração, conforme o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2011, p. 21): “O Brasil
posiciona-se definitivamente na rota dos fluxos de financeiros, tornando-se um
dos principais alvos para os investidores estrangeiros, conforme cenários de

2

Uma empresa de mineração é definida pelo modo como obtém sua receita. A empresa Júnior de
mineração é aquela que não tem operação, sendo essencialmente uma companhia de capital de
risco. Procura no mercado financiamento para as suas atividades de exploração
(http://www.juniorminers.com/companies.html).
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mercado otimistas sobre o ingresso de investimento estrangeiro direto (IEDs) no
país em 2010-2013”.

A Mirabela Nickel Ltd, em 2002, venceu o processo licitatório para explorar as
reservas da Mina de Santa Rita, o que lhe permitiu iniciar as sondagens, os
estudos geotécnicos e de topografia. Após essa fase, seguiu-se a avaliação
ambiental do empreendimento para a obtenção das licenças de localização e
implantação. Em 2007, iniciou o processo de implantação para a exploração da
jazida e construção das dependências da empresa. Apesar da crise mundial de
2008, a empresa continuou suas atividades de construção sem interrupções,
concluindo o processo em tempo considerado recorde no setor. Em dezembro de
2009, foi inaugurada a Mirabela Mineração do Brasil Ltda., já enfrentando graves
problemas operacionais e financeiros, bem como a troca de executivos, tanto
brasileiros como estrangeiros. Em maio de 2010, assumiu um novo diretorpresidente brasileiro, Luis Carlos Nepomuceno, com vasta experiência de
mercado, que iniciou, então, um processo de transformação na organização,
implantando mudanças nas diferentes dimensões da empresa.

Assim, a questão de pesquisa formulada para este projeto é: Qual a percepção
dos gestores sobre o processo de transformação organizacional na Mirabela?

Para responder a esse questionamento, o objetivo geral desta dissertação é
identificar a percepção dos gestores sobre o processo de transformação
organizacional na Mirabela.

Coadunando com o objetivo geral, destacam-se como objetivos específicos:


Caracterizar o contexto externo e interno da Mirabela – a história da
Mirabela.



Caracterizar o processo de transformação da Mirabela, nas dimensões
visão de futuro, estratégia, estrutura, processos, pessoas, cultura e
liderança ocorrido no período de abril de 2010 a abril de 2011.



Identificar a percepção dos gestores sobre os possíveis fatores
impulsionadores do processo de transformação organizacional na Mirabela.
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Identificar a percepção dos gestores sobre os possíveis fatores restritivos
do processo de transformação organizacional na Mirabela.



Analisar a aplicabilidade do modelo criado a partir de Tanure e Soares
(2007) e Pettigrew (2011).

Para atingir esses objetivos, realizou-se pesquisa empírica na Mirabela Mineração
do Brasil, caracterizada como um estudo de caso de caráter descritivo e
qualitativo. Esta pesquisa é parte de um projeto de pesquisa conduzido pela
professora Betania Tanure, com a participação da professora Vera L. Cançado,
orientadora desta dissertação. Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas
individuais, grupos de foco e análise documental com os lideres (pessoas que
exercem cargo de gestão na empresa, ou seja, gestores) nos níveis de
presidente, diretoria, gerentes e supervisores. Para análise dos resultados, foi
empregada a técnica de análise de conteúdo.

Estudos sobre mudança organizacional enfatizam a necessidade da empresa de
lidar com processos de continuidade e rupturas, ações e estruturas, fatores
endógenos e exógenos, ações e reações das partes interessadas em conduzir a
organização do estado presente para outro, no futuro (PETTIGREW, 1985). Neste
estudo foi dada ênfase à percepção dos gestores em relação às possíveis
alterações em cada dimensão da organização: estratégia, estrutura, processos,
pessoas, liderança e cultura.

Um processo de mudança organizacional pode conduzir uma empresa a mais
eficácia e eficiência ou pode levar a resultados prejudiciais a mesma (HALL,
2004). Partindo desse pressuposto, pesquisas que tenham como objetivo
conhecer mais sobre um fenômeno que afeta diretamente o crescimento, a
sobrevivência e/ou o desaparecimento das empresas são importantes, pois
contribuem para fornecer dados sobre a análise, reflexão e as práticas utilizadas.
Esses estudos suscitam interesse na medida em que auxiliam líderes e
profissionais que lidam com processos de mudança organizacional. Esses
pressupostos ratificam a seleção da empresa onde será realizada a pesquisa, em
razão do contexto de transformação no qual está inserida, frente às necessidades
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de seu ambiente interno e externo e a iniciativa do líder em conduzir todo o
processo.

Sendo assim, o estudo proposto é relevante porque:


Acontece em um ambiente que está vivenciando um processo de
transformação.



A empresa está inserida em um setor que cresce e se torna alvo de
investimentos de empresas não só brasileiras, mas também globais.



A pesquisa aborda as possíveis mudanças ocorridas nas diferentes
dimensões organizacionais.



A transformação organizacional na Mirabela partiu da necessidade
percebida pelo presidente que assumiu a responsabilidade e iniciativa da
gestão do processo.

Além disso, os resultados deste estudo poderão auxiliar a empresa a adequar as
ações em curso em seu processo de transformação, atendendo aos objetivos do
mestrado profissional, no sentido da atuação em dada realidade organizacional.

Do ponto de vista pessoal, o interesse da autora desta pesquisa reside no fato de
a mesma trabalhar como consultora organizacional, o que irá contribuir
diretamente para embasar conceitualmente futuros trabalhos e pesquisas. Do
ponto de vista da academia, apesar dos inúmeros estudos sobre o tema, o
mesmo não foi ainda esgotado. Este estudo sobre a análise de um processo de
transformação organizacional em uma empresa com menos de três anos de
operação e sendo orquestrado pelo principal dirigente da mesma contribuirá para
a compreensão do fenômeno sob a ótica da análise do processo em todos os
seus componentes, o que poderá enriquecer os debates sobre o tema.

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta introdução.
No segundo capítulo, o referencial teórico, aborda-se a evolução histórica do
conceito, registrando-se os diversos conceitos, os processos e tipos e os modelos
e abordagens sobre o fenômeno da mudança organizacional. No terceiro capítulo,
descrevem-se os aspectos metodológicos utilizados na pesquisa – caracterização
da pesquisa, unidade de análise e de observação e técnicas de coleta e de
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análise dos dados. No quarto capítulo, procede-se à apresentação e à análise dos
resultados. Por fim, no quinto capítulo formulam-se as considerações finais, as
limitações e as recomendações para estudos posteriores.
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2 TRANSFORMAÇÃO / MUDANÇA ORGANIZACIONAL

O tema mudança é um conceito antigo e difundido desde a Antiguidade, conforme
a frase célebre do filósofo grego Heráclito (450 a.C.) “Nada há de permanente,
salvo a mudança”. Entretanto, nos últimos anos, crescente número de estudos
tem investigado o conceito e o significado do fenômeno mudança organizacional,
bem como sua aplicabilidade e influência em comportamentos e atitudes
adotados tanto pelos indivíduos quanto pelas organizações (LIMA; BRESSAN,
2003; MOTTA, 2000; WOOD JR., 2009).

A velocidade e intensidade das transformações despertam o interesse tanto de
acadêmicos como de práticos da administração. Lima e Bressan (2003) ressaltam
a perplexidade frente às mudanças, compartilhada por estudiosos das
organizações, gerentes, consultores e indivíduos. A maioria dos artigos e livros
sobre o tema enfatiza a velocidade das mudanças sociais, tecnológicas,
econômicas e políticas nesse começo do século XXI e a necessidade das
organizações de anteverem e se adaptarem a essas mudanças no intuito de
permanecerem no mercado (LIMA; BRESSAN, 2003; MOTTA, 2000; WOOD JR.,
2009).

Apesar de o tema ser amplamente estudado e reconhecido como sendo influente
no cotidiano organizacional, segundo Wood Jr. (2009), há grande dificuldade em
construir um corpo coerente de ideias, devido ao volume de informações,
profusão de conceitos, modelos acadêmicos e receituários de processos de
intervenção sobre a mudança organizacional. Motta (2000, p. XIV) acrescenta que
“estudar a mudança não é só procurar unidade e coerência entre modelos, mas
enriquecer-se

no

conhecimento

de

suas

variedades,

superposições

e

complementações”.

Segundo Lima e Bressan (2003), embora não exista um eixo que norteie os
conceitos de mudança, há alguns conceitos que são convergentes. Para alguns
autores, o processo de mudança organizacional pode ser gerenciado (BALDWIN,
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RUBIN; BOMMER, 2008; KOTTER, 1999). Para outros, a mudança pode ser
planejada ou não (BRESSAN, 2001; PORRAS; ROBERTSON 1992). Alguns
autores acentuam a transformação/congruência sistêmica entre componentes
organizacionais

(BRESSAN,

2001;

NADLER;

SHAW;

WALTON,

1994;

PETTIGREW, 1985); e outros ainda ressaltam a relevância do impacto da
mudança (BRESSAN, 2001; WOOD JR., 2009).

Pettigrew (1985) reforça a necessidade e preocupação que os teóricos e
profissionais que lidam com o tema mudanças organizacionais devem ter quanto
à produção de um corpo coerente de ideias, da disseminação e aplicabilidade dos
conceitos. Lima e Bressan (2003) corroboram essa ideia ao acrescentar que as
transformações globais estão exigindo um novo modo de analisar as mudanças,
sendo a compreensão das mesmas um fator essencial nos dias atuais. Motta
(2000) destaca que, mais importante do que conviver com as alterações nas
empresas, é compreendê-las.

Em análise sobre o tema, Grey (2004) critica a ênfase dada pelos autores à
velocidade das inovações e ao cenário mutante como sendo a mola propulsora
das mudanças organizacionais. Ele relata que, apesar de existirem inúmeros
modelos, tipos e formas planejadas de gerir a mudança, é importante uma análise
sobre qual será a melhor forma e método de acordo com a situação na qual a
empresa está inserida, reforçando a ideia de que cada empresa é única, devendo
ser analisada em seu contexto.

No intuito de conhecer mais sobre o tema mudança organizacional, aprofunda-se
na evolução histórica e em alguns dos principais conceitos, tipos e modelos nas
próximas seções.

2.1 Evolução histórica do conceito de mudança

De acordo com a teoria clássica, a administração de uma organização fundava-se
no processo de controle, planejamento, coordenação e direção (MORGAN, 2009).
Nesse enfoque, acentuava-se o paradigma da estabilidade, que, apesar de não
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desconsiderar as mudanças, tinha como foco a manutenção do status quo das
organizações, segundo Fischer (2002).

A premissa da busca pela estabilidade organizacional destacava o modelo
racional, focando na identificação e superação das dificuldades, bem como na
importância do papel do presidente como o responsável em perceber, implantar e
assegurar as mudanças. Os autores de Strategor (CENTRE, 2000, p. 267)
afirmam que “a concepção da mudança organizacional foi marcada durante muito
tempo pelo modelo de ação racional”. Além da importância do papel do gestor
como característica desse modelo de management, a centralização de
informações e decisões, bem como a limitação da área de interferência da
mudança e o prazo reduzido na implantação de metas, são pressupostos desse
modelo, conforme ressalta Fischer (2002). Para a autora, a mudança
organizacional nessa época era vista como um “mal necessário”, sendo o controle
e a reprodução de normas e procedimentos o foco principal dos gestores.

Wood Jr. (2009) categoriza a mudança organizacional de duas formas: as
estruturais, oriundas da Escola de Administração Clássica, com ênfase no
paradigma mecanicista, ressaltando-se as atitudes reativas; e as mudanças
comportamentais, ligadas à Escola de Relações Humanas, voltadas para atitudes
proativas em relação às transformações organizacionais.

As análises das mudanças que adotam os pressupostos do modelo racional
salientam o conceito de resistência às mudanças e a importância do seu
gerenciamento adequado, no intuito de superá-las e vencê-las, visando ao
sucesso na implantação das mudanças. Conforme afirmam Baldwin, Rubin e
Bommer (2008, p. 11) “qualquer esforço significativo de mudança envolverá,
inevitavelmente, resistência”. É necessária a superação das resistências, segundo
Kotter (1999), como fator preponderante no alcance do sucesso das mudanças
implantadas.

Nessa

abordagem,

a

ênfase

é

dada

aos

gestores

da

organização,

desconsiderando grande parte dos membros da empresa que, conforme Centre
(2000), não são percebidos como atuantes, mas apenas recebem, de forma
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passiva, as mudanças. Os membros da empresa confiam nos líderes,
pressupondo que saibam o que devem fazer, inclusive como gerenciar de forma
adequada as resistências que surgirem devido às ações implantadas por meio da
mudança. Outro ponto defendido pelos autores de Strategor (CENTRE, 2000, p.
268) é que “a mudança não se centra no modelo, mas no processo”, com visão
dinâmica, diferente da preconizada pela estabilidade organizacional.

Grey (2004) critica a busca pela estabilidade e o conceito de gerenciamento do
processo de mudança, defendido pela corrente mecanicista. Ele parte do
pressuposto de que as pessoas possuem necessidade e capacidade de serem
tanto sujeitos como objetos de suas ações, o que torna a previsibilidade do
pensamento mecanicista inapropriado. Esse autor questiona a noção de uma
técnica generalista, pois, segundo ele, se “a viabilidade de uma técnica depende
do tempo e do local de sua implementação, como pode ser sustentada a noção
de uma técnica generalizável?” (GREY, 2004, p. 10).

A partir da década de 70, o conceito mecanicista de controle e estabilidade
começou a ser modificado, sendo substituído pela corrente de pensadores da
Escola de Relações Humanas. Cenários mais dinâmicos que os anteriores
passaram a exigir respostas mais rápidas e adaptadas. Uma das contribuições da
Escola de Relações Humanas advém da importância dada às pessoas, estando o
foco não mais somente nos processos, e sim também no indivíduo e na sua
relação com o ambiente organizacional. De acordo com Motta (2000, p. xiii),
nessa concepção, “a mudança aparece não só como inevitável, mas necessária à
sobrevivência”. Wood Jr. (2009, p. 15) afirma que:
O paradigma mecanicista das mudanças puramente estruturais deve ser
abandonado e os administradores devem incorporar novos valores éticohumanistas e dominar conceitos filosóficos, sociais e políticos para a
condução de mudanças organizacionais.

Também para Silva (2001) a visão dos administradores da época do
industrialismo, que se preocupavam em ser eficientes, mudou, prevalecendo
novos modelos de gestão que buscam líderes mais conceituais, contextuais e
com sensibilidade humana, social, cultural, ecológica e comunicativa. Cita-se a
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importância da percepção sobre a organização por parte dos gestores no intuito
da mudança ser um instrumento de mudança das pessoas e não mudança das
coisas.

Compartilhando dessa visão mais ampla, Pettigrew (2011, p. 145) enfatiza a
importância da associação das mudanças com o direcionamento estratégico da
empresa. O autor acredita que a mudança estratégica deve ser vista “como um
processo humano complexo em que todos desempenham a sua parte [...]” e não
mais como um processo de descrição de técnicas que visavam apenas “identificar
a estratégia em uso, analisar ambientes, recursos e lacunas, desvendar e avaliar
alternativas estratégicas, escolher e implementar resultados cuidadosamente
analisados e pensados”.

Child e Kieser (1981) corroboram essas ideias ao afirmarem já na década de
1980 que as organizações estão mudando constantemente e que isso se deve às
alterações nas condições externas, tais como concorrência e inovação, e a
fatores internos que estimulam os gerentes e os demais membros de uma
organização a almejar melhorias.

Percebe-se certa similaridade entre a afirmação de Child e Kieser (1981 citado
por HALL, 2004) e Pettigrew (2011), que defende a interação contínua entre
contexto, processo e conteúdo da mudança e a habilidade na regulação entre as
três dimensões. Seguindo essa mesma visão, Silva (2001) afirma que a mudança
organizacional, mesmo quando intencional, não pode ser entendida somente
como uma mudança de estratégias, processos ou tecnologia. Para o autor, a
mudança é um processo que se concretiza socialmente nas interações do dia-adia, levando-se em conta o cenário no qual a organização está inserida e as
pessoas que dela participam. Lima e Bressan (2003) também defendem a ideia
de alinhamento do ambiente interno e externo e a importância da interpretação
constante do ambiente, no intuito de a organização se adaptar a ele.

Convergindo com essa visão, Fischer (2002), ao resgatar um histórico das
abordagens sobre o fenômeno da mudança, menciona que, a partir da década de
70, o enfoque mudou, tornando-se mais amplo e adequado às transformações
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que ocorriam no cenário mundial. O paradigma da estabilidade mostrou-se
insuficiente para lidar com situações mais complexas e que se modificam
constantemente, cedendo espaço ao paradigma da transformação, com escopo
mais amplo, associando visão estratégica, de aperfeiçoamento e desenvolvimento
contínuo.
Foi um momento em que a teoria precisou ampliar seu espectro e
aprofundar sua abordagem, porque as organizações, principalmente as
empresas, estavam vivenciando processos nos quais as mudanças não
eram simplesmente lineares e incrementais, mas abrangentes e
transformadoras; elas não afetavam apenas algumas áreas
organizacionais, mas espraiavam-se por diferentes espaços, atingindo,
simultaneamente, diversos processos; as mudanças não estavam
focadas em um elemento da organização, mas tinham caráter
multidimensional (FISCHER, 2002, p. 150).

O relevo dado por esses autores consiste na relação e interação entre ambiente
externo e interno, bem como no impacto e relevância de qualquer alteração
significativa no ambiente organizacional e suas consequências nas demais
dimensões.

Assim, o debate a respeito do tema se acelera e, conforme observa Wood Jr.
(2009), a velocidade com que correntes dominantes se tornam ultrapassadas é
uma das características do fenômeno, trazendo uma gama de conceitos e
modelos que necessitam ser mais bem entendidos.

2.2 Conceitos de mudança
Conforme ressaltado por Wood Jr. (2009), a profundidade, complexidade e
variedade de enfoques relacionados ao tema mudança organizacional fez com
que proliferasse uma série de conceitos e classificações sobre o tema. Alguns
conceitos se complementam, enquanto outros utilizam bases teóricas distintas.
Outros, ainda, se mostram inconsistentes, não sendo tarefa fácil conhecer e
apreender o significado de cada uma dessas bases (MOTTA, 2000). Há também
os que preferem, segundo Lima e Bressan (2003, p. 21) “apresentar uma tipologia
sobre mudança ao invés de um conceito propriamente dito”.
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Os estudos sobre mudança organizacional partem do precursor do tema, Kurt
Lewin. Lewin (1965) demonstrou que a mudança deve ser considerada um
processo com início, meio e fim, que tem por objetivo central a estabilidade da
organização. No modelo clássico de Lewin (1965), a estabilidade de um sistema é
atingida por meio do equilíbrio de um campo de forças opostas que, para ser
bem-sucedido, deverá seguir três etapas fundamentais:


Fase do descongelar, a primeira etapa: consiste em “vencer a inércia e
romper com os modos de pensar existentes”, segundo Lewin (1951 citado
por BALDWIN; RUBIN; BOMMER, 2008, p. 283). Ou seja, as práticas,
forma de agir, determinados processos e paradigmas são considerados
inadequados, devendo ser substituídos por novas atitudes e ações. Essa
fase tem origem na insatisfação das pessoas com o atual modelo vigente,
demandando mudanças no cenário.



Fase da mudança, a segunda etapa: quando novas atitudes, valores e
comportamentos são adotados. As ações começam a ser implementadas,
tendo em vista a direção almejada e um novo patamar de equilíbrio.



Fase do recongelamento, a terceira e última etapa: quando “um novo
estado de espírito e um novo padrão comportamental são criados [...]”,
segundo Lewin (1951 citado por BALDWIN; RUBIN; BOMMER, 2008, p.
283). Nessa fase, a organização já incorporou um novo padrão de
comportamento, por meio de mecanismos de suporte e reforço, e o que foi
aprendido já está integrado ao dia-a-dia da empresa. A organização atingiu
o equilíbrio das forças contrárias.

Uma das contribuições de Lewin (1965) à teoria das mudanças organizacionais
está relacionada à análise das forças para implantação dos processos de
mudança nas empresas, conforme apresentado na FIG. 1:
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FIGURA 1 – Análise dos campos de força de Lewin

Fonte: Lewin (1965).

De acordo com Lewin (1965), os campos de força que existem na empresa
buscam a manutenção do status quo, ou seja, o equilíbrio entre as barreiras ou
resistências à mudança e as forças que estão favorecendo ou impulsionando
essas mudanças. Lewin (1965) parte da premissa de que em qualquer situação
de mudança existem forças de propulsão, que impulsionam, e forças de
contenção, que restringem, influenciando diretamente os resultados obtidos e os
em potenciais. “As mudanças ocorreriam quando uma das forças superasse a
outra em intensidade, deslocando o equilíbrio para um novo patamar” (LEWIN,
1947 citado por HERNANDEZ, CALDAS, 2001, p. 33).

A partir da análise da situação atual, busca-se levantar qual seria a desejada e
quais seriam os fatores que iriam contribuir para o alcance dos resultados
almejados, assim como o que impede ou dificulta a concretização desses
resultados. Lewin (1965) adverte que as forças impulsionadoras podem despertar
e ativar as forças de restrição, e é por isto que nem sempre as forças
impulsionadoras

são

as

que

proporcionam

aumento

do

desempenho

organizacional. O autor ressalta que, muitas vezes, é a redução das forças
restritivas que poderá contribuir para a eficácia dos processos de mudança
organizacional.

As ideias de Lewin perduraram por muito tempo, influenciando a maioria dos
estudos sobre mudança baseados na racionalidade e que possuem como
premissa o gerenciamento adequado e a busca pelo equilíbrio organizacional
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(BALDWIN; RUBIN; BOMMER, 2008; HERNANDEZ; CALDAS, 2001; KOTTER,
1999).

Outros conceitos foram sendo desenvolvidos, focando as empresas como
organismos complexos em interação com o ambiente externo, em constante
mutação. Segundo Pettigrew (1985; 2011), mudança refere-se às ações, reações
e interações entre as várias partes interessadas, na medida em que procuram
alterar a organização, tendo em vista o futuro. Compartilhando com Pettigrew
(1985; 2011) a ideia da interação entre contexto interno e externo, Nadler, Shaw e
Walton (1994) conceituam mudança como sendo a resposta da organização às
transformações que ocorrem no ambiente externo, no intuito de adequar seus
componentes internos.

Hall (2004) acrescenta a noção de sobrevivência, considerando a mudança
organizacional como a alteração e a transformação da forma em que a
organização se encontra, com o intuito de melhor sobreviver no ambiente. No
entanto, ele ressalta que as origens do processo não estão somente no ambiente
externo, possuindo também origem interna, ou seja, as características individuais
e/ou organizacionais podem inibir ou incentivar mudanças. Outro aspecto
levantado por Hall (2004) diz respeito ao fato de que as mudanças podem tanto
ser úteis quanto prejudiciais às organizações, pois se relacionam tanto com a
sobrevivência no ambiente, com o alcance dos objetivos e metas, como com a
extinção da empresa, quando se fracassa nessa busca.
Já Wood Jr. (2000, p. 25) define a mudança como “qualquer transformação de
natureza estruturada, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de qualquer
outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da
organização”. Bruno-Faria (2003, p. 128) conceitua mudança organizacional como
sendo “qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente
de fatores internos e/ou externos à mesma, e que tenha algum impacto nos
resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho”.

Também Araujo (2001) aborda a noção do planejamento da mudança, definindo-a
como sendo qualquer alteração significativa, que necessite ser articulada,
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planejada e operacionalizada, tanto pelo pessoal interno quanto externo da
organização. Ele acrescenta ao conceito a necessidade do apoio e supervisão da
administração superior e dos gestores da empresa, envolvendo as dimensões
comportamental, estratégica e tecnológica de forma integrada.

Compartilhando dessa visão mais ampla, Lima e Bressan (2003, p. 25) definem
mudança como:
Mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, nos
componentes organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal,
cultura – ou nas relações entre a organização e seu ambiente, que
possam ter consequências relevantes, de natureza positiva ou negativa,
para a eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional.

Alguns autores estabelecem diferenciação entre mudança e transformação. Para
Fischer (2002 p. 152), “o conceito de transformação, no lugar da concepção
anterior de mudança organizacional, reflete também uma profunda alteração da
visão de mundo e do conteúdo ideológico dos modelos de gestão”. Segundo a
autora, o conceito de transformação relaciona-se com o aperfeiçoamento
contínuo, visando ao desenvolvimento tanto da empresa quanto dos seus
colaboradores, sendo o papel do gestor percebido como facilitador na busca de
desenvolvimento permanente e crucial para o sucesso da transformação
organizacional.

Goshal e Tanure (2004) eTanure e Soares (2007) definem que mudança são as
alterações que ocorrem em mais ou em menos intensidade em alguma dimensão
da empresa, devido a exigências internas ou externas. Já a transformação
corresponde à mudança simultânea em toda a organização, com alteração de
maneira profunda em todas as dimensões da empresa (estratégia, estrutura,
processos e pessoas). E acrescentam a importância da cultura organizacional e
da liderança da empresa como sendo os pilares da transformação organizacional.

