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Resumo 

 
Esta dissertação aborda o tema mudança transformacional entendida como uma 
jornada complexa, confusa e paradoxal, adotando uma perspectiva mais crítica e 

reflexiva para sua compreensão. O estudo teve como base a junção das abordagens 
teóricas de Pettigrew (2009) e Badham (2013). O primeiro sugere três dimensões da 
mudança estratégica - contexto, conteúdo e processo. E o segundo discute a gestão 
para a mudança, à luz do Framework 5M - mapear, usar máscaras, mobilizar, 

manter-se atento e mirar. Buscou-se analisar a mudança, a partir da implantação da 
governança corporativa em cooperativas de crédito, em função de determinação do 

Banco Central. Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar como está 
ocorrendo a mudança transformacional na Cooperativa de Crédito Alfa a partir da 
implantação da governança corporativa. Para isso, foi realizado estudo de caso 

descritivo, de caráter qualitativo nesta cooperativa que é associada à rede Sicoob. 
Para coleta de dados foi realizada a pesquisa documental e entrevistas 
semiestruturadas com os diretores, gestores e funcionários, em um total de 17 

participantes. O método da análise de conteúdo foi empregado para análise dos 
dados, utilizando-se o software NVivo 11.0. Os resultados revelaram que a 

implantação da governança corporativa impulsionou várias mudanças na 

Cooperativa Alfa, levando à profissionalização da gestão. Outros fatores, como 
pressões competitivas do mercado e a visão do presidente foram também 
destacados como propulsores do processo. Estão ocorrendo alterações na 

estratégia, na estrutura, nos processos, na tecnologia e na cultura, caracterizando-se 
assim a mudança transformacional. Destaca-se a mobilização de recursos para que 
as mudanças ocorram, tendo em vista os investimentos que estão sendo feitos, o 

comprometimento e a motivação dos funcionários. No entanto, algumas questões 
precisam ser revistas, principalmente em relação à avaliação, reflexão e promoção 
de feedbacks para criação de efetivos espaços de aprendizagem. Conclui-se que a 

pesquisa atingiu o objetivo proposto, trazendo um olhar mais crítico, reflexivo e 
inovador sobre a gestão para a mudança, entendida não como um processo linear, 
planejado e racional, mas sim como uma jornada, complexa, caótica e que acontece 

na medida em que a própria mudança ocorre.  
 
 

Palavras-chave: Mudança transformacional. Mudança organizacional. Gestão para a 
mudança. Governança corporativa. Cooperativas de crédito. 
 

 



 

Abstract 

 

This dissertation addresses the theme transformational change understood as a 
complex, confusing and paradoxal journey, adopting a more critical and reflective 

perspective for its comprehension. The study was based on Pettigrew (2009) and 
Badham (2013) theoretical approaches. The first suggests the strategical change 
three dimensions - context, content and process. And the second discusses the 

change management, in the light of Framework 5M - mapping, using masks, 
mobilizing, keep watching and aiming. We sought to analyze the change from the 
implementation of the corporate governance in credit cooperatives, as a result of the 

Banco Central determination. Therefore, this research has had as general objective 
to identify how the transformational change is occurring in the Cooperativa de Crédito 
Alfa from the implementation of the corporate governance. Therefore, a qualitative 

descriptive case study was carried out in this cooperative that is associated to the 
Sicoob network. For data collection, a documentary research and semi structured 
interviews were carried out with the directors, managers and employees, in a total of   

17 participants. The content analysis method was used for data analysis, using the 
software NVivo 11.0. The results showed that the implementation of the corporate 
governance propelled several changes in the Cooperativa Alfa, leading to the 

management professionalization. Other factors, such as the market competitive 
pressures and the president´s vision were also highlighted as the process drivers. 
Changes are occurring in the strategy, in the structure, in the procedures, in the 

technology and in the culture, thus characterizing the transformational change. This 
highlights the resources mobilization so as the changes may occur, in view of the 
investments being made, the commitment and the employee’s motivation. However, 

some questions need review, mainly concerning the evaluation, reflection and 
promotion of feedbacks for creation of effective learning spaces. The conclusion is 
that the research has attained the proposed objective, with a more critical, reflective 

and innovative sight over the change management, understood not as a linear, 
planned and rational process, but actually as a complex, chaotic journey that 
happens while the change itself occurs. 

 
 
Keywords: Organizational change. Transformational change. Management for 

change. Corporative governance. Credit cooperatives. 
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1 Introdução  

 

Diante de um cenário cada vez mais dinâmico, flexível e competitivo, mudar torna-se 

questão de sobrevivência para as organizações (Motta, 2001; Wood, 2009). 

Modificações tecnológicas, sociais, econômicas e políticas estabeleceram uma 

reconfiguração do ambiente empresarial, levando as organizações a assumirem 

postura mais proativa em relação à mudança (Fischer, 2002; Wood, 2009).  

 

Embora seja um tema muito debatido tanto na academia quanto no âmbito 

empresarial, mudança organizacional, por ser um tema complexo, ainda é cercada 

de contradições, refletindo dificuldade em seu entendimento (Lima & Bressan, 2003; 

Motta, 2001). Com a crescente preocupação com o tema, inúmeras pesquisas foram 

desenvolvidas para a construção de uma base teórica que norteasse a prática da 

mudança. Entretanto, o que se percebe é ainda haver defasagem entre a teoria e a 

prática (Wood, 2009). 

 

Alguns autores definem mudança organizacional como qualquer alteração dos 

componentes organizacionais: estrutura, estratégia, tecnologia, pessoas e/ou 

política, baseadas em demandas internas e/ou externas à organização (Lima & 

Bressan, 2003; Bressan, 2001; Wood, 2009). No entanto, mudança organizacional 

diferencia-se de transformação organizacional. Enquanto a primeira refere-se a 

modificações em algum componente organizacional, a segunda diz respeito a 

alterações mais profundas e abrangentes que ocorrem simultaneamente em 

diversas dimensões da organização (Tanure & Soares, 2007; Fischer, 2002). Já a 

mudança transformacional caracteriza-se por ser contínua, mais profunda e 

abrangente, rompendo padrões e promovendo a reconfiguração da organização 

(Fischer, 2002; Guedes, 2015; Lima & Bressan, 2003, Pettigrew, 2009). 

 

As mudanças organizacionais podem ser reativas, quando ocorrem para atender a 

uma demanda do ambiente, e voluntárias, quando acontecem de forma antecipada e 

planejada, baseada em alguma expectativa (Wood, 2009). Há também três 

situações que podem potencializar o desencadeamento de um processo de 

mudança/transformação organizacional: crises e problemas, novas oportunidades, e 

novas diretrizes internas ou externas como, por exemplo, a adequação a novas leis 
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(Herzog, 1991). Além disso, processos de fusões e aquisições e mudança de 

presidente na empresa também podem contribuir significativamente para irromper 

este processo (Tanure & Soares, 2007).  

 

Surgem, principalmente nas últimas décadas, diversos modelos para a condução do 

processo de mudança. Muitos se apresentam como fórmulas prescritivas que 

prometem soluções simples e genéricas para mudar (Motta, 2001). No entanto, 

Badham (2013) contesta esses modelos, argumentando que a mudança 

organizacional constitui um desafio complexo e caótico que envolve medos, 

incertezas e ambiguidades. Nesse sentido, modelos racionais e prescritivos, que 

trazem técnicas para a condução desse processo tornam-se limitados. O autor 

sugere uma concepção mais reflexiva, contestadora e pragmática da gestão para a 

mudança, em contrapartida ao tradicional gerenciamento controlado em n etapas da 

mudança (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014). Neste contexto, Badham 

(2013) propõe, com bastante cautela, um framework denominado 5M, visando 

fornecer orientações e reflexões por meio da identificação dos principais desafios do 

processo de mudança, entendidos como mapear, usar máscaras, mirar, manter-se 

atento e mobilizar (tradução para Map, Mask, Mirrow, Mindful and Mobilize – 5M). 

 

Partindo dessas ideias e entendendo a mudança como uma jornada desafiadora que 

requer a prática de influenciar pessoas, adota-se para esta dissertação o conceito de 

mudança transformacional como um processo complexo, confuso e paradoxal que 

envolve toda a organização, em um esforço de inspirar e mobilizar pessoas para o 

alcance de um objetivo comum (Badham, 2013). 

 

Reconhecendo a complexidade do ambiente, a velocidade com que ocorrem as 

mudanças e os crescentes desafios enfrentados pelas organizações (Bruno-Faria, 

2003; Lima & Bressan, 2003), propõe-se um estudo sobre o processo de mudança 

transformacional em uma cooperativa de crédito, gerado a partir da implantação da 

governança corporativa. 

 

A governança corporativa pode ser definida como uma estrutura de gestão, 

composta por mecanismos que norteiam a tomada de decisão, com a finalidade de 

maximizar o valor do negócio em longo prazo e de minimizar os conflitos de 
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interesse inerentes a qualquer organização (Silveira, 2010). O sistema de 

governança visa promover a profissionalização da gestão e o aprimoramento do 

processo decisório, além de propiciar mais transparência e aumentar a confiança 

entre os envolvidos (Rossetti & Andrade, 2011; Silveira, 2010). 

 

As cooperativas de crédito são consideradas instituições financeiras de acordo com 

a Lei 4.595 de 1964, e, portanto, atuam no Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

concorrendo com grandes bancos e demais instituições financeiras. Caracterizadas 

pela ajuda mútua, por meio da cooperação, as cooperativas de crédito 

desempenham importante papel no desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades onde atuam, tornando-se componente relevante do tecido empresarial 

e financeiro (IBGC, 2015b; Silva & Sabaini, 2015). Nesse sentido, visando fortalecer 

o segmento, desde 2003 há uma significativa evolução nas normas que 

regulamentam o cooperativismo de crédito no Brasil (Ventura, Fontes & Soares 

2009).  

 

A concorrência exacerbada do mercado financeiro e a expansão do segmento 

cooperativo nos últimos anos têm resultado na necessidade de adoção de estruturas 

mais complexas, bem como mais conhecimento e competência daqueles que atuam 

na gestão das cooperativas de crédito (Silva & Sabaini, 2015). Partindo do 

pressuposto de que o bom desempenho do sistema financeiro, tal como das 

cooperativas de crédito, está atrelado a um efetivo sistema de governança 

corporativa, o Banco Central do Brasil (Bacen, 2014) desenvolveu o projeto 

“Governança Cooperativa: diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da 

governança em cooperativas de crédito”. Esse projeto foi realizado entre 2006 e 

2009 e reaplicado entre 2013 e 2014, fornecendo instruções para boas práticas de 

governança nas cooperativas de crédito, com adesão voluntária, e influenciando 

significativamente a evolução da gestão no setor (Bacen, 2014; Ventura et al., 2009). 

 

A governança em cooperativas de crédito ganhou destaque principalmente na última 

década, com a Resolução n° 3.859 do Conselho Monetário Nacional (CMN), 

aprovada em 27/05/2010, que contemplou um capítulo específico sobre governança 

corporativa (Silva & Sabaini, 2015). Essa resolução representou um marco 

importante para a consolidação da governança corporativa nas cooperativas de 
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crédito, que até então não tinham um padrão detalhado a ser adotado (Silva & 

Sabaini, 2015). A aderência à nova estrutura, pelas cooperativas de crédito, se deu 

conforme a resolução, a partir da primeira eleição para administradores realizada de 

2012 em diante ou antes, a critério da assembleia (CMN, 2010). Em 2015, com a 

resolução n° 4.434 do CMN, mais um passo é dado rumo a ampliação das 

exigências dos padrões de governança nas cooperativas de crédito, ao determinar a 

segregação completa entre os membros do Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva, para as cooperativas plenas e clássicas, com ativos médios nos últimos 

três exercícios iguais ou superiores a R$ 50 milhões (CMN, 2015). Essa adesão 

implica alterações na estrutura organizacional e possivelmente em outros 

componentes organizacionais, como estratégia, processos, pessoas e cultura. 

 

Buscando compreender e analisar o processo de mudança transformacional em 

cooperativas de crédito, pretende-se, com esta pesquisa, responder a seguinte 

pergunta: como está ocorrendo a mudança transformacional a partir da implantação 

da governança corporativa, em cooperativas de crédito? 

 

A Cooperativa de Crédito Alfa é um locus privilegiado para responder essa questão, 

uma vez que, para adequar-se à legislação, no dia 1° de julho de 2015, aderiu à 

estrutura de governança corporativa que implicou em várias mudanças. A Alfa é uma 

cooperativa de crédito de livre admissão associada a rede Sicoob. Fundada 

em 1997 por 20 empresários, atualmente possui mais de 7.000 cooperados, cerca 

de 110 funcionários e dispõe de sete pontos de atendimento (Alfa, 2015a; Alfa, 

2015b).  

 

Desde a implantação da governança corporativa, a cooperativa vem passando por 

intensas mudanças. Entre elas, pode-se destacar a implantação de novos cargos e 

setores, reestruturação de processos, aquisição de novas tecnologias e sistemas, 

reformulação do planejamento estratégico, alteração da forma de avaliação do 

desempenho dos funcionários, adesão a novos projetos e remodelagem da cultura 

organizacional (Alfa, 2016a), o que caracteriza a mudança em curso. 

 

Nesse contexto, esta dissertação tem como objetivo geral identificar como está 

ocorrendo a mudança transformacional na Cooperativa de Crédito Alfa, a partir da 
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implantação da governança corporativa. Para atingir este objetivo, propõem-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Descrever a estrutura de governança corporativa da Cooperativa Alfa; 

b) caracterizar a mudança transformacional em curso na Cooperativa Alfa ; 

c) caracterizar a gestão para a mudança na Cooperativa Alfa. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado estudo de caso de caráter 

descritivo e qualitativo. A coleta de dados foi realizada por meio de análise 

documental e de entrevistas semiestruturadas com os diretores, gerentes e 

funcionários da Cooperativa Alfa. Para a análise dos dados, foi empregada a técnica 

de análise de conteúdo, utilizando-se o software NVivo 11.0. 

 

Processos de mudança malconduzidos têm provocado resultados desastrosos em 

muitas empresas. Assim, os bem-sucedidos têm levado muitas organizações ao 

sucesso (Kotter, 2013). Estudos realizados pela McKinsey & Company revelam que 

70% dos processos de mudança organizacional colocados em prática tendem a 

fracassar (Hamel & Zanini, 2014; Keller & Aiken, 2009). Esses resultados ressaltam 

a importância de se entender a teoria para a aplicação prática, uma vez que o 

pensamento teórico tem a capacidade de explicar a realidade, o que leva ao 

aprimoramento da prática (Motta, 2001). Nesse sentido, este trabalho contribui para 

o conhecimento científico sobre a mudança e, consequentemente, sobre a sua 

aplicação prática, uma vez que utiliza uma abordagem que reconhece a 

complexidade e a natureza caótica da mudança nas organizações (Badham & 

Cançado, 2014; Badham, Cançado & Darief, 2015). 

 

Além da mudança transformacional, o trabalho também contempla a governança 

corporativa, que na visão de Tricker (2000) é um tema de destaque no século XXI no 

âmbito da gestão. O tema governança tem sido amplamente debatido, tanto na 

academia, quanto no contexto empresarial, tornando-se questão-chave para a 

administração nas organizações (Rossetti & Andrade, 2011; Tricker, 2000). Dessa 

forma, o presente estudo pode contribuir ao discutir as mudanças decorrentes da 

implantação da governança corporativa. Traz ainda uma importante contribuição ao 
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focar a análise da mudança em uma cooperativa de crédito, que possui 

especificidades em sua administração. 

 

Em busca realizada na base de dados da plataforma Scientific Periodicals Eletronic 

Library (Spell), foram encontrados 148 artigos com a palavra-chave “mudança 

organizacional”, no período de 1970 a 2015. Nesse mesmo período, identificaram-se 

334 publicações que continham a palavra-chave “governança corporativa”. Esses 

resultados demonstram haver muitos estudos em ambos os assuntos. No entanto, 

ao aplicar simultaneamente as palavras-chave “mudança organizacional” e 

“governança corporativa”, o resultado foi de apenas uma publicação, o que confirma 

haver poucos estudos que abordem as duas temáticas, demonstrando a relevância 

desta pesquisa. 

 

A mesma busca foi realizada no Spell utilizando-se a palavra cooperativa de crédito, 

tendo retornado somente sete artigos, sendo que um deles refere-se à mudança. 

Este estudo foi realizado na Alfa, que é uma cooperativa de crédito associada ao 

Sicoob, rede que se destaca como maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, 

com mais de 2,4 mil pontos de atendimento e mais de 3 milhões de associados 

(http://www.sicoob.com.br/o-sicoob). A escolha dessa unidade de análise se deu 

pelo interesse da autora, que é colaboradora da empresa, em entender a mudança 

que vem ocorrendo na cooperativa, bem como em verificar como seus gestores e 

colegas de trabalho percebem essas mudanças, geradas a partir da implantação da 

governança corporativa. 

 

Além disso, este trabalho complementa estudos realizados e em andamento no 

projeto de pesquisa “Mudança Organizacional em Empresas Brasileiras”, 

coordenado pela orientadora desta dissertação, Professora Dra. Vera L. Cançado, 

conforme Apêndice A. Ademais, atende aos requisitos do mestrado profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 

  

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro corresponde a esta 

introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 

a sua justificativa. O segundo capítulo, referencial teórico, abrange os principais 

conceitos, tipos e modelos de mudança organizacional, com destaque para o 
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modelo de gerenciamento para a mudança, proposto por Badham (2013). Discutem-

se ainda as principais teorias de governança corporativa e sua aplicação em 

cooperativas de crédito. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia, com a 

caracterização da pesquisa, o quadro de referências, a descrição da unidade de 

análise e observação e a técnica de coleta e de análise de dados. O capítulo 4 

apresenta e discute os resultados da pesquisa realizada. No quinto e último capítulo 

são feitas as considerações finais. Seguem-se as referências e os apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo divide-se em duas seções e contempla a teoria que dará sustentação à 

pesquisa. A primeira seção explora o tema mudança organizacional, a partir de uma 

contextualização do tema, dos principais conceitos, tipos e modelos e também 

aborda a gestão “da” mudança e uma nova perspectiva de gestão “para” a mudança, 

enfatizando o framework 5M de Badham. A segunda seção trata da governança 

corporativa e de sua aplicação em cooperativas de crédito.  

 

2.1 Mudança organizacional 

 

As organizações do século XIX caracterizavam-se por suas tecnologias muitos 

simples, mercados limitados, pouca competitividade e ambientes estáveis (Chandler 

& Daems, 1980). Até então, mudar significava fazer pequenos ajustes, apenas 

modificações incrementais de forma sutil, com o máximo cuidado para não 

desestabilizar o desempenho organizacional. Mudanças mais abrangentes e 

profundas deveriam ser evitadas, pois eram consideradas geradoras de conflitos e 

ameaçavam a estabilidade da organização. Sendo assim, as mudanças 

organizacionais, nessa época, eram encaradas como um “mal necessário” (Fischer, 

2002). 

 

Entretanto, a partir da década de 1970, esse cenário foi alterado pelas grandes 

mudanças tecnológicas, socioeconômicas, culturais e políticas. As organizações 

tornaram-se mais complexas, os mercados altamente competitivos, dinâmicos e 

flexíveis (Fischer, 2002; Motta, 2001; Wood, 2009). Com isso, mudar deixou de ser 

uma escolha e passou a ser sinônimo de sobrevivência para as organizações (Deal 

& Kennedy, 1982; Motta, 2001; Wood, 2009). 

 

Contudo, Grey (2004) contesta as ideias de que o mundo vivia um momento 

histórico de mudanças sem precedentes e afirma que não há razões para que se 

pensasse que o presente é um tempo de grandes mudanças em relação ao 

passado. Também o passado viveu grandes mudanças e, para os da época, sem 

precedentes, como o colapso do Império Romano, as grandes navegações e a 

colonização das Américas, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a 
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Revolução Industrial e as guerras mundiais. O autor faz uma severa crítica à 

mudança como premissa para as organizações e a ser tida como sinônimo de sua 

sobrevivência. Grey (2004) argumenta que o tema tornou-se um “fetiche” para 

estudiosos e para aqueles que lidam com a prática empresarial. 

 

Por outro lado, Handy (1990) considera que as mudanças de hoje, em termos de 

seus reflexos nas organizações, diferem-se das mudanças do passado, pois no 

passado predominava um padrão de continuidade. Em períodos de ambientes mais 

estáveis, as organizações realizam pequenos ajustes, pontuados por algumas 

transformações mais drásticas (Tushman & Romanelli, 1985). Todavia, as 

organizações têm se deparado com ambientes cada vez mais dinâmicos e instáveis 

(Wood, 2009), que provocam a diminuição do tempo entre essas pequenas 

mudanças e a transformação organizacional (Luhmann, 1984). Já nos dias de hoje, 

as mudanças são descontínuas e exigem nova postura mental. Na visão de Souza 

Silva, Cheaz e Calderón (2001), as alterações que estão ocorrendo na estrutura 

social são tão profundas que sugerem não uma época de mudanças, mas sim uma 

mudança de época. Motta (2001, p. XIV) salienta que a mudança organizacional “é 

fundamental para o êxito organizacional” e que é preciso estar preparado para ela. 