A mudança só é efetivada se for sustentada pelos membros da organização
(PORRAS; ROBERTSON, 1992 citado por LIMA; BRESSAN, 2003). A mudança
no comportamento dos membros da organização é que garantirá o sucesso da
implantação e efetivação das mudanças organizacionais. O diferencial está no
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papel fundamental das pessoas nas organizações, pois, independentemente do
motivo pelo qual uma empresa muda, são as pessoas que irão efetivar as ideias e
ações a serem implantadas. São elas que, envolvidas, motivadas e em interação
com o processo, garantirão o desenvolvimento e a efetividade da transformação
organizacional (ARAUJO, 2001; FISCHER, 2002; HERZOG, 1991 citado por
MESQUITA, 2009; TANURE; SOARES, 2007).

Contrapondo-se a essas concepções, Rodriguez e Arnold (2003, p. 159)
argumentam que, apesar da importância do indivíduo e das relações de trabalho,
as pessoas não são fatores determinantes para o sucesso. Eles consideram que
uma organização “é uma estruturação de “programas”, “tarefas”, “cargos”,
posições hierárquicas e “redes” definidas de comunicação de decisões. É nesse
sentido que parte importante das organizações formais é indiferente às mudanças
e mobilização de seu pessoal”. Para esses autores, independente das pessoas,
as mudanças serão implantadas, uma vez que o indivíduo não faz parte da
organização de uma forma perene.
Os conceitos e definições citados nesta seção são sintetizados no QUADRO 1.

32

QUADRO 1 – Conceitos de mudança organizacional

Referência
Definição
Porras e Mudança é um conjunto de valores, estratégias
Robertson e
técnicas
que
foram
cientificamente
(1992)
embasadas, objetivando alterações planejadas
no ambiente de trabalho, com o objetivo de
elevar o desenvolvimento individual e o
desempenho organizacional.
Nadler,
Resposta da organização às transformações
Shaw e
que vigoram no ambiente, com o intuito de
Walton
manter a congruência entre os componentes
(1994)
organizacionais (trabalho, pessoas, arranjos/
estrutura e cultura).
Pettigrew Ações, reações e interações entre as várias
(1985)
partes interessadas, na medida em que
procuram alterar a organização, tendo em vista
o futuro.
Araujo
Alteração significativa, articulada, planejada e
(2001)
operacionalizada por pessoal interno ou externo
à organização, que tenha apoio e supervisão da
administração superior e atinge integradamente
os componentes de cunho comportamental,
estrutural, tecnológico e estratégico.
Fischer
Processo de transformação contínua, de larga
(2002)
escala,
abrangente,
profundo
e
multidimensional.
BrunoFaria
(2003)

Lima e
Bressan
(2003)

Hall
(2004)

Goshal e
Tanure
(2004) e
Tanure e
Soares
(2007)

Wood Jr.
(2009)

Qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida
na organização, decorrente de fatores internos
e/ou externos à organização que traz algum
impacto nos resultados e/ou nas relações entre
as pessoas no trabalho.
Qualquer alteração, planejada ou não, nos
componentes organizacionais – pessoas,
trabalho, estrutura formal, cultura – ou nas
relações entre a organização e seu ambiente,
que possam ter consequências relevantes, de
natureza positiva ou negativa, para a eficiência,
eficácia e/ou sustentabilidade organizacional.
Alteração e transformação da forma com o
intuito de melhor sobreviver no ambiente; podem
ser tão úteis quanto prejudiciais para as
organizações.
Mudanças são as alterações que ocorrem em
mais ou em menos intensidade na organização
em alguma dimensão da empresa, devido a
exigências
internas
ou
externas.
Transformações são alterações nos diferentes
componentes organizacionais – estratégia,
estrutura, processos e pessoas, orquestradas
pelo principal líder da organização.
Qualquer transformação de natureza estrutural,
cultural, tecnológica, humana ou de outro
componente, capaz de gerar impacto em partes
ou no conjunto da organização.

Fonte: Adaptado a partir de Lima e Bressan (2003).

Foco
- Mudança como forma de
desenvolvimento individual e
organizacional
- Planejamento da mudança

- Adequação ao cenário externo
- Envolve a organização como um
todo

- Interação contínua entre contexto
interno e externo
- Envolve a organização como um todo
- Sustentabilidade organizacional
- Planejamento da mudança
- Envolve a organização como um
todo
- Envolvimento da alta direção

- Interação contínua entre contexto
interno e externo
- Envolve a organização como um todo
- Planejamento da mudança
- Interação entre contexto interno e
externo
- Sustentabilidade organizacional.

- Adequação ao cenário externo
- Envolve a organização como um todo
- Sustentabilidade organizacional

- Adequação ao cenário externo
- Sustentabilidade organizacional

- Adequação ao cenário externo
- Líder como pilar da mudança
organizacional

- Envolve a organização como um
todo
- Sustentabilidade organizacional
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A literatura traz inúmeras definições para o fenômeno mudança e transformação
organizacional, confirmando a afirmativa de Wood Jr. (2009) sobre seu universo
teórico e prático multifacetado. Apesar disso, concordando com Wilson (1992),
interesses convergentes têm produzido aparente homogeneidade em torno do
vocabulário e aproximações aplicadas ao conceito de mudança organizacional. O
autor identifica duas perspectivas distintas, uma mais voltada para “receitas
gerenciais”, nas quais prevalece o gerenciamento adequado do processo de
mudança e sua aplicabilidade; e a outra vinculada a abordagens mais teóricas de
análise e compreensão do fenômeno.

Nos conceitos apresentados observa-se certa convergência, que poderia ser
assim expressa:


Mudança organizacional é uma resposta da empresa às alterações no
ambiente (HALL, 2004; LIMA; BRESSAN, 2003; NADLER; SHAW;
WALTON, 1994; PETTIGREW, 1985).



Desenvolvimento das capacidades dos membros da organização em
virtude da mudança (ARAUJO, 2001; FISCHER, 2002; PORRAS;
ROBERTSON, 1992; WOOD JR., 2009).



Mudança como resposta à demanda interna da organização (NADLER;
SHAW; WALTON, 1994; TANURE; SOARES, 2007).



Capacidade de a mudança organizacional gerar impacto na empresa
(BRUNO-FARIA, 2003; WOOD JR., 2009).



Conceito de transformação como sendo as alterações ocorridas no todo da
organização (ARAUJO, 2001; FISCHER, 2002; LIMA; BRESSAN, 2003;
NADLER; SHAW; WALTON, 1994; TANURE; SOARES, 2007).



Importância do papel do líder como elemento crucial no processo de
transformação (ARAUJO, 2001; TANURE; SOARES, 2007).



A cultura organizacional como sendo um eixo importante a ser considerado
no processo de transformação (LIMA; BRESSAN, 2003; NADLER; SHAW;
WALTON, 1994; TANURE; SOARES, 2007; WOOD JR., 2009).
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Segundo Motta (2000), não se pode arrogar a validade exclusiva de qualquer
perspectiva ou modelo, uma vez que eles se tornam limitados quando se isolam.
É na pluralidade que se pode descobrir novas formas de ver a realidade e novos
objetos de estudo. Se cada perspectiva apenas informa um conjunto de
elementos, mudar a organização depende da interdependência e da visão global.
Assim, a visão sistêmica possibilita a visão da organização na qual todos os
elementos se constituem e são interdependentes de um mesmo fenômeno.

2.3 Processos e tipos de mudança organizacional

A partir da riqueza de opções teóricas sobre o conceito de mudança
organizacional, a discussão sobre as diversas formas de classificá-la também
revela a possibilidade de observar o fenômeno sob várias óticas. De acordo com
Wood Jr. (2009), uma mudança pode ser classificada em relação à sua natureza,
ao contato da organização com o ambiente e a sua forma de implementação:


Quanto à natureza, as mudanças podem ser relacionadas às questões
estruturais (organograma, funções e tarefas); a questões estratégicas
(mercado-alvo, foco de direcionamento); culturais (valores, crenças, estilos
de gestão); mudanças tecnológicas (processos, produção); e mudanças
relacionadas aos recursos humanos da empresa (pessoas, políticas de
formação).



Quanto à relação da organização com o ambiente, a mudança pode ser
classificada como reativa (a empresa muda para se adequar a exigências
do cenário externo) ou voluntária (demanda da empresa em mudar, em
prol de uma visão de futuro).



Quanto à forma de implementação, a mudança organizacional pode ser
classificada como reeducativa (melhoria dos processos organizacionais),
coercitiva (imposta) ou racional.

Fleury e Fleury (1997) classificam a mudança a partir de três categorias:
revolucionárias,

graduais

e

aparentes.

As

mudanças

revolucionárias

correspondem a processos radicais que são impostos, visando criar uma nova
maneira de atuar da organização, gerando redefinição de práticas organizacionais
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e criação de novos valores. As mudanças graduais acontecem quando há a
junção entre os valores existentes e os novos, que são sugeridos no intuito de
ampliar as possibilidades de atuação da organização; e as mudanças aparentes
são alguma alteração realizada no intuito da preservação da cultura.

Pereira (1999), de forma similar a Fleury e Fleury (1997), classifica as mudanças
como naturais, reativas, evolutivas e revolucionárias. O conceito de mudança
natural assemelha-se à evolução do ser vivo, pois, como preconiza Pereira
(1999), toda organização passa pelo processo de nascimento, crescimento,
amadurecimento, envelhecimento e morte. Pereira (1999) chama a atenção para
a necessidade de que a empresa perceba as mudanças no cenário e que busque
se adaptar, visando não definhar quando ela se encontra no período de
envelhecimento. Esse conceito de mudança natural é similar à metáfora usada
por Morgan (2009) sobre a organização como ser vivo que necessita se adaptar
para evitar a sua morte devido à seleção natural.

A mudança reativa, segundo Pereira (1999), são as mudanças no dia-a-dia, as
rotineiras, que têm como objetivo responder às necessidades emergentes.
Geralmente as mudanças reativas acontecem sem planejamento prévio ou
análise mais profunda da realidade, sendo mais pontuais. Ao contrário, as
mudanças evolutivas são planejadas, analisadas, acompanhadas em seu
processo, sendo voltadas para o crescimento e desenvolvimento da organização.
Já a mudança revolucionária são as mudanças rápidas, de grande impacto,
provocadas por eventos externos significativos, tais como um novo plano
econômico, fusão ou uma aquisição. E as mudanças revolucionárias, geralmente,
são mudanças top down, pois exigem soluções estratégicas definidas e impostas
pela alta direção, visando sanar algum momento difícil da empresa.

Sandom (1997) sugere três abordagens mais conhecidas na análise e
entendimento da gestão da mudança organizacional: abordagem planejada,
emergente e contingencial. A abordagem planejada, segundo Sandom (1997),
corresponde à visão dominante nos estudos sobre gestão da mudança. Ela parte
da premissa de que o processo de mudança é conduzido pelos gestores da
organização, que assumem a responsabilidade de conduzir a empresa a
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adaptações e alterações no seu modus operandi que garantam a efetividade
organizacional. Os defensores dessa perspectiva (KOTTER, 1999; LEWIN, 1957
citado por BALDWIN; RUBIN; BOMMER, 2008) baseiam-se na ideia de que o
processo de mudança é planejado seguindo fases preestabelecidas de análise,
diagnóstico, atuação e controle. O modelo clássico dessa perspectiva é o de três
etapas de Lewin (1965) – descongelar-congelar-descongelar.

A abordagem emergente corresponde às alterações e modificações implantadas
na organização, com o intuito de sanar eventuais problemas ocorridos no contexto
organizacional, quer seja no ambiente interno ou externo (CUNHA; REGO, 2002).
Esse tipo contempla os imprevistos, ou seja, o seu escopo é mais amplo que o da
abordagem planejada, pois considera o dinamismo do cenário atual, ao qual a
empresa necessita se adaptar. A mudança organizacional não é vista de maneira
linear, conforme pregado pelos defensores da abordagem planejada, mas sim
como um processo de mudança contínua (SANDOM, 1997).

A abordagem contingencial tem como premissa o fato de que não existe o melhor
caminho para se implantar uma mudança organizacional, o que implica que cada
empresa deverá adotar a abordagem mais adequada para ela naquele momento
e circunstância (SANDOM, 1997). Morgan (2009, p. 53,56) corrobora aduzindo
que a adaptação da empresa ao ambiente no qual está inserida é fundamental
para a sua sobrevivência:
Não existe a melhor forma de organizar. A forma adequada depende do
tipo de tarefa ou do ambiente dentro do qual se está lidando [...] a
organização eficaz depende de se encontrar o equilíbrio ou a
compatibilidade entre estratégia, estrutura, tecnologia, envolvimento e
necessidade das pessoas, bem como do ambiente externo. Aqui se
encontra a essência da moderna teoria contingencial.

Agrasso e Abreu (2000) referem que as mudanças organizacionais podem ser
tratadas de duas formas: como um processo proativo ou reativo. O processo
proativo acontece quando a administração da empresa desenvolve um programa
de mudança planejada. Já o processo reativo ocorre aos poucos na organização,
de maneira gradual a empresa vai se adaptando, adequando e tratando seus
problemas, à medida que surgem ou até mesmo com certa defasagem de tempo.
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Corroborando essa visão do processo proativo ser factível de planejamento e
gerenciamento, Fischer (2002) declara que as mudanças vistas como
acontecimento pontual estão sendo substituídas por uma visão mais ampla e
globalizada, de transformação, devido à rapidez da mudança de cenários. Como
comenta Prigogine (2000, p. 5 citado por OLIVEIRA, 2000, p. 29):
Não são mais as situações estáveis e as permanências que nos
interessam longe de tudo, mas as evoluções, as crises e a instabilidade.
Já não queremos estudar apenas o que permanece, mas também o que
se transforma [...] as mutações das normas que interferem nos
comportamentos sociais.

Partindo do pressuposto da diferenciação de estratégias gerenciais e técnicas na
condução de cada tipo de mudança, Lima e Bressan (2003) reúnem diversas
classificações em uma revisão detalhada da literatura, destacadas no QUADRO
2, acrescidas pela autora desta dissertação por outros autores:
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QUADRO 2 – Tipos de mudança organizacional
Referência

Tipos de mudança

Porras e
Robertson
(1992)

1 ordem: é uma mudança linear e contínua, que envolve alterações nas
características dos sistemas, sem causar quebras em aspectos-chave para a
organização
2 ordem: é uma mudança multidimensional, multinível, radical e descontínua, que
envolve quebra de paradigma organizacional

Nadler,
Shaw e
Walton
(1994)

Incremental/contínua: continuidade do padrão existente. Pode ter dimensões
diferentes, mas é realizada no 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

Greenwood
e Hinings
(1996)

Convergente: ajuste fino na orientação organizacional existente
Radical: ruptura com a orientação existente e transformação da organização. Dividese em:
Revolucionária: acontece de forma abrupta e afeta virtualmente todas as partes
de uma organização.
Evolucionária: ocorre de forma lenta e gradual e seu alcance pode ser mais
modesto

Weick e
Quinn
(1999)

Contínua: mudança constante, cumulativa e evolutiva. Podem ser pequenos avanços
que ocorrem cotidianamente em toda a organização, cujo acúmulo pode propiciar
significativa mudança na organização
Episódica: mudança pouco frequente, descontínua e intencional, que ocorre durante
períodos de divergência, quando as empresas saem de sua condição de equilíbrio

Tanure e
Soares
(2007)

Evolução: alterações no dia-a-dia da empresa, orientadas pelo mapa mental do
progresso e da melhoria
Mudança: alterações de mais intensidade em um dos componentes da empresa,
como de formato, de lugar, de direção, de papéis, de maneira de fazer
Transformação: metamorfose, produto de profunda reconfiguração nos diversos
componentes da empresa, para a criação de uma forma diferente, nova

Mudança estrutural: modelo máquina, trata a organização como um conjunto de
peças funcionais. A alta gerência, auxiliada por consultores, procura reconfigurar as
peças a fim de obter melhor desempenho geral. Acontece em aquisições,
incorporações, fusões e desinvestimento de unidades operacionais
Redução de custos: programas que se concentram na eliminação de atividades não
essenciais ou enxugamento dos custos operacionais
Modificação dos processos: tem por objetivo a alteração do modo como as coisas
são feitas, visando a torná-los mais rápidos, eficazes e seguros e/ou menos
dispendiosos
Mudança de cultura: foco no lado “humano” da organização
Fonte: Adaptado a partir de Lima e Bressan (2003, p. 26).

Beer (2010)

Conforme apresentado no QUADRO 2, existem diferentes classificações de tipos
de mudança organizacional, alguns convergentes no tocante à ruptura do padrão
antigo e transição a um futuro desejado e à intencionalidade e transformação;
outros mais voltados para gerenciamento técnico, determinista, sem muita ênfase
no fator humano. Outros autores, como Weick e Quinn (1999) e Nadler, Shaw e
Walton (1994) reportam o fator tempo, especialmente as mudanças que
acontecem de forma progressiva e as de forma abrupta.
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Apesar das várias classificações e tipologias, conforme destacam Lima e Bressan
(2003, p. 27), a mais amplamente divulgada é sobre a mudança transformacional
versus a incremental, que diz:
A mudança incremental altera apenas alguns aspectos da organização,
faz pequenos ajustes continuamente e ocorre em situações em que o
ambiente é mais estável; a 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.

Outra forma de analisar o processo é considerar a associação das mudanças
incrementais e transformacionais, no intuito de “não colocar em risco a
produtividade e a sobrevivência da organização” (LIMA; BRESSAN, 2003, p. 27).
Corroborando, Sandom (1997, p. 12, citado por NÓBREGA, 2009, p. 44)
esclarece que “um modelo de mudança organizacional pode adotar diversas
abordagens, mas a ideal será determinada pelo dia-a-dia organizacional.”

Partindo dos conceitos e classificações de mudança, nesta dissertação adota-se o
conceito de transformação organizacional, que consiste na mudança nas várias
dimensões da empresa, com alteração do status quo, rompimento dos padrões
vigentes e criação de uma maneira diferente de agir em toda a organização, com
envolvimento direto tanto da alta direção quanto dos colaboradores, em prol de
um futuro estado desejado (FISCHER, 2002; LIMA; BRESSAN, 2003; TANURE;
SOARES, 2007).

2.4 Modelos de mudança organizacional

Assim como os conceitos e a classificação das mudanças organizacionais formam
um conjunto complexo, confuso e de muitas contradições, as teorias, práticas e
gestão da mudança também não possuem limites claros e definidos (LIMA;
BRESSAN, 2003; MOTTA, 2000; SANDOM, 1997). Coexistem na literatura sobre
o tema teorias genéricas e modelos de intervenção, bem como teorias específicas
sobre assuntos particulares de intervenções pontuais. De acordo com Motta
(2000, p. 72):
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Modelos de organização são apenas formas particulares de se ver um
fenômeno global. São úteis porque valorizam determinados fatores; são
perigosos porque podem obstruir a visão do analista para outras
perspectivas de igual relevância. São essenciais para compreender a
inovação organizacional porque a cada um deles pode se inferir um
padrão de mudança, com seus instrumentos e métodos peculiares.

Os estudos em mudança organizacional, portanto, possuem particularidades que
a caracterizam sob diferentes enfoques, não existindo, segundo Motta (2000), um
modelo único como precondição para a eficácia da mudança, sendo a partir da
simultaneidade e complementaridade de modelos e abordagens que se pode
alcançar o êxito da mudança. Sendo assim, esta seção tem por objetivo
apresentar alguns modelos de autores que

possuem convergência de

perspectivas, bem como explorar as teorias apresentadas pelos mesmos na
busca não somente da compreensão do processo, mas também no suporte para
a análise da pesquisa deste estudo.

A escolha dos modelos relacionados nesta sessão baseou-se no fato de os
autores citados convergirem em suas abordagens ao considerarem a mudança
como sendo:


Transformações que alteram a organização como um todo;



susceptível de uma abordagem contingencial;



passível de ter planejamento e gerenciamento adequados;



fenômeno gerido por gestores, mas que envolve todos os indivíduos
integrantes da organização;



processo de mudança organizacional como instigador de desenvolvimento
individual e organizacional.

2.4.1 Strategor: política global da empresa

O resultado de três anos de trabalho coletivo de uma equipe de professores do
Departamento de Estratégia e Política Empresarial do CENTRE HEC-ISA resultou
no livro Strategor – estratégia, estrutura organizacional, processo decisório,
identidade –, política global da empresa. A obra constitui-se em reflexão e análise
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da política geral da empresa e reúne conhecimento acadêmico e prático desses
professores:
A política empresarial é uma das mais jovens ciências da gestão e o seu
objetivo é a empresa enquanto ator da vida econômica e social. Visa
conhecer as determinantes endógenas e exógenas desse ator, a fim de
explicar os seus comportamentos passados, de prever e, sobretudo, de
orientar os seus comportamentos futuros (CENTRE, 2000, p. 19)

A mudança organizacional, segundo essa abordagem, é centrada nos processos
com visão dinâmica e não nos modelos preestabelecidos. A gestão está vinculada
ao desequilíbrio que caracteriza a organização atual. Não se considera a
mudança como gestão da passagem do desequilíbrio para o equilíbrio, conforme
a visão mecanicista preconizada por Lewin (CENTRE, 2000).
No processo de mudança é dado relevo às competências e ao “potencial
energético das organizações (conjunto das necessidades de realização pessoal
dos indivíduos que a compõem),que tem necessidade de se exprimir” (CENTRE,
2000, p. 269). O desempenho da organização está estreitamente ligado à forma
como os indivíduos expressam seu potencial, evitando perdas em confrontos, luta
por poder ou controle excessivo das normas e procedimentos. Na condução da
dinâmica do processo, visando ao aproveitamento do potencial energético dos
indivíduos, “o que importa é a dinâmica, o movimento, a convergência
progressiva, a associação do maior número de pessoas ao processo de
adaptação” (CENTRE, 2000, p. 273).

O conceito do tetraedro (FIG. 2) é a base do modelo de análise da política geral
da empresa, considerando-se a estratégia, a estrutura, o poder de decisão e a
identidade organizacional. A forma adequada de um dirigente conhecer e praticar
uma gestão eficaz envolve esses quatro componentes, pois qualquer mudança ou
ação em um deles afeta ou traz consequências para toda a organização.
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FIGURA 2 - Tetraedo da mudança

Fonte: Centre (2000).

O conceito de estratégia é bem amplo, com diferentes definições, conceitos e
abordagens. Estratégia, segundo os autores de Strategor (CENTRE, 2000, p. 25),
consiste em “escolher os domínios da atividade em que a empresa entende estar
presente e empregar recursos de modo que se sustente e desenvolva com eles”.
O foco de atuação dos dirigentes centra-se no desenvolvimento da capacidade de
mobilização das sinergias internas para alcance de resultados, fortalecimento da
cultura organizacional, convergência dos fins e motivação.

A estratégia de uma organização parte da análise do desenvolvimento interno e
externo. O interno implica a análise das forças e fraquezas internas, visando
identificar os elementos cruciais da sua competência. O externo consiste na
análise das ameaças e oportunidades que impactam o domínio das atividades da
empresa (CENTRE, 2000).

Uma estratégia, para ser bem-sucedida, pressupõe uma estrutura que lhe seja
adequada e, como mencionam os autores de Strategor (CENTRE, 2000), uma
estrutura integrada influencia a estratégia, ou seja, uma dimensão está
estreitamente ligada à outra, mantendo relação de influência recíproca. Partindo
dessa premissa, a visão mecanicista da estrutura estabelecida em níveis
hierárquicos definidos, conforme visão tayloriana, dificultaria a adoção de ações
estratégicas adequadas, pois “a pirâmide tradicional, rígida e monolítica, deve

43

ceder lugar às redes multiformes, fundadas sobre a necessidade de colaboração
e de “alianças”, cuja duração é função do problema que lhe deu origem”
(CENTRE, 2000, p. 287).
Para os autores de Strategor (CENTRE, 2000), a organização é “viva”, podendo o
processo

de

mudança

organizacional

acontecer

de

três

maneiras:

a)

voluntariamente, quando a empresa acolhe novos membros ou se despede de
outros; b) quando a organização interage com o ambiente interno e externo; c)
devido à forma como a empresa sofre os impactos dessa relação em mais ou em
menos grau na sua estrutura.

As transformações tanto na estrutura quanto na estratégia devem, segundo os
autores, estar diretamente relacionadas aos outros dois componentes-chave das
organizações, que são o processo decisório e a identidade.

O processo decisório é considerado a parte menos visível da política da empresa,
sendo, no entanto, o que impulsiona as ações estratégicas, pois viabiliza as
ideias, sentimentos e ambições dos indivíduos, transformando-os em ações, que
por sua vez alteram o status quo organizacional (CENTRE, 2000). Outro ponto
aludido refere-se ao papel desempenhado pelos dirigentes como gestores no
processo de decisão, como revela o Centre (2000 p. 348):
O dirigente não é um decisor no sentido habitual da expressão. A sua
ação situa-se a (sic) um nível mais elevado: trata-se, para ele, de moldar
as condições materiais (as atribuições de recursos), organizacionais (as
estruturas, os sistemas de gestão), políticas (as arbitragens, os
incentivos, as alianças), cognitivas (as ideias, as competências, os
sistemas de pensamento), psicológicas (a implicação, a liderança, o
imaginário) que produzam uma ação estratégica suficientemente
ordenada para preservar a estabilidade da empresa (nomeadamente
com um nível de desempenho aceitável), mas suficientemente original
para regenerar permanentemente a empresa.