Nesse sentido, são crescentes a necessidade e o interesse de estudiosos, 

empresários e consultores em compreenderem esse fenômeno (Lima & Bressan, 

2003; Motta, 2011). 

 

Diante das grandes transformações ocorridas a partir da década de 1970, a 

concepção de que as mudanças deveriam ser apenas incrementais e pontuais, 

sustentadas pelo paradigma da estabilidade, cederam espaço ao paradigma da 

transformação organizacional, no qual tais mudanças passaram a ser vistas como 

mais abrangentes, atingindo simultaneamente vários processos e setores da 

organização. Esse paradigma vê a mudança como um aperfeiçoamento contínuo e 

atribui ao gestor o papel de facilitador, que dissemina as informações e os 

conhecimentos e gerencia o processo (Fischer, 2002; Guedes, 2015). 

 

As mudanças agora podem ser vistas não como ameaças, mas como oportunidades 

(Beer, 2010). Essa nova concepção leva as organizações a adotarem postura mais 

proativa em relação à mudança (Wood, 2009), isto é, levam-nas à necessidade de 
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analisar continuamente as alterações do seu ambiente e de agirem antecipadamente 

a elas (Hall, 2004; Moorhead & Griffin, 2001).  

 

Essas alterações no ambiente interno e externo das organizações, como a 

competitividade e a inovação, por exemplo, forçam-nas a mudarem constantemente, 

levando os gestores à busca da melhoria contínua (Child & Kieser, 1981). Com isso, 

as mudanças intencionais ou planejadas tornam-se uma crescente preocupação, 

principalmente dos gestores (Moorhead & Griffin, 2001; Pettigrew, 2009; Robbins, 

2000). Nessa perspectiva, destaca-se a importância dessas mudanças estarem cada 

vez mais alinhadas com a estratégia da organização, uma vez que é o 

direcionamento estratégico que irá determinar o “por que mudar”, “o que mudar” e “o 

como mudar” (Fischer, 2002; Moorhead & Griffin, 2001; Pettigrew, 2009).  

 

Por outro lado, a busca excessiva por mudança pode causar o que Abrahamson 

(2006) chama de “síndrome da mudança repetitiva”. Às empresas da década de 

1970 recomendavam-se mudanças grandes e revolucionárias, que eliminassem tudo 

de errado para ceder espaço ao novo, o que é chamado pelo autor de “destruição 

criativa”. Essas mudanças, aplicadas ainda hoje, na visão dele sobrecarregam e 

desgastam os funcionários. Como alternativa, Abrahamson (2006) sugere uma 

forma menos degradante e sofrida de mudar, a “recombinação criativa”, que consiste 

em reaproveitar elementos já existentes na organização, recombinando-os de 

maneira criativa e proporcionando uma nova configuração mais útil à empresa. 

 

Diante da complexidade e da importância do tema mudanças organizacional para as 

organizações, estudiosos, executivos e consultores, aprofunda-se na próxima seção 

no conceito de mudança, com o intuito de compreender melhor esse fenômeno. 

 

2.1.1 Conceitos de mudança 

 

Embora haja significativa evolução das teorias de mudança organizacional, elas 

ainda constituem um conjunto complexo e controverso de difícil compreensão, até 

mesmo para aqueles mais entendidos do assunto (Bruno-Faria, 2003; Motta, 2001). 

Faz parte dessa evolução a publicação, nas últimas décadas, de diversos trabalhos 



 

 

24 

entre livros e artigos, que vão desde análises filosóficas e antropológicas sobre o 

tema até receituários simples para sua aplicação (Beer, 2010; Wood, 2009).  

 

Pettigrew (1985) reforça a importância, para acadêmicos e profissionais, de se 

construir um corpo coerente de ideias sobre o tema. A maior dificuldade está 

justamente nessa construção, pois o tema está inserido em um “universo teórico e 

prático multifacetado” (Wood, 2009, p. 3). Diante da dificuldade de delimitar o que é 

e o que não é mudança em uma organização, muitos autores se esquivam da 

construção de um conceito (Lima & Bressan, 2003). Neste sentido, para melhor 

compreensão dos conceitos de mudança, faz-se necessário primeiramente 

compreender as características intrínsecas desse processo, conforme especificado 

por Pereira (1999). 

 

A primeira característica intrínseca à mudança é sua inexorabilidade, ou seja, 

independentemente da aceitação ou da resistência ao processo, a mudança irá 

acontecer. A ambiguidade é a segunda característica intrínseca da mudança, pois, 

ao mesmo tempo em que se almeja mudar, o medo e a insegurança geram o desejo 

de estabilidade. Assim, ambiguidade refere-se ao conflito resultante dessas duas 

forças concorrentes. E, por último, Pereira (1999) destaca a perda, uma vez que não 

é possível mudar sem que algo seja deixado para trás e, ainda que as mudanças 

sejam positivas, sempre haverá perdas. 

 

Os estudos de mudança têm como precursor Kurt Lewin (1965). O autor afirma que 

em um sistema estável existe um campo de forças antagônicas, que de um lado 

atuam como impulsionadoras à mudança e do outro restritivas à mesma. Nesse 

sentido, a mudança ocorre quando há desequilíbrio ou instabilidade desse sistema. 

Esse processo se dá em três estágios: descongelamento, mudança e 

recongelamento. 

 

A mudança organizacional ganhou mais abrangência e tornou-se central nos 

estudos organizacionais, a partir do entendimento das organizações como sistemas 

abertos (Lima & Bressan, 2003). Nessa perspectiva, nota-se que muitos autores, ao 

conceituarem mudança, destacam a relação entre mudança organizacional e o 

ambiente no qual as organizações estão inseridas, enfatizando a importância destas 
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estarem sempre atentas e alinhadas às alterações ambientais (Bruno-Faria, 2003; 

Bressan, 2001; Hall, 2004; Lima & Bressan, 2003; Nadler, Shaw, & Walton, 1994; 

Pettigrew, 1985). 

 

A importância da interação entre ambiente e organização também é ressaltada por 

Wood (2009), embora essa ideia não seja incorporada no conceito elaborado pelo 

autor. Wood (2009) define mudança organizacional como sendo qualquer alteração 

que provoque algum impacto em um ou no conjunto de alguns dos componentes 

organizacionais – estrutura, estratégia, pessoas, tecnologia e cultura.  

 

Para a mudança obter êxito, é imprescindível considerar os fatores humano e 

comportamental. Dado que as organizações são sistemas sociais constituídas por 

indivíduos que possuem características, valores, atitudes e poderes diferentes, 

sempre que houver mudança todos esses elementos devem ser considerados (Beer, 

2010). Nesse sentido, independentemente da amplitude da mudança, ela sempre 

envolverá aderência a novos valores, alterações no comportamento e nos padrões 

de trabalho (Araújo 1982; Herzog 1991; Porras & Robertson 1992). 

 

Apesar de não apresentar um conceito formal de mudança organizacional, Motta 

(2001) destaca que tal processo deve ser percebido sob seis perspectivas 

diferentes: estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política. O autor 

argumenta que é preciso ter uma visão sistêmica do processo de mudança e que 

“todos os elementos são partes constitutivas e interdependentes de um mesmo 

fenômeno” (Motta, 2001, p. 120). Em um processo de mudança organizacional, 

presumem-se a adoção de novos valores, a adaptação ao ambiente, tanto interno 

como externo, a criação de uma nova realidade organizacional, a alteração das 

relações sociais e a transformação individual. 

 

A concepção de que as mudanças devem atingir os componentes organizacionais 

de forma integrada também é apresentada por Araújo (1982). Tanure e Soares 

(2007) vão além ao diferenciarem a mudança organizacional de transformação 

organizacional. A primeira diz respeito à alteração em algum componente da 

organização, como a estrutura ou processo. Já a transformação remete a uma 

mudança mais profunda que envolva todos os componentes organizacionais 
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simultaneamente, sendo pilares desse processo o papel do líder e a cultura 

organizacional. 

 

Fischer (2002) também compartilha da ideia de transformação organizacional ao 

considerar que alterações em apenas um componente da organização, de forma 

isolada e esporádica, constituem mudança organizacional e que para mudanças 

mais abrangentes e multidimensionais o termo transformação é mais adequado. A 

transformação organizacional deve ser um processo de aperfeiçoamento contínuo, 

no qual o gestor desempenha a função de propagar e multiplicar os conhecimentos.  

 

A mudança, em sua abordagem tradicional, é vista como linear e eventual, que se 

desenvolve em um processo de n etapas (Badham & Cançado, 2014). Uma 

perspectiva mais crítica e reflexiva sobre a mudança é proposta por Badham (2013), 

que compara a mudança a uma jornada em um rio. O rio não é rígido e estático, mas 

sim fluido e mutável, assim como os eventos que ocorrem em um processo de 

mudança. A mudança então seria a tentativa de navegar por um rio e cruzar com 

sucesso o seu destino, levando em conta as dificuldades, incertezas e contingências 

dessa jornada. 

 

A Tabela 1 sintetiza e complementa os conceitos de mudança organizacional 

discutidos nesta seção. 
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Tabela 1  

Definições de mudança organizacional  
Definições Autor 

“Mudança transformacional: qualquer alteração significativa, articulada, planejada 
e operacionalizada por pessoal interno ou externo à organização, que tenha o 
apoio e a supervisão da administração superior e atinja integradamente os 

componentes de cunho comportamental, tecnológico e estratégico”. 

Araújo  
(1982, p. 24) 

 
 
 

Mudança como uma jornada, complexa, confusa, pragmática e paradoxal. 
 
 
 

Badham (2013); 
Badham & 

Cançado (2014) 
 

“Qualquer modificação (planejada ou não) nos componentes organizacionais, 
formais e informais, mais relevantes (pessoas, estrutura, produtos, processos e 
cultura), que seja significativa, atinja a maioria dos membros da organização e 
tenha por objetivo a melhoria do desempenho organizacional em resposta às 

demandas internas e externas”. 

Bressan  

(2001, p. 64) 
 
 
 

“Toda alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente de 
fatores internos e/ou externos à mesma, que traz algum impacto nos resultados 

e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho”. 

Bruno-Faria  

(2003, p. 128) 
 

Mudança organizacional são alterações em apenas um componente da 
organização, de forma isolada e esporádica. 
Mudança transformacional são alterações abrangentes, profundas e 

multidimensionais, voltadas para o aperfeiçoamento contínuo. 

Fischer (2002) 
 
 
 

Alteração e transformação da forma com o intuito de melhor sobreviver no 

ambiente podem ser tão úteis quanto prejudiciais para as organizações. 
Hall (2004) 

 

Alterações no comportamento humano, nos padrões de trabalho e nos valores. Herzog (1991) 

“Mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, nos 
componentes organizacionais - pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura - ou 
nas relações entre organização e seu ambiente, que possam ter consequências 
relevantes, de natureza positiva ou negativa, para a eficiência, eficácia e/ou 

sustentabilidade organizacional”. 

Lima e Bressan 
(2003, p. 25) 

 
 
 

Mudança vista sob seis perspectivas diferentes, estratégica, estrutural, 
tecnológica, humana, cultural e política. Presume-se a adoção de novos valores a 
adaptação com seu ambiente, a criação de uma nova realidade organizacional, a 

alteração das relações sociais e a transformação individual. 

Motta (2001) 
 
 
 

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente, com o 
intuito de manter a congruência entre os componentes organizacionais (trabalho, 
pessoas, arranjos/ estrutura e cultura). 

Nadler et al., 
(1994) 

 

Ações, alterações e reações entre as partes interessadas, na medida em que 
procuram alterar a organização tendo em vista o futuro. 

Pettigrew (1985) 
 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente embasadas 
objetivando a mudança planejada do ambiente de trabalho com o objetivo de 

elevar o desempenho individual e o desempenho organizacional. 

Porras & 
Robertson 

(1992) 
 

Mudanças são alterações em algum componente organizacional. 
Transformação organizacional são alterações simultâneas nas dimensões 
organizacionais - estrutura, tecnologia, processos, pessoas - apoiadas pelo líder e 
sustentadas pela cultura organizacional. 

Tanure e 
Soares (2007) 

 
 

“Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, 
humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no 
conjunto da organização”. 

Wood (2009, p. 
287) 

 



 

 

28 

Fonte: adaptado a partir de Araújo, L. C. (1982). Mudança organizacional na administração pública 
federal brasileira. (Tese Doutorado em Administração - Escola de Administração de Empresas- FGV, 
São Paulo, SP, Brasil); Badham, R. (2013). Short change: an introduction to managing change. 
Ukraine: Business Perspectives Publishing Company; Badham, R., & Cançado, V. L. (2014). The 
mindful mobilising of maps, masks and mirrors: shifting the rhetoric of organisational change. Anais do 
XXXVIII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração - 
ENANPAD; Bressan, C. L. (2001). Uma contribuição à compreenssão do fenômeno de mudança 
organizacional a partir da percepção gerencial. (Dissertação Mestrado em Psicologia Social e do 
Trabalho - Universidade de Brasília/UNB, Brasília, DF, Brasil); Bruno-Faria, M. F. (2003). Criatividade, 
inovação e mudança organizacional. In: S. M. Lima, Mudança organizacional teoria e gestão (pp. 111-
141). Rio de Janeiro: FGV; Fischer, R. M. (2002). Mudança e transformação organizacional. In: M. T. 
Fleury, As pessoas na organização (pp. 147-164). São Paulo; Gente; Hall, R. H. (2004). 
Organizações: estruturas, processos e resultado. São Paulo: Pearson Prentice Hall; Herzog, J. P. 
(1991). People: the critical factor in managing change. Jornal of systems management, 42(3), 6-11; 
Lima, S. M., & Bressan, C. L. (2003). Mudança organizacional: uma introdução. In: S. M. Lima, 
Mudança organizacional teoria e gestão (pp. 17-63). Rio de Janeiro: FGV; Motta, P. R. (2001). 
Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark; Nadler, D. 
A., Shaw, R. B., & Walton, A. E. (1994). Discontinuous change: leading organizational transformation. 
São Francisco: Jossey-Bass; Pettigrew, A. M. (1985). Contextualist research: a natural way to link 
theory and pratice. In: E. E. Lawler, & e. al (Eds.), Doing research that is useful for theory and practice 
(pp. 222-248). São Francisco: Jossey-Bass; Porras, J. I., & Robertson, J. (1992). Organizational 
development: theory, practice and research. In: M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.). Handbook of 
industrial and organizational psychology (pp. 719-822). Palo Alto: Consulting Psychologists Press; 
Tanure, B., & Soares, P. (2007). Modelo de transformação organizacional. Belo Horizonte: Betania 
Tanure Associados; Wood, T. J. (2009). Mudança organizacional. (5 ed.). São Paulo: Atlas. 

 

Ainda que não haja um eixo norteador nas definições de mudança, Lima e Bressan 

(2003) e Sales (2012) observaram congruências em alguns aspectos, como: 

 

a) Planejamento da mudança (Araújo, 1982; Bressan, 2001; Bruno-Faria, 2003; 

Lima & Bressan, 2003; Porras & Robertson, 1992); 

b) impacto no comportamento e no desempenho dos indivíduos (Araújo, 1982; 

Herzog, 1991; Motta, 2001; Porras & Robertson, 1992); 

c) mudanças como decorrentes das alterações ambientais (Bressan, 2001; 

Bruno-Faria, 2003; Hall, 2004; Lima & Bressan, 2003; Nadler et al., 1994; 

Pettigrew, 1985); 

d) possibilidade de a mudança gerar impacto na organização (Bressan, 2001; 

Bruno-Faria, 2003; Hall, 2004; Lima & Bressan, 2003; Porras & Robertson, 

1992; Wood, 2009); 

e) transformação organizacional como alterações simultâneas dos componentes 

organizacionais (Araújo, 1982; Fischer, 2002; Tanure & Soares, 2007); 

f) mudança transformacional como transformações contínuas, mais abrangentes 

e profundas, atingindo as diferentes dimensões da organização (Araújo, 1982; 

Fischer, 2002; Tanure & Soares, 2007). 
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Portanto, a literatura apresenta variedade de definições para mudança. À medida 

que conceitos dominantes tornam-se ultrapassados surgem também novas 

correntes e abordagens para explicar o fenômeno. Assim como em outros campos 

de estudo, o tema recorrente é inovação, renovação e rupturas. Frente a essa gama 

de conceitos, muitos se complementam, enquanto outros utilizam bases teóricas 

distintas (Wood, 2009). 

 

Por ser a mudança organizacional um fenômeno que envolve muitas variáveis, é 

perceptível a dificuldade de conceituá-lo e faz-se necessário também compreender 

as diferentes classificações e tipologias de mudança, apresentadas na próxima 

seção. 

 

2.1.2 Classificações e tipologias de mudança organizacional 

 

Diante da dificuldade de conceituar mudança organizacional, muitos autores 

percebem a necessidade de classificar e distinguir os tipos de mudança (Bruno-

Faria, 2003; Lima & Bressan, 2003). Pereira (1999) ressalta que essas 

classificações são um recurso didático para mais compreensão do processo e que o 

fato de um tipo de mudança estar acontecendo em uma organização não elimina a 

possibilidade de haver, ao mesmo tempo, a ocorrência de outro tipo de mudança. 

 

As mudanças podem ser classificadas conforme sua amplitude, na visão de 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998). Quando a mudança tem foco apenas interno, 

como, por exemplo, uma redefinição de cargos, é chamada micromudança. Já 

quando a mudança envolve toda a organização, com um foco também externo, 

como, por exemplo, um novo posicionamento de mercado, é denominada 

macromudança. 

 

Wood (2009) reporta que a mudança organizacional pode ser classificada quanto à 

natureza, ou seja, mudanças estruturais, estratégicas, culturais, tecnológicas ou 

comportamentais. A natureza das mudanças também é classificada por Beer (2010), 

que destaca que a mudança pode ser estrutural, a partir de uma reconfiguração do 

que é chamado de “peças funcionais”. Pode ser para redução de custos, que busca 

eliminar atividades e custos não essenciais. Pode ainda ser para modificação dos 
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processos, que consiste em alterar a forma como as coisas são feitas. E pode ser 

uma mudança cultural, que tem como foco os seres humanos na organização. 

 

Quanto à relação da organização com seu ambiente, Wood (2009) considera que as 

mudanças podem ser reativas, a partir de alterações ambientais, ou voluntárias, 

quando a organização se antecipa a essas mudanças baseadas em alguma 

expectativa. Corroborando essas ideias, Agrasso e Abreu (2000) também utilizam a 

nomenclatura reativa para mudanças que acontecem decorrentes das demandas do 

ambiente e substituem o termo voluntária por proativa ao referirem-se às mudanças 

planejadas. 

 

Ainda quanto à relação das organizações com o ambiente, Pereira (1999) classifica 

as mudanças em naturais, reativas, evolutivas e revolucionárias. As mudanças 

naturais sugerem a adaptação natural da organização ao ambiente, evitando assim 

sua morte, uma vez que toda organização passa pelo processo de nascimento, 

crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. As mudanças reativas são 

aquelas cotidianas que buscam ajustar-se às alterações do ambiente interno ou 

externo, acontecendo sem planejamento. De forma diferente, as mudanças 

evolutivas buscam o desenvolvimento organizacional, a organização se antecipa às 

demandas ambientais, envolvendo análise, planejamento e acompanhamento do 

processo. Já as mudanças revolucionárias são aquelas radicais, que causam grande 

impacto nas organizações, causadas por alterações significativas do ambiente, 

como, por exemplo, uma fusão ou aquisição. 

 

A mudança chamada por Pereira (1999) de revolucionária similarmente é 

denominada de radical por Greenwood & Hinings (1996). Os autores consideram 

que esse tipo de mudança pode ser subdividido em dois grupos, conforme seu ritmo 

de ruptura. A mudança radical revolucionária acontece de forma abrupta e atinge a 

organização como um todo; já a mudança radical evolucionária acontece 

gradualmente e sua extensão na organização pode ser menor. 

 

Porras & Robertson (1992), assim como Robbins (2000), classificam as mudanças 

por ordem de grandeza: mudanças de primeira ordem ou de segunda ordem. A 

mudança de primeira ordem corresponde a pequenas modificações graduais, 
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contínuas e cumulativas, trata de melhorias secundárias que não causam alteração 

fundamental na organização. Já as mudanças de segunda ordem são 

“multidimensionais, de níveis múltiplos, descontínua e radical, que envolvem uma 

reformulação de premissas sobre a organização e o mundo no qual ela opera” 

(Robbins, 2000, p. 17). Em um ambiente de alta competição, as mudanças de 

segunda ordem tornam-se cada vez mais necessárias.  

 

Pequenos ajustes lineares e constantes, que ocorrem cotidianamente na 

organização, são chamados por Weick & Quinn (1999) de mudança contínua. Já 

mudanças que são intencionais e ocorrem com menos frequência são intituladas 

mudanças episódicas. Nadler et al. (1994) consideram que a mudança 

contínua/incremental corresponde àquela que mantém a continuidade do padrão 

existente na organização; contrariamente, aquela que altera esse padrão, causando 

reestruturação nas características da organização, é nomeada mudança 

descontínua.  

 

Para Motta (2001), as mudanças organizacionais podem ser incrementais ou 

radicais. As mudanças incrementais são pequenas variações que acontecem 

permanentemente na organização, de forma progressiva e moderada. Esse tipo de 

mudança enfrenta menos resistência de implantação e possibilita melhor 

acompanhamento do processo, sendo, por isso, mais fácil de ser introduzida. Já as 

mudanças radicais são pautadas por alterações drásticas, de grande impacto e que 

causam abrupta ruptura com o preexistente. Consistem em reinventar a 

organização, em um processo irreversível. Motta (2001) alerta que esse tipo de 

mudança é mais ameaçador e gera mais resistência entre os envolvidos. Para sua 

implantação, normalmente é preciso o auxílio de uma pessoa externa à organização.  

 

A Tabela 2 apresenta as classificações e tipologias de mudanças organizacional 

discutidas nesta seção. 
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Tabela 2  

Classificações e tipologias de mudança organizacional 

Classificações e tipologias de mudança organizacional Autores 

Reativa: decorrentes de demandas do ambiente. 
Proativa: mudança que é planejada. 

Agrasso e 
Abreu (2000) 

Redução de custos: busca eliminar atividades e custos não essenciais.  
Modificação dos processos: alterar a forma como as coisas são feitas.  
Mudança cultural: foco no ser humano na organização. 

Beer (2010) 

 

 

Convergente: pequenos ajustes nos elementos preexistentes na organização. 
Radical: transformação da organização. Subdivide-se em evolucionária e 
revolucionária. 

Greenwood & 
Hinings (1996) 

 

Incremental: pequenas modificações que acontecem de forma gradual e 
contínua, ocorrem em condições ambientais mais estáveis. 
Transformacional: ruptura nos padrões preestabelecidos, ocorre em função de 
grandes mudanças do ambiente. 

Lima e Bressan 
(2003) 

 

 

Micromudança: quando a mudança tem foco apenas interno. 
Macromudança: quando a mudança envolve toda a organização com um foco 
também externo 

Mintzberg et al. 
(1998) 

Incremental: progressiva, moderada e permanente. 
Radical: alterações drásticas causam a ruptura com o preexistente. Reinventar 
a organização em um processo irreversível. 

Motta (2001) 

 

 

Incremental/contínua: mantém a continuidade do padrão existente na 
organização 
Descontínua: reestruturação das características da organização. 

Nadler et al. 

(1994) 

 

Naturais: adaptação natural da organização ao ambiente. 
Reativas: modificações para ajustar-se às alterações do ambiente interno ou 
externo. 
Evolutivas: antecipam-se às alterações do ambiente. 
Revolucionárias: radicais, causam forte impacto na organização. 

Pereira (1999) 

 

 

 

1° Ordem: linear e contínua. Não faz alterações profundas nas características 
organizacionais. 
2° Ordem: radical. Envolve quebra de paradigmas organizacionais. 

Porras & 
Robertson 

(1992) 

 

1° Ordem: pequenas modificações graduais, contínuas e cumulativas. Não 
alteram os pressupostos fundamentais da organização. 
2° Ordem: descontínua e multidimensional. Reformulação das premissas 
organizacionais. 

Robbins (2000) 

 

 

Contínua: pequenas alterações lineares, constantes e progressivas. 
Episódica: intencional e pouco frequente. 

Weick & Quinn 
(1999) 

 

Quanto à natureza: estruturais, estratégicas, culturais, tecnológicas ou 
comportamentais. 
Quanto à relação com o ambiente: reativas ou voluntárias. 

Wood (2009) 

 

Fonte: elaborado a partir de Agrasso Neto, M., & Abreu, A. F. (2000). Tecnologia da informação: 
manual de sobrevivência da nova empresa. São Paulo: Arte & Ciência - Villipress. Beer, M. (2010). 
Gerenciando mudança e transição. Rio de Janeiro: Record; Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1996). 
Understanding radical organizational change: bringing together the old and the new institutionalism. 
Academy of Management Review, 21(4), 1022-1054; Lima, S. M., & Bressan, C. L. (2003). Mudança 
organizacional: uma introdução. In: S. M. Lima. Mudança organizacional teoria e gestão. (pp. 17-63). 
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Rio de Janeiro: FGV; Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy safari: a guided tour 
through the wilds of strategic management. Nova York: The Free Pres; Motta, P. R. (2001). 
Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark; Nadler, D. 
A., Shaw, R. B., & Walton, A. E. (1994). Discontinuous change: leading organizational transformation. 
São Francisco: Jossey-Bass; Pereira, M. J. (1999). Na cova dos leões. São Paulo: Makron Books; 
Porras, J. I., & Robertson, J. (1992). Organizational development: theory, practice and research. In: M. 
D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.). Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 719-
822). Palo Alto: Consulting Psychologists Press; Robbins, S. P. (2000). Administração: mudanças e 
perpectivas. São Paulo: Saraiva; Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and 
development. Annual Review of Psychology, 50, 361-386; Wood, T. J. (2009). Mudança 
organizacional. (5. ed.). São Paulo: Atlas. 
 

Portanto, existe grande variedade de tipologias e classificações de mudança 

organizacional. É possível observar características similares nessa categorização, 

embora utilizem nomenclaturas diferentes. Três dimensões principais podem ser 

verificadas: a primeira diz respeito à intencionalidade da mudança, ou seja, se 

acontecem em resposta às mudanças do ambiente ou são intencionais e planejadas 

(Agrasso & Abreu, 2000; Pereira, 1999; Wood, 2009). A segunda refere-se à 

temporalidade das mudanças, que podem acontecer progressivamente ou de forma 

abrupta (Weick & Quinn, 1999). E a terceira relaciona-se à amplitude das mudanças, 

isto é, se são pequenos ajustes ou uma reformulação da organização (Greenwood & 

Hinings, 1996; Lima & Bressan, 2003; Motta, 2001; Nadler et al. 1994; Porras & 

Robertson, 1992; Robbins, 2000). 

 

Lima e Bressan (2003) ainda sugerem que, apesar das diversas nomenclaturas para 

classificar as mudanças organizacionais, várias são similares. Entretanto, duas 

formas sobressaem: 

 

a) Mudança incremental: pequenas modificações que acontecem de forma 

gradual e contínua em condições ambientais mais estáveis. 

b) Mudança transformacional: atinge a organização como um todo, causando 

uma ruptura nos padrões preestabelecidos; ocorre em função de grandes 

mudanças do ambiente. 

 

A sucessão de várias mudanças incrementais não caracteriza uma mudança 

transformacional e, embora ambas sejam distintas, é bom e possível mesclar esses 

dois tipos de mudança a fim de obter mais êxito organizacional (Lima & Bressan, 

2003). A mudança transformacional caracteriza-se por ser mais profunda e 

abrangente, rompendo padrões e promovendo uma reconfiguração da organização. 
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Tendo em vista a dimensão das mudanças que estão acontecendo na Cooperativa 

de Crédito Alfa, adota-se para esta dissertação o termo mudança transformacional. 

   

Após rever as classificações e tipologias de mudança organizacional, discutem-se 

na próxima seção os diferentes modelos e abordagens de mudança. Para tal, adota-

se a proposição de Badham e Cançado (2014), que diferenciam a abordagem 

tradicional do gerenciamento da mudança centrado no controle, no planejamento e 

na racionalidade, da abordagem mais crítica e pragmática do gerenciamento para a 

mudança, entendida como uma jornada complexa e paradoxal, construída enquanto 

se faz a mudança. 

 

2.1.3 Gerenciamento da mudança 

 

Muitas abordagens teóricas e práticas do gerenciamento da mudança apresentam-

na como um processo simples e linear, apoiado por uma visão racional, em que o 

controle é a chave para sua aplicação (Badham, 2013). O foco de preocupação é a 

possibilidade de esse processo ser gerenciado e controlado pelo homem, relegando 

a segundo plano a identificação de problemas, desejos, necessidades, bem como a 

velocidade em que as mudanças ocorrem (Motta, 2001).  

 

Na tentativa de controlar o processo de mudança, muitos autores propõem modelos 

how to do (como fazer), em um processo de n etapas planejadas, que sugerem 

fórmulas prescritivas e genéricas para o gerenciamento da mudança (Badham, 

2013). A seguir, apresentam-se alguns destes modelos de gerenciamento da 

mudança:  

 

2.1.3.1  Modelo de mudança organizacional (Lewin, 1965) 

 

Lewin (1965) é conhecido por ser o precursor do tema mudança organizacional e por 

seu modelo clássico de mudança. Para ele, existem forças que restringem e outras 

que impulsionam a mudança, mantendo a estabilidade do sistema. Qualquer 

desequilíbrio nessas forças e, consequentemente, do sistema irá desencadear o 

processo de mudança até que a estabilidade seja novamente alcançada. 
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Em uma organização, o campo de forças irá atuar para manutenção de seu status 

quo, buscando o equilíbrio entre as forças que impedem a mudança e as forças que 

a impulsionam. O processo de mudança é desencadeado para restituir a 

estabilidade da organização, quando uma força supera a outra, causando seu 

desequilíbrio. Nem sempre são as forças propulsoras que irão ativar o processo de 

mudança; muitas das vezes é a redução das forças restritoras que possibilitam que 

a mudança ocorra (Lewin, 1965). 

 

Lewin (1965) recomenda um modelo de mudança organizacional com início, meio e 

fim, concebido em três estágios. O primeiro é o descongelamento, o segundo é a 

mudança ou movimento e o terceiro é o recongelamento (Figura 1). 

 

 

Figura 1   

Modelo de mudança organizacional. 
Fonte: Lewin, K. (1965). Teoria do campo em ciência social. São Paulo: Pioneira. 

 

No primeiro estágio, que é o descongelamento, causa-se um desequilíbrio na 

estabilidade organizacional, a fim de reduzir a resistência à mudança. Nessa fase, 

compreende-se a necessidade da mudança e identificam-se práticas e processos 

inadequados. No segundo estágio, que é a mudança ou movimento, ocorre a 

efetivação da mudança propriamente dita, por meio da adoção de novos valores e 

comportamentos e de um novo modo de fazer as coisas. No terceiro e último estágio 

ocorre o recongelamento, quando há a institucionalização das novas estruturas e 

dos novos padrões de comportamentos e o equilíbrio das forças opostas é 

novamente alcançado.  

 

Esse modelo tornou-se popularmente conhecido, sendo, ainda hoje, muito utilizado 

(Lima & Bressan, 2003). 
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2.1.3.2 Desenvolvimento organizacional (DO) 

 

O desenvolvimento organizacional, mais conhecido como DO, teve sua ascensão a 

partir dos anos de 1970. Constitui uma estratégia de mudança planejada, na qual se 

emprega um conjunto de técnicas voltadas para mudança de comportamento e 

melhoria do desempenho individual. Essas técnicas buscam atingir a organização 

como um todo e pretendem aumentar o desempenho organizacional (Beckhard, 

1972). 

 

Para aplicação da estratégia de DO, Beckhard (1972) sugere que primeiramente 

seja feita uma análise da situação atual da organização, por meio de um diagnóstico 

dos subsistemas que compõem a organização (administração, produção, finanças, 

etc) e dos procedimentos em vigor. Essa análise possibilita a criação de uma 

estratégia planejada de mudança, que deve ser feita a partir das seguintes 

intervenções: desenvolver equipes por meio das próprias equipes; desenvolver 

integração entre as diferentes equipes; estabelecer metas e planos de ação; e 

promover a aprendizagem de técnicas e habilidades. 

 

O desenvolvimento de equipe por meio dela própria consiste em utilizar técnicas 

como, por exemplo, o feedback e em promover eventos como reuniões, seminários 

e workshops, nos quais cada equipe irá planejar ações para o cumprimento de 

metas e objetivos. Essas atividades visam melhorar a relação entre os membros da 

equipe, aperfeiçoar procedimentos para solução de problemas e, 

consequentemente, aumentar a sua eficiência (Beckhard, 1972). 

 

O segundo tipo de intervenção, a integração entre equipes, propõe encontros e 

reuniões entre os membros das diferentes equipes para reflexão e discussão de 

formas que possam melhorar o relacionamento intergrupal. A concorrência existente 

entre setores causa frustrações que acabam interferindo nos resultados da 

organização. Esse tipo de intervenção objetiva aumentar a colaboração entre as 

equipes, melhorar a comunicação entre elas e estreitar seu relacionamento 

(Beckhard, 1972). 
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No terceiro tipo de intervenção, a ordem é estabelecer metas e objetivos e consiste 

em diversas atividades desenvolvidas para que indivíduos, equipes e a organização 

como um todo elaborem sistematicamente planos de ação para alcançá-los. 

Considera-se, então, que o estabelecimento de metas e objetivos é crucial para 

aumentar o desempenho organizacional e deve fazer parte das práticas cotidianas 

da empresa (Beckhard, 1972). 

 

A aprendizagem individual de técnicas e habilidades, que é o quarto tipo de 

intervenção, não é considerada primordial para o alcance do desenvolvimento 

organizacional, mas faz parte de seu objetivo. Algumas técnicas e habilidades 

específicas contribuem para o aumento da eficiência organizacional e por isso 

devem ser promovidas na organização, como, por exemplo, técnicas de 

comunicação, de diagnóstico, capacidade para lidar com conflitos, técnicas para 

planejar e estabelecer metas e para compreender o processo de mudança 

(Beckhard, 1972). 

 

Muitos outros estudos de DO foram desenvolvidos, destacando-se, conforme Silva, 

Vasconcelos e Silva (2010), os trabalhos de Lawrence e Lorsch (1972), que criaram 

um modelo em quatro etapas: diagnóstico, planejamento da mudança, 

implementação e avaliação; os trabalhos de Maguilies e Raia (1972), que 

apresentaram um modelo em três etapas: coleta de dados, diagnóstico 

organizacional e ação de intervenção; além dos trabalhos de Bennis (1961) e de 

Bradford (1963). 

 

O DO ficou muito conhecido e suas técnicas foram muito utilizadas. Suas 

metodologias de aplicação apresentavam falhas de integração para alcance de uma 

mudança organizacional abrangente, tendo caído em desuso a partir do início da 

década de 1980 (Wood, 2009). 

 

2.1.3.3 Modelo das perspectivas de análise (Motta, 2001) 

 

Em meio a tantos elementos a serem observados e analisados em um processo de 

mudança, muitos gestores da mudança podem acabar percebendo ou dando mais 

importância a algumas áreas em detrimento de outras, de acordo com sua formação 
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ou experiência profissional, o que pode causar, consequentemente, uma visão 

limitada da organização e prejudicar o processo de mudança organizacional. 

Pensando nisso, Motta (2001) examina modelos conceituais de organização e seus 

respectivos instrumentos e perspectivas de análise. A Tabela 3 apresenta as várias 

perspectivas de análise organizacional e seus objetivos de mudança. 

 

Tabela 3  

Perspectivas de análise organizacional por objetivos de processo de mudança 

Perspectiva 

Objetivos de processo de mudança 

Objetivos prioritários da 
mudança 

Problema central a 
considerar 

Proposição principal 
para ação inovadora 

Estratégica 

 

 

Coerência da ação 

organizacional 

 

Vulnerabilidade da 
organização às mudanças 

sociais, econômicas e 

tecnológicas 

Desenvolver novas 
formas de interação da 
organização com seu 

ambiente 

Estrutural 

 

 

Adequação da autoridade 
formal 

 

Redistribuição de direitos 
e deveres 

 

Redefinir e flexibilizar os 
limites formais para o 

comportamento 
administrativo 

Tecnológica 

 

Modernização das formas 
de especialização do 

trabalho e de tecnologia 

Adequação da tecnologia 
e possibilidade de 

adaptação 

Introduzir novas técnicas 
e novo uso da 

capacidade humana 

Humana 

 

 

Motivação, satisfação 
pessoal e profissional e 

mais autonomia no 

desempenho das tarefas 

Aquisição de habilidades, 
desenvolvimento 

individual e a aceitação 
de novos grupos de 

referência 

Instituir um novo sistema 
de contribuição e de 

redistribuição 

 

Cultural 

 

 

 

 

Coesão e identidade 
interna em termos de 
valores que reflitam a 

evolução social 

 

 

Ameaças à singularidade 
e aos padrões de 

identidade organizacional 

 

 

 

Preservar a singularidade 
organizacional, ao mesmo 

tempo em que se 
desenvolve um processo 

transparente e 
incremental de introduzir 

novos valores 

Política 

 

 

Redistribuição dos 
recursos organizacionais 

segundo novas 

prioridades 

Conflitos de interesses 
por alteração nos 

sistemas de ganhos e 

perdas 

Estabelecer um novo 
sistema de acesso aos 

recursos disponíveis 

 

Fonte: Motta, P. R. (2001). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. (p. 74). Rio 
de Janeiro: Qualitymark. 

 

Na perspectiva estratégica, tem-se a organização como um sistema aberto que deve 

buscar constante sintonia com o seu ambiente. A mudança, nesse sentido, é focada 

em ações que favoreçam essa interação. Portanto, para mudar uma organização é 
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preciso que seja feita a redefinição da missão e dos objetivos organizacionais, além 

de tomar medidas que aperfeiçoem o processo decisório. 

 

Na perspectiva estrutural, a organização é vista como um sistema de autoridade e 

responsabilidade, a estrutura hierárquica da organização apresenta-se como 

aspecto fundamental para eficiência e eficácia organizacional. Nessa perspectiva, 

para mudar uma organização é preciso reconfigurar seu desenho organizac ional, 

isto é, alterar a forma como as responsabilidades são distribuídas. 

 

A perspectiva tecnológica refere-se à racionalização do trabalho, ou seja, significa 

buscar novas formas de se fazer as coisas de maneira a economizar tempo e 

espaço, reduzir os custos e aumentar a qualidade. Dessa forma, para mudar uma 

organização é preciso alterar sua tecnologia, rever processos e otimizar a utilização 

de recursos materiais e intelectuais. 

 

A perspectiva humana tem foco no indivíduo e na sua relação com a empresa. Foca 

elementos psicossociais, como motivação e liderança, e objetiva aumentar a 

satisfação no trabalho. Mudar então significa “renovar um contrato psicológico entre 

o indivíduo e sua empresa, procurando equilibrar as formas e o grau de contribuição 

e retribuição” (Motta, 2001, p. 99). 

 

Na perspectiva cultural, a organização é vista como um conjunto de valores, crenças 

e hábitos coletivamente compartilhados. Diferentemente da perspectiva humana, 

que tem foco no indivíduo, a perspectiva cultural tem foco no comportamento 

coletivo. Nesse sentido, para mudar uma organização é preciso alterar sua forma de 

ser e de fazer. 

 

A perspectiva política preocupa-se com a forma como o poder é distribuído na 

organização e a articulação entre os interesses individuais e coletivos. Nesse 

aspecto, para mudar uma organização é preciso fazer um rearranjo do acesso aos 

recursos e ao uso do poder. 

 

As perspectivas tendem a se supervalorizar como únicas e corretas, no entanto, 

Motta (2001) defende que a organização deve ser vista em sua totalidade. Nesse 
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sentido, cada perspectiva contribui individualmente com seus elementos de análise e 

suas técnicas de implementação, contudo, a mudança deriva da visão global e 

sistêmica de todas as perspectivas. 

 

Estudos da MacKinsey Consultoria (Keller & Aiken, 2009 como citado em Badham & 

Cançado, 2014) indicam que essas abordagens tradicionais de gerenciamento da 

mudança, que sugerem modelos racionais e controladores, que se desenvolvem em 

etapas definidas e engessadas, falham em sua implementação em cerca de 70% 

dos casos. Diante disso, Badham (2013) propõe uma abordagem mais crítica e 

reflexiva de mudança, que contrapõe o gerenciamento da mudança ao 

gerenciamento para a mudança. 

 

2.1.4 Gerenciamento para a mudança 

 

Diante da natureza caótica e do desafio que cerca o processo de mudança, o 

gerenciamento controlado da mudança cede espaço a uma abordagem mais 

abrangente, contestadora e pragmática que sugere o gerenciamento para a 

mudança. O gerenciamento para a mudança entende e reconhece que o processo 

de mudança organizacional é complexo e confuso, constituído por medos, 

incertezas, ambiguidades e paradoxos (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; 

Badham et al., 2015). 