A última face do tetraedro (FIG. 2) é a identidade, que corresponde à
especificidade de cada empresa, à sua legitimidade, ou seja, “a resposta à
pergunta quem somos” (CENTRE, 2000, p. 392). A identidade é representada
pelas produções simbólicas dos indivíduos sobre a empresa, remetendo à
legitimidade da mesma, aos jogos de poder e à sua função ideológica. Para esses
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autores, ela possui sentido mais denso e profundo que a cultura empresarial, que
se encontra, segundo eles, no nível do superficial, representada pelos mitos, ritos,
valores e crenças. De acordo com o Centre (2000), a identidade evita a
simplificação do real, evidenciando os tabus referentes ao poder e ao imaginário
existentes na organização, pois a identidade vincula-se no nível das paixões, das
pulsões e desejos, convivendo nos indivíduos simultaneamente os medos, as
angústias, as alegrias e os prazeres. A vida nas organizações estimula
permanentemente as pulsões e os desejos não somente dos gestores, mas das
pessoas e da empresa de forma geral. Corroborando essa visão, Enriquez (2002,
p. 91) concorda que “a organização se instaura, funciona e se estabiliza no
interior de um campo pulsional e passional”.

O conceito de identidade e cultura, apesar de distintos, estão interligados.
Diversos autores não estabelecem essa distinção de que a identidade seria mais
densa e profunda. Segundo Fleury et al. (2011, p.17), a cultura implica o fato de o
indivíduo perceber que “existe correspondência entre os significados por ele
atribuídos ao objeto e os significados atribuídos pelos outros, isto é, existe o
compartilhar de um senso comum sobre a realidade”. Para Freitas (2009), as
representações imaginárias sociais que constituem a cultura organizacional são
fonte de identidade dos membros de uma organização:
Um conjunto de representações imaginárias sociais (CASTORIADIS
1995: parte 2, cap. III), construídas e reconstruídas nas relações
cotidianas dentro da organização, que são expressas em termos de
valores, normas, significados e interpretações, visando a um sentido de
direção e unidade e colocando a organização como a fonte de
identidade e de reconhecimento para seus membros (FREITAS, 2009, p.
294).

Neste caso, a identidade pode ser entendida, a partir de um dado contexto
cultural, como o processo de construção de significado pelo indivíduo e de
autoconhecimento associado à necessidade de ser conhecido e reconhecido
pelos outros (CHANLAT, 1994). A identidade organizacional é entendida como a
percepção, imagem e conceito que o indivíduo constrói de si e para si, vinculado à
organização na qual trabalha, segundo Campos (2004) e Cançado e Campos
(2010).
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Assim como a identidade, a estratégia, a decisão e a estrutura que compõem a
política da empresa consistem um sistema vivo, sendo tarefa primordial dos
dirigentes garantir a sua coerência interna e externa, conjugando movimento e
flexibilidade na busca das mudanças organizacionais necessárias. De acordo com
os autores, a capacidade da organização em transformar uma dada realidade
empresarial “depende primeiro da clarividência, das opções e, sobretudo, da
motivação profunda do ou dos seus dirigentes” (CENTRE, 2000, p. 382).

Os autores de Strategor (CENTRE, 2000), bem como Enriquez (2002), chamam a
atenção para a importância de os gestores conhecerem o processo da formação
da identidade, para que possam estar preparados para conduzir a evolução da
organização. Eles entendem que o processo é dinâmico, sendo a identidade uma
permanente conquista.

2.4.2 Análise da mudança na 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 imperativa 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, que possui como objetivo tanto a perenidade de uma
empresa, como torná-la competitiva no cenário em que atua. Para o autor, são os
hábitos arraigados, tanto das pessoas quanto das organizações, que dificultam e
podem impedir a implantação de mudanças e melhorias. Empresas renovadoras
são aquelas que abandonaram métodos rígidos de planejamento e evoluíram
para planejamentos mais flexíveis e realistas, adaptados às mudanças frequentes
do mundo corporativo. A ideia central consiste em desenvolver na organização
como um todo aptidões e capacidades necessárias à sobrevivência e à
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efetividade de ações individuais e organizacionais (PETERS; WATERMAN, 1983;
WATERMAN, 1989).

A partir dessa premissa de renovação, Peters e Waterman (1983) criaram a
primeira estrutura para o aumento de capacidade organizacional chamado de 7-S,
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 dos 7-S
é uma ferramenta que permite a administradores e gestores análise e diagnóstico
organizacional, bem como planejamento e intervenções em processos de
mudança organizacional, devendo ser levadas em consideração todas as
dimensões organizacionais, em conjunto, para o sucesso das mudanças.

A estrutura dos 7-S abrange as dimensões structure, systems, shared values,
staff, symbolic behavior, strategy e skills3, conforme apresentado na FIG. 3.
FIGURA 3 – Estrutura dos 7-S

Structure
Estrutura

Strategy
Estratégia

Systems
Sistemas

Skills
Aptidões
Symbolic
Behavior
Comportament
o Simbólico

Shared Values
Valores
Compartilhado
s
Staff
Staff

Fonte: Waterman (1989, p. 60).

3

Estrutura, sistemas, valores compartilhados, pessoas, comportamento simbólico, estratégia e
habilidades – traduzido pela autora da dissertação.
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No centro da estrutura encontra-se a variável dependente skills / aptidões, pois
segundo Waterman (1989, p. 58), “a organização como um todo estará apta em
algo até o grau em que as outras seis apoiarem essa aptidão.” As dimensões
estratégia, estrutura, sistemas são consideradas hard, ou seja, mais voltadas para
o controle, são mais racionais e orientadas para objetivos, sendo as mais
facilmente percebidas e identificadas numa organização. E as dimensões valores
compartilhados, staff e comportamento simbólico, que sendo consideradas soft,
são, segundo Waterman (1989), as mais difíceis de serem percebidas e
analisadas, pois tratam de capacidades e habilidades, valores e elementos da
cultura organizacional. Em processos de mudança, tanto as dimensões
consideradas hard quando as soft interferem no resultado, devendo ser
trabalhadas em conjunto, pois estão intrinsecamente ligadas.

A estratégia, segundo Peters e Waterman (1983), corresponde às ações que a
empresa planeja para se adaptar às mudanças do ambiente externo, alocando
recursos e buscando vantagens competitivas sustentáveis. A estrutura é
representada pelo organograma da empresa, focando também a descrição dos
cargos e funções, bem como na hierarquia e responsabilidade de cada membro
da organização. Os sistemas são os procedimentos formais e informais, os fluxos
e rotinas do processo de trabalho existentes na organização.

Em relação às dimensões soft, as habilidades relacionam-se às aptidões e
competências que a organização possui. O comportamento simbólico diz respeito
à forma de agir, à maneira como a organização é gerida, sua cultura e clima. As
pessoas correspondem aos membros da organização, suas características,
competências em exercer o que é esperado e aos treinamentos para prepará-las
para corresponder à demanda da empresa. Os valores compartilhados referem-se
às ideias, filosofias ou crenças compartilhadas, aos significados e conceitos
considerados importantes e valorizados na organização, podendo ser explícitos
ou implícitos (PETERS; WATERMAN, 1983).

Seguindo essa abordagem, os autores informam que, para se implantar um
processo de mudança, é necessária uma análise em relação a todas as sete
dimensões, pois, se a empresa almeja desenvolver uma aptidão organizacional,
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as sete dimensões deverão dar suporte a essa nova aptidão ou capacidade, de
forma interdependente. Outra capacidade relacionada ao modelo dos 7-S, no
processo de mudança, refere-se ao fato de que a análise das estruturas
organizacionais possibilita um diagnóstico do por que de as organizações não
construírem a capacidade e competência que almejam (WATERMAN, 1989).

Outra contribuição de Waterman (1989) para o entendimento das mudanças
organizacionais diz respeito ao planejamento adequado das mudanças a serem
implantadas. Planejamento inclui comunicação, elementos de controle, técnicas
para geração de dados, meios para reforçar valores culturais, capacidade para
perceber as oportunidades, ou seja, é muito mais amplo e complexo do que
apenas produzir um plano estratégico para implantação (WATERMAN, 1989, p.
61). Seguindo essa visão, ele criou uma estrutura parecida com o 7-S, chamada
de 7-C, pois envolve sete dimensões que se iniciam com a letra C em inglês,
indicadas na FIG. 4:
FIGURA 4 – Estrutura dos 7-C

Chance &
Information
Chance e
Informação

Culture
Cultura

Comunication
Comunicação

Capability
Capacidades
Causes &
Commitment
Causas e
Comprometimento

Control
Controle

Crisis Points
Pontos de Crise

Fonte: Waterman (1989, p. 62).
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Capacidade: posiciona-se no centro da nova estrutura. Tem o mesmo
sentido de aptidão e relaciona-se com a capacidade corporativa, ou seja,
aumento das aptidões institucionais.



Comunicação: está na base de todo o planejamento bem-sucedido,
independentemente do tamanho da empresa, correspondendo à maneira
como a organização estabelece os fluxos de informação.



Chance e informação: corresponde à oportunidade de gerar e utilizar as
informações da maneira e no momento adequado.



Causas e comprometimento: é a forma como as questões prioritárias são
percebidas e trabalhadas pelos dirigentes nas empresas.



Pontos de crise: levantamento de pontos que podem levar a organização a
enfrentar dificuldades. Um planejamento adequado pode ajudar a empresa
a prever crises ou oportunidades, preparando-se adequadamente para ela.



Controle:

acompanhamento

sistemático

dos

processos

com

estabelecimento de prioridades, visando ao planejamento em longo prazo.
A dimensão controle envolve comprometimento, flexibilidade e foco dos
gestores envolvidos com o processo de mudança.


Cultura: semelhante ao S de valores compartilhados, porém com maior
abrangência, pois visa reforçar não só os valores, mas também a cultura
da empresa, com suas crenças, normas, visão e metas.

Assim como os 7-S, os 7-C também buscam a análise do todo organizacional,
diagnosticando suas aptidões e capacidades e verificando a realidade
organizacional para se planejar e organizar as mudanças que se fizerem
necessárias. O foco está relacionado às capacidades e não às aptidões.
Waterman (1989) concluiu que as dimensões dos 7-S e dos 7-C podem ser
interligadas, pois em uma organização que trabalha com administração de
mudanças, todos os fatores que formam a empresa estão interligados. Uma
mudança em uma dimensão acarretará alterações em todas as outras, que
deverão se adequar, visando adquirir as aptidões e as capacidades necessárias
para atingir a melhoria geral. Tendo como eixo central as aptidões e capacidades,
Waterman (1989) apresentou um diagrama combinado, conforme FIG. 5, no
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intuito de estabelecer um modelo que permitisse analisar o motivo pelo qual as
organizações não constroem as capacidades e competências que almejam.
FIGURA 5 – Anel da renovação

Fonte: Waterman (1989, p. 66).

Ampliou-se com o anel da renovação o escopo de análise, conforme salientado
por Waterman (1989, p. 65):
As estruturas dos 7-S e dos 7-C podem ser interligadas [...] Juntando
essas duas estruturas, podemos ter o “anel de renovação”. Ele oferece
uma visão de como os processos de organização e planejamento podem
trabalhar em uníssono para construir a aptidão, competência e cultura
únicas que tornam fortes as organizações.

Os modelos de análise criados por Peters e Waterman (1983) e Waterman (1989)
adquiriram popularidade, tanto nos meios acadêmicos quanto nos empresariais,
servindo de roteiro e base para vários projetos implantados em grandes
empresas, tais como International Business Machines (IBM), XEROX e General
Motors (GM), nas décadas de 1970-1980. No entanto, segundo Tavares (2005, p.
45), houve várias críticas ao modelo, inclusive, “muitas empresas listadas como
de desempenho excelente e utilizadas para ilustrar e validar os modelos
desenvolvidos pelos autores entraram em declínio ou crise.” A análise
desenvolvida referia-se a desempenhos passados e não contemplavam
perspectivas.

51

2.4.3 Análise da mudança na perspectiva de Motta

Todos os modelos de mudança têm suas vantagens, seus limites e
complementaridades. De acordo com Motta (2000, p. XVII), não existe um
“modelo único como precondição para a eficácia da mudança”. Sendo assim, ele
propõe uma reflexão sobre o processo da mudança organizacional, no intuito de
melhorar a compreensão do fenômeno, apresentando uma sistematização crítica
e problematizada das perspectivas, temas e unidades de análise (QUADRO 3).
QUADRO 3 – Modelo de análise organizacional
Perspectiva

Temas Prioritários de Análise

Unidades Básicas de Análise

Estratégica

Interfaces da organização com o meio ambiente

Decisão (interfaces ambientais)

Estrutural

Distribuição de autoridade e responsabilidade

Tecnológica

Sistemas de produção, recursos materiais e

Papéis e Status
Processos, funções e tarefas

intelectuais para desempenho das tarefas
Humana

Motivação,

atitudes,

habilidades

e

Indivíduos e grupos de

comportamentos individuais, comunicação e

referência

relacionamento grupal
Cultural

Característica de singularidade que definem a
programação coletiva de uma organização

Política

Forma pela qual os interesses individuais e

Valores e hábitos
compartilhados coletivamente
Interesses individuais e

coletivos são articulados e agregados

coletivos

Fonte: Motta (2000, p. 73).

Motta (2000) considera, em seu modelo de análise organizacional, as dimensões
de uma empresa que são factíveis de mudanças, adotando as perspectivas
estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política.

Quanto à perspectiva estratégica, para Motta (2000) a organização é vista como
um sistema aberto e inserido em um cenário social, econômico e político, tendo
por foco sua razão de ser, seus produtos e serviços. A importância dessa
perspectiva vincula-se à busca pela racionalidade, englobando o pensar de forma
estratégica na tomada de decisões e o fluxo de informações entre a organização
e seu ambiente. Dessa forma, entende-se que para alcançar os objetivos e o
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progresso da organização é necessário redefinir sua missão, seus objetivos e
suas formas de identificar e selecionar alternativas de ação.

Na perspectiva estrutural segundo Motta (2000), a organização é vista como um
sistema de autoridade e responsabilidade. A definição prévia do papel formal dos
funcionários é fator primordial de eficiência e eficácia, sendo a hierarquia e a
distribuição de responsabilidades foco importante de análise em processos de
mudança.

Portanto,

de

acordo

com

essa

perspectiva,

autoridade

e

responsabilidade, bem como o consentimento e a subordinação, são conceitos
importantes, ou seja, o funcionário que sabe qual é o seu papel e lugar na escala
hierárquica possui consciência sobre os limites da sua ação. Sendo assim, em
processos de mudança é necessária a alteração da forma pela qual se distribui
formalmente a autoridade e a responsabilidade.

Na perspectiva tecnológica, Motta (2000) preconiza que a ênfase incide na divisão
de trabalho, na especialização de funções e no tipo de tecnologia a ser
empregada na produção, bem como na utilização dos recursos materiais e
intelectuais. Para ele, é necessário rever os processos de produção e otimizá-los,
visando eliminar desperdícios, reduzir o cansaço humano, redistribuir tarefas e
controlar fatores que concorrem para o aumento da eficiência e da qualidade.
Com isso, são também necessárias a alteração das tecnologias empregadas na
organização e a especialização das funções e dos processos.

Na perspectiva humana, a organização é vista como um conjunto de indivíduos e
grupos. Motta (2000) preceitua que a motivação, objetivos e a autorrealização do
indivíduo são fatores a serem considerados. O indivíduo e seus grupos de
referência são as premissas básicas, devendo ser considerados primordiais, pois
eles são a fonte das habilidades, conhecimentos e experiências necessárias ao
desenvolvimento organizacional. Em processos de mudança, é necessário
renovar o contrato psicológico entre o indivíduo e a empresa, procurando
equilibrar as formas e os graus de contribuição e de rentabilidade. O destaque
está na alteração de atitudes, comportamentos e na forma de participação dos
indivíduos. O objetivo da mudança é a satisfação pessoal e a harmonia no
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ambiente de trabalho, o que irá contribuir para a busca de fatores de realização e
progresso pessoais, bem como para a eficiência e eficácia empresarial.

Na perspectiva cultural, Motta (2000) descreve a organização como um conjunto
de valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados. Em uma mudança
organizacional é necessário pôr em relevo a substituição da programação
coletiva, ou seja, mobilizar as pessoas no intuito de alterar os valores, crenças,
hábitos, costumes e símbolos que fazem parte da cultura organizacional. Sendo
assim, o objetivo da mudança é a internalização de novos valores. No entanto,
como descreve Motta (2000), a aplicação do termo cultura à mudança
organizacional merece ressalvas, tendo em vista que, por ser um conceito muito
amplo, pode gerar dificuldades na aplicação bem como na análise do fenômeno.

Por fim, na perspectiva política, ainda de acordo com Motta (2000), a organização
é vista como um sistema de poder no qual as pessoas ou grupos procuram mais
influência no processo decisório. Nesse sentido, o poder é visto como um fim em
si mesmo ou como instrumento de ganho de mais influência no ambiente
organizacional. A premissa é de que funcionários, além dos interesses
organizacionais, possuem também interesses individuais, tais como ascensão
profissional e melhorias individuais, que visam ao aumento da sua área de
influência e poder. Sendo assim, a perspectiva política considera os jogos de
poder existentes na organização, devido a interesses individuais, o que acarreta
lidar com conflitos de interesse e negociações, visando minimizar os ganhos e
perdas na dinâmica organizacional. Motta (2000) acrescenta que, em processos
de mudança organizacional, é necessário provocar a redistribuição de poder de
forma a satisfazer novas prioridades de ação. Espera-se ampliar o acesso às
informações, melhorando a comunicação interna, estabelecendo formas de
gestão mais participativa, criando ambiente de mais clareza e transparência na
distribuição de poder.

A maneira de se analisar uma organização pode sofrer interferências devido às
diferentes abordagens, enfoques, perspectivas e modelos adotados. No entanto,
o caráter universal da organização, de ser vista como um fenômeno social global,
deve prevalecer, pois “mudar uma empresa depende de interdependências e de
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visão globalista” (MOTTA, 2000, p. 119). Para o autor, a mudança é
multifacetada, inter e multidisciplinar, sendo necessária a diversidade de modelos
e de focos de análise, no intuito de se buscar a compreensão mais próxima da
realidade organizacional.

2.4.4 Análise da mudança na perspectiva de Fischer e Pettigrew

Na perspectiva de Fischer (2002), um processo de mudança organizacional, sua
concepção e implantação assumem como premissas três pressupostos básicos:


A transformação organizacional como um processo inerente à dinâmica de
funcionamento e às estratégias de ação definidas pela organização.



O diagnóstico de “por que mudar” e “o como mudar” depende da clara
compreensão de como interagem os dois polos de qualquer organização:
de um lado, o direcionamento estratégico; e de outro o conteúdo de sua
gestão, cuja composição determina seu nível de excelência.



A transformação organizacional só se efetiva com as pessoas, para as
pessoas e por meio do envolvimento e do comprometimento das pessoas.

Esses pressupostos refletem a concepção de uma abordagem contextualista,
centrada em três questões básicas: por que mudar, o que mudar e como mudar,
conjugando-se fatores do ambiente interno e externo, bem como lidando com a
adequação rápida a cenários dinâmicos que exigem adaptações contínuas. O
desafio de mudar uma organização não é baseado 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).

Corroborando a abordagem contextualista, Pettigrew (2011) realça a interação
contínua entre o conteúdo da mudança, o panorama da mudança e o processo de
mudança, demonstrado no modelo para estudo da mudança estratégica,
representado na FIG. 6.
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FIGURA 6 – Modelo para estudo da mudança estratégica

Fonte: Pettigrew (2011, p. 146).

Pettigrew (2011) parte da premissa da interdependência entre as três dimensões.
Na dimensão contexto, é analisado o ambiente externo e o interno. Entende-se
por contexto externo o ambiente político, social, econômico e competitivo do qual
a empresa faz parte; e como ambiente interno, a estrutura, cultura organizacional
e a política, no espaço da organização. O processo no modelo de análise
corresponde às ações, reações e interações das partes interessadas na sua
condução.
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 controlar seu contexto e processo”. Assim,
qualquer mudança que pretenda alterar o status quo organizacional, movendo a
organização do estado presente para outro no futuro, relaciona-se a uma análise
do contexto, quer seja externo ou interno, e como essas ações interferem nos
processos, adequando os mesmos mediante as reações e imprevistos que
ocorrem em um cenário dinâmico. Um processo de mudança deve, nesse sentido,
responder às três questões básicas e preliminares que darão o norte à sua
concepção: por que mudar, o que mudar e o como mudar, mediante a análise do
âmbito, do conteúdo e do processo, respectivamente.

Corroborando as ideias de Pettigrew (1985, 2011), Fischer (2002) complementa
que a conexão entre transformação organizacional e estratégia ocorre devido à
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interação entre o “por que mudar”, o panorama externo e interno e o conteúdo ou
“o que mudar”.

O processo de mudança implica abrangência, integração e sustentação, segundo
Fischer (2002). Abrangência diz respeito ao processo conter simultaneamente
aspectos técnicos, comportamentais e organizacionais. Integração significa atuar
em diversas esferas e por meio de diferentes linhas de ação, mantendo a
consistência interna e garantindo a solidez do processo. Sustentação tem como
objetivo a consecução de metas concretas de transformação, com resultados
observáveis, por meio de indicadores do desempenho das pessoas e dos
negócios.

A partir desses conceitos, a autora desenvolveu uma metodologia para a
concepção e implementação do processo de transformação organizacional,
composta de quatro etapas – auscultação, concepção, disseminação e
sustentação – conforme apresentado na FIG. 7. Como a transformação é um
processo e não uma sucessão de mudanças sequenciadas, essas quatro etapas
podem tanto se sobrepor quanto acontecer simultaneamente, não sendo estáticas
nem continuadas.
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FIGURA 7 - Etapas do processo de transformação organizacional






AUSCULTAÇÃO
Mapeamento de aptidões e resistência à mudança
Mapeamento dos agentes do contexto interno e externo
Levantamento de restritores e alavancadores
Levantamento de opiniões e sugestões de autores sociais
relevantes

CONCEPÇÃO






Diretrizes estratégicas da organização
Mobilização de grupo-tarefa
Plano de ação e projeto de aperfeiçoamento
Definição do perfil para os gestores organizacionais
Concepção da disseminação

DISSEMINAÇÃO/ADESÃO
 Difusão de objetivos e
estratégias para diferentes
atores organizacionais
 Emprego de sistemas e
instrumentos de gestão para
promover a mudança

 Absorção e internalização de
objetivos e estratégias
 Proposta de aperfeiçoamento
 Compromissos individuais
 Identificação de aspectos que
facilitam ou inibem o processo

SUSTENTAÇÃO





Acompanhamento do plano de ação
Auscultação permanente
Revitalização de compromissos
Comunicação interna / Processos decisórios

Fonte: Fischer (2002, p. 155).
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A primeira etapa do processo, segundo Fischer (2002), é a auscultação, que
consiste no levantamento de dados, análise e conhecimento dos processos
existentes, identificação dos fatores que impulsionam e restringem a eficácia e
eficiência da gestão organizacional, tanto nos aspectos técnicos quantos nos
operacionais e gerenciais. Nessa etapa, são levantados os projetos que estão em
andamento na empresa, com o intuito de identificar o conhecimento e as práticas
já existentes, para adequá-los ao novo modelo. De acordo com a autora, nessa
etapa:
Inicia-se o processo de estabelecimento de compromisso com o corpo
diretivo, gerencial e técnico da organização, que participam das
atividades de levantamento de dados, elaboração de informações e
geração de análises. O objetivo é impedir que o diagnóstico deixe de
incorporar a visão e os valores da comunidade organizacional, tendendo
a expressar a externalidade da concepção do “dever ser” da organização
(FISCHER, 2002, p. 156).

Outro ponto aludido pela autora nessa etapa é o compartilhamento das
informações e análises levantadas, com o objetivo de buscar clareza e
concordância quanto aos problemas enfrentados pela organização, contribuindo,
assim, para a concepção de propostas de mudanças, efetivados na etapa
seguinte, que é a concepção.

A etapa de concepção é a transição entre a constatação dos problemas
organizacionais e o início das propostas de mudanças que possam gerar
resultados em curto e médio prazo. No intuito de levantar soluções e propostas
para as dificuldades percebidas, são formados grupos de mobilização, compostos
de membros da empresa, que serão os principais responsáveis pela
implementação, acompanhamento, monitoramento e controle das mudanças que
serão implementadas. Outro papel dos membros dos grupos de mobilização é
estabelecer a interface com a estrutura formal. Eles são responsáveis pela
comunicação e divulgação dos resultados e status da transformação por toda a
organização, inclusive para os membros da cúpula diretiva, visando validar as
decisões tomadas.

Um dos objetivos dessa etapa é a construção de parâmetros e indicadores, a
definição de papéis e a internalização da metodologia de modelagem da
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concepção. Para o alcance desses objetivos, são utilizadas técnicas participativas
em reuniões com os gestores. Faz parte também desse momento a escolha,
pelos gestores, das pessoas que irão compor o grupo de mobilização que será o
principal responsável pelas ações de:


Gestão e disseminação do processo;



integração do planejamento e da ação institucional;



monitoramento da transformação organizacional;



interface com a estrutura formal.

A etapa seguinte é a da disseminação ou adesão. A partir do momento em que o
processo de transformação avança, mais pessoas são envolvidas. O grupo de
mobilização se amplia, tornando-se mais respeitado e com mais poder de
influência. Seus membros se tornam multiplicadores, disseminando ideias e
conceitos do processo de transformação.

Com o avanço do processo, a tendência é ao aumento de tarefas, projetos,
reuniões e ações implantadas, levando a intenso volume de trabalho para os
membros dos grupos de mobilização. Esses grupos necessitam acompanhar
processos, criar indicadores, acompanhar e monitorar metas e desempenho, além
de acompanhar os indicadores de resultados das ações já implantadas. Conforme
Fischer (2002), nessa etapa deve-se ter o cuidado em perceber a sobrecarga de
alguns membros, podendo ser necessário redistribuir funções e aumentar ou
recompor os grupos.