 

A concepção da mudança como um processo racional subestima, muitas vezes, a 

importância das emoções e motivações das pessoas envolvidas. Em contrapartida, 

ao considerar todos os sentimentos que envolvem a mudança, entende-se que esse 

processo é uma arte criativa e interpretativa que implica a prática de influenciar aos 

outros e a si mesmo para alcance de um objetivo comum, que atenda às 

expectativas tanto dos indivíduos quanto da organização, indo além da aplicação de 

técnicas (Badham, 2013). 

 

Entre os modelos mais coerentes com a perspectiva do gerenciamento para a 

mudança, optou-se por apresentar Kotter (2013), Pettigrew (2009) e Fischer (2002), 

em função dos objetivos deste trabalho e por dar ênfase ao framework 5M proposto 

por Badham (2013). 
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2.1.4.1 Modelo de oito passos (Kotter, 2013) 

 

As mudanças tecnológicas, políticas e socioeconômicas têm impulsionado as 

organizações a mudarem a fim de manterem-se competitivas. Alguns processos de 

mudança não estão sendo conduzidos corretamente, levando organizações a 

resultados desastrosos, além de funcionários exaustos e frustrados (Kotter, 2013). 

Sabe-se que o processo de mudança organizacional não constitui uma tarefa 

simples, porém Kotter (2013) apresenta um modelo de oito etapas, conforme Figura 

2, que gera força e motivação para os participantes, tendo o líder como principal ator 

na condução do processo. O modelo proposto por Kotter (2013) pode ser 

categorizado segundo os três estágios do processo de mudança – 

descongelamento, mudança e recongelamento – proposto por Lewin (1965). 
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Figura 2   
Modelo de oito etapas da mudança. 
Fonte: Mesquita, S. C. M. (2009). Mudança organizacional: a preparação para a venda da Telemig 
Celular na visão dos executivos e gestores. (Dissertação Mestrado em Administração - Faculdade 
Novos Horizontes, Belo Horizonte, MG, Brasil), p. 24, como citado em Kotter, J. P. (2013). Liderando 
mudanças: transformando empresas com  a força das emoções. Rio de Janeiro: Elsevier.  
 

As quatro primeiras fases do modelo propõem um descongelamento do estado atual 

da organização que crie uma base sólida para que a organização saia do seu estado 

de inércia rumo à mudança. Na primeira etapa do processo é estabelecido um senso 

de urgência entre os componentes da organização, a fim de reduzir os níveis de 

complacência. Diversos fatores contribuem para que as pessoas permaneçam 

inertes e não se movam para a mudança, como, por exemplo, a própria natureza 
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humana de recusa, estruturas que restringem os funcionários, baixos padrões de 

desempenho gerencial, sistemas de avaliação inadequados, falta de feedback e 

cultura de pouca confrontação. Sendo assim, não se deve subestimar o poder 

dessas forças para impedir que a mudança aconteça.  

 

Para criar o senso de urgência na organização, é preciso que sejam realizadas 

ações ousadas ou até mesmo arriscadas, como, por exemplo, estabelecer metas 

audaciosas, sob pena de venda ou fechamento da empresa, caso não sejam 

cumpridas. Nessa primeira etapa é crucial que as pessoas envolvidas acreditem que 

a mudança é realmente essencial para a organização, pois só assim é possível dar 

continuidade ao processo. 

 

A segunda fase consiste em criar uma coalizão administrativa forte. Não é possível 

que apenas uma pessoa, ainda que seja o Chief Executive Officer (CEO) da 

empresa, coordene uma grande mudança. Por isso, a coalizão administrativa 

consiste na criação de uma equipe com poderes, atribuições e credibilidade 

suficientes para conduzir o processo de mudança na organização, motivando todos 

a trabalharem em conjunto por um objetivo comum. Para isso, é importante que a 

equipe tenha em sua composição líderes que irão trabalhar em parceria com a 

gerência. 

 

Tendo criado a equipe de coalizão administrativa, a terceira etapa visa desenvolver 

uma visão estratégica da mudança, que norteará o futuro. A visão deve atender a 

três objetivos: o primeiro é esclarecer a direção da mudança; o segundo é motivar as 

pessoas a tomarem as decisões corretas; e o terceiro é coordenar as ações das 

pessoas. Para que a visão seja eficaz, é preciso que tenha as seguintes 

características: seja imaginável, desejável, viável, concentrada, flexível e 

comunicável. Uma visão clara e bem disseminada evita perda de tempo, dinheiro e 

retrabalho, já que as pessoas sabem exatamente aonde querem chegar.  

 

Não adianta definir bem a visão, mas não comunicá-la a todos, portanto, a quarta 

etapa refere-se à comunicação da visão da mudança. A clareza e a simplicidade são 

o ponto central para a comunicação. Metáforas ou analogias podem ser utilizadas 

para sua elaboração, mas o mais importante é que a mensagem fique gravada na 
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memória das pessoas. Para isso, várias ferramentas devem ser utilizadas para 

repetir incessantemente a visão da mudança. Ocasiões como reuniões, avaliações 

de funcionários e conversas informais são ótimos momentos para reiterar a visão da 

empresa entre as pessoas. Pode ser feita também a divulgação em comunicados, 

cartazes e informativos da empresa, além da criação de fóruns para debates.  

 

Após a conclusão das primeiras quatro etapas, é possível avançar para a mudança 

propriamente dita. A quinta etapa consiste em atribuir empowerment aos 

funcionários. Nessa fase, é preciso que a organização adapte sua estrutura e seus 

sistemas para que sejam compatíveis com a nova visão. É preciso também capacitar 

os funcionários por meio de treinamentos, atribuindo-lhes mais poder para que 

possam contribuir efetivamente com as práticas da nova visão. 

 

A etapa seis propõe a realização de conquistas no curto prazo, para que os 

funcionários vejam os resultados dos seus sacrifícios e enxerguem que é possível 

mudar. É o momento em que as pessoas são reconhecidas e recompensadas por 

seus esforços. Portanto, as conquistas de curto prazo contribuem para fornecer 

provas de que os sacrifícios de mudança valem a pena e criam motivação para que 

continuem a caminhada.  

 

As conquistas de curto prazo funcionam como um estímulo para dar continuidade ao 

processo de mudança e não como um motivo para relaxar e diminuir os esforços 

para conquistá-la. A sétima etapa busca consolidar os ganhos e produzir mais 

mudanças e, para isso, a liderança deve novamente manter alto o nível de urgência. 

Nessa etapa, mais pessoas são contratadas ou promovidas para ajudar o processo 

de mudança. São também eliminadas as interdependências organizacionais 

desnecessárias para facilitar o processo. 

 

Na última etapa, no recongelamento, são estabelecidos novos métodos 

organizacionais para que a cultura esteja alinhada com a nova visão da empresa. 

Mudar a cultura constitui a parte mais difícil de todo o processo, pois ela não é algo 

palpável que possa ser facilmente manipulado, mas sim um conjunto de 

pressupostos fortemente enraizados. Por isso, embora no início do processo de 

mudança já sejam abordadas algumas questões culturais, a mudança cultural deve 
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somente ocorrer no final do processo, quando as pessoas já assimilaram e fixaram a 

nova visão da empresa. 

 

A ansiedade e a pressão por resultados levam muitas empresas a pularem ou 

adiantarem etapas do processo. Kotter (2013) afirma que, embora possa haver a 

ocorrência de várias fases ao mesmo tempo, para obter êxito é muito importante 

obedecer à ordem proposta. 

 

2.1.4.2 Modelo para tomada de decisão e mudança estratégica (Pettigrew, 2009) 

 

Pettigrew (2009) elaborou um modelo para tomada de decisão e mudança 

estratégica que contempla a análise de três aspectos diferentes: o contexto, o 

processo e conteúdo da mudança, conforme apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3   
Modelo para tomada de decisão e mudança estratégica. 
Fonte: Pettigrew, A. M. (2009). A cultura das organizações é administrável? In: M. T. Fleury, & R. M. 
Fischer. Cultura e poder nas organizações (p. 146). São Paulo: Atlas. 

 

A mudança estratégica não pode ser percebida como um processo analítico-

racional, mas sim como um processo humano complexo que depende da 

participação de todos. Assim, cada um desempenha sua parte, sendo o líder ator 

principal nesse processo. A tomada de decisão e a mudança estratégica partem da 

análise e interação contínua entre esses três aspectos: contexto da mudança, 

conteúdo da mudança e processo da mudança. Inicialmente deve-se entender que 

para formular o conteúdo da mudança estratégica é preciso controlar seu contexto e 

processo. 
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Relacionando-se às condições antecedentes à mudança, a análise do contexto, 

tanto interno e externo, estabelece o “porquê” da mudança. O contexto interno 

refere-se ao ambiente interno da organização, como a estrutura, a forma como o 

poder é distribuído e a cultura organizacional. Já o contexto externo abrange o 

mercado, o ambiente social, político e econômico no qual a organização está 

inserida. 

 

O conteúdo refere-se às áreas da empresa em que irá ocorrer a mudança, por 

exemplo, a empresa pode querer mudar sua tecnologia, sua estrutura, algum 

processo ou sua cultura organizacional. Portanto, o conteúdo é que define “o quê” 

da mudança (Pettigrew, 2009).  

 

O processo da mudança parte da análise do “como” mudar e trata das “ações, 

reações e interações das várias partes interessadas” (Pettigrew, 2009, p. 147), que 

visam mover a organização de seu estado atual para um novo estado. Essa 

dimensão, portanto, refere-se a como as modificações serão implantadas. Muitas 

ações para a mudança estratégica falham porque enfocam exclusivamente a ligação 

entre contexto externo e conteúdo, quando na verdade o sucesso depende mais da 

habilidade para ligar e moldar essas análises ao contexto interno da empresa, 

gerenciando essas conexões dentro da organização mediante os processos 

administrativos. 

 

2.1.4.3 Modelo de transformação organizacional (Fischer, 2002) 

 

A implantação de um processo de mudança organizacional, na visão de Fischer 

(2002), requer que se assuma um conjunto de pressupostos básicos. O primeiro é 

que a transformação organizacional “é um dos processos organizacionais inerentes 

à dinâmica de funcionamento e às estratégias de ação definidas pela organização” 

(Fischer, 2002, p. 152). O segundo pressuposto básico é que estratégia 

organizacional e transformação andam juntas e estão fortemente conectadas. O 

último pressuposto é que uma transformação organizacional só ocorre se houver o 

envolvimento e o engajamento das pessoas. 
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Além de assumir esses pressupostos básicos, o processo de transformação 

organizacional deve ser abrangente, isto é, envolver os aspectos técnicos e 

comportamentais da organização. Deve ser integrado, uma vez que deve atuar nas 

diversas esferas organizacionais. Por fim, deve ser sustentado, ou seja, é preciso 

que haja metas concretas, a fim de se atingir objetivos observáveis (Fischer, 2002). 

A partir dessa concepção, Fischer (2002) apresenta um modelo em quatro etapas 

interdependentes para implantação do processo de transformação organizacional, 

conforme Figura 4.  

 

 

Figura 4   

Modelo de transformação organizacional. 
Fonte: Fischer, R. M. (2002). Mudança e transformação organizacional. In: M. T. Fleury (org). As 
pessoas na organização (p. 155). São Paulo: Gente. 
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A primeira etapa do processo é a auscultação e tem como objetivo fazer o 

levantamento dos fatores restritores e alavancadores do processo de transformação 

organizacional. Além disso, são avaliados os projetos de aperfeiçoamento 

preexistentes na organização, a fim de adequá-los para que sejam incorporados às 

mudanças, caso seja possível. 

 

Na segunda etapa, concepção, um grupo de mobilização já formado desde o início 

do processo de transformação empenha-se na criação de soluções para os 

problemas identificados na fase de auscultação. A principal tarefa desse grupo é a 

elaboração de um plano de ação que determine as atividades que serão executadas 

a curto e médio prazo. Além disso, o grupo fica responsável pela disseminação das 

informações entre os diferentes setores da organização, pela gestão do processo de 

transformação e pelo monitoramento dos resultados alcançados. 

 

A terceira etapa é a disseminação, quando o que foi elaborado pelo grupo de 

mobilização é ampliado aos demais funcionários. Para isso, são realizados vários 

eventos com a intenção de envolver todos, de forma gradativa, às novas mudanças. 

Nesse ponto, mais uma vez, o grupo de mobilização desempenha a importante 

função de difundir as informações, controlar a ansiedade de todos e dar suporte aos 

gestores para promoverem as ações de mudança. Nessa fase também pode haver a 

reformulação da estrutura organizacional e, consequentemente, uma redistribuição 

do poder. 

 

A última etapa é a sustentação, que envolve o acompanhamento e monitoramento 

dos resultados das ações implantadas. A gestão participativa deve ser estimulada e 

deve haver uma espécie de auscultação permanente, isto é, estar constantemente 

verificando falhas e possíveis melhorias no processo, para o aperfeiçoamento 

contínuo. 

 

Embora o modelo se subdivida em quatro etapas, Fischer (2002) ressalta que a 

transformação organizacional não é um processo de fases estanques e isoladas e, 

portanto, as etapas propostas não precisarão seguir uma ordem linear; na verdade, 

podem se sobrepor umas às outras ou serem conduzidas simultaneamente. 
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2.1.4.4 Framework 5M (Badham, 2013) 

 

O processo de mudança requer muito mais do que aplicar técnicas e seguir uma 

sequência de regras simples e estereotipadas e, por isso, muitas empresas falham 

ao tentar implantá-lo, desconsiderando sua complexidade e seu caráter contestador. 

Tendo em vista as dificuldades, as incertezas e os paradoxos inerentes ao processo 

de mudança, Badham (2013) sugere uma abordagem mais reflexiva e pragmática de 

gerenciamento para a mudança (Badham & Cançado, 2014). 

 

Para isso, Badham (2013) elaborou um veículo retórico, o framework 5M, voltado 

para a ação, que visa justamente tratar das lacunas encontradas entre o que é 

planejado e o que realmente é alcançado em um processo de mudança. As 

dificuldades do gerenciamento para a mudança são traduzidas no framework que 

propõe uma visão mais abrangente, crítica e prática do processo, além de auxiliar os 

envolvidos a mapear a mudança, influenciando, liderando e inspirando as pessoas. 

Vale ressaltar que o framework foi desenvolvido com muita cautela para não ser 

confundido com modelos prescritivos que indicam the best way (a melhor maneira) 

para gerenciar a mudança (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014). 

 

Para a construção do framework 5M, Badham (2013) utiliza duas imagens retóricas: 

a primeira é a do iceberg organizacional e a segunda é a do vale da morte. O 

iceberg, muito utilizado em textos e consultorias organizacionais, ilustra o que é 

visível em uma organização, como seus processos, sistemas e regras - parte do 

iceberg que está acima d’ água - e o que não é visível no dia a dia da organização, 

como os costumes, emoções e políticas - parte do iceberg que está abaixo d’água. A 

mudança seria como um “Titanic” que sacode o iceberg, trazendo à tona a parte 

submersa da organização (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014).  

 

A mudança pode ser representada pela imagem do iceberg estabilizado em três 

estágios: o descongelamento, movimento e recongelamento (Lewin, 1965). A 

segunda imagem retórica traz a metáfora da montanha russa para ilustrar os altos e 

baixos da mudança, representado pelo vale da morte. Essa analogia é feita para 

demonstrar as dificuldades e os obstáculos de primeiramente entrar no vale da 

morte (descongelamento), no qual é preciso encorajar as pessoas a se livrarem de 
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hábitos, preconceitos e rotinas estabelecidas. Em seguida, mover-se, encarando os 

desafios da mudança mesmo com o trauma e a complexidade de se estar em um 

vale da morte. Finalmente, estabelece-se o recongelamento para, assim, conseguir 

sair do vale da morte, consolidando os novos comportamentos para não cair de volta 

ao mesmo (Badham & Cançado, 2014).  

 

Diante das dificuldades encontradas na jornada da mudança, o framework 5M 

pretende motivar, inspirar e encorajar as pessoas nessa trajetória. Ele propõe 

primeiramente o desenvolvimento da área de inteligência ( intelligence), que se refere 

a manter-se atento às circunstâncias que permeiam o processo e a mobilizar energia 

para impulsioná-lo. Da área da inteligência, parte-se para a ação (action), quando o 

líder exerce papel fundamental, utilizando máscaras para atingir performances 

sociais efetivas. A ação ainda requer o mapeamento da jornada e a criação de 

espaços de aprendizagem por meio de reflexão e discussão dos erros e acertos do 

processo, conforme apresentado na Figura 5 (Badham & Cançado, 2014). 

 

 

Figura 5   
Framework 5M. 
Fonte: Badham, R., & Cançado, V. L. (2014). The mindful mobilising of maps, masks and mirrors: 
shifting the rhetoric of organisational change. Anais do XXXVIII Encontro da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Administração – ENANPAD. (p. 4). Rio de Janeiro. 

 

A partir da inteligência e da ação, a jornada se desenrola em sucessivos altos e 

baixos de descongelamento, movimento e recongelamento. Baseado em uma visão 

mais crítica sobre o gerenciamento para a mudança, o framework 5M proporciona 
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uma abordagem mais reflexiva e prática sobre esse processo, a partir da análise dos 

5M: manter-se atento (mindful), mobilizar (mobilising), mapear (maps), usar 

máscaras (masks) e mirar (mirrors). 

 

O primeiro M, manter-se atento (mindful), diz respeito à necessidade de estar 

sempre alerta, vigilante e preparado para as adversidades e os imprevistos 

encontrados durante o processo de mudança. Significa entender que existem muitas 

lacunas entre o que é planejado, desejado e o que é realmente implantado. É estar 

consciente de que a vida organizacional não é tão racional como se imagina e, 

portanto, é preciso levar em conta a complexidade e os desafios inerentes ao 

processo e não subestimar as forças que o restringem (Badham & Cançado, 2014). 

 

Mobilizar (mobilize), segundo M do framework, implica impulsionar, motivar e 

estimular a ação, garantindo que haja energia e apoio suficientes para a condução 

do processo de mudança. Requer a disponibilização de recursos físicos, materiais e 

humanos, bem como a quebra de barreiras que impeçam que o processo flua. Para 

isso, deve-se envolver as pessoas por meio de uma mentalidade criativa e 

empreendedora, mostrando os benefícios e as oportunidades da mudança, 

superando as dificuldades e as resistências provenientes dos altos e baixos da 

jornada da mudança, a exemplo da montanha-russa (Badham & Cançado, 2014).  

 

Tendo em vista que a mudança deve ser pensada como uma jornada, o terceiro M é 

mapear (maps). Mapear a mudança vai muito além de planejá-la, pois envolve 

analisar, refletir e discutir o processo de mudança, levando em conta as incertezas, 

ambiguidades e os elementos que ficam na parte imersa do iceberg. Ainda que a 

mudança seja emergente e caótica, é por meio do mapeamento que se consegue 

apoio e orientação para condução do processo (Badham & Cançado, 2014). 

 

O quarto M, usar máscaras (masks), pode parecer pejorativo, principalmente no 

Português. Significa a habilidade que o líder deve ter para desempenhar múltiplos 

papéis, necessários à condução de sua equipe e que criem performances sociais 

efetivas. É atuar por meio da arte de influenciar pessoas, a fim de convencê-las. 

Para tanto, é preciso que o líder passe confiança e credibilidade aos demais, saiba 
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lidar com situações complexas e questões paradoxais que envolvem interesses e 

perspectivas contraditórias (Badham & Cançado, 2014). 

 

O quinto e último é mirar (mirrors) e remete à implementação e utilização de 

espelhos que permitam a promoção de múltiplas fontes de reflexão e feedback. Esse 

processo envolve a avaliação de conhecimentos práticos, bem como conhecimento 

tácito baseado em experiências vividas e intuição. Além disso, devem ser 

incorporados as emoções, o pensamento e a sabedoria prática. Reflexão e 

avaliação são componentes-chave em um processo de mudança e, portanto, a 

criação de ambientes abertos que favoreçam a aprendizagem é fundamental 

(Badham & Cançado, 2014). 

 

A abordagem proposta por Badham (2013) e representada pelo framework 5M 

sugere uma visão mais reflexiva, crítica, integrativa e pragmática do gerenciamento 

para a mudança. Tal abordagem permite compreensão mais ampla da mudança, 

pois considera dificuldades e complexidades inerentes ao processo que, muitas 

vezes, são subestimadas por modelos racionais do gerenciamento da mudança 

(Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014). 