Sendo assim, faz-se necessária a implantação de mecanismos para garantir a
eficiência da transformação sendo criados dois subgrupos:


Subgrupo de coordenação, que tem de ter respaldo tanto político quanto
em termos de representatividade, com o objetivo de tomar decisões
rápidas, implantá-las e agilizar processos e mudanças emergentes.



Grupos-tarefa, que têm como objetivo garantir que as tarefas, ações e
objetivos específicos sejam efetivos, aumentando o network das pessoas e
das áreas no processo de transformação.
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A etapa de disseminação é considerada “crucial, porque contrapõe as propostas
geradas na concepção às necessidades da organização e expectativas dos
demais funcionários” (FISCHER, 2002, p. 161). Ou seja, o impacto dessa fase é
no acolhimento, ratificação, validação e adesão às propostas de mudanças a
serem implantadas, tornando os indivíduos coautores do processo, garantindo,
assim, a efetividade e perenidade das ações.

Outro ponto levantado pela autora em relação a essa fase é o cuidado com o
planejamento das atividades de disseminação, que devem ser equilibradas e
adequadas para não gerar ansiedade nem descrédito perante os membros da
organização.

A última etapa citada no modelo de Fischer (2002) consiste no monitoramento do
processo e avaliação dos resultados alcançados. Para tal, utilizam-se recursos da
fase de auscultação, de maneira a garantir a efetividade das mudanças
implementadas e a contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da organização e
de seus membros.

Além de focar em resultados, é necessário identificar os fatores restritores e
facilitadores no processo de transformação, o que permite identificar pontos que
atuam dificultando ou facilitando a implementação dos novos processos, ações e
estratégias. Outro ponto relevante do modelo trazido por Fischer (2002) refere-se
à capacitação dos gestores, tornando-os aptos a exercerem o papel de gestores,
utilizando a auscultação permanente como ferramenta de aperfeiçoamento e
desenvolvimento contínuos, tanto dos indivíduos quanto da organização.

2.4.5 Análise da mudança na perspectiva de Tanure e Soares

O modelo de transformação proposto por Tanure e Soares (2007), apresentado
na FIG. 8, considera a empresa um sistema vivo, que trabalha de forma integrada,
tendo como objetivo alcançar a visão de futuro. Para as autoras, a dinâmica de
interação das dimensões organizacionais – estratégia, processos, estrutura e
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pessoas - articulada pela liderança da empresa irá contribuir para o alcance dessa
visão, sendo a cultura o fio condutor do processo.
FIGURA 8 - Dimensões do modelo de gestão

Fonte: Tanure e Soares (2007).

A união e a dinâmica de interação dessas dimensões representadas no modelo
são nomeadas pelas autoras de forças da transformação. A premissa do modelo
é que o processo de transformação é uma jornada de aprendizagem coletiva,
integrando mecanismos emocionais e racionais que irão contribuir para o alcance
do propósito estratégico, sendo orquestrado pelo principal líder da organização e
viabilizado pelos gestores que a compõem.

As forças de transformação integram, segundo Tanure e Soares (2007),
mecanismos racionais e emocionais, sendo os racionais compostos de estratégia,
estrutura e processos de negócio e de gestão; e os emocionais, pela energia do
movimento, que, além de inspirar a modelagem da ambição e da visão de futuro,
englobam as pessoas, as lideranças e a cultura organizacional como o alicerce do
reaprendizado coletivo.

A visão de futuro constitui o objetivo a ser alcançado e irá nortear a empresa,
desenhando novas perspectivas empresariais. A visão tem início em uma
ambição, devendo ser traduzida a partir da dimensão estratégia em objetivos
empresariais, com parâmetros, metas e possibilidades tangíveis.
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A dimensão estrutura organiza e regula os recursos da empresa, orienta o fluxo
decisório e impacta as relações de poder. A dimensão processos é responsável
pelos negócios e pela gestão, transformando os recursos organizacionais,
definindo o escopo do trabalho a ser produzido e regulando as atividades, com a
finalidade de produzir os resultados esperados.
As pessoas são consideradas elemento-chave do processo de transformação –
“gente é o cerne da mudança” (TANURE; SOARES, 2007, p. 3). É necessário que
elas pensem, sintam e ajam de forma diferente para que uma organização mude.
As pessoas, ao identificarem possibilidades de ganho, ao compartilharem a visão
de futuro e se enxergarem fazendo parte do processo, podem contribuir e
mobilizar sua energia de realização para participarem do processo de
transformação. No entanto, as autoras alertam que esse movimento não é fácil,
exigindo das pessoas muita tenacidade e resistência à frustração. Sendo assim, a
dimensão pessoas representa a energia de realização e as competências com as
quais a organização conta para viabilizar o seu processo de transformação.
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 elementos que compõem as forças da transformação é
realizada pelas lideranças da empresa, ou seja, 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”.

Logo, é importante considerar a visão abrangente dos gestores não apenas na
gestão eficiente da estratégia, estrutura e sistemas, mas também nas dinâmicas
relacionadas ao envolvimento das pessoas, dos valores e da cultura da
organização com vistas a buscar o envolvimento e comprometimento das
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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 gestorar 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 como o jeito de ser e fazer
de uma organização, é constituída pelos valores praticados, que consolidam as
ações das pessoas e integram as demais dimensões organizacionais. Por um
lado, a cultura consolida e integra as pessoas e, quando forte, estabiliza a
organização; por outro, em processos de mudança, com cultura muito arraigada,
alterações de qualquer natureza podem levar a um clima de ansiedade e
resistência.

De acordo com Tanure e Soares (2007), dois grandes movimentos de mudança
são relacionados à cultura. Um movimento é o que gera ajustes nos valores da
empresa, ocorre geralmente em processos de fusão e aquisição, mudança de
presidente e crise (nem sempre financeira). O segundo movimento, o mais
comum, consiste na evolução da forma de se expressar os principais valores
organizacionais, sendo chamado por Tanure e Soares (2007) de 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, mas ao mesmo
tempo flexível o suficiente para entender as reações das pessoas, o que pode
levar à adoção de medidas diferentes da planejada inicialmente. A forma da
intervenção deverá adotar uma perspectiva sistêmica e integrada, considerando
as dimensões que compõem o sistema organizacional (estrutura, estratégia,
pessoas, processos e a visão de futuro), pois alteração em um dos elementos
resulta em movimento no sistema como um todo. A partir dessas premissas, o
modelo de transformação de Tanure e Soares (2007) considera que, em
processos de transformação organizacional, qualquer alteração em um elemento
interfere nos outros, sendo “a cultura e a liderança que fazem a roda girar,
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determinando o modo como o sistema opera, sua eficiência e seu ritmo”
(TANURE; SOARES, 2007, p. 2).

Schein (2009) reforça o alinhamento entre cultura e liderança, ao relatar que o
líder possui visões, metas, crenças, valores e suposições pessoais sobre como as
coisas devem ser, passando-os para o grupo que dirige. Na medida em que o
grupo os aceita, vai-se construindo a relação de confiança. Para o autor, o que
era inicialmente uma visão individual do dirigente leva à ação compartilhada que,
se bem-sucedida, conduz a um reconhecimento compartilhado de que o líder é
bom, validando-o. De acordo com Schein (2009, p. 15), “o processo de formação
cultural se desenvolverá em torno desse novo líder”.
A cultura só surge quando suposições individuais levam a experiências
compartilhadas, que solucionam os problemas de sobrevivência e
integração do grupo. A cultura é criada por experiências compartilhadas,
mas é o líder que inicia esse processo ao impor suas crenças, valores e
suposições desde o início (SCHEIN, 2009, p. 211).

Em concordância, Sarsur et al. (2004) propõem a relevância da visão gerencial no
desenvolvimento da cultura organizacional, pois, segundo eles, são os gestores
que fornecem valores, metas e modelos que darão o norte ao grupo e contribuirão
para a formação da cultura da empresa.

Tanure e Patrus (2011, p. 13) mostram que um perfil que concilie competências
em mobilizar pessoas, atuar na efetividade operacional e conciliar racionalização
e revitalização torna um gestor um líder, 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”.

A partir das referências trabalhadas nesta seção, optou-se por elaborar um
modelo de pesquisa para análise do processo de transformação organizacional
ocorrido na empresa pesquisada – a Mirabela Mineração do Brasil, baseado nas
dimensões apresentadas no QUADRO 4.
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QUADRO 4 - Dimensões de análise: transformação organizacional
Dimensão
Variáveis de Análise
Visão de
- Perspectivas da empresa, onde ela deseja chegar
Futuro
- Mobilização das sinergias internas para alcance de
resultados
Estratégia

- Alinhamento entre ambiente interno e externo
- Decisão (interface com o ambiente)

Estrutura

- Adequação e alinhamento à estratégia
- Distribuição de autoridade e responsabilidade
- Papeis e Status
- Processos de trabalho (quais são e como estão
estruturados)
- Recursos materiais e “intelectuais” para desempenho
das tarefas.
- Estabelecimento de prioridades
- Identificação com a organização
- Motivação
- Comprometimento
- Compartilhamento com a visão da empresa

Processos

Pessoas

Cultura

- Modo de ser da empresa: valores, rituais, símbolos
compartilhados
- Características de singularidade que definem a
identidade da organização
Liderança - Perfil das lideranças
- Capacitação nos aspectos técnicos, emocionais e de
gestão para assumir processo de transformação.
Fonte: Elaborado pela autora.

Autores
- Fischer (2002)
- Tanure (2007)
- Pettigrew (2011)
- Peters; Waterman (1983)
- Waterman (1989)
- Centre (2000)
- Motta (2000)
- Pettigrew (2011)
- Waterman (1983, 1989)
- Motta (2000)
- Peters; Waterman (1983)
- Waterman (1989)
- Motta (2000)
-Tanure e Soares (2007)
- Centre (2000)
- Motta (2000)
- Fischer (2002)
-Tanure e Soares (2007
- Motta (2000)
-Tanure e Soares (2007)
- Schein (2009)
- Centre (2000)
- Fischer (2002)
- Tanure; Soares (2007)

A opção por esses autores (CENTRE, 2000; FISCHER, 2002; MOTTA, 2000;
PETERS; WATERMAN, 1983; PETTIGREW, 2011; SCHEIN, 2009; TANURE,
SOARES; 2007; WATERMAN, 1989) fundamenta-se no fato de que para eles o
conceito de transformação organizacional envolve abordagem contingencial, que
altera a organização como um todo, sendo gerenciado, planejado e conduzido
pelos gestores da organização e considerado um fenômeno de desenvolvimento
pessoal e organizacional contínuo.

Esse quadro de referência serviu como base para o desenvolvimento da pesquisa
de campo, cuja metodologia encontra-se descrita no próximo capítulo.

66

3 METODOLOGIA
É difícil estabelecer um conceito sistemático de pesquisa, segundo Collis e
Hussey (2005); no entanto, há consenso de que é um processo de investigação,
sistemático e metódico, que propicia o aumento do conhecimento. Este capítulo
refere-se às questões metodológicas do presente estudo. Na primeira seção, será
caracterizada a pesquisa e seu delineamento. Na segunda seção, apresenta-se o
modelo de pesquisa, baseado nos principais conceitos teóricos. Em seguida,
procede-se à descrição da unidade de análise e de observação. A sessão
seguinte aborda a técnica utilizada para a coleta de dados, seguida pela
apresentação das técnicas de análise dos dados. Este trabalho é parte do projeto
do grupo de pesquisa coordenado pela professora Betania Tanure, com a
participação da professora Vera L. Cançado, orientadora desta dissertação.

3.1 Caracterização da pesquisa

Com o objetivo de responder ao problema: Qual a percepção dos gestores sobre
o processo de transformação organizacional na Mirabela Mineração do Brasil
Ltda.?, foi realizada pesquisa empírica, caracterizada como um estudo de caso de
natureza descritiva e qualitativa, conforme descrito no QUADRO 5.
QUADRO 5 – Caracterização da pesquisa

CARACTERÍSTICA
Quanto aos fins
Quanto aos meios
Quanto à abordagem

TIPO
Descritiva
Estudo de Caso
Qualitativa

Fonte: Elaborado pela Autora.

Esta pesquisa pode ser classificada como um estudo descritivo, pois visa
identificar qual a percepção dos gestores da empresa sobre o processo de
transformação organizacional ocorrido na Mirabela. O intuito é identificar os
fenômenos e não explicá-los (VERGARA, 2005). De acordo com Collis e Hussey
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(2005), o estudo descritivo tem por objetivo a descrição da prática existente em
uma organização.

A estratégia do estudo de caso é mais adequada, de acordo com Yin (2005, p.
20), “quando uma pesquisa se relaciona com fatos contemporâneos e o
pesquisador possui pouco controle sobre os acontecimentos”. Godoy (1995)
complementa, afirmando que o estudo de caso visa analisar em profundidade
determinada empresa ou evento, no contexto da vida real. Portanto, essa é a
estratégia mais adequada para analisar o processo de transformação ocorrido na
Mirabela, no período de abril 2010 a abril de 2011.

As limitações e críticas ao método do estudo de caso estão relacionadas à
generalização a partir de um único experimento. No entanto, conforme ressalta
Yin (2005, p. 29), “estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são
generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos”.

A abordagem qualitativa é a mais indicada, uma vez que se busca identificar a
percepção dos gestores da empresa sobre o processo de transformação,
considerando-se, portanto, a interpretação que os seres humanos fazem da sua
realidade. Para Collis e Hussey (2005, p. 26), “o método qualitativo é mais
subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para obter entendimento de
atividades sociais e humanas”. Partindo de conhecimentos prévios, valores,
crenças e percepções, interpretam-se a realidade e os fatos dentro do âmbito
estabelecido. Por meio do contato direto do pesquisador com os sujeitos da sua
pesquisa, busca-se a compreensão do problema levantado. Corroborando tal
perspectiva, Godoy (1995a; 1995b) preleciona que a pesquisa qualitativa procura
conhecer os fenômenos, segundo a perspectiva dos sujeitos, sendo por meio da
percepção dos mesmos que se entende a realidade na qual estão inseridos.

3.2 Modelo de pesquisa

No intuito de analisar a empresa foco desta pesquisa e atender aos objetivos
propostos, optou-se por não utilizar um modelo único para análise, e sim a junção
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de dois modelos – Pettigrew (2011) e Tanure e Soares (2007), discutidos no
referencial teórico, apresentado na FIG. 9.
FIGURA 9 – Modelo de pesquisa

CONTEXTO - Por que mudar?

Processo - como mudar?

Conteúdo - o que mudar?

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Tanure e Soares (2007) e Pettigrew (2011).

A junção dos modelos permite analisar a forma como ocorreu a transformação
nas diversas dimensões organizacionais, considerando as perspectivas de análise
do fenômeno na visão dos gestores da empresa, focando também fatores de
contexto.

Para a análise da transformação, optou-se por seguir o modelo de Pettigrew
(2011), que ressalta que a formulação do conteúdo de uma nova estratégia,
envolve a interação entre o contexto e o processo. Considera como conteúdo as
áreas especificas que estão sendo examinadas (o que mudar); como processo, as
ações, reações e interações, tendo em vista o futuro (como mudar); e o contexto
relacionado ao ambiente social econômico e político em que a empresa atua (por
que mudar).

Para analisar as mudanças ocorridas nas dimensões organizacionais, optou-se
por utilizar o modelo de transformação organizacional, proposto por Tanure e
Soares (2007), complementado por Peters e Waterman (1983), Centre (2000),
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Motta (2000) e Fischer (2002), considerando-se as sete dimensões: visão de
futuro,

estratégia,

estrutura,

processos,

pessoas,

liderança

e

cultura

organizacional.

Entendem-se por transformação organizacional, à luz de Tanure e Soares (2007),
as alterações nos diferentes componentes organizacionais – estratégia, estrutura,
processos e pessoas – que são orquestrados pelo principal líder da empresa que
conduzirá esse processo de transformação.

Tendo como foco a visão de futuro, a partir da análise da situação atual da
organização, busca-se levantar qual seria a desejada e quais seriam os fatores,
ações, reações e interações que iriam contribuir para o alcance dos resultados
desejados, assim como o que impede ou dificulta que a visão de futuro se
concretize (FISCHER, 2002; PETTIGREW, 2011; TANURE, SOARES, 2007).

No que tange à estratégia, os autores Peters e Waterman (1983), Centre (2000),
Motta (2000) e Pettigrew (2011) demonstram a interação entre contexto interno e
externo, sua interface e confrontações, visando à tomada de decisões com base
no fluxo de comunicação entre a organização e seu ambiente, e com as
consequentes ações a serem tomadas na busca das vantagens competitivas
sustentáveis.

Na análise da dimensão estrutura, o foco é o organograma da empresa, se o
mesmo está adequado quanto à descrição dos cargos e funções, bem como na
hierarquia e responsabilidades para sustentar as mudanças a serem implantadas
(MOTTA 2000; PETERS; WATERMAN, 1983).

De acordo com Peters e Waterman (1983), Motta 2000, Tanure e Soares (2007) e
Pettigrew (2011), a dimensão processos envolve a análise dos procedimentos
formais e informais, os fluxos e as rotinas de trabalho existentes na organização,
sendo responsável pelas ações, reações, interações e pela definição do escopo
do trabalho a ser produzido para gerar os resultados esperados.
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Na dimensão pessoas, a análise parte da premissa de que a organização é um
conjunto de indivíduos e grupos. Sendo assim, o grau de envolvimento destes
com a empresa, no tocante à motivação, objetivos, satisfação pessoal e
profissional, consiste-se em relevante fator a ser considerado em um processo de
transformação (CENTRE, 2000; FISCHER, 2002; MOTTA, 2000; TANURE;
SOARES, 2007).

A dimensão cultura é entendida como sendo os valores compartilhados por um
grupo, suas ideias, filosofia ou crenças consideradas importantes e praticadas de
forma explícita ou implícita. A análise dessa dimensão teve como foco quais os
valores, suposições e hábitos foram validados e estão sendo compartilhados e
praticados coletivamente (MOTTA, 2000; PETERS; WATERMAN, 1983; SCHEIN,
2009; TANURE; SOARES, 2007).

No que diz respeito à dimensão liderança, a análise abrangeu o perfil das
lideranças da empresa, se este está alinhado e capacitado nos aspectos técnicos,
emocionais e de gestão para conduzir um processo de transformação, pois, de
acordo com Tanure e Soares (2007, p. 3), “é o corpo gestor que influencia a
conduta da força de trabalho, delineando comportamentos organizacionais,
inspirando e mobilizado as pessoas para fazerem parte da construção do futuro.”

No intuito de responder aos objetivos específicos deste estudo sobre os fatores
impulsionadores e os restritivos do processo de mudança ocorrido na Mirabela na
percepção dos gestores, parte-se da premissa estabelecida por Lewin (1965) de
que, em qualquer situação de mudança, existem forças de propulsão, que
impulsionam, e forças de contenção, que restringem, influenciando diretamente os
resultados obtidos e os em potencial. A premissa de Lewin (1965) é
compartilhada por Fischer (2002), quando a mesma sugere que, na primeira
etapa do processo de transformação organizacional, é importante identificar os
fatores que impulsionam e restringem a eficácia e eficiência da gestão
organizacional, quer seja nos aspectos técnicos ou nos comportamentais.
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Neste estudo, foi analisada a percepção dos gestores em relação aos fatores
impulsionadores e restritivos de cada dimensão organizacional, citados no
QUADRO 5 e representados no modelo de pesquisa utilizado.

3.3 Unidade de análise e observação

A unidade de análise desta dissertação foi a Mirabela Mineração do Brasil Ltda.,
empresa multinacional do segmento de mineração, focando-se na filial brasileira,
composta pela mina de produção, localizada em Itagiba, na Bahia, e o escritório
administrativo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A autorização para a publicação
dos dados encontra-se no Apêndice B.

A Mirabela iniciou suas atividades no Brasil em 2000, passando, como de praxe
em empresas do mesmo segmento, pelas etapas correspondentes ao seu nicho
de atuação, que são: a pesquisa mineral, a implantação e a operação. Durante
essas fases, passou por diversas e sérias dificuldades e crises, o que levou, em
maio de 2010, o board da organização a contratar um diretor-presidente brasileiro,
Luis Carlos Nepomuceno, com o objetivo de recuperar a empresa. Esse processo
de recuperação é o foco deste estudo.

A unidade de observação foi constituída pelos gestores da Mirabela, ou seja,
pelos atores organizacionais que exercem cargos de gestão, sendo o
levantamento de dados realizado por meio de entrevistas individuais e de grupos
de foco. Os critérios para a seleção dos entrevistados foram:


Ter conhecimento sobre o processo de transformação;



ocupar cargo de gestão (diretores, assessores, consultores externos e
gerentes – todos);



coordenadores, supervisores e analistas selecionados em função do tempo
de casa e atuação no processo de transformação, indicados pelos
gestores.
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Com a utilização desse modelo de pesquisa, foi feita a coleta de dados sobre o
processo de transformação ocorrido na Mirabela no período de abril de 2010 a
abril de 2011.
3.4 Técnica de coleta de dados

Para a coleta de dados, foram utilizadas fontes secundárias (dados documentais)
e primárias (entrevistas e grupo focal).

Os dados secundários foram compostos de documentos fornecidos pela empresa
e informações colhidas em sites, jornais e revistas que continham informações
sobre a Mirabela e sobre o setor de mineração, relacionadas ao período
pesquisado. A análise de documentos e relatórios fornecidos pela empresa
buscou compreender a história e os fatos relacionados à organização, pois,
segundo Godoy (1995a; 1995b), documentos da empresa constituem uma rica
fonte de dados.

Como fonte primária, realizaram-se entrevistas semiestruturadas e grupos focais
com os gestores da Mirabela, em um total de 57 participantes. Optou-se pela
complementação das entrevistas individuais com os grupos focais, visando
abranger elevado número de entrevistados, bem como coletar dados por meio
das interações grupais com a discussão de um tópico especial sugerido pelo
pesquisador, conforme preconizado por Morgan (1988). Segundo Collis e Hussey
(2005, p. 159), “ouvir a opinião de outros membros do grupo encoraja os
participantes a declararem suas próprias opiniões”. Com o grupo focal, teve-se
como objetivo compreender as percepções, atitudes e representações sociais de
grupos humanos, de acordo com Veiga e Gondim (2001).

A principal forma de coleta de dados foi a entrevista. Vergara (2005) estabelece
que a entrevista é a forma com a qual o pesquisador faz as perguntas a alguém
que, oralmente, lhe responde. Collis e Hussey (2005) complementam que é um
método de coleta de dados no qual perguntas são feitas a participantes
selecionados, com o objetivo de descobrir o que pensam e sentem.
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Nesta pesquisa, foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, pois,
Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1991 citado por COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 160)
relatam que entrevistas semiestruturadas “são um método apropriado quando é
necessário entender o construto que o entrevistado usa como base para suas
opiniões e visões sobre uma determinada questão ou situação”. Trivinos (2010, p.
146) reforça a escolha da técnica, ao definir entrevista semiestruturada como:
Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida,
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que
vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante.
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da
pesquisa.

De acordo com Boyd et al (1989), as entrevistas devem se basear em um roteiro
básico, e não em um questionário formal, rígido e padronizado, o que permite ao
entrevistado se posicionar e expressar-se livremente sobre os temas abordados.
Nesse intuito, foi utilizado um roteiro, baseado no modelo de pesquisa e
apresentado no APÊNDICE A.

Seguindo o roteiro, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com
o presidente (um), diretoria (quatro), assessores (dois), consultores externos
(três), gerentes (quatro) e coordenadores (três). Foram também realizados seis
grupos focais com a participação de 12 gerentes, 12 coordenadores e 16
supervisores e analistas, com média de sete colaboradores por grupo. As
entrevistas foram realizadas nos meses de março a maio de 2011.

Foi firmado o compromisso da confidencialidade com todos os entrevistados, no
intuito de preservar o anonimato e permitir mais liberdade de expressão. Para
apresentação dos dados, cada entrevista recebeu um código:


Diretor-presidente: Ent. Diretor-presidente;



Diretores: Ent. Diretor;



Consultores: Ent. Consultor;



Assessores: Ent. Staff;



Gerentes: Ent. Gerente;
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Coordenadores, Ent. Coord.;



Grupos de Foco: GF.

As entrevistas tiveram duração média de uma hora, sendo registradas pela
pesquisadora

de

forma

a

manter-se

fiel

ao

relato

dos entrevistados.

Posteriormente, foram categorizadas permitindo a realização de análises.

3.5 Técnica de análise e tratamento dos dados

A técnica de análise dos dados utilizada nesta pesquisa foi a análise de conteúdo,
que, de acordo com Collis e Hussey (2005), é um método para a análise de dados
qualitativos. Bardin (2011) salienta que a análise de conteúdo não é apenas um
instrumento e sim uma maneira de buscar a compreensão e dar forma às
comunicações. Ou seja, segundo o autor, tal técnica tem por finalidade colocar
em evidência os aspectos subjetivos de uma mensagem, buscando compreender
o significado de seu conteúdo que, geralmente, se apresentam em segundo
plano.

A análise e tratamento dos dados seguiram as etapas básicas citadas por Bardin
(2011), que consistem em pré-análise, descrição analítica e interpretação
inferencial. A pré-análise consiste na organização do material levantado. A
descrição analítica corresponde ao estudo aprofundado do material levantado,
codificando, classificando e categorizando os dados de acordo com as premissas
levantadas pelo referencial teórico. A interpretação inferencial consiste na reflexão
e intuição, com embasamento na literatura e marco teórico utilizados (TRIVINOS,
2010).

Partindo dessas etapas propostas por Bardin (2011), após a realização das
entrevistas semiestruturadas e dos grupos de foco, foi feita leitura geral do
material coletado com o objetivo de compreender os aspectos relevantes citados.
Após essa etapa de apreensão do conteúdo, procedeu-se à categorização dos
dados, de acordo com as dimensões definidas no modelo de pesquisa: visão de
futuro, estratégia, estrutura, processos, pessoas, liderança e cultura. Foram
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identificados os fatores restritivos e impulsionadores em relação à transformação
ocorrida na Mirabela, relativos a cada dimensão pesquisada.

Após essa etapa de categorização das entrevistas, elas foram confrontadas com
os dados secundários obtidos na empresa e com o referencial teórico, o que
possibilitou, como recomendado por Yin (2005), a construção de uma explicação
sobre o fenômeno e o alcance dos objetivos deste trabalho.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capitulo, são apresentados os resultados das análises do processo de
transformação ocorrido na Mirabela Mineração do Brasil, no período de abril de
2010 a abril de 2011, considerando o modelo de pesquisa adotado. Inicialmente é
apresentada a história da empresa. O fato de se buscar na pesquisa a trajetória
da empresa coaduna com a visão de Pettigrew (2011) de que as pesquisas e o
entendimento sobre mudança organizacional devem primar pela interação
contínua entre os fatos relacionados ao contexto, processo e conteúdo da
mudança. Posteriormente, é abordada a percepção dos gestores da empresa em
relação a cada dimensão do modelo – visão de futuro, estratégia, estrutura,
processos, pessoas, liderança e cultura –, bem como o que foi considerado como
fator impulsionador ou restritivo referente a cada dimensão.

4.1 Contexto externo: o ambiente da Mirabela

A economia do Brasil sempre manteve estreita relação com a extração mineral.
De acordo com o DNPM (2011), desde os tempos da colonização o Brasil foi um
país que teve na atividade de mineração um dos pilares para o seu
desenvolvimento econômico e sua expansão territorial. É um setor de profunda
importância, pois, além do que já representa para a economia nacional, o subsolo
brasileiro contém importante depósito mineral (FIG. 10), sendo, assim, um alvo
para empresas de todo o mundo que procuram por locais para investimento e
exploração mineral.
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FIGURA 10 - Subsolo brasileiro

Fonte: Dados Documentais da MMB (2011).

O subsolo brasileiro, devido à sua riqueza e diversidade mineral, apresenta
atividades de exploração em toda a sua extensão, concentrando em Minas
Gerais, Pará e Bahia suas maiores jazidas. Estima-se que os investimentos no
setor de mineração no Brasil serão em torno de 62 bilhões de dólares, entre os
anos de 2010 e 2014. O país é considerado um player-chave na indústria de
mineração, por apresentar em seu subsolo vasta quantidade de minerais,
inclusive o níquel, que é o mineral objeto da exploração da Mirabela, empresa
foco desta pesquisa (MMB, release, 003/2011).

O minério de níquel pode ser classificado em dois tipos principais: sulfetado e o
laterítico (também conhecido como oxidado). O níquel sulfetado é originado em
camadas subterrâneas e corresponde a cerca de 20% das reservas de níquel do
Ocidente, sendo que aproximadamente 55% da produção total de níquel são
oriundos dos minérios sulfetados. Já o minério laterítico ocorre numa região mais
superficial, a saprolítica, sendo sua exploração feita com custo mais baixo, devido
à sua localização. O níquel é um metal que possui grande resistência à corrosão
e oxidação, o que faz com que seja utilizado tanto puro quanto em ligas, em cerca
de 300 mil produtos para consumo, indústria, material militar, moedas, transporte,
aeronaves e em aplicações voltadas para a construção civil (disponível em:
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http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquiv
os/conhecimento/relato/niquel.pdf).

A utilização de níquel no mundo está em franca ascensão, sendo a China líder na
demanda pelo metal, de acordo com dados do DNPM (2011). Silva (2010) informa
que a cotação do níquel e a projeção da demanda pelo mercado indicam
constante crescimento, sobretudo pela baixa oferta do produto no mercado. As
principais empresas produtoras de níquel sulfetado e laterítico no mundo são
MMC Norilsk Nickel Group (Rússia), Inco-Vale (Canadá), BHP Billiton Plc (UK),
Eramet Group (France), Falconbridge Limited (Xstrata) (Canadá) e WMC
Resources Ltd. (Austrália). Com a aquisição da Inco, no Canadá, em 2006, a Vale
tornou-se a maior produtora mundial de níquel (SILVA, 2009). No GRÁF. 1,
apresenta-se a distribuição dos países produtores de níquel no mundo.
GRÁFICO 1 - Países produtores de níquel

Fonte: Silva (2010).

A produção mundial de níquel contido, segundo dados de 2010, foi de 1.592.083
toneladas, 20% mais que a do ano anterior. A Rússia foi a maior produtora
mundial, com 16,8% do volume total, seguida pela Indonésia, com 14,6%, e
Filipinas e Canadá, com 9,8%. As reservas mundiais de níquel tiveram
crescimento de 3,5% de 2009 para 2010, ficando o Brasil como o sétimo maior
produtor mundial, com 54.100 t, respondendo por 6,8% desse total (SILVA, 2010).
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Os principais estados brasileiros produtores de níquel em 2010 foram: Goiás
(45,0%), Bahia (36,3%), Pará (11,3%) e Minas Gerais (7,4%), sendo
responsáveis, segundo Silva, pela produção de 11.128.385 t de minério de níquel.
Observa-se crescimento de 165,4% em relação ao ano anterior, impulsionado
pelo aumento na quantidade produzida pelas empresas Mirabela Mineração do
Brasil, no município de Itagibá-BA, e pela Vale S.A., em São Félix do Xingu-PA.

As principais empresas produtoras de níquel no Brasil foram (SILVA, 2010):


O grupo Votorantim, com aumento de 51,6% em relação à sua produção
do ano anterior, em suas instalações localizadas em Niquelândia-GO e em
Fortaleza de Minas-MG;



a empresa Anglo American Brasil Ltda., cuja produção é obtida no
município de Barro Alto-GO e beneficiada na usina de Niquelândia-GO;



a empresa Prometálica Mineração Centro Oeste S.A., sediada em
Americano do Brasil-GO;



a Cia de Nickel do Brasil, com uma unidade em Liberdade-MG;



a Mineradora Comercial Lilian Ltda., no município de Pratápolis-MG;



a Mirabela Mineração do Brasil, com a Mina de Santa Rita, no município de
Itagibá-BA, inaugurada em dezembro de 2009.

De acordo com os dados apresentados, a Mirabela Mineração do Brasil encontrase em situação favorável no que diz respeito a possuir a detenção da exploração
de uma jazida de minério que hoje está sendo demandado no mundo, devido à
baixa oferta e às inúmeras possibilidades de utilização. O fato de possuir uma
reserva de níquel laterítico, cuja exploração reduz custos operacionais, gera mais
possibilidades de lucros para a empresa, colocando-a em um patamar competitivo
no mercado.
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4.2 Contexto interno: a historia da Mirabela Mineração do Brasil

A Mirabela Mineração do Brasil Ltda., empresa foco desta pesquisa, é o braço
brasileiro da australiana Mirabela Nickel Ltd, detentora do direito de exploração da
Mina de Santa Rita, localizada em Itagibá, no interior do estado da Bahia.

Estima-se que a Mina de Santa Rita contenha 900 mil toneladas recursos de
níquel contido a céu aberto e 690 mil toneladas em recursos subterrâneos. A mina
é um projeto de longa vida, com previsão de 19 anos, podendo esse prazo
estender-se a partir de pesquisas e estudos sobre alternativas de exploração
(MMB, 2011).

A Mirabela é considerada uma estrutura de baixo custo, com receita bruta
estimada em R$ 600 milhões até 2011. Para 2012, a mineradora Mirabela prevê a
produção de 20 mil toneladas/ano. E em plena capacidade de produção, a Mina
de Santa Rita deverá produzir aproximadamente 24 mil toneladas de níquel
concentrado por ano. Tais números elevarão o estado da Bahia ao segundo lugar
no ranking nacional de produtores minerais e ao terceiro lugar como a maior mina
a céu aberto do mundo (MMB, 2011).

De acordo com as informações obtidas durante a entrevista com o diretorpresidente Luis Carlos Nepomuceno, atualmente a Mina de Santa Rita é
considerada a maior descoberta de níquel sulfetado do mundo, depois da
Voisey`s Bay, no Canadá, em 2003, pela Inco-Ale. Sua produção de níquel já está
vendida até 2014, para dois clientes: a Votorantim Metais e a Norislk Nickel na
Finlândia.
A mina a céu aberto da Mirabela é a maior descoberta de níquel
sulfetado do mundo nos últimos 20 anos, desde a Voyce´s Bay, da Vale
Inco, no Canadá. Com reservas provadas, somando 120 milhões de
toneladas de níquel sulfetado, a Santa Rita tem vida útil de pelo menos
20 anos, o que a coloca como a segunda maior do mundo neste ranking,
depois da mina da Vale Inco (Ent. Diretor-presidente).
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A Mina de Santa Rita fica localizada no município de Itagibá, na Bahia, a 370 km
de Salvador e 140 km de Ilhéus. Essa região do sul da Bahia foi grande produtora
de cacau. No entanto, sofreu drástica queda na sua produção, devido à praga que
assolou as plantações, conhecida como “vassoura de bruxa”. Essa queda na
produção levou à decadência da região e a impactos sociais e econômicos,
acarretando desemprego e dificuldades financeiras em todos os setores, uma vez
que os únicos meios de sobrevivência eram a extração e a comercialização do
cacau. A vinda da Mirabela para a região contribuiu para a geração de uma série
de benefícios: além da diversificação econômica e da geração de empregos,
agregou recursos significativos para a administração municipal de Itagibá, a partir
de impostos e taxas municipais e também pelo retorno da parcela da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). De
acordo com dados fornecidos (MMB, 2011), somente em tributos, em 2010, a
Mirabela pagou à Prefeitura de Itagibá o valor de R$ 6.606.113,39 entre Imposto
sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e CFEM.

Se, por um lado, a implantação da Mirabela na região trouxe benefícios, por outro
também gerou inflação e problemas sociais, em função de uma expansão
acelerada, conforme declarações:
A vinda da Mirabela para a região foi uma surpresa, pois ela não estava
preparada para isso aqui. A comunidade viu como oportunidade, pois o
cacau estava em decadência. Imaginem 3.000 homens vindo para a
região!! O quilo de tomate saiu de 0,60 para 6,00, o aluguel que era R$
250,00 passou para R$ 1.000,00 (GF).

Apesar de as pessoas da região vincularem a chegada da Mirabela ao início das
obras da sua construção em 2007, de acordo com os dados de entrevistas (Ent.
Diretor-presidente; Staff, Coord.), a história da Mina de Santa Rita iniciou-se no
final da década de 1970, com pesquisas realizadas pela joint venture Nhambu,
que buscava jazidas de ouro e cromo na região da Fazenda Mirabela.
Posteriormente, em 1985, a Caraíba Metais S.A. retomou as pesquisas, focando
em minerações de cobre, níquel e platina, mas, por motivos operacionais e de
mercado, desistiu do empreendimento. Em 1988, a Companhia Brasileira de
Pesquisa e Mineração (CBPM) requereu as áreas e iniciou novas pesquisas.
Esses estudos duraram mais de 10 anos e as investigações geológicas rigorosas
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levaram à descoberta do depósito de níquel laterídico e sulfetado que constitui a
Mina de Santa Rita, na região da fazenda Mirabela, em Itagibá/Bahia (Ent. Staff;
Coord.).

Após essa descoberta, a CBPM divulgou os dados, visando atrair investidores
para darem prosseguimento às pesquisas. Várias empresas do setor, tais como
Votorantim, Phelps Dodge, Falconbridge, Inco tiveram acesso aos dados, bem
como a oportunidade de visitar as áreas de estudo. Porém, não tiveram interesse
em prosseguir com o processo, alegando que os depósitos não eram atrativos
(Ent. Diretor-Presidente ; Ent. Ger.; Ent. Staff ).

Em 2002, o investidor australiano Bill Clough demonstrou interesse em assumir a
pesquisa e investir na área e, após atrair um grupo de investidores, constituiu a
Mirabela Nickel Ltd, uma Junior Miner, com ações listadas na bolsa de Sidney
(Austrália) e de Toronto (Canadá). O Brasil, precisamente o sul da Bahia, surgia
como uma grande oportunidade; o mercado de níquel em ascensão e a
descoberta de uma mina promissora estimularam os australianos a investir.
Assim, a Mirabela viu a oportunidade de entrar no Brasil, pesquisar o níquel
laterítico e explorar a jazida.

Em 2003, após ganhar o processo de licitação, a Mirabela adquiriu o direito de
aprofundar as pesquisas relacionadas à jazida, assinando com a CBPM um
contrato de pesquisa complementar e promessa de arrendamento. Em 2004, após
pesquisas na área que tinham como objetivo a avaliação da jazida, sua vida útil e
a qualidade da mina, detectaram-se na Mina de Santa Rita reservas calculadas e
indicadas de 450.000 t de níquel sulfetado com teor de 0,62% de Níquel (Ni) e
0,16 Cobre (Cu) (SILVA, 2010).

Em

2005,

a

Mirabela

iniciou

o

trabalho

de

avaliação

ambiental

do

empreendimento, finalizando em 2006, com a obtenção das Licenças de
Localização e Implantação. Em 2007, começaram as atividades de implantação
da Mina Santa Rita.
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Para a implantação, foi contratada a Construtora A (nome ficticio), empresa
brasileira reconhecida no mercado pela experiência nesse tipo de construção. Foi
designado um presidente australiano que se estabeleceu em Salvador, ficando a
gestão nas mãos do engenheiro responsável pela Construtora A (nome ficticio).
Foram contratadas cerca de 3.000 mil pessoas para o canteiro de obras, ficando
as mesmas sob a gestão do diretor da empreiteira, considerada, pelos
entrevistados, forte e centralizadora (Ent. Diretor-Presidente; Ent. Staff ; Grupos
de Foco). De acordo com os dados levantados nas entrevistas, o lema era “não
importa o quanto se gaste, o importante é construir rápido. O que você precisa
para fazer rápido? Faz funcionar e vende” (Grupos de Foco).

A implantação da mina foi considerada recorde (cinco anos), em comparação ao
prazo médio de 10 anos de maturação de um projeto desse tipo.
O período de implantação para a exploração da jazida e das
dependências da Mirabela foi considerado recorde em termos de rapidez
na construção. Suas dependências foram consideradas tecnicamente
como de primeiro mundo, tendo sido feito um investimento de 800
milhões de dólares (Ent. Diretor-Presidente).

No entanto, apesar dos ganhos obtidos com a rapidez da construção, surgiram
problemas advindos da forma de gestão, tais como controles de custos e
processos e a inadequação de equipamento. Como a prioridade era a agilidade
na construção, os controles administrativos e documentações foram considerados
secundários.
Se, por um lado, tivemos um tempo recorde de implantação e um projeto
tecnicamente perfeito, por outro, os custos foram altos e os controles e
documentação precários (Ent. Consultor).
O dinheiro corria solto, nunca tivemos tantos benefícios quanto nessa
época. A intenção era construir rápido, para vender e reaver o dinheiro
dos acionistas. A empresa aqui era junior, só tinha o dinheiro dos
acionistas; não tinha conhecimento do negócio. Delegaram demais (GF).
Grande mérito desse achado é dos australianos, eles queriam investir
aqui e investiram pesado, 120 milhões de sondagem, nunca vi isso,
mesmo com a crise eles mantiveram o projeto. Não analiso a forma
como conduziram empréstimos, deixaram dinheiro correr solto e tal.
Estou falando da garra, eles foram de raça. Acho que o que eles queriam
era produzir rápido e fazer dinheiro, afinal eles eram uma empresa
junior, não possuíam know how em operação (Ent. Staff ).
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Os problemas da empresa começaram a se tornar aparentes com a crise
econômica americana de 2008/2009, que se refletiu por todo mercado
internacional. Apesar da crise, a empresa não diminuiu o ritmo da construção.
Mas os custos da obra chegaram a patamar bem acima do estimado e como o
custo do dinheiro também ficou mais caro, a Mirabela viu-se frente a uma grave
crise. O então presidente australiano teve de ir ao mercado internacional buscar
fundos por meio de Project Finance4. Como era uma época delicada e o projeto
oferecia riscos, os bancos cercaram-se de exigências e garantias, o que acarretou
dificuldades no fluxo de caixa, com as quais a Mirabela tem que arcar até hoje.
Além do financiamento, foram necessários também aportes de capital, levando os
acionistas a fazerem 10 capitalizações (Ent. Diretor-Presidente; Ent. Diretor).

Por uma questão de estratégia, frente à situação de crise vivenciada e à queda no
valor das ações, o Board da Mirabela decidiu continuar no negócio, começando a
produzir, uma vez que era necessário gerar caixa. Decidiram então pelo start up
da operação. Sendo assim, mesmo sendo uma Junior Miner que, a priori, investe
apenas na fase de implantação, vendendo suas ações para quem tem a
competência para operar, a Mirabela tornou-se uma grande empresa de operação
(Ent. Consultor; Ent. Diretor.).

No dia 04 de dezembro de 2009, a Mirabela Mineração do Brasil foi inaugurada
oficialmente, sendo contratado um diretor brasileiro, que trouxe sua equipe para
efetivar a operação. Passaram a conviver simultaneamente duas equipes
distintas: a de implantação, sob a coordenação do engenheiro da Construtora A
(nome ficticio), e a de operação, subordinada ao diretor brasileiro de operação.
Essa convivência gerou então sérios conflitos de interesse e disputas. Apesar da
interdependência, uma equipe não se entendia com a outra e a comunicação e as
informações não fluíam (Ent. Coord.; Grupos de Foco).

4

Projeto financeiro ou financiamento relacionado a projeto: é uma forma de engenharia financeira
suportada contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como garantia os ativos e
recebíveis desse mesmo projeto.
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Por falta de manutenção, de condições adequadas de operação e de
incompatibilidade entre as máquinas adquiridas e a extração do níquel, alguns
equipamentos começaram a dar problemas.

Consequentemente, os resultados da operação não surgiam e não havia produtos
para serem entregues aos clientes. A Mirabela passou então a ter dificuldades
para cumprir os prazos, tanto com os clientes como com os fornecedores, caindo
em descrédito no mercado. “Tínhamos um Serasa péssimo, não comprávamos
equipamentos, porque não tínhamos dinheiro. e com isso não produzíamos para
fazer receita” (GF).

Foi um período tumultuado na Mirabela. A construção ainda não estava
terminada, a mina foi aberta, mas a usina ainda não estava pronta para iniciar a
produção. Foi necessário contratar, em 30 dias, uma equipe de manutenção
composta de mais de 100 pessoas, em uma região que não possuía cultura de
mineração (Grupo Coord.). “A gente começou a trabalhar, a obra ainda
continuando e a gente mostrando para esses meninos, os baianos, que só tinham
trabalhado no campo, com cacau, como era a operação. Eu olhava para os
meninos e pensava: eles vão sair correndo” (Ent. Gerente).

Nesse ínterim, o board australiano enviou um representante inglês para assumir a
diretoria executiva da Mirabela. Uma das primeiras providências tomadas pelo
novo diretor foi demitir o diretor de operação.
Na minha opinião, ele tirou o diretor de operação, pois o prejuízo seria
menor do que mandar embora o de implantação, pois ele tinha que
terminar a obra. Como quem tinha acesso às informações e arquivos era
o diretor de implantação, ele que ficou (Grupo Coord.).

Os problemas foram se agravando. Além da equipe de implantação, responsável
pelo término da obra, e a de operação, responsável pelo dia-a-dia operacional da
mina, o novo diretor-presidente formou uma equipe composta de australianos e
ingleses, responsável pela gestão da Mirabela e pela interface com os acionistas.
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Após a saída do diretor de operação, que era brasileiro, passamos a ter
uma diretoria australiana. Foi a pior fase da Mirabela. Eles não
conheciam a realidade do Brasil. Tivemos muita dificuldade, pois eles
não conheciam as nossas leis. Achavam que aqui tudo era permitido,
ameaçavam fechar, todo dia mandavam gente embora, queriam que a
empresa rodasse. Tínhamos que trabalhar 24 horas aqui dentro. Foi
muito difícil, o clima era horrível, eles eram muitos ditadores. Eu
acordava e pensava: meu Deus! tenho que ir para a Mirabela, mais um
dia de martírio. A Mirabela estava em chamas (Ent. Coord. ).

Diante desse quadro complicado, do ponto de vista financeiro e operacional, com
um clima organizacional pesado e descrédito no mercado, foi contratado, em abril
de 2010, um novo diretor-presidente, Luis Carlos Nepomuceno, com ampla
experiência em mineração e em processos de transformação organizacional.
Segundo ele, “o objetivo era transformar a Mirabela e torná-la classe mundial”
(Ent. Diretor-Presidente).

Dessa forma, é possível concluir que a motivação do processo de transformação
teve, na iniciativa do diretor-presidente da Mirabela, sua mola propulsora. Essa é
uma premissa defendida por diversos autores como Centre (2000), Fischer (2002)
e Tanure (2011), que são os gestores, principalmente o dirigente da organização,
que podem conduzir e transformar as organizações. Centre (2000) assevera que
um dos motivos que originam um processo de mudança organizacional é
voluntariamente quando a empresa acolhe novos membros, no caso específico da
Mirabela a entrada do diretor-presidente que assumiu o desafio de implantar a
jornada de transformação. Conforme Tanure e Soares (2007), são os líderes que
constroem o compromisso da transformação, sendo os principais responsáveis na
mobilização das pessoas em prol da efetivação das mudanças.

4.3 Conteúdo e processo: o que mudar e o como mudar – O Plano de 100
dias
Ao assumir a direção da Mirabela, em abril de 2010, o novo diretor-presidente
iniciou sua gestão analisando detalhadamente a situação da empresa. De acordo
com ele, a situação estava muito mais complicada do que supôs inicialmente,
“estava no menos 10” e os relatórios internos, aos quais então ele teve acesso,
indicavam graves problemas organizacionais.
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O início da sua gestão foi na estruturação de uma nova equipe de colaboradores
diretos, trazendo pessoas com quem já trabalhara anteriormente no mercado de
minério de ferro e consultores que sabia serem de confiança e com a expertise
necessária para auxiliá-lo nesse momento (Ent. Diretor-Presidente).

Após a equipe de gestão formada, a prioridade das suas ações voltou-se para
aspectos operacionais devido à necessidade imediata de gerar receita. Com esse
objetivo o foco passou a ser:


Voltar a produzir níquel para gerar caixa;



Atacar os gargalos da mina de níquel sulfetado que se encontrava
estrangulada;



Melhorar o processo, aumentando as recuperações do níquel no minério
que se encontravam em patamares muito abaixo das curvas técnicas do
projeto.

No entanto, no entendimento do diretor-presidente, devido à Mirabela ser ainda
uma empresa junior em transição, sua administração era amadorística, sendo
realizada de forma manual, sem controle e sem suporte de sistema. De acordo
com dados levantados nas entrevistas, a Mirabela, nesse momento, enfrentava
dois grandes desafios:


A revisão do quadro de colaboradores, cuja análise inicial indicara
problemas de qualificação e de conflitos entre as diferentes áreas: “havia a
necessidade de trazer pessoas com o conhecimento técnico necessário
para fazer a operação funcionar adequadamente, gerando produção e
resultados imediatos” (Ent. Consultor);



A reformulação de toda a base de contratos, “extinguindo contratos
leoninos contra a Mirabela” (Ent. Consultor).

Para enfrentar essa situação, a equipe de gestores arquitetou o chamado “Plano
de 100 dias”, desenvolvido no período de 10 de maio a 20 de agosto, ou seja, o
plano “tinha começo, meio e fim” (Ent. Consultor). Seu objetivo era uma redução
de custos na ordem de R$ 50 milhões, melhoria das práticas e processos e,
consequentemente, da produção (Ent. Coord.).

88

Quando o Luis assumiu, ele começou a olhar o que tínhamos de dinheiro
e o que podíamos gastar. Até então, não tínhamos noção de quanto
podíamos gastar, não sabíamos qual era o orçamento. Ele então pediu a
todos os gerentes que fizessem um levantamento de economia, um
estudo de redução dos insumos, para levantar alternativas mais baratas,
sem comprometer a produção (Ent. Coord.).

Segundo o diretor-presidente, a expectativa era “buscar o envolvimento das
pessoas para que cada um se tornasse o ownership5 de seu negócio”. Com isso,
cada equipe identificou onde poderia economizar, quais pessoas estavam
realmente envolvidas e comprometidas com a empresa e quais contratos
deveriam ser negociados.
Com o Plano de 100 dias, o presidente começou a mostrar o que ele
queria e o que esperava das pessoas. Além disso, ele mostrou a
Mirabela para os funcionários da Mirabela, nos deu informação, reuniu
todo mundo e nos pediu para planejar o que tínhamos condições de
cumprir. Ele nos valorizou, coisa que os gringos não faziam. O Luis
trouxe muita transparência e ele exige isso também de nós, os gestores.
Ele chega junto! (Ent. Coord.).