 

As teorias possuem a capacidade de mostrar a realidade, mas principalmente 

fornecem formas para aplicação prática. Motta (2001, p. 70) afirma que “as teorias 

evoluem, pois a produção do saber é contínua e sem fim; descobertas científicas, 

novas sistematizações de conhecimentos contradizem e fazem progredir as teorias e 

crenças correntes”. Considerando a abordagem de Badham (2013) como um 

conhecimento mais atual sobre mudança, adota-se para esta dissertação, com base 

nas ideias do autor, o conceito de mudança transformacional como uma jornada 

complexa, confusa e paradoxal que envolve toda a organização, em um esforço de 

inspirar e mobilizar pessoas para o alcance de um objetivo comum (Badham, 2013). 

 

Esta seção evidenciou o quanto as mudanças fazem parte da vida e da 

sobrevivência das organizações. Uma alavanca para a mudança em uma 

organização pode ser a implantação da governança corporativa, tema da próxima 

seção. 
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2.2 Governança corporativa 

 

Esta seção dedica-se à apresentação do tema governança corporativa, discutindo 

sua evolução e consolidação ao longo dos anos ao proporcionar mecanismos que 

levam à profissionalização da gestão, à geração de valor a longo prazo e à 

mitigação de conflitos de interesse e contribuem principalmente para a perenidade 

das organizações e proteção aos investidores (Silveira, 2010). Além disso, a seção 

aborda a aplicação da governança corporativa em cooperativas de crédito.  

 

2.2.1 História e evolução da prática de governança 

 

A governança corporativa, embora seja tema recente na Administração, já era uma 

preocupação retratada em 1776 por Adam Smith em seu livro A riqueza das nações, 

no qual afirmava que não se pode esperar que os gestores das empresas zelem 

pelos recursos das pessoas assim como cuidariam dos seus próprios recursos 

(Álvares, Giacometti, & Gusso, 2008). Essa preocupação foi deixada de lado por 

muito tempo, voltando a ganhar forças após a crise de 1929. A publicação do livro 

The modern corporation and private property, escrito por Berle e Means, em 1932, 

tornou-se a base dos estudos sobre governança corporativa, apesar de os autores 

não terem utilizado esse termo. O tema tornou-se relevante em meados de 1980, 

devido principalmente a investigações sobre escândalos corporativos, fraudes 

contábeis e financeiras e evidências de excessos cometidos por conselheiros de 

grandes empresas. Assim, a questão da governança expandiu-se rapidamente como 

forma de contribuir para a administração e perenidade das organizações e para a 

preservação dos interesses dos investidores (Álvares et al., 2008; Rossetti & 

Andrade, 2011, Silveira 2010). 

 

Uma das maiores mudanças ocorridas no universo corporativo foi a dispersão do 

capital e, consequentemente, a separação entre propriedade e gestão. 

Impulsionadas pelo propósito de crescimento, muitas empresas abriram seu capital, 

via emissão de títulos no mercado acionário, acarretando a pulverização acionária 

(Rossetti & Andrade, 2011). Com um número cada vez maior de acionistas, o 

vínculo entre os proprietários (acionistas) e os gestores das organizações tornou-se 

mais distante (Tricker, 2000). Por ser inviável o processo de tomada de decisão 
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pelos próprios acionistas, essa função passou a ser delegada a profissionais 

(executivos), que se encarregam de agir conforme os interesses dos proprietários. 

Entretanto, pode ocorrer que essas pessoas com poder decisório optem por ações 

que favoreçam o seu próprio bem-estar e a maximização de seus interesses 

pessoais em detrimento dos interesses da organização e dos acionistas (Carlson, 

Fischer & Giammarino, 2004), caracterizando, assim, o conflito de agência, descrito 

por Berle e Means (1932). 

 

O conflito de agência deriva da divergência entre os interesses dos acionistas e dos 

gestores. Outro tipo de conflito de agência pode ser decorrente da relação 

majoritário-minoritário e ocorre quando a propriedade está centrada nas mãos de 

poucos acionistas que detêm grande parte das ações. Assim, os acionistas 

minoritários precisam lutar não contra os gestores oportunistas, mas sim contra os 

acionistas majoritários que possuem mais poder na organização (Rossetti & 

Andrade, 2011). 

 

Desde que Berle e Means (1932) chamaram a atenção para a dispersão entre 

propriedade e gestão e para os problemas decorrentes da assimetria entre os 

interesses dos acionistas e daqueles que estão na gestão, a evolução do debate 

sobre governança corporativa centrou-se fundamentalmente em torno do conflito de 

agência, preocupando-se com meios para proteger os investidores dos oportunistas 

(Álvares et al., 2008; Carvalho, 2002). 

 

Outros fatores e eventos também contribuíram para a consolidação da governança 

corporativa, entre eles se destacam as mudanças macroambientais, as mudanças 

no ambiente de negócios, a intensificação da participação dos investidores 

institucionais e a reação das autoridades reguladoras (Rossetti & Andrade, 2011). 

 

 As mudanças macroambientais, como a desfronteirização de mercados e as 

alianças estratégicas, possibilitaram novas integrações e aumentaram o volume e a 

interdependência de operações comerciais entre países. Esse movimento levou a 

crescentes pressões por melhores padrões de governança corporativa nos 

diferentes países (Rossetti & Andrade, 2011). 
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As mudanças macroambientais causaram também mudanças substanciais no 

ambiente de negócios (Rossetti & Andrade, 2011). Catapan (2012) assegura que 

vários processos de privatização, aquisição, fusão e incorporação de grandes 

empresas influenciaram significativamente a criação de legislações em diversos 

países que buscavam proteger os investidores. As mudanças ocorridas no 

macroambiente tornaram os mercados muito mais complexos, instáveis e acirraram 

a competição entre as empresas. Os negócios ficaram mais expostos ao risco, 

levando a uma crescente exigência de melhores práticas de governança nas 

empresas (Rossetti & Andrade, 2011).  

 

Além disso, os investidores institucionais (por exemplo, fundos de pensões e fundos 

de investimentos) passaram a ter mais voz ativa e assumiram uma postura mais 

atuante naquelas corporações em que aplicavam seus investimentos. Esses 

investidores institucionais também começaram a diversificar suas carteiras, 

aplicando recursos em mercados internacionais e se interessando pelas práticas de 

governança adotadas em cada país (Becht, Bolton, & Roell, 2002 como citado em 

Silveira, 2010; Rossetti & Andrade, 2011). 

 

Preocupada com o desenvolvimento dos mercados, das corporações e das nações e 

percebendo as contribuições das boas práticas de governança corporativa, a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), congregada 

pelos 34 países mais desenvolvidos do mundo e com relacionamento com vários 

outros, lançou, em 1999, os princípios de governança corporativa. Esses princípios 

tornaram-se referência internacional, impulsionando a difusão mundial de vários 

códigos nacionais de governança (Rossetti & Andrade, 2011). 

 

Somados a isso, escândalos de fraudes contábeis e financeiras envolvendo grandes 

corporações provocaram reações das autoridades e entidades reguladoras que 

criaram regulações mais abrangentes e severas. Em julho de 2002 foi aprovada a 

Lei Sarbanes-Oxley (SOX), nos Estados Unidos. Criaram-se códigos de governança 

corporativa que impactaram fortemente as empresas (Becht, Bolton, & Roell, 2002 

como citado em Silveira, 2010; Rossetti & Andrade, 2011). 
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No Brasil, mudanças ocorridas no mercado em 1980 e principalmente em 1990, 

como as privatizações, abertura para entrada de empresas estrangeiras, processos 

de fusões e aquisições, impulsionaram as organizações a melhorarem sua 

performance e seus padrões de governança (Álvares et al., 2008).  

 

O termo governança corporativa passa então a ser utilizado no Brasil a partir dos 

anos de 1990, acompanhado por uma sucessão de marcos que levaram à 

consolidação do tema no país e à evolução no mercado de capitais nacional. Silveira 

(2010) enumera vários marcos, entre eles se destacam: 

 

a) A criação em 1995 do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), que atualmente é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), principal instituição fomentadora das práticas de governança 

corporativa no Brasil; 

b) reforma da Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 9.457/1997 e Lei n° 

10.303/2001; 

c) criação, em 1999, do primeiro código de boas práticas de governança do 

IBGC; 

d) constituição, em 2000, dos níveis diferenciados de listagem na Bolsa de 

Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA): nível 1, nível 2 e novo 

mercado; 

e) onda de Oferta Pública Inicial (IPO, quando uma empresa abre seu capital) 

ocorrida entre 2004 e 2007. 

 

Esses acontecimentos no Brasil e no mundo impulsionaram o movimento da 

governança corporativa e têm contribuído para assimilação e internalização das 

melhores práticas que aumentem os níveis de confiança entre os investidores, 

fortaleçam o mercado e favoreçam o crescimento econômico (Rossetti & Andrade, 

2011). Observa-se, portanto, que a governança corporativa possui bases sólidas e 

que essas mudanças fizeram o tema tornar-se central tanto no ambiente corporativo 

quanto na academia (Rossetti & Andrade, 2011).  
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2.2.2 Conceituando governança 

 

Na literatura existem diversos conceitos de governança corporativa. Genericamente 

ela pode ser definida como “mecanismos ou princípios que governam o processo 

decisório dentro de uma empresa. É um conjunto de regras que visam minimizar os 

problemas de agência” (Carvalho, 2002, p. 19). De forma mais específica, o IBGC 

define governança como sendo “o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, Conselho de Administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas” (IBGC, 2015a, p. 20). 

 

Uma das questões fundamentais que antecedem a discussão sobre governança 

corporativa refere-se à função-objetivo das organizações, que precede os modelos e 

práticas de governança. Para isso, duas funções-objetivo destacam-se na literatura: 

a teoria da maximização de riqueza do acionista e a teoria de equilíbrio dos 

interesses dos stakeholders (Silveira, 2010).  

 

A teoria de maximização de riqueza dos acionistas baseia-se na concepção de que 

as organizações são constituídas fundamentalmente para proporcionar retorno 

àqueles que nela investiram (Silveira, 2010). Como defendido por Brealey e Myers 

(2003), os gestores devem agir visando maximizar o retorno do capital investido 

pelos proprietários.  

 

Desde os anos de 1980, vem ocorrendo um movimento de estreitamento das 

relações entre o mundo corporativo e a sociedade. Com isso, cresceu a 

preocupação de reconhecer outros públicos relevantes, além dos acionistas, para 

sobrevivência da organização no longo prazo (Álvares et al., 2008; Rossetti & 

Andrade, 2011). A teoria dos stakeholders, com raízes principalmente na Sociologia 

e no comportamento organizacional, defende que as decisões nas organizações 

devem ser tomadas de forma a satisfazer todos os grupos que têm interesses em 

jogo na organização (Freeman & Mcvea, 2000). Os stakeholders podem ser 

definidos como “qualquer grupo ou indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance 

dos objetivos organizacionais” (Freeman, 1984, p. 174). Para assegurar a 

perpetuidade, as organizações, ao implementar suas ações, devem integrar seus 
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interesses aos dos diferentes grupos de seu relacionamento, como, por exemplo, 

acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, entre outros (Silveira, 2010). 

 

Embora existam fortes críticas à teoria dos stakeholders, como a dificuldade de 

implementação, a impossibilidade das organizações trabalharem com múltiplos 

objetivos, fragilidade quanto aos aspectos normativos e, inclusive, de ser 

considerada prejudicial à organização (Sternberg, 1999 como citado em Silveira, 

2010), Jensen (2001), um dos maiores defensores da teoria de maximização do 

retorno ao acionista, assume que não é possível uma organização maximizar seu 

valor ignorando os interesses dos stakeholders. 

 

Outra questão fundamental referente à governança corporativa são os valores que 

lhe dão sustentação (Rossetti & Andrade, 2011). “A boa governança está calcada 

em princípios que inspiram e norteiam o funcionamento das empresas e outras 

organizações e lhes propiciam maior credibilidade e criação de valor” (Álvares et al., 

2008, p. 43). Os valores que pautam a governança corporativa, tendo como 

referência o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, são:  

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

 

Transparência (disclosure) está ligada à prestação das informações pelas empresas. 

As legislações exigem requisitos mínimos de informações, mas as empresas devem 

ir além da obrigação, passando a ter o interesse em fornecer informações adicionais 

ao diversos públicos envolvidos, como clientes, fornecedores, funcionários, 

investidores. Não só empresas de capital aberto, mas também empresas sob 

controle familiar devem fomentar a prática de prestar informações sobre suas 

atividades. Essas ações estreitam o relacionamento da empresa com o seu público 

estratégico, contribuem para a imagem e aumentam a credibilidade da organização 

(Álvares et al., 2008; Rossetti & Andrade, 2011). 

 

A equidade (fairness) refere-se ao tratamento igualitário entre os acionistas, 

respeitando o direito dos acionistas minoritários e também as demais partes 

interessadas, como credores, funcionários, clientes, comunidade (stakeholders). Os 

direitos e deveres de cada acionista devem estar formalizados de forma específica e 
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clara para que não haja dúvidas em relação ao tratamento justo entre eles (Álvares 

et al., 2008). 

 

Prestação de contas (accountability) diz respeito à prestação de contas pelos 

agentes governantes sobre sua atuação, cabendo-lhes responder por todos os seus 

atos. As informações prestadas devem ser extremamente claras, precisas e 

compreensíveis. Existem diversas normas e padrões a serem seguidos para 

elaboração dos documentos de prestação de contas, sendo, inclusive, crescente na 

comunidade empresarial uma preocupação em relação à qualidade desses 

documentos, buscando torná-los cada vez mais ricos em informações (Álvares et al., 

2008). 

 

A responsabilidade corporativa (compliance) ressalta que os agentes de governança 

devem zelar pela perenidade das organizações e, portanto, devem incorporar nas 

operações desenvolvidas pela empresa ações ligadas a questões sociais e 

ambientais. A responsabilidade corporativa vai além da filantropia e da mera 

obediência às leis, significa pensar e agir buscando a sustentabilidade empresarial 

em curto, médio e longo prazo (Álvares et al., 2008; IBGC, 2015a). 

 

Além de estarem presentes explícita ou implicitamente nos conceitos de 

governança, os valores também alicerçam os códigos de boas práticas. Dessa 

forma, é fundamental a adoção desses valores na organização, principalmente por 

aqueles que têm poder de decisão e que devem agir sempre de forma ética e 

responsável (Rossetti & Andrade, 2011). 

 

Um sistema de governança corporativa eficiente mescla diferentes mecanismos 

internos e externos à organização, visando à mitigação dos conflitos de agência e de 

danos decorrentes. Em conjunto, esses mecanismos contribuem para a redução de 

risco e probabilidades de fraudes e aprimoramento do processo decisório e agregam 

valor à organização (Shleifer & Vishny, 1997; Silveira, 2010). Entre os mecanismos 

internos de governança, Silveira (2010) destaca o Conselho de Administração, 

sistema de remuneração e concentração acionária e atuação de investidores 

institucionais. 
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O Conselho de Administração é considerado o mais importante mecanismo de 

governança. Rossetti e Andrade (2011) afirmam serem indissociáveis governança 

corporativa e Conselho de Administração. O conselho e seus comitês (auditoria, 

remuneração e nomeação, entre outros) desempenham papel fundamental no 

monitoramento e controle da empresa. Entre suas atribuições, pode-se destacar a 

escolha e a supervisão da diretoria executiva e a tomada de decisão das questões 

mais importantes da organização (Silveira, 2010). O processo decisório divide-se em 

decisões da gestão, atribuídas à diretoria executiva, e decisões de controle, de 

competência do Conselho de Administração (Rossetti & Andrade, 2011). Para a 

eficiência de um conselho é essencial a presença de conselheiros independentes, 

pois, por não terem vínculo com os executivos ou com algum acionista potencial, 

sua tomada de decisão pode ser mais imparcial, favorecendo resultado sustentável 

de longo prazo (Silveira, 2010). 

 

O sistema de remuneração dos executivos e a forma como o Conselho de 

Administração recebe incentivos constituem um mecanismo de governança 

potencialmente importante, pois pode determinar o alinhamento de interesses com 

os dos acionistas. Um bom sistema de remuneração pode levar a mais dedicação e 

comprometimento tanto dos executivos quanto dos conselheiros (Silveira, 2010). 

 

No tocante à concentração acionária e atuação de investidores institucionais, 

Silveira (2010) destaca que a estrutura de propriedade exerce papel importante ao 

influenciar o comportamento dos gestores. De um lado, empresas nas quais há 

grande concentração de propriedade, pode haver monitoramento e cobrança mais 

efetivos do desempenho dos executivos. Por outro lado, pode acarretar decisões 

prejudiciais aos acionistas minoritários. Já empresas com mais dispersão acionária 

têm como benefício a possibilidade de uma gestão mais profissionalizada, em 

contrapartida, pode resultar na concentração de poder nas mão dos executivos 

(Silveira, 2010). 

 

Já entre os mecanismos externos de governança corporativa, Silveira (2010) 

ressalta a proteção legal aos investidores, a possibilidade de aquisição hostil, a 

fiscalização dos agentes de mercado e a estrutura de capital da empresa.  
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A proteção legal aos investidores refere-se ao ambiente regulatório no qual a 

organização está inserida. Pesquisas como de La Porta, Shleifer, Lopes-de-Silanes, 

& Vishny (2000, como citado em Silveira, 2010) revelam que quanto maior o grau de 

proteção aos investidores, menores os danos decorrentes de conflitos de agência. 

 

A possibilidade de aquisição hostil e o grau de competição do mercado de produtos 

também são elementos importantes para a governança. A aquisição hostil ocorre 

quando um terceiro adquire o controle da empresa por meio de oferta pública de 

compra de ações dos demais investidores, sem que haja o consenso da atual 

administração. A possibilidade de aquisição hostil torna-se, portanto, um potencial 

mecanismo disciplinador de conduta, pois acaba deixando os executivos receosos 

de perder seus empregos. Também mercados altamente competitivos favorecem a 

busca de mais eficiência da empresa, contribuindo, assim, para a diminuição do 

conflito de interesses (Silveira, 2010). 

 

A fiscalização dos agentes de mercado, ou seja, as informações prestadas ao 

mercado pela organização serão fonte de consulta e análise de outros agentes do 

mercado. A partir disso, a pressão exercida por eles pode influenciar positivamente a 

tomada de decisões gerenciais que visem aumentar o valor da empresa (Silveira, 

2010). 

 

Além disso, a estrutura de capital ou financiamento da organização pode ser 

entendida como um forte mecanismo de governança corporativa, ao impor aos 

administradores apresentações regulares dos fluxos de caixa. O risco de falência, 

decorrente da alta alavancagem financeira, pode levar a mais comprometimento dos 

executivos para com a empresa (Silveira, 2010). 

 

Esses mecanismos, adicionados aos valores que dão sustentação à governança 

corporativa, materializam-se em diversos documentos denominados Códigos de 

Melhores Práticas de Governança, criados por vários países. Esses códigos reúnem 

uma série de recomendações que visam estabelecer padrões eficientes de 

governança corporativa (Silveira, 2010). O IBGC (2015a, p. 20) destaca que “as 

boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
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recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização”. 

 

O primeiro código, o Cadbury Report, foi criado no Reino Unido, em 1992, e 

influenciou fortemente a alta gestão das empresas. Em 1999, como já foi visto, a 

OCDE lançou os princípios de governança que se tornaram referência não só para 

os países-membros, mas também para vários outros países, para a criação de seus 

próprios códigos nacionais. Nos Estados Unidos, o guia de melhores práticas de 

governança é constituído pela Lei Sarbanes-Oxley, aprovada em julho de 2002. Os 

códigos não são documentos estáticos, podem variar de acordo com a 

regulamentação, a estrutura econômica e as peculiaridades de cada país. Eles são 

revisados de tempo em tempo, a fim de tornarem-se mais atuais e acompanhar a 

realidade de mercado (Rossetti & Andrade, 2011; Silveira, 2010). 

  

No Brasil, o primeiro código de boas práticas foi criado em 1999, pelo IBGC, e é o 

principal documento de referência do país. Desde sua criação, o código já passou 

por quatro revisões, em 2001, 2004, 2009 e 2015 (IBGC, 2015a; Silveira, 2010). 

Observa-se que as empresas do país estão caminhando rumo a melhores padrões 

de governança. Mas ainda há forte concentração patrimonial nas empresas de 

capital aberto, a proeminência do controle familiar ou de um acionista controlador, 

bem como a predominância de emissão de ações preferenciais (sem direito a voto), 

o que leva ao conflito de agência majoritário-minoritário. Isso constitui o maior 

desafio da governança corporativa no Brasil (Álvares et al., 2008; Silveira, 2010). 

 

A governança corporativa é certamente muito mais do que um modismo, pois possui 

fortes fundamentos calcados em princípios éticos para a condução dos negócios. 