A partir desse estudo, nesse período de 100 dias foram demitidas 72 pessoas,
correspondendo a 8,6% do corpo de colaboradores da empresa. Do efetivo de 22
gerentes, 19 foram desligados - área de Recursos Humanos da MMB (2011). Isso
gerou, no início, um clima de ansiedade e receio por parte dos colaboradores, que
foi diminuindo devido à postura do diretor-presidente. Este explicou todas as
ações diretamente aos colaboradores (Ent. Gerente). Luis apresentou o plano
para todos os envolvidos, independentemente do nível hierárquico, o motivo que o
levava a adotar determinadas atitudes e, principalmente, chamou todos os
colaboradores da empresa a se envolverem no processo. Isso contribuiu para que
a ansiedade diminuísse e “as pessoas que realmente queriam trabalhar, de forma
correta, ficaram” (Ent. Diretor).

Quanto ao segundo desafio, alguns contratos foram extintos e outros
renegociados, no intuito de reestabelecer a normalidade do fluxo de caixa e de
readquirir credibilidade no mercado (Ent. Diretor). Foi necessária a reformulação
de toda a base de contratos, sendo revistos e renegociados um por um:

5

No sentido literal, a palavra significa propriedade; no contexto, o colaborador assumir a
responsabilidade pela função, o sentimento de dono do negócio. Tradução da autora.
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Não teve outro jeito, dos grandes contratos, bem mais da metade
tivemos que encerrar, inclusive o mais caro não era necessário.
Conseguimos que eles saíssem sem ônus. Os poucos que ficaram
tiveram que mudar o escopo, principalmente reduzir preço. A torneira
fechou (Ent. Consultor).
6

Sentamos com fornecedor, negociamos tudo, alinhamos com o CFO
que íamos honrar o que negociamos e recuperar a credibilidade da
empresa. Quando chegamos o CFO queria até trocar o nome da
Mirabela que estava queimado no mercado internacional. A prioridade
era sentar com um por um e rever tudo o que estava sendo feito e gasto
(Ent. Diretor)

Um dos grandes méritos desse plano foi a introdução da metodologia de
gerenciamento, com a criação de indicadores e de metas a cumprir. A gestão do
Plano de 100 dias ficou a cargo do responsável pela área de Gestão Estratégica
de Projetos que, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Gerencial
(INDG), analisou os processos de trabalho e implementou ferramentas de gestão.
Em relatórios de auditoria, o INDG identificou 72 planos de ações e evidências de
resultados da economia alcançados (Área de Gestão Estratégica, MMB, 2011). A
previsão de economia foi superada, passando dos 50 milhões almejados para
mais de 75 milhões em dezembro de 2010, conforme demonstrado no GRÁF. 2.
GRÁFICO 2 - Plano de 100 dias

Fonte – Dados da Área de Gestão Estratégica de Projetos - MMB (2011).

6

. Chief Financial Officer tradução da autora: Diretor Financeiro de uma Empresa.
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Conforme demonstrado no GRÁF. 2, de maio 2010 a dezembro de 2010, um mês
após o diretor-presidente assumir e adotar medidas drásticas de gestão, tais
como demissão, renegociação de contratos e corte de gastos, percebeu-se
aumento do faturamento da empresa. Esse aumento era contínuo, conforme
demonstrado a partir da curva ascendente após o incremento da receita advinda
da melhoria da extração e venda dos produtos.

Apesar dos cortes radicais nos orçamentos, da demissão de várias pessoas e das
mudanças no organograma da empresa com a nova equipe de gestão, a forma
como o processo foi conduzido não gerou manifestações de resistência explícita.
Apesar de ter sido um período tenso, o Luis deixou tudo claro e conduziu
muito bem, tendo a competência e a coragem para enfrentar situações
difíceis. Sempre houve muita discrição e um tratamento superético, teve
transparência. Agora, a empresa tem uma melhor credibilidade, pois
estamos cumprindo e pagando fornecedor (Ent. Coord).
A demissão em massa [...] foi muito bom para a empresa e para as
pessoas que ficaram, pois todas as demissões tinham motivo. O Luis
conversava com todo mundo, subia no palanque e falava para todo
mundo: a empresa é séria. Não teve caso traumático. As pessoas que
ficaram ficaram felizes. O negócio foi muito bem feito, as próprias
pessoas mostravam os erros. Foi o Plano de 100 dias que organizou a
casa, ele deu uma sacudida na organização. Com a sua metodologia,
começamos e ensinar as pessoas a economizar (Ent. Staff ).
Existia muita coisa errada aqui. O Luis teve a competência e a coragem
para acabar com tudo aquilo. Ele chamou todo mundo, do operário ao
auxiliar, encheu o pátio, falou de transparência, nos mostrou a realidade
e nos pediu ajuda para mudar a situação (Ent. Gerente).

De forma geral, o Plano de 100 dias “foi o divisor de águas, um freio de
arrumação, ele deu o tom da nova gestão” (Ent. Diretor; Ent.Gerente).
Um dos grandes méritos do Luis foi entrar forte com gestão; ele trouxe
com esse plano a metodologia que seguimos até hoje. Agora, estamos
criando indicadores, mudando e adaptando o dia-a-dia. A mudança foi
forte, incisiva e controlada, sacudiu. Agora é cuidar dos processos e
melhorar o dia-a-dia (GF).

No entanto, conforme relatos nas entrevistas, foram verificados alguns problemas,
tais como perda de documentação, de levantamentos aéreos, de relatórios, de
dados de sondagem, de levantamentos químicos, entre outros (Ent. Staff). À
medida que as pessoas saíam da empresa, levavam com elas seus arquivos e,
consequentemente, muita informação e material importantes da Mirabela foram
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perdidos (Ent. Gerente). Outro ponto que levantou dúvidas refere-se à forma
como foi divulgada a economia do período: a empresa afirmou que foi
economizada essa quantia, mas, segundo um Consultor entrevistado, “não se
economizaram 50 milhões, e sim deixou de se gastar esse valor, através da
renegociação e cancelamento de contratos”. Segundo ele, com os cortes dos
contratos leoninos e a adequação dos processos de trabalho, a Mirabela não só
economizou, mas o mais importante é que nesse momento ela deixou de gastar,
o que gerou impacto positivo no fluxo de caixa.

Em agosto de 2010, findo o período das mudanças radicais, começou a ser
desenvolvido

o

processo

da

transformação

de

todas

as

dimensões

organizacionais, com o objetivo de organizar a Mirabela.

Analisando os dados apresentados, concluiu-se que as mudanças ocorridas na
Mirabela, no período de 10 de maio a 20 de agosto, podem ser classificadas
como mudança radical revolucionária, segundo Greenwood e Hinings (1996), pois
houve ruptura com a orientação existente e a transformação da organização
acontecendo de forma abrupta no que diz respeito a cortes e ações radicais, no
período de tempo acordado: Plano de 100 dias.

Outro ponto percebido refere-se à postura do diretor-presidente durante o Plano
de 100 dias, que, ao garantir que a comunicação interna ocorresse em uma via de
mão dupla e em fluxo permanente, assegurou a transparência do processo de
mudança e a ampliação da participação dos colaboradores. Essa forma de atuar,
segundo Fischer (2002), é considerada crucial na etapa denominada pela autora
de disseminação, pois, além de ampliar a participação das pessoas, contrapõe as
propostas geradas às necessidades da organização e as expectativas dos
envolvidos, estabelecendo um clima de confiança no líder e envolvimento com o
processo de transformação.

Considerando a forma de atuar do diretor-presidente, ele se enquadra no que
Tanure e Patrus (2011) chamam de dirigente, pois conseguiu conciliar ações
duras, como demissões, cortes drásticos no orçamento, alterações no
organograma da empresa e nos processos de trabalho, com ações de apoio e
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parceria, ao dialogar com todos os colaboradores, independentemente do nível
hierárquico, validando a importância e a participação de cada um no sucesso do
processo de transformação da organização.

4.4 A transformação organizacional na Mirabela: análise das dimensões

Para analisar as transformações ocorridas na Mirabela, foi utilizado o modelo que
considera as perspectivas de análise: visão de futuro, estratégia, estrutura,
processos, pessoas, cultura, liderança, considerando-se a percepção dos
gestores em relação aos possíveis fatores impulsionadores e restritivos relativos a
cada dimensão.

4.4.1 Visão de futuro

As entrevistas indicam que as pessoas na Mirabela estão mobilizadas em prol de
um futuro melhor para a empresa e, em consequência, para elas mesmas. Apesar
de não haver visão de futuro definida e compartilhada por todos, “existe a certeza
de que a Mirabela será uma grande empresa, dotada de um futuro promissor.
Estamos vendo a empresa crescer e se consolidar no dia-a-dia, é uma certeza
que todos temos e estamos investindo nisso” (GF).

Como fator impulsionador nessa dimensão, os entrevistados afirmaram que a
postura de Luis Nepomuceno, de transparência, valorização das pessoas e
envolvimento no dia-a-dia operacional, contribuiu para a construção de uma
empresa na qual se tem prazer de trabalhar, melhorando o clima organizacional,
com a valorização do ativo e dos profissionais.
Esse é o grande detalhe da Mirabela: ela está produzindo, ganhando
dinheiro, mas está dando chance a muita gente, está criando uma
cultura local de mineração. Isso mostra o que vai ser o amanhã, vai ter
um polo aqui de mineração, conseguimos convencer o pessoal que
vinha do cacau que a mineração é uma boa (Ent. Coord.).
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O fator restritivo nessa dimensão, citado pela maioria dos entrevistados, refere-se
ao futuro da empresa, no tocante aos acionistas: “qual é a perspectiva que o
board tem para o futuro da Mirabela, ser vendida ou expandir? O que vai ser na
hora em que crescer? Qual a intenção dos donos?” (Ent. Diretor). Na maioria das
entrevistas (Ent. Consultor; Ent. Gerente; GF) ficou claro que esse fato contribui
para gerar insegurança em relação à permanência na empresa, pois, apesar de
vislumbrarem um futuro promissor para a Mirabela, existindo o desejo de fazer
parte do mesmo, a dúvida relacionada ao futuro da empresa persistia.
Em conversas informais no café, o medo que temos é da empresa ser
vendida. Na minha avaliação é uma sombra, uma ameaça no ar que
vem como medo. Esse medo se pauta em: investidores são investidores
e para algumas empresas no Brasil, a Mirabela é interessante (GF).

Concluiu-se que, apesar da importância em se definir e explicitar para os
colaboradores a perspectiva da empresa e a sua visão de futuro, conforme
indicado por Fischer (2002), Tanure e Soares (2007) e Pettigrew (2011) como
sendo um objetivo crucial em processos de transformação organizacional bemsucedidos, na Mirabela não são claras a política de governança e as perspectivas
a longo prazo, permanecendo, assim, como uma incógnita o futuro da
organização para a maioria dos entrevistados.

Outro ponto observado relaciona-se às falas e às ações citadas pelos
entrevistados, que refletem o alinhamento do desejo individual com o
organizacional. A fala do diretor-presidente: “foi o desafio de montar uma empresa
nova e de torná-la de classe mundial que me trouxe à Mirabela” - e a dos
analistas do Grupo de Foco: “largamos tudo para trás e viemos para cá, pois
acreditamos que aqui podemos melhorar, colocar em prática o que aprendemos e
construir futuro melhor” - ratificam o que Enriquez (2002) discursa sobre a
necessidade de o indivíduo se ligar à organização e enxergá-la como capaz de
suprir seus desejos, bem como ser capaz de contribuir para o alcance do sucesso
organizacional.

Dessa forma, percebe-se que o processo de mudança organizacional não ocorreu
apenas na alta administração, mas envolveu os demais níveis de liderança, nos
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níveis táticos e operacional, em prol de uma visão de futuro, o que corresponde,
segundo Pettigrew (2011), ao objetivo crucial da implantação de uma mudança
organizacional. O gestor principal, na figura do diretor-presidente, é o
orquestrador da mudança e está impulsionando toda a empresa na direção de
uma visão de futuro, mobilizando as sinergias internas para o alcance dos
resultados, conforme preconizado por Tanure e Soares (2007).

Outro ponto percebido refere-se ao que Fischer (2002) dispõe como novo
paradigma da transformação, que corresponde ao fato de os esforços estarem
voltados para o aperfeiçoamento contínuo. Na Mirabela, observa-se que, para a
maioria das pessoas entrevistadas, o objetivo principal de terem ido trabalhar na
empresa baseia-se na oportunidade e no desafio percebido de melhoria
profissional e pessoal.

4.4.2 Estratégia

Sob a perspectiva da dimensão estratégia, foi possível identificar que, na
percepção dos entrevistados, as mudanças implementadas tinham como objetivo
adequar o ambiente interno às exigências do ambiente externo e visavam
recuperar a saúde financeira da empresa e a sua credibilidade no mercado, bem
como regularizar a produção. Conforme relatos nas entrevistas, caso não
houvesse as intervenções radicais implantadas no Plano de 100 dias, a empresa
correria sério risco de não honrar com seus compromissos, podendo chegar à
falência (Ent. Diretor).

De acordo com os gestores, a partir do Plano de 100 dias, foram criadas diretrizes
para o ano de 2010 e estabelecidos planos de ações que foram implantados.
Segundo relatos e material fornecido pela empresa, as três metas previstas para
o anos de 2010 foram atingidas: a) produção anual de 10.360 t de níquel contido;
b) redução de custos na ordem de R$ 76.800.000,00; c) taxa de frequência de
acidentes de 1,05/ mês.
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Para o ano de 2011, as diretrizes foram enunciadas em metas claras, aprovadas
pelos acionistas e divulgadas para todos os colaboradores, continuando o foco na
produção, custo e segurança (ANEXO A). Segundo os entrevistados (Ent. Staff;
Ent. Gerente), as diretrizes foram desdobradas até as metas individuais,
baseadas em premissas de meritocracia. Outro ponto mencionado como fator
impulsionador nessa dimensão foi que os orçamentos elaborados por cada área
foram aprovados e, por meio do Sistema de gestão à vista (ANEXO B), têm sido
realizados o acompanhamento e o controle das ações em andamento. Buscou-se,
assim, o envolvimento dos colaboradores e a sua conscientização sobre a
importância do seu papel no alcance dos resultados (Ent. Staff).

Como fator considerado restritivo nessa dimensão, a maioria dos entrevistados
(Ent. Gerentes; Grupos de Foco) citou o número de ações em andamento. De
acordo com dados fornecidos pela empresa, de maio de 2010 até 11/03/2011
foram desenvolvidos 165 planos, a partir de 2.636 ações, conforme demonstrado
no GRÁF. 3.

GRÁFICO 3 - Status de ações por diretoria

Fonte: Gerência de Projetos Estratégicos (2011).

Apesar dos entrevistados declararem que sabem da importância e da
necessidade dessas ações, no sentido de organizar a empresa, concordando com
elas, alertam que, se a quantidade de planos e projetos simultâneos perdurarem
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por muito tempo, podem levar ao desgaste dos colaboradores: “Está acelerado, é
muito projeto se sobrepondo, está exigindo muito da gente” (Ent. Gerente).

Analisando as informações sobre estratégia, concluiu-se que a forma como foi
desenvolvida na Mirabela, buscando-se o alinhamento entre ambiente externo e
interno, é coerente com a proposição de Pettigrew (2011). Segundo o autor, é o
alinhamento entre o cenário externo e interno que garantirá que as ações ocorram
de forma mais efetiva, gerando melhores resultados e justificando as ações a
serem tomadas, pois “o porquê da mudança deriva de uma análise do conteúdo
interno e externo [...]” (PETTIGREW, 2011, p. 147).

O desdobramento das diretrizes da empresa em metas e o acompanhamento e
controle das ações pelo sistema de gestão à vista permitiu o envolvimento de
todos os colaboradores, bem como construiu o sentimento de ownership nas
lideranças. Conforme ressaltado pelo Centre (2000), as transformações
organizacionais devem estar relacionadas diretamente com o processo decisório
e a identidade, ou seja, ao papel desempenhado pelos gestores como gestores
no processo de decisão e no seu envolvimento como atores no processo.
Observa-se que o fator restritivo citado pelos entrevistados – número excessivo
de ações em andamento – já fora salientado por Fischer (2000). Segundo a
autora, o aumento do volume de trabalho é uma das tendências que pode ocorrer
na fase de concepção, devido ao avanço do processo de transformação
organizacional, exigindo dos colaboradores intenso ritmo intenso de trabalho para
acompanhar projetos, reuniões, implantação, acompanhamento de ações, além
do dia-a-dia operacional. No intuito de minimizar a sobrecarga de trabalho de
alguns colaboradores, sugere-se a ampliação ou a recomposição de grupos
tarefa, bem como o acompanhamento das metas, tarefas e aferição de resultados
por um grupo de coordenação. Um dos pontos ressaltados pela autora quanto à
criação do grupo de coordenação e dos grupos-tarefa é a característica dos
mesmos de serem transversais, ou seja, percorrerem a estrutura da organização
transversalmente, o que permite rapidez nas decisões e um olhar para alcance de
resultados.
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4.4.3 Estrutura

A dimensão estrutura da Mirabela, tanto local quanto corporativa, foi redefinida
em maio de 2010 com a ajuda de uma consultoria externa, visando à adequação
da estratégia organizacional. No Brasil, foi criado um quadro de executivos de
nacionalidade apenas brasileira, composta de um diretor-presidente e quatro
diretores, responsáveis pelas áreas de operações, planejamento, suporte
administrativo e finanças. Já em nível corporativo, foi definido que o board deveria
ter no mínimo três diretores, com a responsabilidade pela criação de valor a longo
prazo para os acionistas.
Como fator impulsionador, a criação de duas diretorias distintas – a de
planejamento e a de operações – possibilitou rapidez nas decisões e clareza das
funções (Ent. Staff , Ent. Diretor; Ent. Consultor). Um Consultor afirmou que “o
fato de ter separado o operacional dos cabeças pensantes foi coerente,
possibilitando liberdade de comunicação e fácil acesso à diretoria, gerando
rapidez nas decisões”.

Outro ponto considerado positivo na dimensão estrutura foi a redistribuição dos
papeis e responsabilidade de diretores, gerentes e coordenadores – de 28
gerentes passou para 18 e de nove coordenadores para 38, “criando uma
estrutura mais enxuta e concentrada” (Ent. Diretor), conforme demonstrado no
GRÁF. 4. Do total de 37 gestores, a empresa passou a contar, após as novas
contratações e redistribuição dos cargos, com 56, porém com maior contingente
de coordenadores. Conforme declarou um Diretor: “antes, era muito cacique para
pouco índio”.
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GRÁFICO 4 – A gestão eficaz de distribuição dos administradores

Principais Atividades
A Gestão eficaz de distribuição dos Administradores
Depois

Antes

(18 gestores e 38 coordenadores)

(28 gestores e 9 coordenadores)

Gestores

Coordenadores
e Supervisores

Fonte: Gerência de Projetos Estratégicos (2011).

Com a alteração na estrutura, alguns colaboradores tiveram seus cargos
alterados de gerentes para coordenadores, no entanto, de acordo com um
Coordenador, que, inclusive, teve seu cargo alterado, a maioria não se ressentiu
com a mudança, devido às vantagens advindas. Essas mudanças contribuíram
para que os gestores se tornassem o ownership de seus processos, objetivo
definido por Luis Nepomuceno para esse processo de transformação da empresa.
Teve pessoas que não gostaram dessa mudança, pois mudou o nome
do cargo, achavam que gerente é melhor que coordenador. Mas a
maioria aprovou. Para mim, ficou tranquilo, pois aumentou meu salário,
minha autonomia e minhas responsabilidades. Hoje, eu tenho meu
orçamento e eu mesmo aprovo tudo. Desburocratizou, eu estou gerindo
meu orçamento. Como coordenador hoje, eu tenho mais autonomia e
responsabilidades do que antes como gerente (Ent. Coord.).

Apesar de ter sido mencionado como fator impulsionador a criação das quatro
diretorias e reformulação do board, foram salientados alguns pontos restritivos
dessa nova estrutura. As seis gerências gerais foram transformadas nas quatro
diretorias, que têm um espelho na estrutura australiana, ou seja, existe diretor na
unidade Brasil e na Austrália. Assim, de acordo com alguns entrevistados (Ent.
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Consultor), há duplicação de funções e responsabilidades que, além de onerarem
a empresa, dificultam o seu bom andamento.
A Mirabela tinha seis gerentes gerais que foram transformados em
diretores. Luis está certo em procurar fazer o crescimento da empresa,
porém a diretoria na Austrália está obsoleta. Para que é preciso uma
diretoria na Austrália, com apenas o Brasil funcionando? Aqui é uma
unidade de negócio! Quem realmente são os diretores? Os gerentes que
viraram diretores ou os caras na Austrália? Isso tem que ser
equacionado, tem de ser levado ao board e perguntar o que deve ser
feito (Ent. Consultor).
Passou a existir na Mirabela uma diretoria corporativa, mas também com
função gerencial. Misturou-se a função corporativa com função gerencial
local. É necessário separar corporativo do gerencial (Ent. Consultor).

Foi considerado fator restritivo na dimensão estrutura a criação do escritório em
Belo Horizonte. De acordo com um Gerente, o escritório em Belo Horizonte foi
criado para abrigar a diretoria financeira e “facilitar a vida dos diretores que
moram em BH” (Ent. Consultor). Segundo um Diretor, “não temos muitas pessoas
qualificadas que aceitam ir para Ipiaú, o escritório é uma forma de manter
pessoas competentes conosco, o pessoal que trabalha em mina é meio agreste”.

Os entrevistados Ent. Gerente e Ent. Consultor declararam:


O alto custo de manutenção de um escritório em outra cidade;



o fato de a diretoria permanecer um período em BH, longe da mina.
Conforme afirma um Consultor, “a diretoria administrativa e gerentes têm
que estar junto da mina, têm que estar 24 horas junto com a turma, têm de
ir para o mato. Ficar em BH com status de diretor, não dá!;



privilégios para quem trabalha em BH em relação a quem trabalha em
Ipiaú, na mina. “Meu receio é que o escritório em BH vire corte” (Ent.
Gerente);



necessidade de replicar informações e decisões tomadas em reuniões
ocorridas na mina para o escritório em BH, fato que acaba gerando
dificuldades relacionadas à perda de tempo e falhas na comunicação.
A Mirabela está localizada no estado da Bahia e com um escritório em
Belo Horizonte está deixando de gerar impostos para o estado baiano.
Politicamente e profissionalmente não é correto ter escritório em BH.
Além de que é uma despesa alta manter esse escritório. O sindicato de
lá é forte e vai jogar pesado (Ent. Consultor).
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Escritórios corporativos acabam que viram corte. Eles querem as coisas
para ontem e hoje, como se estivéssemos a serviço deles. Existe o
sentimento nós e eles. Isso o financeiro, não o Luis. Lá é só o financeiro,
o suprimentos e o fiscal estão aqui. As pessoas ligadas à diretoria
financeira que ficaram aqui estão abandonadas (Ent. Gerente).

Outro ponto considerado restritivo pelos entrevistados na dimensão estrutura
refere-se à ausência dos gestores na mina em Ipiaú, devido a morarem em Ilhéus
e terem privilégios de deslocamento no final de semana. De acordo com um
Consultor:
A montagem de um escritório corporativo em Belo Horizonte para abrigar
a diretoria financeira e o privilégio concedido aos gerentes de ir e vir da
mina para a cidade de Ilhéus, aos finais de semana, está errado. Isso
gera ausência dos responsáveis pela empresa na unidade de produção,
de sexta à segunda-feira, o que acarreta perdas significativas – a
unidade fica sem comando e isso gera “um vácuo de poder enorme.”

Na percepção dos entrevistados, também o perfil de algumas pessoas
contratadas tem gerado problemas. De acordo com o Consultor, alguns gestores
contratados com elevação do nível hierárquico demonstram imaturidade no
exercício do poder, apresentando comportamentos inadequados que não vêm
sendo corrigidos pela administração.

Dessa forma, os dados indicam iniciativas relacionadas à estruturação do
organograma da empresa, com alterações na descrição dos cargos e das funções
gerenciais, que, segundo Peters e Waterman (1983), compreendem o escopo da
dimensão estrutura. Concluiu-se também que a reformulação da estrutura, com a
finalidade de adequá-la à nova estratégia, buscou criar um sistema de autoridade
e responsabilidade que favorecesse o processo decisório, o que é enfatizado por
Motta (2000) como um dos princípios que regem a dimensão estrutura. De acordo
com Motta (2000), toda ação de poder é em parte condicionada pela estrutura que
delimita a ação do indivíduo. Assim, os problemas de duplicação da estrutura –
board x escritório central x mina – têm gerado dificuldades tanto operacionais
como em relação à distribuição de poder. O “vácuo de poder” citado pelo
consultor 2 pode, por um lado, favorecer o aparecimento de novos gestores ou
criar efeito contrário, com a paralisação das ações, devido à ausência do líder
formal. A ausência dos gestores na unidade de produção interfere e impacta o
fluxo decisório e as relações de poder no dia-a-dia, o que, de acordo com Tanure
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e Soares (2007), são variáveis a serem consideradas na dimensão estrutura. A
questão do poder também aparece na permissividade e no favorecimento a
alguns gestores da empresa, o que pode gerar distorção no cumprimento das
normas e a institucionalização de comportamentos discrepantes.

4.4.4 Processos

Em relação a essa dimensão, percebe-se que os processos e rotinas de trabalho
na Mirabela estão sendo estabelecidos, existindo a consciência da necessidade
de padronização, otimização e formalização das funções e tarefas. Até iniciar a
transformação, a empresa, apesar de ter uma operação simples, não tinha
processos

estabelecidos,

sendo

realizados

mediante

a

necessidade,

a

competência e o conhecimento do colaborador. A contratação de pessoas com
conhecimento técnico adequado permitiu o foco na profissionalização da gestão,
por meio de processos otimizados:
Os processos da empresa não são complexos, pois a operação é
simples, um só produto apenas dois clientes – a Votorantim no mercado
interno e a Norilsk, no externo. Fechamos contratos com essas duas
empresas até 2014, para vender 50% da produção para cada uma. A
gestão estava tão amadora que ficou fácil resolver. Fomos organizando
todo o processo, primeiro a planta, a mina, depois back office, área de
almoxarifado, de suprimento [...] (Ent Diretor-Presidente).
Como não existiam normas, as coisas eram feitas por necessidade ou
no “personograma”. Hoje, tem processo definido, tem normas (Ent.
Diretor).
Veio o Luis e começou a colocar as pessoas certas nos lugares certos.
Nada de novo, não descobrimos uma nova mina nem descobrimos novo
minério, estamos somente fazendo o que deve ser feito. O Luis trouxe as
pessoas certas, com conhecimento da área, que fizeram a diferença.
Apesar de serem pessoas de minério, adaptamos. Na realidade, existia
falta de gestão, o negócio estava solto, sem controle, não tinha processo
nenhum (Ent. Staff ).

Com o auxílio do INDG, os diferentes processos foram sendo implantados, o que
gerou melhorias operacionais e resultados nas áreas-chave da empresa,
conforme demonstrado no QUADRO 6.
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QUADRO 6 - Resultados obtidos a partir da padronização dos processos
Operação
Administração
Finanças
 Existência de
 Diminuição de custo e
 Rotinas e
procedimentos formais;
melhoria da qualidade
procedimentos críticos
da alimentação – 85%
implantados:
 melhorias na mistura
da
avaliação
em
boa
ou
(blend);
 estabelecimento de
muito boa;
padrões e diretrizes
 mapas de explosão
 alteração nos horários
seguros;
passaram de 4 horas
de serviços na área
para 20 minutos;
 transparência de
administrativa com
informações sobre os
 equipes motivadas;
redução
média
de
U$
valores da empresa;
 amostragem por
500
mil/ano
de
 equipe sênior
etiquetas de código de
despesas de
estruturada;
barra;
transportes;
 pagamentos com
 criação do controle de

implantação
de
controle
contratos ou ordem de
qualidade;
eletrônico
de
ponto
no
compra, devidamente
 pilhas de resíduos
portão
principal;
autorizados;
programadas;

implantação
de
 implantação do
 sistema modular
procedimentos
de
gerenciamento de fluxo
funcionando.
verificações de fraude e
de caixa;
procedimentos ilícitos.
 implementação de
regras de tesouraria e
de procedimentos de
controle interno.
Fonte – Área de gestão estratégica de projetos (2011).
De acordo com o QUADRO 6, as mudanças que ocorreram nas áreas de
operação, administração e finanças visavam ao estabelecimento de rotinas e
procedimentos básicos que culminaram em melhorias operacionais e implantação
de normas e padrões nos processos.

Um dos fatores considerados impulsionadores nessa dimensão, segundo os
entrevistados (Ent. Gerente, Ent. Staff, GF), foi a implantação do software
Datasul, no intuito de dar suporte aos processos e permitir acompanhamento
diário da operação e de todas as metas, não só pelos colaboradores, mas
também pelo presidente e pelo board. Isso gerou disseminação de informações
sobre a performance da Mirabela, possibilitando rapidez na tomada de decisão e
integração entre as áreas.

A rapidez na tomada de decisão e integração entre as áreas é também
impulsionada por reuniões realizadas diariamente, envolvendo planejamento,
mina, laboratório, manutenção e segurança no trabalho. As mesmas são
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realizadas diariamente às 10:00 horas, variando o tempo de duração de acordo
com o tema e possuindo como fórum um assunto ou problema. Quem necessita
de algum dado ligado à área do outro tem a liberdade de ir à reunião, expor seus
motivos e solicitações e alinhar soluções, independentemente do seu nível
hierárquico. As decisões tomadas são imediatamente aplicadas, com a
participação das diferentes áreas envolvidas (GF).

Durante o acompanhamento de uma dessas reuniões pela autora desta
dissertação, verificou-se que o grupo era composto de membros de vários níveis
hierárquicos que opinavam livremente em relação ao tema do dia, em função do
seu conhecimento. Essas reuniões têm permitido agilidade nas decisões da área
operacional,

favorecendo

o

trabalho

em

equipe

e

a

valorização

dos

colaboradores.

Apesar do avanço na padronização dos processos, existem procedimentos que
ainda necessitam ser adequados e implantados, tais como controle de custos,
processos da área administrativa e procedimentos relacionados ao fluxo de
comunicação entre a unidade de produção em Ipiaú e a área jurídica e financeira
em Belo Horizonte. Conforme apurado nas entrevistas (Ent. Diretor; Ent.
Consultor; Ent. Coord.), uma das grandes dificuldades enfrentadas relaciona-se
principalmente à área de suprimentos. Além dos processos ainda não estarem
bem definidos, de existir uma herança de compra de equipamentos inadequados
e de problemas de capacitação do gestor da área, “existem parados no setor
alguns equipamentos que custam milhões, impactando diretamente no caixa da
empresa” (Ent. Consultor).

Também foi identificado como fator restritivo certa resistência na implantação e
padronização dos processos. Como anteriormente não existiam padrões Mirabela,
cada um fazia de acordo com a sua experiência e bagagem, adquiridas nas
empresas nas quais tinham trabalhado. Na medida em que os processos foram
sendo padronizados, a resistência manifestou-se em questionamentos do tipo:
“Eu sempre fiz assim”, “Na Vale era assim [...]” (Ent. Coord.) e no não
cumprimento das normas.
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A análise dos dados permitiu concluir que ocorreram alterações e reestruturação
da dimensão processos, ligadas principalmente à especialização de funções e ao
desenho dos processos produtivos que, segundo Motta (2000), relacionam-se a
perspectiva tecnológica do processo de mudança.
Considerando a variável de análise “recursos materiais e intelectuais para
desempenho da função”, concluiu-se que a contratação de pessoas com
conhecimento técnico adequado possibilitou a otimização dos processos, o que,
na visão de Motta (2000), corresponde às mudanças necessárias relacionadas à
racionalidade do processo produtivo e ao aumento da eficiência e da qualidade.

Constatou-se que houve também preocupação em estabelecer as prioridades e
causas, ratificando o que Waterman (1989) nomeou na estrutura dos 7-C de
causa e comprometimento, ou seja, o diretor-presidente identificou os pontoschave para melhoria e estabeleceu as prioridades de ação: “Fomos organizando
todo o processo, primeiro a planta, a mina, depois back office, área de
almoxarifado, de suprimento [...]”.

Alguns aspectos da dimensão processo que ainda merecem atenção, como a
questão da competência técnica na área de suprimentos e da resistência à
padronização, estão relacionados à dimensão pessoa, o que ratifica a
interdependência do modelo, conforme preconizado por Tanure e Soares (2007).

4.4.5 Pessoas

Considerando a dimensão pessoas na análise da transformação da Mirabela,
observou-se que os impactos das mudanças na dimensão processos repercutiram
de forma intensa nessa dimensão, primeiramente devido ao conflito vivenciado na
transição entre implantação e operação, conforme relatado na sessão contexto
interno e, posteriormente, durante o Plano de 100 dias, com a demissão de quase
10% do seu contingente de colaboradores concentrados no quadro gerencial área de Desenvolvimento Humano Organizacional (MMB, 2011). Apesar de
traumáticas, as mudanças foram consideradas necessárias:
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No começo foi difícil, turn over grande, muita gente saiu. Mandava um
gerente-chave embora e assim era cascateado. Como existia um clima
de camaradagem entre os colaboradores, em um primeiro momento,
chocou, víamos muita gente chorando. Mas foi feito tudo com muito
cuidado. Quem ficou sabe disso. Estamos em outro momento. O modelo
atual salvou a empresa. As mudanças foram necessárias (Ent.
Consultor).
O primeiro passo da reestruturação foi adequar a equipe de
colaboradores. Tinha de trazer gente com expertise necessária para
enfrentar, junto comigo, essa situação. Comecei a atrair pessoas do
mercado, trazendo gente para me ajudar a transformar esta empresa.
Tive o cuidado de não só trazer gente do mercado, mas também
valorizar a prata da casa, por exemplo, promovi o gerente de processos
a diretor de planejamento (Ent. Diretor-Presidente).

O clima pós-mudanças radicais passou a ser percebido como muito bom e a
relação entre as pessoas considerada positiva: “Hoje eu voltei a ter prazer em vir
trabalhar na Mirabela” (GF); “O clima hoje é muito bom, o melhor que já vi em 17
anos de carreira. As pessoas aqui estão fazendo a diferença” (Ent. Coord.).

A forma como ocorreram as mudanças, bem como a sua comunicação, lideradas
pelo diretor-presidente, tanto no contexto externo como no interno, deu
credibilidade ao processo, conforme declarações:
O Luis vai para o auditório e conversa com todo mundo, de igual para
igual. Ele informa como a empresa está, fala sobre a produção, as
metas, as decisões, etc. A gente fica sabendo o que está acontecendo.
E ele responde todas as nossas dúvidas, sem enrolar, é muito aberto e
direto (GF).

Detectou-se também que o corpo de colaboradores da Mirabela foi sendo
renovado, na medida em que eram contratados novos executivos com
conhecimento técnico e boas práticas de gestão. O novo gestor montava sua
equipe, trazendo outras pessoas alinhadas às suas práticas e sua forma de
trabalho, o que contribuiu para a melhoria do clima organizacional, dos processos
operacionais e dos resultados.
As pessoas estão motivadas, os antigos gestores não tinham práticas
boas, não motivavam, não davam exemplos, não faziam acontecer, não
reconheciam ninguém. E isso hoje acontece. O Luis é um cara tranquilo
e estimula tratar bem as pessoas. Sendo assim, trouxemos pessoas
boas e alinhadas com essa filosofia. O salário hoje é competitivo,
fizemos isso para trazer o pessoal para cá (Ent. Diretor).
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Outro fator considerado impulsionador nessa dimensão refere-se ao incentivo
dado aos estudos e ao desenvolvimento da mão-de-obra local (Ent. Diretor, Ent.
Gerente):


Trabalho de conscientização junto às entidades públicas e educacionais
visando ao incentivo à implantação do ensino fundamental, no intuito de
minimizar a baixa escolaridade da região;



parceria junto ao Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), visando à profissionalização das
pessoas da região, por meio de cursos técnicos;



criação da escolinha de operador de caminhão para os funcionários.

A atuação da Mirabela, por meio dessas ações, contribuiu para que as pessoas,
tanto da empresa quanto da região, percebessem a valorização que a Mirabela dá
a essa dimensão.

Alguns entrevistados relataram que a Mirabela preocupa-se não somente com a
produção, mas também com a família dos colaboradores e a manutenção dos
valores preconizados pelo presidente, de transparência e respeito com os
funcionários:
O que a Mirabela está fazendo para manter as pessoas aqui acho que
está indo bem: plano de salário muito bom, tentar colocar as esposas no
mercado de trabalho, continuar a gestão transparente, meritocracia:
quem merece, recebe. Ela está no caminho certo (Ent. Gerente).

A criação da Gerência de Desenvolvimento Humano e Organizacional em agosto
de 2010 foi também considerado fator impulsionador na dimensão pessoas. Como
ações já alcançadas pelo setor a partir da estruturação da área, foram citados,
durante a entrevista, pelo Gerente:


Implantação de regras e procedimentos para recrutamento e seleção;



implantação do plano de benefícios e do código de ética da empresa;



adequação do banco de horas extras;



desenvolvimento de curso em equipamentos de minas para 40 operadores;



monitoramento das escalas de trabalho;



visitas de assistência social;
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inclusão de pessoas com necessidades especiais, em conformidade com a
lei.

A partir do trabalhado desenvolvido entre a gerente do Desenvolvimento Humano
Organizacional (DHO) e o Staff, orientados pelo INDG, as metas de produção
estão sendo desdobradas até o nível individual, estando em estudo a implantação
da meritocracia e a remuneração variável (Ent. Gerente, Ent. Staff ).

Segundo declarações, o DHO vem atendendo às expectativas:
O que a Mirabela está fazendo – plano de salário, de benefícios,
procurar reter o profissional – está muito bom. Estou vendo tanto o
esforço do Luis como do DHO para fazer com que o pessoal fique aqui e
se sinta bem. Acho que está indo bem. A Mirabela está fazendo da
melhor forma possível (Ent. Gerente).

Um dos motivos principais, citados nas entrevistas, que levaram os profissionais a
irem trabalhar na Mirabela foi o desafio de começar uma nova empresa.
“Construir uma empresa do zero, está tudo novo, foi isso que me motivou” (Ent.
Diretor); “A abertura de uma nova mina é um desafio que me trouxe para cá”
(GF); “Aqui vou ter a chance de colocar em prática tudo que aprendi em anos de
carreira” (Ent. Diretor).
Vim para cá porque estava em um momento na Votorantim que me
sentia limitada, estava na fronteira com a Bolívia, tentei alguns caminhos
na empresa e não tive retorno. Nessa época o pessoal me chamou. Era
o que estava buscando: desafio e autonomia (Ent. Gerente).

Ocorreu também um up grade na carreira de alguns profissionais, pois para a
ocupação de cargos-chave foi oferecida uma posição superior àquela ocupada na
empresa de origem. No intuito de buscar pessoas competentes para a empresa,
foram utilizados recursos estratégicos relacionados não só à up grade na carreira,
mas também vinculados a vantagens oferecidas e criadas para recrutar e manter
profissionais em determinados cargos. De acordo com um Consultor, foram
oferecidos salários atrativos, cargos superiores ao exercido nas empresas de
origem, montagem de um escritório corporativo em Belo Horizonte para abrigar a
diretoria financeira e a possibilidade de ir e vir da mina para a cidade de origem
todo final de semana.
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Como fator impulsionador foi destacado o fato de que estar na Mirabela é
sinônimo de ser reconhecido como pessoa e profissional, considerando o up
grade na carreira e o exercício de cargos de gestão: “Se estivéssemos em outra
empresa, o tempo que levaria para chegarmos a gerente iria demorar, devido à
falta de oportunidade. Aqui não, fomos valorizados” (GF).

No entanto, apesar do up grade na carreira ser visto pela maioria dos
entrevistados como um fator impulsionador (Ent. Diretor; Ent. Gerente, GF),
alguns entrevistados percebem como sendo restritivo, devido à falta de
conhecimento

e

ao

comportamento

inadequado

para

assumir

as

responsabilidades inerentes à nova função (Ent. Consultor; Ent. Staff ).

Foi relatado que alguns gestores demonstram imaturidade no exercício do poder,
apresentando comportamentos inadequados, que não vêm sendo corrigidos pela
alta administração, por receio de perder o bom profissional técnico contratado.
O XXXX (nome retirado para preservar o sigilo) é uma pessoa muito
inteligente, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), mas não usa cinto de segurança na mina, porque na empresa
anterior onde trabalhou não usava. E ninguém fala nada! O XXXX,
saindo de uma festa, bateu o carro da empresa,. E ficou por isso
mesmo! Não concordo com esses privilégios, meu receio é que se
tornem exemplos e que estes perdurem (Ent. Gerente).

Outro ponto retratado como restritivo na dimensão pessoas pelos entrevistados
(Ent. Diretor; Ent. Gerentes) refere-se à dificuldade de contratação de mão-deobra, principalmente a especializada em níquel, devido à região ser de cultura
agrária, com baixa escolaridade e a problemas relacionado a drogas.
A cidade tem duas refinarias de crack, tivemos um acidente aqui, onde
um rapaz cortou o dedo depois de fumar crack. Além dos problemas
relacionadas a drogas e à baixa escolaridade das pessoas da região,
ainda temos um agravante na contratação que é a cultura externa de
brigas entre os prefeitos das cidades de Itagibá e Ipiaú que querem que
contratemos as pessoas indicadas por eles (Ent. Gerente).

Não obstante a dificuldade em contratar pessoas qualificadas tecnicamente na
região, “a empresa é obrigada pelo International Mineralogical Association (IMA),
devido aos condicionantes ambientais, a investir em mão-de-obra local, pois 70%
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do quadro devem ser da região” (Ent. Coord.), o que torna estratégico o
investimento na formação e no cuidado com a mão-de-obra local.
Contratamos a Contexto para sensibilizar as pessoas sobre as drogas,
inclusive já encaminhamos para tratamento alguns funcionários.
Estamos sensibilizando os prefeitos sobre a escolaridade e a
capacitação. Criamos a escolinha para operadores e fizemos parceria
com Sesi e Sebrae para cursos técnicos (Ent. Gerente).

Em relação também à gestão da equipe de colaboradores, foi indicado como fator
dificultador o fato de os salários estarem sob o controle da área de DHO. De
acordo com um Gerente , esse processo consiste em uma herança da época de
transição, quando existiam privilégios para as contratações: Visando sanar tais
práticas, a administração dos salários ficou centralizada no DHO. Porém, essa
centralização, bem como o fato dos gestores não terem autonomia para discutir
faixa salarial com seus contratados, consiste em uma discrepância relacionada à
política de ownership, estimulada pelo diretor-presidente. “Se eu sou o xxxxx
(cargo retirado para preservar o sigilo) da empresa e não posso ter acesso aos
valores dos salários, isso significa que não confiam em mim” (Ent. XXXXX).

Partindo da proposição de Tanure e Soares (2007) de que as pessoas são
consideradas o cerne do processo de transformação, os depoimentos colhidos
nas entrevistas endossam a premissa das autoras de que todo processo de
transformação se apoia nos indivíduos. Essa é uma das premissas do diretorpresidente ao buscar contratar pessoas competentes para ajudá-lo no processo
de transformação. Suas atitudes de valorizar as pessoas a partir da escuta, do
compartilhamento

de

informações

e

do

tratamento

respeitoso,

independentemente do nível hierárquico, consistiram em fator preponderante para
propiciar um clima organizacional adequado, ressaltado por Motta (2000) como o
equilíbrio entre as formas e os graus de contribuição e retribuição.

Dessa forma, é possível concluir, também, que a motivação e satisfação citadas
pelos entrevistados em trabalhar na empresa após o período de mudanças
radicais ratifica o que Motta (2000) considera como um dos objetivos da mudança,
que é o alcance da satisfação e da harmonia ao ambiente de trabalho a partir de
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realização e progresso pessoal. E isso pode levar ao desenvolvimento do
comprometimento das pessoas com a organização.

Considerando a variável identificação com a organização, apurou-se, com base
no relato das entrevistas, que os mesmos buscaram na Mirabela alcançar seus
desejos de superação profissional e pessoal a partir dos desafios citados em
“abrir uma empresa nova” (Ent. Diretor-Presidente); e “oportunidade em implantar
tudo que sei” (Ent. Diretor). Isso endossa o que Centre (2000) propõe sobre a
identidade ser representada pelas produções simbólicas dos indivíduos sobre a
empresa.
Fischer (2002, p. 154) afirma que uma “transformação organizacional só se
efetiva com as pessoas, para as pessoas e a partir do envolvimento e do
comprometimento das pessoas”. Verificou-se, na Mirabela, que a valorização das
pessoas e o seu envolvimento com as mudanças constituíram-se em uma das
bases para a implantação das mudanças na dimensão pessoas, com o
consequente impacto nas demais dimensões.

4.4.6 Cultura

Considerando a dimensão cultura, percebe-se que não existem ainda rituais,
símbolos e práticas compartilhadas associadas como sendo cultura Mirabela. No
entanto, conforme ressaltado pelo Diretor, existem premissas, tal como um lugar
onde se tem prazer de trabalhar, que irão se fortalecer e se consolidar como
cultura da empresa.

Apesar de não existir uma cultura Mirabela, a empresa já possui alguns valores
que despontam como norteadores da ação dos gestores e colaboradores, tais
como transparência, honestidade e segurança (Ent. Gerente; GF). A postura de
Luis Nepomuceno está sendo percebida pelos entrevistados como norteadora da
cultura Mirabela:
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Tudo aqui, quando pensamos em Mirabela, pensamos em Nepomuceno,
a cultura Mirabela é ele (GF ).
A Mirabela está iniciando com o Luis uma cultura de respeito às
pessoas, de transparência, honestidade. Espero que mantenham essa
cultura, saber quem é quem, que a gente faz parte da história da
empresa (GF).

Como fator impulsionador, alguns entrevistados do GF reconheceram que “a
Mirabela é um local onde todo mundo quer trabalhar, pois aqui somos
reconhecidos”. Essa é uma das premissas ressaltadas pelo diretor-presidente na
sua entrevista “Construir uma empresa na qual se tenha prazer de trabalhar”.
Assim, apesar de a empresa ainda não ter uma cultura própria, o ambiente já
traduz essa proposição:
Ainda não temos cultura Mirabela, existem muitos modelos, mas ainda
não temos nossa cara. A cara que queremos ter é o nível de satisfação
em trabalhar aqui, pois existe reconhecimento, respeito e flexibilidade.
Tenho autonomia para criar (Ent. Gerente).
Temos hoje uma mistura de cultura e ainda não temos a nossa definida.
Esse é hoje o nosso maior desafio, nosso maior gargalo e dificuldade:
estruturar a nossa cultura Mirabela (GF).
A cultura Mirabela tem uma semente bem plantada, ela tem alicerce,
está sendo construída, valorizamos uma cultura de segurança, o
sentimento de dono e um ambiente de harmonia (GF).

Conforme registrado nas entrevistas (Ent. Diretor, Gerente, GF), apesar de não
existir uma cultura Mirabela, existem traços de uma cultura em formação:


Valorização e reconhecimento das pessoas;



respeito para com as pessoas;



reconhecimento e autonomia para criar;



sentimento de dono;



cultura de segurança;

O fator considerado restritivo nessa dimensão consiste no fato de que, além da
Mirabela ainda não apresentar uma cultura definida e própria, para a maioria dos
entrevistados (Ent. Diretor; Ent. Staff; GF) há uma mistura de várias subculturas
convivendo juntas, advindas da união de colaboradores que foram contratados de
várias empresas possuidoras de culturas consideradas fortes, tais como CSN,
Vale, Votorantim.
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A Mirabela é um misto de pessoas seniores reunidas, que vieram de
culturas fortes e que querem impor a sua. Aqui hoje é cultura Vale,
Votorantim, CSN. A diversidade é saudável, mas ao mesmo tempo ruim,
pois traz conflitos – cada um acha que está trazendo o melhor da
empresa que veio. As coisas nunca se encaixam da forma como
funcionava lá, tem que adaptar (GF ).

Alguns entrevistados demonstraram preocupação com gastos considerados
desnecessários (Ent. Consultor), tais como escritório montado em Belo Horizonte
para abrigar a diretoria financeira; viagens constantes a Ilhéus e Belo Horizonte,
onde moram diretores e alguns gerentes; casa de hóspedes montada em Ipiaú
para receber visitantes. De acordo com um Consultor, apesar do caixa da
empresa estar bem equacionado, não se justificam despesas supérfluas,
correndo-se o risco de fazer parte da cultura da Mirabela: “Será que a cultura
perdulária do passado irá se perpetuar?”.

Sendo assim, a Mirabela ainda não possui definidos seus valores ou suas
suposições básicas compartilhadas, de acordo com Schein (2009). A empresa
ainda não tem uma cultura própria, o que, segundo Motta (2000) e Tanure e
Soares (2007), corresponde ao seu modo de ser, com seus valores, rituais e
símbolos compartilhados.

Quanto à formação da sua cultura, verificou-se que as crenças e valores do
principal dirigente estão sendo confirmados e reforçados pelos colaboradores da
Mirabela, sendo de fundamental importância na construção da sua cultura
organizacional, conforme preconiza Schein (2009).

4.4.7 Liderança

A respeito da dimensão liderança, o diretor-presidente iniciou o processo de
transformação da Mirabela, sendo o seu primeiro passo reunir uma equipe de
gestores para auxiliá-lo no processo: “Tive de trazer gente com expertise
necessária, líderes, para enfrentarem junto comigo a situação em que a Mirabela
se encontrava, me ajudando a transformar essa empresa” (Ent. DiretorPresidente). Os executivos que Nepomuceno trouxe para assessorá-lo, assim
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como os que foram promovidos após a sua chegada, demonstram estar alinhados
às suas diretrizes, reforçando o seu papel de líder. Assim, ele conseguiu reunir
pessoas com competências diversas, em prol de um objetivo – recuperar a
Mirabela. “Apesar de sermos completamente diferentes e virmos de empresas
diferentes, nós nos completamos, somos uma equipe forte” (Ent. Diretor).

De acordo com a maioria dos entrevistados (Ent. Consultor; Ent. Diretor; Ent.
Gerente, Grupos de Foco) o papel aglutinador exercido por Luis Nepomuceno,
bem como sua postura de ética, transparência e seriedade, foi crucial para o
processo de transformação. Ele foi o mentor e propulsor do processo, que teve
como visão “tornar a Mirabela uma empresa de classe mundial”. Procurou
envolver e buscar o comprometimento de todos os colaboradores em prol dessa
visão.
O Luis conseguiu unir todos em torno de um objetivo comum. Ele é
visionário, sabe aonde quer levar a Mirabela. O cara é um líder,
extremamente ético, sério, joga aberto, liderança pelo exemplo. É um
formador de equipe, confia, delega e cobra resultados. Ele nos dá
autonomia e respeita a todos (Ent. Diretor).
A gente confia nele, eu só tive melhorias depois da sua chegada. Tudo o
que o Luis fala ele cumpre. Ele manda e-mail motivacional, agradece,
parabeniza, incentiva, estimula. Ele é um ser humano como a gente,
pega na nossa mão, come a nossa comida, fala de futebol, pergunta
sobre nossa família. A Mirabela é o Luis (GF).