Nos últimos 20 anos, o tema avançou muito e constituiu-se em um dos maiores 

desafios da moderna gestão (Rossetti & Andrade, 2011). Na visão de Tricker (2000), 

será o tema do século XXI para o universo corporativo. A próxima seção apresenta a 

questão da governança corporativa para o setor das cooperativas de crédito, objeto 

de análise desta dissertação. 
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2.2.3 Governança corporativa em cooperativas de crédito 

 

As cooperativas de crédito têm crescido muito nos últimos anos, destacando-se no 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). Guiadas por uma filosofia de ajuda mútua por 

meio da cooperação, as cooperativas de crédito desempenham importante papel no 

desenvolvimento socioeconômico de seus associados e nas comunidades onde 

atuam, tornando-se relevantes para o setor financeiro do Brasil (IBGC, 2015b; 

Ventura et al., 2009). 

 

Esse crescimento tem, consequentemente, levado as cooperativas a adotarem 

estruturas mais complexas e exigido mais conhecimento e desempenho daqueles 

que estão à frente de sua administração (Silva & Sabaini, 2015). Preocupados com 

isso e buscando fortalecer o seguimento no país, o Banco Central do Brasil 

(BACEN) desenvolveu, entre 2006 e 2009, o projeto “Governança Cooperativa: 

diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da governança em cooperativas de 

crédito”, que foi reaplicado entre 2013 e 2014. Esse projeto tem como objetivo 

disseminar instruções para boas práticas de governança em cooperativas de crédito 

(Bacen, 2014; Ventura et al., 2009). 

 

A governança corporativa contribui para o crescimento e perenidade das 

cooperativas, assim como para a profissionalização da administração, a geração de 

valor e o aumento da confiança dos públicos envolvidos. As boas práticas de 

governança, pautados nos princípios de transparência, equidade, prestação de 

contas (accountability) e responsabilidade corporativa proporcionam mais 

credibilidade entre os agentes internos e externos, levando à mitigação de riscos e 

dos conflitos de interesse (IBGC, 2015b). 

 

Em consonância com a expansão das cooperativas de crédito no Brasil, nota-se 

também a evolução na legislação que rege o seguimento. Desde 1971, com a 

aprovação da Lei n° 5.764, que definiu a política nacional de cooperativismo, 

observam-se já alguns princípios de governança, ao dispor sobre a gestão das 

cooperativas, tratando da assembleia geral (ordinária e extraordinária) e da 

obrigatoriedade da implantação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração 

ou diretoria (IBGC, 2015b; Silva & Sabaini, 2015).  
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O termo governança corporativa foi introduzido pela primeira vez na legislação para 

cooperativas de crédito em 30/09/2005, com a resolução n° 3.321 do CMN, 

determinando a criação de um plano de negócio que contemplasse as definições 

dos padrões de governança. A norma não especifica esses padrões, deixando a 

cargo da própria cooperativa (CMN, 2005). 

 

A governança em cooperativas de crédito ganhou destaque principalmente na última 

década, a partir da Resolução n° 3.859 do CMN aprovada em 27/05/2010, que 

contemplou um capítulo específico sobre governança corporativa nas cooperativas 

de crédito. A resolução determina para cooperativas de livre admissão, de 

empresários, de pequenos empresários, microempresários e microempreendedores 

e as que tenham vínculos de natureza associativa, econômica ou social a adoção de 

uma estrutura administrativa composta por Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva a ele subordinada, sendo vedada a acumulação de cargos de presidência. 

A resolução exige que o sistema de governança atenda aos princípios de 

segregação de funções na administração, transparência, equidade, ética, educação 

cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas (CMN, 2010). 

 

Em 2012, a Resolução n° 4.122, que estabelece condições para o exercício de 

cargos estatutários (membro do conselho, diretor ou sócio-administrador) nas 

instituições financeiras, exige a comprovação da capacitação técnica compatível 

com o cargo ocupado, como, por exemplo, a formação acadêmica e experiência 

profissional, sendo possível a rejeição da nomeação pelo BACEN, caso não atenda 

aos requisitos (Silva & Sabaini, 2015). 

 

A resolução mais recente é a de n° 4.434, de 05/08/2015, que reclassifica as 

cooperativas de crédito em plenas, clássicas e capital e empréstimo. No que diz 

respeito à governança, a resolução determina a segregação completa entre os 

membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, para as cooperativas 

plenas e clássicas, com ativos médios nos últimos três exercícios iguais ou 

superiores a R$ 50 milhões. A resolução estabelece, ainda, de forma mais 

específica, as competências e atribuições para o Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal (CMN, 2015). 
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Percebe-se que o CMN vem evoluindo muito nas exigências quanto à governança 

corporativa nas instituições financeiras, em especial nas cooperativas de crédito, 

desenvolvendo padrões e aperfeiçoando as atividades praticadas pelos principais 

órgãos da governança, proporcionando mais robustez e consolidando o setor (Silva 

& Sabaini, 2015). A seguir, a Figura 6 esquematiza a estrutura da governança 

corporativa nas cooperativas de crédito. 

 

 

Figura 6   

Estrutura de governança corporativa em cooperativas de crédito. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. (2015b). Guia das melhores práticas de 
governança para cooperativas (p. 21). São Paulo: IBGC. 

 

A assembleia geral (cooperados) é o órgão máximo nas cooperativas de crédito e 

deve ter participação e representatividade. Por ser uma sociedade de pessoas, e 

não de capital, cada cooperado tem direito a um voto. Na assembleia geral ordinária, 

que acontece anualmente durante os três primeiros meses do ano, é feita a 

prestação de contas pelos órgãos de administração. Definem-se o destino das 

sobras ou rateios de perdas e a eleição dos componentes do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal e estipula-se o valor dos honorários para os 

membros dos conselhos e diretorias, além de tratar de outros assuntos pertinentes 

(IBGC, 2015b). 
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O Conselho de Administração é composto por cooperados qualificados e 

capacitados e é o principal órgão do sistema de governança corporativa. Ele é o elo 

entre os proprietários (cooperados) e a gestão, sendo responsável pelas decisões 

referentes ao direcionamento estratégico da cooperativa. O conselho elege a 

Diretoria Executiva e deve orientá-la e supervisioná-la, sendo responsável pelas 

diretrizes da cooperativa, suas metas e objetivos. É responsável também pela 

aprovação das políticas internas (resoluções ou manuais) e, principalmente, pela 

avaliação e controle para mitigação dos riscos inerentes à cooperativa, bem como a 

implantação e revisão permanente da política de crédito (Silva & Sabaini, 2015). 

 

O Conselho Consultivo é uma opção para dar apoio ao Conselho de Administração, 

sendo formado por especialistas que não são cooperados e que contribuem para 

diversidade de conhecimentos, além de reduzirem os possíveis conflitos de 

interesses (IBGC, 2015b). 

 

Os comitês são apêndices do Conselho de Administração. Podem ser formados por 

membros do Conselho de Administração, diretores e funcionários que possuam 

conhecimento na área e irão atuar em conjunto para tratar de proposições 

específicas, assessorando a alta administração. Os comitês mais conhecidos são os 

de auditoria, de crédito, gestão de risco, compliance e de recursos humanos (IBGC, 

2015b; Silva & Sabaini, 2015). 

 

O Conselho Fiscal é um órgão independente, também composto por associados 

eleitos pela assembleia geral, sendo um componente obrigatório na estrutura de 

governança nas cooperativas. Sua principal atribuição é a fiscalização e controle da 

cooperativa, monitorando as atividades do Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva (Silva & Sabaini, 2015). 

 

A Auditoria Interna é o órgão de fiscalização interna da cooperativa e tem como 

responsabilidade avaliar e monitorar os processos para que estejam em 

conformidade com os normativos. É encarregada de apurar fraudes, erros ou 

omissões (IBGC, 2015b; Silva & Sabaini, 2015). 
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A Auditoria Externa ou independente tem como principal atribuição verificar a 

veracidade e a qualidade das demonstrações financeiras prestadas pela 

cooperativa. Deve revisar e avaliar os controles internos, emitindo relatório com 

recomendações para correções, melhorias e aperfeiçoamentos (IBGC, 2015b; Silva 

& Sabaini, 2015). 

 

A Diretoria Executiva, como já dito, é contratada pelo Conselho de Administração. É 

o componente executivo da cooperativa, responsável por colocar em prática as 

diretrizes e objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administração. Cada diretor é 

individualmente responsável por suas atribuições (área), devendo prestar contas ao 

executivo principal, que é o coordenador da Diretoria Executiva e principal elo entre 

o Conselho de Administração e a gestão (IBGC, 2015b; Silva & Sabaini, 2015). 

 

Os agentes de governança exercem papel fundamental na disseminação dos 

princípios, objetivos e valores da organização, bem como desempenham a 

importante função de efetivar na prática as estruturas de governança definidas na 

legislação, agindo com ética e em prol dos interesses da cooperativa (IBGC, 2015a; 

IBGC, 2015b; Silva & Sabaini, 2015). 

 

A partir da revisão da evolução da governança corporativa nas cooperativas de 

crédito, observam-se a preocupação e o empenho do CMN e do BACEN em aplicar 

nas cooperativas preceitos já consagrados de governança, proporcionando avanços 

nas normas e regulamentos que, consequentemente, traduzem-se no fortalecimento 

das cooperativas de crédito no SFN (Silva & Sabaini, 2015). 

 

A amplitude e os impactos da implantação da governança corporativa nas empresas 

e, mais particularmente, nas cooperativas de crédito são aqui entendidos como 

processo de mudança organizacional. Nesta dissertação, a governança corporativa 

é entendida como uma estrutura de gestão, composta por mecanismos que norteiam 

a tomada de decisão, com a finalidade de maximizar o valor do negócio em longo 

prazo e de minimizar os conflitos de interesse inerentes a qualquer organização 

(Silveira, 2010). 
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Considerando a abrangência das mudanças em questão, adota-se o conceito mais 

amplo de mudança transformacional como um processo complexo, confuso e 

paradoxal que envolve toda a organização, em um esforço de inspirar e mobilizar 

pessoas para o alcance de um objetivo comum (Badham, 2013).  

 

As incertezas, os desafios e a natureza caótica da mudança são incompatíveis com 

a racionalidade tradicional inerente ao gerenciamento da mudança. Sendo assim, 

propõe-se neste trabalho uma visão mais crítica e reflexiva sobre o gerenciamento 

para a mudança (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014), analisado sob a ótica 

do framework dos 5M - manter-se atento, mobilizar, mapear, usar máscaras e mirar 

(Badham, 2013). 

 

Esses conceitos norteiam a metodologia da pesquisa, que será descrita no próximo 

capítulo. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada para a pesquisa. Na primeira 

seção é apresentada a caracterização da pesquisa; em seguida, o quadro de 

referência construído a partir dos principais conceitos teóricos. A terceira seção 

contempla a descrição da unidade de análise e observação. A seção seguinte relata 

a técnica utilizada para coleta de dados, seguida pela quinta e última seção que 

expõe a técnica empregada para análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para atingir o objetivo desta pesquisa - identificar como está ocorrendo a mudança 

transformacional na Cooperativa de Crédito Alfa a partir da implantação da 

governança corporativa -, foi realizado um estudo de caso descritivo, de caráter 

qualitativo. 

 

O estudo de caso foi escolhido por ser uma estratégia de pesquisa que contribui 

para a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos 

(Yin, 2010). Por meio do estudo de caso, é possível fazer um detalhamento profundo 

de um ambiente, sujeito ou situação específica. Tem por objetivo “proporcionar 

vivência da realidade por meio da discussão, análise e tentativa de solução de um 

problema extraído da vida real” (Godoy, 1995b, p. 25). Nesse contexto, a estratégia 

do estudo de caso é a mais adequada para analisar o processo em curso de 

mudança organizacional na Cooperativa Alfa, desencadeado pela implantação da 

governança corporativa. Conforme consultora externa da cooperativa, são poucas as 

cooperativas de crédito que já possuem o sistema de governança estabelecido e, 

por isso, a Cooperativa Alfa tem se destacado como referência no segmento, sendo, 

portanto, um locus privilegiado para a realização do estudo de caso. 

  

Embora haja críticas à utilização do estudo de caso, como, por exemplo, a pouca 

base para se fazer generalização científica, Yin (2010) defende que, assim como os 

experimentos, o que se faz no estudo de caso são generalizações de proposições 

teóricas e não de populações ou universos.   
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A pesquisa foi descritiva, pois esse tipo de pesquisa tem a capacidade de descrever 

o comportamento dos fenômenos. Assim, a pesquisa descritiva importa-se em 

analisar todos os dados da realidade a partir de uma visão holística, a fim de 

compreender como um todo o fenômeno estudado, deixando à mostra pontos que 

muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas (Godoy, 1995a). 

 

O método qualitativo foi adotado por preocupar-se em compreender aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na explicação das 

relações sociais (Gerhardt & Silveira, 2009). É um método subjetivo, que envolve 

reflexão e percepção (Collis & Hussey, 2005), buscando compreender a realidade a 

partir das perspectivas dos participantes (Godoy, 1995a). Além disso, a análise 

qualitativa é mais indicada para estudos que buscam a compreensão profunda de 

um fenômeno (Godoy, 1995a). 

 

3.2 Quadro de referência 

 

A partir da junção do modelo de mudança estratégica de Pettigrew (2009) e do 

framework 5M de Badham (2013) apresenta-se, na Figura 7, o quadro de referência 

elaborado para esta pesquisa.  
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Figura 7   
Quadro de referência. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Badham, R. (2013). Short change: an introduction to 
managing change. Ukraine: Business Perspectives Publishing Company. Badham, R., & Cançado, V. 
L. (2014). The mindful mobilising of maps, masks and mirrors: shifting the rhetoric of organisational 
change. Anais do XXXVIII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 
Administração - ENANPAD, Rio de Janeiro. Badham, R., Cançado, V. L., & Darief, T. (2015). An 
introduction to the 5M framework: reframing change management education. BAR - Brazilian 
Administration Review, 12(1), 22-38. Pettigrew, A. M. (2009). A cultura das organizações é 
administrável? In: M. T. Fleury, & R. M. Fischer, Cultura e poder nas organizações (pp. 145-153). São 
Paulo: Atlas; Silveira, A. D. (2010). Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: Elsevier. 
 

A mudança transformacional é entendida como uma jornada complexa, confusa e 

paradoxal que envolve toda a organização, em um esforço de inspirar e mobilizar 

pessoas para o alcance de um objetivo comum (Badham, 2013). Refere-se a 

alterações nas diferentes dimensões organizacionais - estratégia, estrutura, 

tecnologia, pessoas e cultura - de forma contínua e integrada, planejada ou não, 

envolvendo ambiente interno e/ou externo, conduzida e facilitada pelos gestores, 

com impactos na cultura organizacional (Fischer, 2002; Guedes, 2015; Lima & 

Bressan, 2003, Pettigrew, 2009). A caracterização da mudança pode ser 

compreendida a partir das três dimensões do modelo de mudança estratégica de 

Pettigrew (2009): contexto (interno e externo), conteúdo e processo. 
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A análise do contexto diz respeito ao “porquê” da mudança, ou seja, as razões que 

levaram a mudança a acontecer, abrangendo tanto a avaliação do ambiente interno 

quanto externo da organização. Ressalta-se a governança corporativa, que foi o 

primeiro incentivo de mudança no caso estudado, entendida como uma estrutura de 

gestão, composta por mecanismos que norteiam a tomada de decisão, com a 

finalidade de maximizar o valor do negócio em longo prazo e de minimizar os 

conflitos de interesse inerentes a qualquer organização (Silveira, 2010). 

 

A análise do conteúdo indica “o que” mudar: estratégia, estrutura, tecnologia, 

processos, pessoas e cultura. Já a análise do processo determina “como mudar”, 

isto é, as ações que serão promovidas a fim de mover a organização de um estado 

atual para um novo estado (Pettigrew, 2009). 

 

A mudança transformacional não pode ser reduzida a simples etapas estanques 

com início, meio e fim. Na verdade, trata-se de um processo cíclico em que, à 

medida que problemas são resolvidos, novos desafios aparecem. Por ser um 

processo tão complexo, cercado por medos, incertezas e ambiguidades, é 

necessário também um olhar mais crítico sobre sua gestão. Assim, a gestão para a 

mudança considera esses desafios e natureza caótica e contesta a mudança 

(Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015). 

 

Tendo como pressuposto a mudança transformacional e as dificuldades inerentes à 

sua gestão, o framework 5M - manter-se atento, mobilizar, mapear, usar máscaras e 

mirar - permite análise crítica e compreensão mais profunda e reflexiva da mudança. 

 

3.3 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise diz respeito ao local onde será realizado o estudo de caso 

(Godoy, 1995b), que neste caso é a Cooperativa de Crédito Alfa. No Apêndice B 

encontra-se a autorização para a realização da pesquisa. 

 

A Cooperativa Alfa foi constituída em 1996, mas iniciou suas atividades em 1997. As 

dificuldades para obtenção de recursos financeiros e os altos juros cobrados pelos 

bancos levaram a união de 20 empresários que fundaram a cooperativa com o 
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objetivo de facilitar o acesso dos cooperados ao crédito com juros mais reduzidos. 

Ao longo desses anos, a Alfa consolidou-se e atualmente possui sete pontos de 

atendimento distribuídos no centro-oeste mineiro, no total de mais de 7.000 

cooperados, cerca de 110 funcionários e aproximadamente 180 milhões em ativos. 

Em julho de 2015 a Alfa implantou a governança corporativa, refletindo em diversas 

mudanças na cooperativa como um todo, a começar pela própria estrutura 

hierárquica (Alfa, 2015b; Alfa, 2016a).  

 

A unidade de observação para realização das entrevistas foi composta por diretores, 

gestores e funcionários, designados por siglas de maneira a garantir o sigilo. A 

seleção desses entrevistados deveu-se à sua participação na mudança em curso na 

Alfa: 

 

a) Todos os diretores da cooperativa (três): comercial, financeiro e administrativo 

(Entr. DIR1 a Entr. DIR3); 

b) todos os gestores da unidade administrativa (nove): (Entr. GEST1 a Entr. 

GEST9); 

c) todos os gerentes de agência (sete): (Entr. GER1 a Entr. GER7); 

d) todos os funcionários integrantes do FIC (Felicidade Interna do 

Cooperativismo) (sete): (Entr. FIC1 a Entr. FIC7). 

 

Os integrantes da FIC constituem um grupo integrado por funcionários de todas as 

agências que se tornaram responsáveis por propor e promover ações para melhoria 

do bem-estar no trabalho. Esse grupo foi criado a partir dos resultados de uma 

pesquisa para mensurar o índice de felicidade interna, promovida pelo Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG) na 

cooperativa, em abril de 2016, a fim de avaliar a satisfação no trabalho. Esse grupo 

trabalha e acompanha os pontos que precisam ser melhorados, sendo fonte, 

portanto, de informações relevantes sobre a mudança em curso, na visão dos 

empregados. 

 

Para a determinação do número final de entrevistas, foi utilizado o critério de 

saturação que consiste no corte no momento em que novas informações não 

alterarão a compreensão do fenômeno estudado. Esse critério “é um instrumento 
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epistemológico que determina quando as observações deixam de ser necessárias, 

pois nenhum novo elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto 

investigado” (Thiry-Cherques, 2009, p. 21). 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados compreende a etapa em que o pesquisador aplica as técnicas 

selecionadas, visando colher informações sobre o fenômeno a ser desvendado 

(Gerhardt & Silveira, 2009; Marconi & Lakatos, 2003). Em um estudo de caso, a 

coleta de dados pode ser proveniente de seis diferentes fontes de evidências: 

documentos, registros em arquivos, entrevista, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos (Yin, 2010). Nesta pesquisa foram utilizadas como 

técnica de coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista. 

 

A pesquisa documental pode ser relevante para o estudo de caso, uma vez que os 

documentos são fontes importantes para corroborar e valorizar as evidências 

provenientes de outras fontes (Yin, 2010). Nesse sentido, foram utilizados para fins 

de pesquisa documentos administrativos e internos da Cooperativa Alfa, como atas, 

memorandos, circulares e relatórios, além de informativos entregues aos 

cooperados e demais documentos publicados.  

 

Já os dados primários foram provenientes de entrevistas, por se tratar de uma das 

mais importantes fontes de informações para um estudo de caso (Yin, 2010). A 

entrevista tem como característica principal a interação social e é uma técnica muito 

eficiente para quando se deseja conhecer as emoções, desejos e expectativas das 

pessoas (Gil, 2008). 

 

Nesta pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada que, apesar de seguir um 

roteiro de perguntas preparado antecipadamente, permite e até mesmo incentiva o 

entrevistado a falar livremente sobre assuntos que vão se desenvolvendo como 

desdobramento do tema principal (Gerhardt & Silveira, 2009). Esse tipo de entrevista 

permite explorar mais amplamente um tema (Marconi & Lakatos, 2003), com 

flexibilidade que pode gerar novas descobertas e discussões, tornando este um dos 

mais importantes atributos da entrevista semiestruturada (Collis & Hussey, 2005). A 
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Tabela 4 apresenta o roteiro de entrevista elaborado a partir do quadro de referência 

e encontra-se também disponível no Apêndice D: 

 

Tabela 4  
Roteiro de entrevista 

Variáveis Perguntas Autores 

Governança corporativa 

Estrutura, 
conheci-

mento, im-
plantação 

 

1. O que você sabe sobre governança corporativa? 
2. De que forma vocês foram informados sobre o que seria 

governança corporativa na Cooperativa Alfa? 
3. E atualmente, é disponibilizado na cooperativa informações 

sobre a governança? De que forma? 
4. Qual a sua análise sobre a implantação da governança 

corporativa na cooperativa? 

Álvares et al. 
(2008); Rossetti 

e Andrade 
(2011); Silva e 
Sabaini (2015); 
Silveira (2010) 

Mudança transformacional 

Contexto 
Interno/ 
Externo 

Por quê? 
 
 
 

5. Descreva como era a cooperativa antes da implantação da 
governança corporativa (estrutura, estratégia, processos, 
pessoas, tecnologia, cultura). 

6. Quais fatores levaram às mudanças? (Internos - Estratégia, 
estrutura, pessoas, cultura; Externos - mercado, ambiente social, 
político, econômico). 

Fischer 
(2002); Kotter 
(2013); Lewin 
(1965); Motta 
(2001); 
Pettigrew 
(2009); 
Tanure e 
Soares (2007) 

Conteúdo 
O quê? 

 
 

7. O que mudou na cooperativa a partir da implantação da 
governança? (Descrever estratégia, estrutura, processos, 
pessoas, cultura). 

8. Descreva as mudanças no seu setor. 

Processo 
Como? 

9. Como as modificações foram/serão implantadas? (aspectos de 
interação dos grupos e das pessoas) 

10. Como as mudanças são comunicadas? 
11. Como as pessoas estão sendo envolvidas no processo? 

Gestão para mudança 

Mapear 

12. Houve planejamento para implantar a mudança? Descreva. 
13. Como, por quem, quando foi realizado o planejamento para 

mudança? 

Badham 
(2013); 

Badham & 
Cançado 
(2014); 

Badham et al. 
(2015) 

Usar 
máscaras 

14. Como você percebe a atuação dos gestores em relação às 
mudanças na cooperativa? 

15. Como analisa a sua atuação como líder da mudança? (Para os 
gestores) 

16. Como você influencia as pessoas para se engajarem na 
mudança? (Os funcionários estão alinhados com o processo?). 

17. Como você enfrenta as tensões, incertezas e dilemas como líder 
da mudança? 

18. De que forma as pessoas (sua equipe, gestor, pares) o 
percebem como líder da mudança? 

Mobilizar 

19. De que forma os recursos materiais e as pessoas são 
mobilizados para a mudança? 

20.  Qual a sua percepção sobre a motivação e comprometimento 
dos colaboradores em relação à mudança? 

21. Como são enfrentados os desafios e oportunidades gerados 
pela mudança? 
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Tabela 4 

Roteiro de entrevista - conclui 

Variáveis Perguntas Autores 

Manter-se 
atento 

 
 
 
 
 

22. Como as pessoas estão reagindo a essas mudanças na 
cooperativa? (Emoções, abertura, flexibilidade, jogos políticos) 
Estas questões são consideradas pelos gestores? 

23. Como são identificadas e tratadas as resistências ao processo 
de mudança? 

24. De que forma as pessoas estão sendo preparadas para as 
mudanças? Recebem orientações ou treinamentos? 

 

Mirar 
 
 
 
 
 
 
 

25. De que forma estão sendo avaliados os avanços, as etapas do 
processo de mudança? Ferramentas formais? Informais? 
Feedback? 

26. Como são tratados erros cometidos? (As experiências com 
erros ou acertos são divididos - discutidos - com os demais 
colegas?) 

27. Os resultados ou impactos das mudanças são avaliados de 
alguma forma? 

Fonte: elaborada pela autora a partir de: Álvares, E., Giacometti, C., & Gusso, E. (2008). Governança 
corporativa: um modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier; Badham, R. (2013). Short change: an 
introduction to managing change. Ukraine: Business Perspectives Publishing Company. Badham, R., 
& Cançado, V. L. (2014). The mindful mobilising of maps, masks and mirrors: shifting the rhetoric of 
organisational change. Anais do XXXVIII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-
graduação em Administração – ENANPAD, Rio de Janeiro. Badham, R., Cançado, V. L., & Darief, T. 
(2015). An introduction to the 5M framework: reframing change management education. BAR - 
Brazilian Administration Review, 12(1), 22-38. Fischer, R. M. (2002). Mudança e transformação 
organizacional. In: M. T. Fleury. As pessoas na organização (pp. 147-164). São Paulo: Gente; Kotter, 
J. P. (2013). Liderando mudanças: transformando empresas com a força das emoções (1 ed.). Rio de 
Janeiro: Elsevier; Lewin, K. (1965). Teoria do campo em ciência social. São Paulo: Pioneira; Motta, P. 
R. (2001). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark; 
Pettigrew, A. M. (2009). A cultura das organizações é administrável? In: M. T. Fleury, & R. M. Fischer, 
Cultura e poder nas organizações (pp. 145-153). São Paulo: Atlas;. Rossetti, J. P., & Andrade, A. 
(2011). Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. (5. ed.). São Paulo: 
Atlas; Silva, A. C., & Sabaini, W. T. (2015). A evolução da governança corporativa nas cooperativas 
de crédito no Brasil. Curitiba: CRV; Silveira, A. D. (2010). Governança corporativa no Brasil e no 
mundo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier; Tanure, B., & Soares, P. (2007). Modelo de 
transformação organizacional. Belo Horizonte: Betania Tanure Associados. 
 

As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas pessoalmente em local 

reservado, tendo duração média de uma hora. Os entrevistados foram informados 

sobre a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C). 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

Para analisar os dados desta pesquisa foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Essa análise constitui-se em um conjunto de técnicas que buscam descrever e 

compreender o discurso emitido em um processo de comunicação. E permite fazer, 

de forma sistemática, a descrição das mensagens e a inferência dos dados 
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coletados. Tem por finalidade colocar em evidência aspectos subjetivos de uma 

mensagem (Bardin, 2011). 

 

A análise dos dados segue três etapas básicas. A primeira é a pré-análise, que 

consiste na organização dos dados a fim de dar uma visão geral do conteúdo a ser 

analisado. A segunda fase é a exploração do material, que compreende a análise 

profunda dos dados coletados. Nessa fase, o pesquisador busca reduzir o texto a 

palavras, expressões e frases que indicam ser relevantes, formando categorias 

baseadas nas premissas do referencial teórico e do quadro de referência. Para 

codificação dos dados foi utilizado o software NVivo 11.0. Esse software permitiu a 

organização e análise do conteúdo das entrevistas, a partir da criação de “nós” que 

reúnem o material em tópicos ou temas específicos e permitem a criação de 

categorias de análise, proporcionando a conexão de dados. Além disso, o software 

forneceu ferramentas de consulta como relatórios, diagramas e gráficos, e 

possibilitou a elaboração de tabelas com base na frequência de palavras dos 

conteúdos das entrevistas das categorias selecionadas. A terceira e última fase 

consiste no tratamento dos resultados, quando o pesquisador faz as interpretações, 

reflexões e inferências a partir das inter-relações com a literatura e o quadro de 

referência (Bardin, 2011). 

 

Na Tabela 5 apresenta-se a síntese da metodologia. 
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Tabela 5  

Síntese da metodologia 
 

Objetivos 

 

 
Autores 

 

Técnica de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise dos dados 

Descrever a estrutura de 
governança corporativa da 

Cooperativa Alfa 

 

Álvares et al., (2008); 
Rossetti e Andrade, 
(2011); Silva e Sabaini 

(2015); Silveira (2010) 

Pesquisa 
documental e 

entrevista 

semiestruturada 

Análise documental 
e análise de 

conteúdo 

caracterizar a mudança 
transformacional em curso 

na Cooperativa Alfa  

Fischer (2002); Kotter 
(2013); Lewin (1965); 
Motta (2001); Pettigrew 
(2009); Tanure e 
Soares (2007) 

Pesquisa 
documental e 

entrevista 
semiestruturada 

 

Análise documental 
e análise de 

conteúdo 
 
 

Caracterizar a gestão para 
a mudança na Cooperativa 

Alfa 

 

Badham (2013); 
Badham & Cançado 
(2014); Badham et al. 

(2015)  

Pesquisa 
documental e 

entrevista 
semiestruturada 

 

Análise documental 
e análise de 

conteúdo 
 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

A próxima seção apresenta e discute os resultados da pesquisa. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo trata dos resultados obtidos por meio da pesquisa documental e da 

análise de conteúdo das entrevistas realizadas. A primeira seção descreve a 

governança corporativa na Cooperativa Alfa, seguida pela segunda seção, que 

caracteriza a mudança transformacional na cooperativa, a partir da análise do 

contexto, conteúdo e processo da mudança. Por último, é abordada a gestão para a 

mudança na Cooperativa Alfa à luz do framework 5M: mapear, usar máscaras, mirar, 

manter-se atento e mobilizar, proposto por Badham (2013). 

 

4.1 A governança corporativa na Cooperativa Alfa 

 

Antes da implantação da governança corporativa, a Cooperativa Alfa era dirigida por 

diretores que também participavam do Conselho de Administração. Esses diretores 

eram empresários que tinham suas próprias empresas e não se dedicavam 

exclusivamente à cooperativa (Alfa, 2014). A governança corporativa foi implantada 

na Cooperativa Alfa em julho de 2015, a partir de pressão externa, em função da 

determinação do Banco Central. Desde então, houve a separação entre o Conselho 

de Administração e a Diretoria Executiva. Foram contratados três profissionais para 

a composição da Diretoria, e alguns dos antigos diretores passaram a ocupar lugar 

no Conselho de Administração. A nova estrutura constituiu um impulso para a 

profissionalização da cooperativa: 

 

Governança é um novo método de gerir uma empresa, com pessoal 
capacitado, com pessoal técnico, de conhecimento da área em que não se 
atenha a amadorismo e sim a resultados. Então a diretoria que até então 

dirigia a cooperativa, ela foi destituída, alguns saíram do comando da 
cooperativa e viraram do Conselho de Administração. E a diretoria executiva, 
ela é obrigatoriamente, de acordo com a lei, ela é obrigatoriamente técnica. 

E ela que vai responder por todo o processo de funcionamento da 
cooperativa. Na cooperativa, as tomadas de decisões do dia a dia são feitas 
pela diretoria. Decisões que podem impactar de forma grande dentro da 

cooperativa são levadas para o Conselho de Administração que representa os 
associados (Entr. FIC2). 

 

Eu sei que governança corporativa foi uma normatização do Banco Central. 
Que ela é obrigatória a todas as cooperativas, que ela visa contratar diretores 
com experiência de mercado financeiro, que possam... que tenham um 

quadro de horários a ser cumprido na cooperativa. A nova governança o 
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Conselho de Administração é um membro, é um conselho e a Diretoria 

Executiva são pessoas distintas e contratadas para isso e com alguns 
requisitos para que ocupem esse cargo. Então, é uma norma do Banco 
Central e visa manter o maior controle da cooperativa, manter uma melhor 

saúde financeira das cooperativas, principalmente as de pequeno porte, onde 
existia um certo monopólio ou alguma coisa nesse sentido, eles visam... acho 
que visa justamente estagnar isso aí, melhorar a saúde das cooperativas 

(Entr. GEST7). 
 

Na Cooperativa Alfa, a governança é constituída pela assembleia geral, 

representada por todos os cooperados; pelo Conselho de Administração, composto 

por sete conselheiros, incluindo o presidente; pela Diretoria Executiva, integrada por 

um diretor comercial, um diretor administrativo e um diretor coordenador financeiro; e 

pelo Conselho Fiscal, formado por três conselheiros efetivos e um suplente. 

Subordinado ao Conselho de Administração há também o Setor de Controles 

Internos, e a cooperativa ainda recebe Auditoria Externa executada pela 

Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC). Essa estrutura segue as 

recomendações do Banco Central do Brasil (IBGC, 2015b). 

 

Cada cooperado é um proprietário da cooperativa com direito a um voto. A 

assembleia geral “é o órgão soberano da cooperativa. É o local onde os sócios 

reunidos podem e devem exercer seu direito de proprietários/cooperados” (IBGC, 

2015a, p. 24). Embora a assembleia geral seja tão relevante, na Alfa a participação 

dos cooperados é ainda muito baixa, conforme pôde ser constatado no livro da lista 

de presença das assembleias - presença de menos de 1% dos cooperados nas 

últimas cinco assembleias (Alfa, 1998). 

  

Ao contrário do que acontece nas sociedades anônimas, o Conselho de 

Administração das cooperativas de crédito é composto exclusivamente por 

cooperados, conforme determinação legal (IBGC, 2015,b). Na Alfa, o Conselho de 

Administração reúne-se obrigatoriamente no mínimo quatro vezes no mês, para 

deliberar sobre operações de crédito com valores mais expressivos e questões 

estratégicas da cooperativa, como decisão sobre investimentos, abertura de novas 

agências, metas, análise do mercado, alteração de taxas das operações de crédito, 

análise da inadimplência e risco, entre outras. Eventualmente, os conselheiros são 

convocados para reuniões extraordinárias. Embora a função do Conselho de 
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Administração deva ser estratégica, essa função não fica claramente evidenciada, 

tendo em vista que na Alfa os conselheiros desempenham algumas funções 

executivas, como por exemplo, participação em alguns processos demissionais 

(Alfa, 2015d; Alfa, 2016b). O presidente do Conselho de Administração tem 

presença diária na cooperativa e papel de orientação do cotidiano, em função de sua 

longa experiência, o que reforça mais uma vez haver distorção em relação as 

atribuições do Conselho de Administração.   

 

Na cooperativa, nós temos a presença do presidente todos os dias. E o 

presidente nos dá um apoio... assim, o apoio do presidente é um apoio total. 
E aí, pela experiência dele, pela vivência, já ao longo dos 19 anos de 
cooperativa, a gente sempre procura ouvir o quê que ele acha de cada ideia 

que a gente está colocando em prática e tudo (Entr. DIR2). 
 

Para assessorar o Conselho de Administração, foram criados também alguns 

comitês, como, por exemplo, Comitê de Recursos Humanos (RH) e de Tecnologia 

da Informação (TI), nos quais há a participação de pelo menos um conselheiro (Alfa, 

2015d; Alfa, 2016b).  

 

A Diretoria Executiva é contratada e dedica-se, em horário integral, à cooperativa. 

De acordo com o art. 2° do Regimento Interno da Alfa, “a Diretoria Executiva tem 

como finalidade cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, 

bem como executar planos, metas e estratégias para garantir a adequada e eficaz 

consecução dos objetivos estatutários da Alfa” (Alfa, 2015a, p. 1). Essa designação 

é respaldada pela teoria, que diz que a Diretoria Executiva é responsável por 

executar as estratégias e os objetivos traçados pelo Conselho de Administração, 

para o qual deve também prestar contas (IBGC, 2015b). No entanto, observa-se que 

ainda há forte influência do Conselho de Administração no dia a dia da cooperativa, 

e consequentemente na atuação da diretoria executiva. 

 

Os componentes da Diretoria Executiva atendem aos requisitos da Resolução 

4.122/2012 do CMN, que exige formação técnica e experiência profissional para 

ocupação dos cargos estatutários em cooperativas de crédito (CMN, 2012). Todos 

os diretores da Alfa possuem pós-graduação e mais de 20 anos de experiência em 

instituições financeiras. A dedicação em horário integral da diretoria e a competência 
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dos diretores, principalmente do Financeiro, é destacada como um avanço e tem 

possibilitado o crescimento da cooperativa, bem como sua profissionalização. 

 

[...] Principalmente depois da governança. Eu falo que foi um marco. Foi um 
divisor de águas. A governança corporativa, ela mudou a cara da gestão. 
Tendo em vista o nosso diretor coordenador financeiro que é um profissional 

de mais de 38 anos de carreira em outra instituição financeira, assumiu o 
desafio de dirigir a cooperativa juntamente com os outros dois diretores e de 
um conhecimento financeiro absurdo, absurdo que antes a gente não tinha 

(Entr. FIC2). 
 
Eu vejo que a cooperativa cresce muito com isso e vejo que os diretores 

procuram muito contribuir com o cargo que eles ocupam. A Diretoria 
Financeira é, sinceramente, um espelho que eu procuro seguir pra minha 
gestão, profissionalismo, imparcialidade, mas uma postura firme, reta e 

assertiva na hora de ponderar as situações (Entr. GEST7). 
 
Hoje eu vejo que são técnicos, a Diretoria nossa é bem técnica, eles têm... 

eles cumprem horário, então a gente tem... tem mais facilidade da gente estar 
conversando com eles. E eu vejo isso, a diferença que eu vejo de antes para 
agora que são profissionais contratados, técnicos com currículo já vindo de 

outras instituições, com experiência já na função (Entr. GEST5). 
 

De forma geral, as pessoas que ocupam cargos de gestão ou funcionários em 

cargos operacionais, mas que lidam diretamente com o conselho ou com a Diretoria 

Executiva, possuem conhecimento básico sobre governança corporativa, como o 

que é, a estrutura, as atribuições de cada órgão e por que existe. Entendem que é 

um movimento de profissionalização, de mais transparência, com foco na ética e 

segurança.  

 

Olha, o meu conhecimento de governança é bem superficial. O que eu sei de 
governança é que é um movimento de profissionalização dos processos e de 

otimização de tomada de decisão com base em profissionalismo mesmo. 
Agora, detalhes disso? Sinceramente, não sei (Entr. GEST2). 

 

Governança corporativa é mais profissionalismo, é mais segurança, é mais 
transparência. Então ela envolve todos esses fatores, te dá mais segurança 
para trabalhar, te oferece mais direito, mas também te cobra deveres. Toda 

essa melhora é com o objetivo de buscar maior produtividade, oferecer mais 
direito ao funcionário e também transparência, ética e segurança e qualidade 
dos produtos (Entr. GER1). 
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Já os funcionários em cargos operacionais que trabalham na ponta possuem 

nenhum ou pouquíssimo conhecimento sobre o assunto, evidenciando que a 

governança corporativa não é assunto totalmente disseminado na cooperativa.  

 

Eu não sei nada. Nada. Eu não tenho noção disso. Noção nenhuma, só o que 

eu vivo mesmo no dia a dia. Então, acho que falta esse conhecimento. E não 
só em mim, eu vejo isso em muitos funcionários (Entr. FIC1). 
 

Falar verdade pra você, eu estou bem por fora. Por fora mesmo.... Eu sei que 
mudou a diretoria, antes os diretores não eram obrigados a ficar na agência 
as oito horas por dia lá. Hoje, eles têm que ficar na agência. Hoje eles são 

mesmo fixos dentro da agência (Entr. FIC4). 
 
Não sei muita coisa não. Eu não sei... não tenho muito o que falar não de 

governança corporativa. Sinceramente eu não sei (Entr. FIC5). 
 

Pode-se ligar essa falta de conhecimento sobre o que é a governança corporativa 

(sua estrutura, suas exigências, por que ela existe) à falta de informação ou má-

comunicação, na época em que foi implantada. Portanto, as mudanças que 

ocorreram na Cooperativa Alfa não foram adequadamente comunicadas aos 

empregados. Adotou-se uma nova estrutura organizacional, sem a respectiva 

divulgação entre o corpo funcional: 

 

Pelo menos para mim, eu não fiquei sabendo de nada. A gente só ficou 
sabendo que ia entrar novos diretores e depois que passaram só... quem que 
eram os novos diretores e pronto (Entr. FIC4). 

 
Olha, eu já sabia por outros motivos. Agora, eu não sei se... acho que teve 
umas reuniões sim. Eu não estou lembrada não... Eu acho que reunião teve, 

explicando como que seria a governança. Agora eu não sei te falar 
se chamou todos os funcionários (Entr. GER2). 
 

Não. Para mim, na minha área não. Não. A gente correu atrás, viu algumas 
coisas, depois leu um pouco a respeito, mas não, não teve nada assim, que 
eu me lembre de alguém orientando, repassando assim para a 

cooperativa... Foi simplesmente colocado “tem uma normatização, a 
regulamentação, foi definido que tem que ter governança a partir de agora”, 
pronto, simples e puramente isso (Entr. GEST1). 

 
Não foi informado. Não foi informado o quê... para os funcionários não foi. 
Como... igual o meu setor, ele está perto do conselho e a gente está ali 

lidando direto, e eu lidei com esse processo de governança e eu 
particularmente fiquei sabendo o que seria governança e tudo mais. Mas para 
o corpo funcional da cooperativa não foi informado. Acho que por ser uma 
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imposição legal, eu acredito que por isso que eles não devem ter informado, 

não sei (Entr. GEST3). 
 