A equipe de diretores e assessores, durante os primeiros meses, teve de
trabalhar em tempo integral para reestruturar a empresa. Como todos eram de
fora da cidade, também dividiram a moradia durante esse período. Essa imersão
levou a uma forte integração entre eles, o que facilitou o processo decisório e a
comunicação. A equipe, a exemplo do Luis Nepomuceno, é aberta a todos os
níveis da empresa (Ent. Staff ). Assim, a facilidade de acesso aos diretores gera
velocidade na tomada de decisão e liberdade no processo de comunicação:
“Tenho facilidade para chegar ao Presidente e discutir assuntos visando à tomada
de decisão rápida” (Ent. Staff ).

Após o período crítico de reestruturação, com a criação do escritório em Belo
Horizonte e a transferência de moradia de vários gerentes para Ilhéus, observouse um “vácuo de poder” na mina, em Ipiaú, devido à ausência constante dos
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diretores e dos gerentes nos finais de semana: “Os diretores ficam lá no máximo
três dias ou nem vão. Eles preferem o conforto de BH” (Ent. Consultor ). Como a
mina fica sem comando por dois a três dias, o poder vem sendo assumido pelos
gerentes que têm apresentado resultados operacionais adequados, mas
comportamentos inadequados. Assim, ainda como fator restritivo, verificou-se que
esses gerentes, por terem alto grau de conhecimento técnico e alcançarem bons
resultados, estão adquirindo poder, gozando de benefícios extras e “tornando
assim seus superiores e a Mirabela refém dos seus talentos” (Ent. Gerente).
Conforme

já

relatado

anteriormente,

esses

gerentes

têm

apresentado

comportamentos inadequados, não cumprindo normas e/ou se colocando em
situações de risco, mas não são punidos, em função dos resultados operacionais
que apresentam. Essa permissividade pode colocar em risco um dos valores da
empresa – a segurança.

Outro fator citado nas entrevistas como restritivo relaciona-se à competência dos
diretores, pois, conforme citado anteriormente, alguns assumiram funções acima
da experiência adquirida até então. “Alguns diretores nunca exerceram esses
cargos antes, tenho dúvidas sobre a capacidade técnica dos mesmos para
tocarem todas as áreas designadas a eles” (Ent. Consultor).

Pode-se concluir que, apesar dos ganhos advindos da captação de uma equipe
comprometida com a transformação e da redistribuição de poder, uma das
premissas na dimensão liderança em processos de transformação - que seria,
segundo Fischer (2002), a capacitação dos gestores tornando-os aptos para
exercerem o papel de gestores - necessita de ajustes.

Como preconizam Tanure e Soares (2007), o corpo gestor influencia a conduta
dos demais membros da organização, delineando comportamentos. Assim, a
ausência de gestão por consequências, com a punição de posturas inadequadas,
leva ao risco da formalização da cultura da impunidade, contrária aos valores que
estão em construção na Mirabela.

Por outro lado, ressalta-se a liderança do diretor-presidente que, por meio de uma
gestão participativa, estimulou, envolveu e obteve o comprometimento dos
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colaboradores no processo de transformação. Comprova-se a perspectiva de
Tanure e Soares (2007) sobre a importância dos líderes no processo de
transformação, principalmente do seu dirigente maior, e a de Fischer (2002) sobre
um processo de transformação se efetivar por meio do envolvimento e
comprometimento das pessoas.

No tocante ao papel do líder na condução do processo, a postura de Luis
Nepomuceno ratifica o que os autores do Strategor (CENTRE, 2000) mencionam
sobre ser o gestor o responsável em impulsionar as ações estratégicas,
viabilizando as ideias, sentimentos e ambições dos indivíduos, transformando-os
em ações, que por sua vez alteram o status quo organizacional.

Finalizando, os resultados obtidos por meio da realização das entrevistas, dos
grupos focais e da análise dos documentos internos da empresa demonstraram
que o processo de transformação organizacional na Mirabela Mineração do Brasil
ocorrido no período de abril 2010 a abril de 2011, na visão dos executivos,
gestores e líderes, evidencia alterações em todas as dimensões organizacionais.
Isso confirma o conceito de transformação quanto a alterações simultâneas em
toda a empresa. O marco inicial da transformação organizacional da Mirabela foi a
contratação do diretor-presidente que, como mentor do processo, inicia sua
gestão com a implantação de uma mudança radical na empresa, o chamado
Plano de 100 dias, que deu o norte e a base para as demais mudanças a serem
implantadas em toda a organização. O processo compreendeu uma série de
mudanças ocorridas simultaneamente em todas as dimensões organizacionais,
analisadas sob a perspectiva dos fatores impulsionadores e restritivos, conforme
apresentado no QUADRO 7:
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QUADRO 7 - Síntese da análise das dimensões

Fator Impulsionador

Fator Restritivo
Visão de futuro

- Postura do diretor-presidente na mobilização das
sinergias internas
- Mobilização das pessoas em torno de um futuro
melhor para a empresa

- Ausência de visão de futuro definida e
compartilhada
- Indefinição referente ao futuro da Mirabela, o
que gera insegurança em relação ao futuro
da empresa e também dos seus gestores
Estratégia

- Plano de 100 dias
- Quantidade de ações e projetos em
- Diretrizes estabelecidas, metas claras e planos de
andamento
ações implantados em 2011
- Envolvimento,comprometimento de colaboradores
Estrutura
- Redefinição da estrutura, alinhando-a com a - Duplicidade da diretoria - diretores Brasil e na
estratégia
Austrália
- Criação de duas diretorias distintas e reformulação - Criação de escritório em BH
do board
- Ausência de líderes na unidade de produção.
- Redistribuição de papéis/responsabilidade de líder - Gestores com privilégios
Processos
- Processos estão sendo estabelecidos e - Ainda existem processos que necessitam ser
padronizados em todas as dimensões da empresa
implantados
- Auxílio do INDG
- Resistência na implantação dos processos
- Implantação do software Datasul
- Reuniões diárias de alinhamento de processos
diários
Pessoas
- Processo de comunicação e compartilhamento de - Políticas de contratação e manutenção dos
informações
gestores na empresa
- Envolvimento das pessoas com o processo de - Dificuldade de contratação de mão-de-obra
transformação
local
- Atitudes de respeito/valorização dos colaboradores - Estímulo à política de ownership versus
- Contratação de pessoas c/ conhecimento técnico
salários sob controle do DHO
- Up grade na carreira
- Incentivo dado aos estudos e ao desenvolvimento
da mão-de-obra local
- Clima organizacional
- Pessoas motivadas, envolvidas e comprometidas
com a organização
Cultura
- Existência de valores norteadores da cultura: - Ausência de cultura Mirabela
transparência, segurança, rapidez, trabalho em - Presença de subculturas fortes sem gestão
equipe, confiança, reconhecimento e valorização
das pessoas
- Cultura da Mirabela se pauta no diretor-presidente
Liderança
- Papel aglutinador e a personalidade do diretor- -Vácuo de poder devido à ausência líderes na
presidente como propulsor e mentor do processo unidade de operação
de transformação
- Gestores inexperientes no cargo assumido
- Fácil acesso aos gestores
Fonte: Elaborado pela autora.
INDG: Instituto de Desenvolvimento Gerencial; DHO: Desenvolvimento Humano Organizacional.
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Concluindo, verificaram-se alterações em todas as dimensões organizacionais,
salientando-se como fatores propulsores o papel do diretor-presidente na
condução da transformação organizacional na Mirabela. Em torno de seus ideais,
de suas posturas e atitudes, foi construído o esforço de recuperação da empresa.
As dimensões visão de futuro, estrutura e cultura ainda necessitam de mais
atenção, de modo a darem sustentação à transformação em curso. É necessária
a definição do board quanto à continuidade da empresa; dessa definição depende
a reestruturação da estrutura organizacional da empresa. Se a decisão for pela
continuidade da empresa, tem-se que equacionar a duplicidade de comando
board x mina x escritório BH, bem como a melhor capacitação do corpo diretivo
da empresa. Nesse sentido, tem-se de investir na construção da cultura Mirabela.
Se, por outro lado, a decisão for pela venda, tem-se de investir na maximização
dos processos operacionais e financeiros da empresa. O panorama dos fatores
impulsionadores e restritivos possibilita, portanto, uma análise diagnóstica do
processo de transformação em curso na Mirabela.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo proposto nesta dissertação teve como objetivo analisar o tema
transformação organizacional, fenômeno cada dia mais presente nas empresas, o
que estimula a curiosidade acadêmica na busca de mais compreensão sobre os
processos em curso, bem como a busca por um arcabouço teórico para
robustecer as atividades dos profissionais e executivos nas empresas.

A literatura pertinente ao tema revela a intensificação das alterações nos cenários
sociais, econômicos e tecnológicos, o que contribuiu para ampliar o escopo do
conceito de mudança, antes visto como a busca da estabilidade para um novo
olhar, baseado em premissas de transformação e desenvolvimento contínuo.
Neste sentido, o conceito torna-se mais abrangente, pois envolve modificações no
ambiente interno da empresa no intuito de adequá-la ao contexto externo no qual
está inserida. Sob essa perspectiva, a transformação organizacional possui
caráter multidimensional, focando alterações em todos os eixos da empresa:
visão de futuro, estratégia, estrutura, processos, pessoas, liderança e cultura.

A partir dessas premissas, o presente estudo buscou analisar o fenômeno sob a
junção de dois olhares: o primeiro, considerando a adequação do contexto interno
ao cenário externo; e o segundo, caracterizando as mudanças propriamente ditas
nas sete dimensões.

O olhar que buscou contrapor o ambiente externo às características da
organização foi endossado pelos estudos de Pettigrew (1985; 2011) que, a partir
de uma abordagem mais contextualista, considera como premissa em um
processo de mudança a interação entre o contexto, o conteúdo e o processo, ou
seja, “o por que mudar”, respondido por meio da análise contextual do ambiente
externo e interno; “o que mudar”, analisado por meio do direcionamento
estratégico e do conteúdo da mudança; e do “como mudar”, vinculado a reflexões
sobre a forma como o processo está sendo implantado e se o mesmo é adequado
às características da organização.
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Já o olhar relacionado à percepção das mudanças propriamente ditas foi
embasado nos estudos de Motta (2000) e Tanure e Soares (2007), que
consideram as alterações ocorridas simultaneamente nas respectivas dimensões
organizacionais alvo deste estudo.

Tendo-se como referência o modelo proposto, realizou-se um estudo de caso na
Mirabela Mineração do Brasil, empresa de mineração de níquel, que possui ações
listadas na bolsa de Sidney (Austrália) e de Toronto (Canadá) e que iniciou suas
atividades no Brasil em 04 de dezembro de 2009.

Os resultados indicam que o processo ocorrido na Mirabela espelha o conceito de
transformação organizacional de Fischer (2002) e Tanure e Soares (2007), pois
as alterações ocorridas na empresa atingiram simultaneamente todas as
dimensões organizacionais, com caráter multidimensional. Concluiu-se que foi
atingido o objetivo geral da presente pesquisa - identificar a percepção dos
gestores sobre o processo de transformação organizacional ocorrido na Mirabela
Mineração do Brasil.

Como primeiro objetivo específico, buscou-se caracterizar o contexto externo e
interno da Mirabela. Constatou-se, por meio da percepção dos entrevistados, que
o processo de transformação sofreu influências de variáveis externas e internas à
empresa. As principais variáveis externas traduzem-se nas dificuldades e na falta
de credibilidade financeira junto aos bancos, clientes e fornecedores, baixa nas
ações e descrédito por parte de acionistas e do mercado consumidor de níquel,
haja vista que a empresa não entregava o produto com a qualidade e a
quantidade vendida aos seus dois clientes: a Votorantim Metais e a Norislk Nickel
na Finlândia.

Os fatores internos que motivaram a transformação organizacional, na percepção
dos entrevistados, foram vários, entre os quais se destacaram a rotatividade dos
dirigentes da empresa, clima organizacional tenso, falta de controle nos
processos, disputa pelo poder, produtos não compatíveis com o esperado em
termos de qualidade e quantidade, necessidade de geração de caixa de curto
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prazo com o restabelecimento da produção de níquel planejada e qualificação e
contratação de colaboradores em todos os níveis hierárquicos.

Pelo estudo realizado, constatou-se que a presente pesquisa teve seu primeiro
objetivo específico alcançado. Por meio da caracterização da história da Mirabela,
percebeu-se a relevância que o contexto interno e o externo tiveram como fatores
propulsores da transformação organizacional. A partir do conhecimento dos dados
do cenário interno e conhecendo o que o mercado externo exigia, o recémcontratado diretor-presidente, Luis Carlos Nepomuceno, assumiu o desafio de
iniciar o processo de transformação.

O segundo objetivo específico teve o intuito de caracterizar o processo de
transformação da Mirabela, segundo as dimensões visão de futuro, estratégia,
estrutura, processos, pessoas, cultura e liderança. E o terceiro e o quarto
objetivos específicos relacionam-se aos fatores percebidos pelos gestores da
organização como impulsionadores e restritivos, respectivamente, em cada
dimensão analisada.

A respeito da análise da dimensão visão de futuro, para a maioria dos
entrevistados, incluindo o diretor-presidente, o futuro da Mirabela é incerto,
permanecendo desconhecida a real intenção dos acionistas – se a venda da
empresa quando forem atingidos níveis mais positivos no mercado de ações; ou a
continuidade da operação, saindo da posição de uma mineração Junior. Essa
indefinição relacionada à visão de futuro da organização gera nos executivos e
colaboradores insegurança referente ao próprio futuro na empresa. Por outro
lado, está se desenvolvendo uma visão, capitaneada pelo diretor-presidente, de
“construir uma empresa na qual se tenha prazer de trabalhar”, o que vem
fortalecendo o clima organizacional da empresa.

Detectou-se que as diretrizes 2010 e 2011 foram aprovadas, anunciadas por meio
de metas claras e desdobradas ao nível individual, com premissas de
meritocracia, o que estimulou o envolvimento e o comprometimento dos membros
da Mirabela. Entretanto, essas diretrizes não substituem a definição da estratégia
da empresa, não estando clara na percepção dos gestores qual é a estratégia da
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Mirabela. Na medida em que não se tem uma visão de futuro ou mesmo a certeza
da continuidade da empresa, sua estratégia fica comprometida.

Como a visão de futuro e a estratégia não estão claras, existe um gap na
dimensão estrutura: coexistem duas diretorias para apenas uma unidade de
negócio, uma no Brasil e outra na Austrália, o que gera custos, duplicação de
processos e dificuldades de tomada de decisões estratégicas. Focando a
estrutura no Brasil, o desenho e a reestruturação organizacional foram
considerados adequados pelos entrevistados, objetivando cumprir as diretrizes e
metas e possibilitando rapidez e compartilhamento nas decisões.

Em relação aos processos, apesar de os entrevistados referirem as mudanças
ocorridas, ressaltando a transição do informal para o formal, pontuaram que ainda
não percebem uma gestão integrada dos processos, necessitando de
padronização em alguns procedimentos. A implantação do sistema Datasul
poderá contribuir para a padronização dos processos.

Foi possível verificar que na Mirabela a dimensão pessoas é valorizada a partir de
uma gestão transparente, plano de salário e benefícios atrativos, estímulo ao
estudo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Essas práticas fazem parte
da estratégia da empresa para captar e reter bons profissionais, pois uma das
dificuldades relatadas pelos entrevistados é a contratação de mão-de-obra
especializada em níquel em todos os níveis hierárquicos. Frente a essa
dificuldade, a empresa está se tornando refém dos “talentos técnicos” - gestores
que alcançam bons resultados devido à boa performance técnica e gerencial, mas
que apresentam comportamentos inadequados. Como há um “vácuo de poder”,
ou seja, ausência do corpo diretivo na mina durante dois ou três dias, esses
gestores estão assumindo o poder, o que pode prejudicar a construção da cultura
Mirabela em curso.

Observou-se que não existe na Mirabela hoje uma cultura própria; existem
diversas subculturas, oriundas das empresas das quais os colaboradores foram
contratados, que não estão sendo gerenciadas. Alguns valores como segurança,
sentimento de dono, respeito, valorização e reconhecimento pelas pessoas
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começam a despontar como norteadores da cultura da empresa, mas ainda
precisam ser fortalecidos e compartilhados por todos. Na percepção dos
entrevistados, a cultura Mirabela está em formação, sendo fortemente vinculada à
figura de Luis Nepomuceno.

Apreendem-se respeito, admiração e confiança na liderança do diretor-presidente,
identificado como mentor do processo de transformação. A frase “a Mirabela é o
Luis” é recorrente entre diversos entrevistados. A partir da postura do diretorpresidente, a liderança está sendo pelo exemplo. Observou-se que ainda é
necessário capacitar as lideranças da empresa, pois a maioria dos gestores
assumiu cargo hierárquico superior ao que ocupavam nas empresas anteriores,
revelando ainda imaturidade para o exercício da função.

A partir dessas análises e para fins de sistematização, é possível destacar três
dimensões nesse processo de transformação na Mirabela que culminam em
pontos de atenção: a) a indefinição relacionada à visão de futuro e estratégia; b) a
dimensão estrutura vinculada ao alcance das diretrizes e com duplicação de
papeis; c) a ausência da cultura Mirabela.

Portanto, tendo como referência os resultados desta pesquisa, a empresa poderá
nortear suas ações futuras visando à continuidade do processo de transformação.
As informações e análises resultantes deste estudo proporcionarão aos gestores
da Mirabela reflexão e avaliação sobre as ações adotadas, bem como
embasamento para ações futuras. A presente pesquisa também permitiu o
registro e a análise das transformações organizacionais ocorridas na Mirabela nas
diversas dimensões, contribuindo, assim, para perpetuar um importante momento
histórico da empresa. Dessa forma, atende-se, assim, a um dos objetivos de um
mestrado profissional.

O estudo realizado permitiu verificar a aplicabilidade do modelo criado, com base
em Pettigrew (1985; 2011) e Tanure e Soares (2007). No intuito de responder aos
questionamentos do modelo de Pettigrew (1985; 2011), o modelo proposto de
Tanure e Soares (2007) deu forma sistematizada às indagações propostas do
“como mudar”. O primeiro passo “por que mudar” permitiu a visão de elementos
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importantes do contexto externo no qual a empresa está inserida, como cenário
econômico e negócios, bem como do interno, relacionados a recursos,
capacidades de produção e sua formação histórica. O segundo passo “o que
mudar” possibilitou a análise do conteúdo da mudança, considerando as sete
dimensões do modelo de Tanure e Soares (2007) para a análise do processo de
transformação. O terceiro passo “como mudar” possibilitou listar os fatores
impulsionadores e restritivos do processo de transformação organizacional.
Assim, o modelo foi robusto, permitindo a coleta e a análise dos dados do estudo
de caso proposto. Tal resultado contribui para a academia na medida em que traz
novos olhares ao tema transformação organizacional.

Em relação às limitações deste trabalho, pode-se citar o fato de ter sido realizado
em uma única empresa e num determinado espaço de tempo. Sendo assim,
sugere-se a continuidade da pesquisa para averiguar as possibilidades de novas
investigações em outro período de tempo, bem como verificar e analisar os
pontos de atenção que foram detectados neste estudo. Seria interessante
também que se abrangessem mais organizações do setor de mineração, de
capital estrangeiro e que passaram por processo de mudança radical, seguido de
transformação, com o objetivo de possibilitar comparações e fornecer dados e
resultados mais robustos, tanto empírica quanto academicamente.

Outras questões relevantes percebidas e que se sugere para novos estudos
referem-se a um estudo comparativo entre a percepção dos acionistas e a dos
gestores. Percebeu-se que a pesquisa, tendo permanecido no universo da
organização em si, nos gestores envolvidos na operação propriamente dita, não
contemplou

a

percepção

dos

acionistas

em

relação

ao

processo

de

transformação.

Sugere-se também estudo do papel do líder na condução do processo de
transformação. Um dos pontos relevantes advindos desta pesquisa relaciona-se
ao perfil do mentor e propulsor do processo de transformação, Luis Carlos
Nepomuceno. Ao longo desta investigação, apurou-se que a sua forma de ser e
agir foi crucial para o alcance do sucesso no processo, fomentando a confiança
das pessoas em suas ações e no seu caráter. Sendo assim, estudos que
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abordem o que leva os indivíduos de uma organização a confiarem em seu
dirigente e, por consequência, a se comprometerem com ele em prol da
organização, podem revelar novos dados e novos olhares sobre o tema
transformação organizacional.
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APÊNDICE E ANEXOS
Apêndice A - Roteiro de entrevista individual (gestores)

Identificação pessoal:
- Nome:
- Idade:
- Cargo:
- Unidade:
- A quem se reporta:
- Nº de subordinados diretos:
- Tempo de casa:
- Tempo no cargo:
- Formação:
- Trajetória e por que veio trabalhar na empresa:
História da empresa
1. Como surgiu a empresa, seu processo de construção.
2. Como aconteceu o processo de mudança na empresa?
3. Como era a empresa antes e depois da contratação do atual presidente, em
termos de:
- Visão de futuro – quais as perspectivas da empresa; aonde ela quer
chegar? Pontos fortes e fracos percebidos em relação ao alcance da visão
de futuro?
- Estratégia – o rumo e os caminhos escolhidos para realizar os objetivos de
negócio: missão, definição de metas, diferencial competitivo. Pontos fortes
e fracos da estratégia.
- Estrutura – como a empresa está organizada, como os recursos são
distribuídos, como é o fluxo decisório/processo decisórios; as relações
hierárquicas e de poder da empresa; pontos fortes e fracos da estrutura.
- Processos – quais são os grandes processos de trabalho; como estão
estruturados esses processos; tecnologia, burocracia, procedimentos,
integração e impacto interáreas, foco em resultado. Pontos fortes e fracos
dos processos.
- Pessoas – como percebemos as pessoas na organização hoje?
(comprometimento, motivação, capacitação, visão sistêmica, visão de
futuro, espírito de cooperação, aspectos éticos, empreendedorismo/autoria,
flexibilidade, espírito de abertura). Pontos fortes e fracos na gestão de
pessoas.
- Lideranças – qual o perfil de liderança? Estão preparadas para enfrentar os
desafios? Como lidam com as equipes? Pontos fortes e fracos da liderança
da organização
- Cultura - o jeito de ser da empresa, rituais e símbolos, modelos mentais?
Pontos fortes e fracos da cultura.
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Apêndice B – Autorização Mirabela
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Anexo A
DIRETRIZES ANUAIS DO PRESIDENTE - 2011
PRINCÍPIOS
Desafios diversos nos foram apresentados em 2010, mas a tendência positiva de resultados
obtidos nos últimos quatro meses – com recordes em indicadores de diversos níveis, a produção
de Níquel contido crescente, a meta do Plano de 100 dias sendo superada – mostra-nos que
ações sustentáveis têm sido implantadas, dando-nos subsídio para sermos ainda melhores em
2011.
O início da exportação de concentrado para Norilsk, alinhada com o aumento da capacidade
produtiva a ser gerada pelo projeto 7.2, MTPA nos colocam metas ainda mais desafiadoras de
aumento de produção. Ações voltadas para este objetivo devem continuar a serem tratadas com
máxima prioridade.
É preciso desenvolver uma cultura de redução de custos e de segurança do trabalho, preparando
assim a Mirabela para ser uma das líderes no seu segmento de mercado.
Finalmente, acredito que temos uma boa oportunidade de melhorarmos continuamente o nosso
resultado através da otimização de recursos internos e da melhoria do gerenciamento dos
mesmos.
Conto com a colaboração de todos vocês para alcançarmos as metas prioritárias de nossa
empresa.
DIRETRIZES, SOB A FORMA DE ENUNCIADOS DE METAS
1. Alcançar produção de 16,6 mil toneladas de Níquel contido até dez/2011;
2. Obter o desempenho financeiro em 2011 dos indicadores a seguir:
2.1. Obter o custo médio acumulado da mina de R$ 4,62 por tonelada de material
movimentado (minério + estéril), até dez/2011;
2.2. Obter o custo médio acumulado de R$ 19,01 por tonelada de minério processado até
dez/2011;
2.3. Cumprir o orçamento de despesas administrativas, no valor de R$ 43 milhões, até
dez/2011;
3. Obter 100% do Indicador de Desempenho de Segurança em dez/2011, conforme a seguir:
3.1. Atingir em dez/2011, a Taxa de Frequência de Acidentes, Com Perda de Tempo
(CPT), acumulada dos últimos 12 meses, empregados próprios + contratados fixos, menor
ou igual a 1,05;
3.2. Atingir em dez/2011, a Taxa de Frequência de Acidentes, Sem Perda de Tempo
(SPT), empregados próprios + contratados fixos, menor ou igual a 7,67;
3.3. Atingir, no mínimo 70 %, de Conformidade na Auditoria do Programa ZAP, até
dez/2011.
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
É necessário ainda que cada Diretoria desdobre as suas Metas e estabeleça seus Objetivos
Pessoais prioritários para acompanhá-los, além de estabelecer planos de ação para alcançá-los.
Luis Carlos Nepomuceno
Diretor-Presidente – Mirabela Mineração do Brasil
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Anexo B

A gestão à vista corporativa está disponível em 12 diferentes áreas e as
individuais sobre as mesas de 50 gestores, do presidente ao coordenador, com o
propósito de aumentar o comprometimento com os resultados, disponibilizar o
desempenho da empresa para todos os colaboradores e fazê-los entender o
importante papel de cada um no processo de gestão.
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