Ainda hoje, um ano e meio após a implantação da governança, faltam informações 

para o corpo funcional. Por outro lado, há o investimento na formação de gestores 

para que possam entender melhor o processo, como a participação no Parceiros 

para a Excelência (PAEX), programa da Fundação Dom Cabral ou em cursos 

externos: 

 

Eu participo do projeto, uma reunião por mês com o consultor da Dom Cabral, 

o projeto chama PAEX. Então, para os participantes que é o conselho, a 
diretoria e os gestores de PA... Então como a gente está participando, a gente 
enxerga claramente esse projeto com sucesso, sendo desenvolvido. Agora 

para o restante dos funcionários isso é passado de uma maneira mais  
espaçada, de repente precisava ser mais frequente essas informações (Entr. 
GER1). 

 
Não. Na verdade, é para algumas pessoas, como... olha o meu caso. 
Fazemos cursos externos. Inclusive, o próximo módulo que eu vou assistir é 

sobre governança cooperativa. E nesse módulo vão exaurir esse assunto. 
Mas são para seletas pessoas. Na verdade, não chega a 10% do quadro 
funcional (Entr. GEST2). 

 

Embora seja deficiente o conhecimento mais específico sobre governança 

corporativa entre os funcionários e os gestores da Alfa, todos os entrevistados 

avaliaram muito bem a sua implantação, ressaltando fatores como o crescimento da 

cooperativa, mudanças, a separação e qualificação dos membros, a transparência, a 

competência da diretoria e sua dedicação à instituição. 

 

Com a governança corporativa, agora, mudou da água para o vinho. A 
cooperativa começou a crescer exponencialmente (Entr. FIC2). 

 
Eu acho que extremamente positiva. A separação, colocar membros, pessoas 
qualificadas, que têm qualificação, que têm estudo, que têm gabarito para 

estar à frente eu acho que foi excelente. Eu acho assim, que se tirou muito o 
amadorismo da... tirou-se muito o sentimentalismo da realidade. Porque aí, 
quando você separa e coloca pessoas que teoricamente tem que ser pessoas 

imparciais, são pessoas contestadas, são pessoas que já estudaram, que 
exerceram cargos, que foram preparados para isso, eu acho que nós só 
temos a ganhar... muito bom isso aí. A governança, eu acho que ela veio 

para... só para melhorar (Entr. FIC3). 
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Melhorou muito, melhorou bastante... os diretores, elas são... eles interagem, 
eles sempre vão na agência, sempre dão o feedback, você sempre tem... 

você tem a oportunidade de conversar com eles. Então, estão buscando 
melhorar. Isso para mim... por mais que eu não conheça a fio o foco da 

governança, o quê que é, mas a gente vê uma melhoria da empresa. E além 
da gente estar vendo a melhoria eu também... eu acredito na empresa que eu 
trabalho. Eu acredito na cooperativa e eu sei que isso aqui vai crescer muito 

(Entr. FIC5). 
 

Com a governança implantada, a gente vê que é muito transparente. Então 
quem faz as normas, que é o conselho, não executa, e assim vice e versa. 
Então eu acho que assim, traz mais transparência para o cooperado (Entr. 

GEST3). 
 
Ficou fora de sério, muito bom. E vai ficar cada vez melhor. Porque é um 

modelo mundial. Se você vê hoje uma pesquisa assim, se você for pegar uma 
empresa que tem governança você conta nos dedos. Então, ela saiu na 
frente. Eu acho que isso aí foi fantástico....Totalmente positivo (Entr. GER2). 

 

Essas questões destacadas pelos entrevistados indicam alinhamento entre a teoria 

sobre governança corporativa e a sua prática na Cooperativa Alfa, tendo em vista 

que o sistema de governança visa promover a profissionalização da gestão e o 

aprimoramento do processo decisório, além de propiciar mais transparência e 

aumentar a confiança entre os envolvidos (Rossetti & Andrade, 2011; Silveira, 2010). 

A implantação da governança vem proporcionando um modo de gestão mais 

profissionalizado, bem como o crescimento da cooperativa.  

 

Percebe-se que a governança corporativa na Alfa não está totalmente estruturada, 

tendo em vista algumas falhas identificadas, mas apresenta-se em evolução.  Tem-

se investido no seu fortalecimento e consolidação, por meio da criação de um 

projeto desenvolvido durante o PAEX. Apesar de formalmente existir a separação 

entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, conforme legislação, na 

prática, o Conselho ainda exerce forte influência na atuação dos diretores, inclusive 

desempenhando algumas funções operacionais, que deveriam estar a cargo da 

Diretoria, como, por exemplo, processos demissionais. Tais atividades devem ser 

revistas, uma vez que o conselho é um dos principais órgãos da estrutura da 

governança corporativa, responsável pelo processo decisório, por definir as metas e 

as estratégias da organização (Silva & Sabaini, 2015). A presença nas assembleias 

é ainda inexpressiva, o que também deve ser considerado pelos dirigentes, tendo 

em vista a importância da participação dos cooperados nos interesses e decisões 
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que poderão interferir no futuro da cooperativa. A comunicação e disseminação 

interna da governança são ainda falhas. 

 

Na próxima seção, caracteriza-se a mudança transformacional em curso na 

Cooperativa Alfa. 

 

4.2 Entendendo a mudança transformacional na Cooperativa Alfa 

 

Analisando o contexto interno da Cooperativa Alfa, anterior à implantação da 

governança corporativa, foi possível identificar questões como o amadorismo na 

gestão, a centralização nas decisões e de informações, falta de autonomia dos 

setores, a burocracia excessiva nos processos, em sua maioria manuais, e a visão 

limitada, restrita à região (Entr. DIR1, Entr. FIC1, Entr. FIC2, Entr. FIC3, Entr. FIC4, 

Entr. FIC5, Entr. GEST1, Entr. GEST2, Entr. GEST3, Entr. GEST5, Entr. GEST6). 

 

A decisão era extremamente centralizada, os processos eram extremamente 
burocráticos, porque não existia autonomia dos setores adjacentes à 
administração, as decisões eram totalmente concentradas na diretoria e 

conselho (Entr. GEST2). 
 
Na questão de processo, processos manuais, muita coisa manual, muita coisa 

de muita gente, muita... burocratização (Entr. GEST1). 
 
Ela era centralizada. A decisão era tomada de forma centralizada, 

praticamente não se discutia. Havia, assim, uma certa desconfiança entre os 
parceiros, os setores. Não tinha uma total interação (Entr. DIR1). 
 

Antigamente aparentava muito amadorismo nas tomadas de decisões. Então, 
isso ficava evidenciado até mesmo em rotinas do nosso dia a dia (Entr. FIC2). 
 

Antes da implantação eu acho, como toda cooperativa pequena, era mais 
amador (Entr. FIC3). 
 

Antes a cooperativa tinha uma visão muito só daqui, dessa área, era mais 
fechada (Entr. FIC5). 
 

Havia poucos investimentos em tecnologia, os equipamentos eram ultrapassados, 

as conexões lentas geravam problemas de comunicação e pouco se fazia para que 

essa situação fosse revertida: 
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Caía muito links, então às vezes a gente ficava travado dependendo de 

internet, comunicação era complicada, até mesmo para resolução de 
problemas que fugiam ao nosso alcance, então era bem difícil (Entr. FIC2). 
 

Nós tínhamos um grande problema com relação a sucateamento de 
equipamentos. A gente tinha equipamentos muito antigos, então a gente tinha 
uma dificuldade muito grande (Entr. GEST1). 

 

A Cooperativa Alfa já vinha se preparando para a implantação da governança 

corporativa, frente às exigências do CMN e buscou implantá-la antes do prazo final 

exigido por lei (Alfa, 2014; Alfa, 2015d). Outros fatores, tanto do contexto interno 

como externo, também concorreram para as mudanças, como pode ser observado 

na Tabela 6, prevalecendo a governança. Essa tabela apresentou o resultado da 

frequência das codificações gerado pelo NVivo 11.0. 

 

Tabela 6   
Contexto interno e externo da Cooperativa Alfa 

Contexto interno/ externo Fontes Citações Frequência 

Governança 15 70 57,38% 

Mercado 12 26 21,31% 

Crescimento 11 13 10,66% 

Presidente 10 13 10,66% 

Total 15 122 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A alteração na estrutura com a implantação da governança corporativa aparece 

como principal propulsor das mudanças na Alfa, correspondendo a 57,38% das 

citações. Forças do mercado correspondem a 21,31% das citações e o crescimento 

da cooperativa a 10,66% das citações. Além disso, 13 das 122 citações (10,66%) 

mencionaram a figura do presidente do conselho como fator para as mudanças. 

 

As falas dos entrevistados indicam o quanto as exigências e as mudanças no 

mercado levaram a cooperativa a se reestruturar, por meio de ações reativas e não 

proativas: 

 

Eu acho que o que levou a cooperativa a mudar foi mesmo acompanhar o 
mercado. Porque o mercado hoje em dia está tudo muito simultâneo, está 
tudo muito rápido. E se a gente não mudar na medida do mercado também, 

eu acredito que a gente fica para trás (Entr. GEST3).   
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A cooperativa nada mais está fazendo do que acompanhando o mercado. A 

gente vê como que os bancos estão evoluindo lá fora, não é um mérito da 
cooperativa tá mudando a nova governança ou estar crescendo ou então 
estar expandindo, ela simplesmente está aproveitando a oportunidade que o 

mercado está dando, essa mudança está acontecendo em qualquer banco 
(Entr. GEST7). 

 

Quanto às mudanças no mercado, nota-se como fator relevante para as mudanças 

na Cooperativa Alfa o seu crescimento, que acompanha o crescimento do segmento 

cooperativo no Brasil. De 2010 até o primeiro semestre de 2016 o Sicoob teve 

evolução de 143% no seu patrimônio líquido (http://www.sicoob.com.br/o-

sicoob/apresentacao). As falas dos entrevistados confirmam a visão de Ventura et 

al. (2009) de que as cooperativas de crédito têm crescido muito nos últimos anos, 

destacando-se no Sistema Financeiro Nacional. 

 

Eu vejo assim, o sistema cooperativista como um todo ele está buscando 
muito. Porque se a gente... se as cooperativas não correrem atrás, voltarem à 
essência delas, elas vão ficar para trás (Entr. GEST6) 

 
Eu vejo que o crescimento das cooperativas como um todo, não só a Alfa, 
mas o meio cooperativo de crédito, ele está crescendo no Brasil e dando bons 

resultados financeiros. Então eu vejo que isso abriu portas pra cooperativa 
(Entr. GEST7). 

 

Além dos fatores mercadológicos, foi aludido como fator interno para a mudança a 

atuação do presidente do conselho, destacando-se a sua visão e ação 

empreendedora, bem como o incentivo a mudanças: 

 

O que mais me admirou na época foi o presidente... eu acho o presidente, ele 
é um visionário. Ele teve a visão de ter fundado a cooperativa junto com um 
grupo. Mas ao mesmo tempo, o que mais me admira nele internamente é o 

desprendimento à mudança. Eu acho o que grande responsável por isso aí, 
nesse sentido de... e ao mesmo tempo foi uma visão... é uma decisão que 
teria que ser tomada... ou seja, a mudança teria que ocorrer. Então a 

sabedoria dele, do presidente, toda a decisão, já de forma rápida... E na 
minha visão, acho que ele foi muito feliz nessa decisão (Entr. DIR1). 
 

Eu acho que principalmente é o... empreendedorismo do presidente. Que ele 
sempre... a gente vê isso, ele não se acomodou a ficar com o PA [Ponto de 
Atendimento], ele sempre tem o sonho de ter mais PAs e isso foi... com isso 

foi tendo a necessidade desses segmentos, desses setores separados, 
porque a cooperativa está crescendo muito (Entr. FIC3). 
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Tais resultados corroboram as ideias de Herzog (1991) e de Tanure e Soares (2007) 

ao afirmarem que alterações internas e externas, como, por exemplo, novas leis, 

nova direção, crise e outros, podem desencadear e potencializar a mudança. Diante 

de mercados cada vez mais dinâmicos, flexíveis e competitivos, mudar tornou-se 

inerente à sobrevivência das organizações (Motta, 2001; Wood, 2009). Os dados 

deste caso reforçam a teoria de que as novas exigências do mercado têm levado as 

organizações a assumirem postura mais proativa em relação à mudança (Wood, 

2009), implicando a necessidade constante de análise de seu ambiente interno e 

externo, a fim de preparar-se e antecipar-se a elas (Hall, 2004). 

 

Em termos do conteúdo da mudança, em decorrência da implantação da 

governança, ocorreu a reformulação do planejamento estratégico, no período de 

setembro a dezembro de 2015, em parceria com a Fundação Dom Cabral, por meio 

do PAEX. Foi realizado um diagnóstico da cooperativa e do mercado em que ela 

está inserida, tendo-se constatado que a base de cooperados na Alfa mantinha-se 

praticamente a mesma nos últimos três anos. Isso gerou uma estratégia mais 

agressiva, uma vez que a cooperativa tem hoje como visão ser reconhecida como a 

melhor cooperativa de crédito em Minas Gerais em cinco anos (Alfa, 2016a).  

 

Mas assim, a visão mudou depois que mudou a governança. A visão é 
mercado mesmo, não está fechado, eles têm uma visão mais ampla. Então 
mudou muito (Entr. FIC5). 

 
A cooperativa mudou, a cooperativa já é outra, é outra visão, a estratégia 
nossa é outra, é uma coisa muito mais assim, agressiva, vamos dizer assim, 

uma estratégia mais agressiva, coisa que a cooperativa nunca tinha feito 
(Entr. GEST1). 

 

Para alcançar os objetivos propostos no planejamento estratégico, foram definidas 

metas e formuladas várias ações de melhorias. Foi desenvolvido um projeto para 

aperfeiçoamento dos processos, sendo verificados os principais gargalos, o tempo 

gasto, os setores e as pessoas-chave envolvidas. Houve foco na automação dos 

processos, o que facilitou a rotina de trabalho e contribuiu para sua otimização (Alfa, 

2016a): 

 

Hoje, como o foco é a dinamização do processo, o investimento em 

tecnologia está pesado, está forte (Entr. GEST2). 
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Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi buscar fazer a automação de 
quase todos os processos que eram possíveis (Entr. DIR2). 
 

Os processos vêm sendo otimizados tanto em questão de agilidade, de 
tempo, quanto operacional. Então hoje tem muita coisa sistêmica que 
antigamente era manual. Então, eu vejo que a cooperativa está crescendo 

nesse sentido também (Entr. GEST7). 
 

Para que isso acontecesse, foram realizados investimentos em tecnologia e 

segurança da informação, com compra de novos equipamentos e softwares. Foi 

adquirido o Navega, que é um software de gestão que estrutura e agiliza os 

processos, bem como permite controles mais eficazes. Ocorreu também a 

reformulação do setor de TI, que passou a atuar estrategicamente (Alfa, 2015d; Alfa, 

2016b): 

 

Antigamente, não havia envolvimento da área de tecnologia tanto nas 
decisões, né? A possibilidade de inserção da área de tecnologia na decisão, 

no planejamento estratégico, no PAEX, possibilitou um... vamos dizer assim, 
uma proximidade maior do TI com os gerentes, com os gestores (Entr. 
GEST1). 

 
O setor de tecnologia de informação está ficando encorpado, ele está 
ganhando uma autonomia grande e está desenvolvendo projetos ousados, 
inclusive, com programação de softwares internos. Então foi a mudança que 

eu sinto como mais relevante, visualmente falando, nesse processo de 
governança (Entr. GEST2). 

 

Hoje tem o Navega, mas antes não existia, era tudo por planilha. Então isso 
assim, controle de indicadores era tudo planilha. Hoje o navega faz tudo (Entr. 
GEST6). 

 

Como na cooperativa, anteriormente à implantação da governança corporativa, 

havia muita centralização de decisão e informação, uma grande mudança destacada 

pelos entrevistados foi a criação de setores e de funções diferenciados, que levou a 

mais transparência: 

 

Principalmente depois que implantou a governança foi a segregação de 
alçada, de função. A criação desses setores, separando cada um mesmo na 
sua área. Isso eu acho que foi uma das grandes mudanças (Entr. FIC3). 
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Com esse processo de governança eu acho que houve muita segmentação, 

porque foram criados vários setores também, né? E também eu acho que 
houve mais transparência mesmo (Entr. GEST3). 

 

Um dos primeiros setores reestruturados foi o RH. Foi implantado o plano de cargos 

e salários e desenvolvido um modelo de carreira em Y, no qual os funcionários têm a 

oportunidade de seguir a carreira comercial ou administrativa. Para isso, foi 

realizada, primeiramente, a separação entre o setor comercial e a unidade 

administrativa (UAD), que até então não eram separados. Com a reestruturação, 

novos setores e cargos foram criados ou alterados, como, por exemplo, a criação do 

setor de cadastro, a reformulação do setor jurídico e de TI, que passaram a ter 

gestores (Entr. GEST7). Ocorreram também modificações na unidade de negócio e 

no setor de marketing (Alfa, 2015d). 

 

Com essas alterações no quadro funcional, foi iniciado um processo de retenção de 

talentos, buscando aproveitar os empregados da casa. Na oportunidade de uma 

nova vaga, primeiramente busca-se supri-la internamente por meio da meritocracia, 

abrindo vaga externa apenas em caso de não haver pessoas com os requisitos 

necessários ou que não possuam perfil para a vaga (Alfa, 2015d). Percebe-se que 

essas alterações têm despertado nos funcionários um sentimento de valorização: 

 

Com o crescimento e o desenvolvimento vieram as segregações, vieram os 
cargos e salários... hoje você pode escolher para onde você quer ir... em qual 

carreira que você quer seguir, se você quer seguir a carreira comercial ou a 
carreira administrativa. Então isso foram grandes avanços que a gente 
conseguiu aqui (Entr. FIC3). 

 
Antes não tinha tanta oportunidade de crescer como a gente tem agora, essa 
é a grande verdade (Entr GEST1). 

 
Com a governança, eu vejo que as coisas estão mais transparentes que, tipo 
assim, para o ingresso de pessoas, para promoção de pessoas e tudo mais, é 

muito transparente (Entr. GEST3). 
 

Mas para que houvesse a retenção de talentos, foi necessário também capacitar os 

funcionários. Para isso, foi elaborado o projeto Valoriza, que consiste em ações 

como treinamentos presenciais e on-line, palestras, cursos e workshops. 

Especialmente para os gestores foi elaborado um curso extensivo de liderança, com 

o objetivo de aprimorar a gestão. Além disso, foram disponibilizadas bolsas de 
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estudo para cursos de graduação e pós-graduação para todo o quadro funcional 

(Alfa, 2015c): 

 

Houve mudança voltada para o funcionário. Hoje em dia, eles estão 
valorizando mais, dando mais cursos preocupados mais com os estudos dos 
funcionários, pra gente poder tá crescendo e tá correspondendo ajudando a 

cooperativa futuramente. Então eles estão investindo mais na gente (Entr. 
FIC1).  

 

Essas mudanças levaram também à alteração na forma de avaliação de 

desempenho dos empregados. Foi implantado o Programa de Gestão de 

Desempenho (PGD) e todos os gestores e funcionários passaram a ter metas 

comerciais e operacionais (Alfa, 2016b). A implantação das metas foi reconhecida 

como uma das mudanças mais impactantes, sendo citada em todas as entrevistas. 

 

O que mudou mais foi a questão das metas, que antes a gente não precisava 
preocupar com isso (Entr. FIC1). 

 
Eu vou pegar com exemplo o PGD. O PGD, no meu ponto de vista, foi uma 
mudança de... foi uma quebra de paradigma dentro da cooperativa (Entr. 

FIC2). 
 
Principalmente a cobrança em cima dos funcionários. Questão de metas 
aumentou bastante (Entr. FIC4). 

 

Foram percebidas algumas alterações no comportamento das pessoas, no sentido 

da postura, de atitude, de iniciativa, de as pessoas estarem mais atentas e mais 

maduras. Observa-se, entretanto, que algumas pessoas ainda não mudaram a 

mentalidade ou a forma de pensar. Esse é um ponto de atenção, tendo em vista que 

a mudança organizacional só se efetiva com a participação e empenho das pessoas 

(Badham, 2013, Fischer, 2002).  

 

Percebo a questão de postura, de atitude, de iniciativa, as pessoas estão 
mais atentas (Entr. GER1). 
 

Eu acho que vem mudando. Alguns, eu acho que amadureceram, alguns 
ficaram assim, mais limitados.... alguns cresceram. Muitos cresceram assim, 
tiveram oportunidade de estar desenvolvendo e estar mostrando. E outros 

ficaram mais limitados (Entr. GEST6).  
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Eu acredito que mudar, mudar ainda não, mas já estão conseguindo mexer 

um pouco com as pessoas, porque mexer com a cabeça do ser humano é 
muito difícil. Enquanto ele não ver uma coisa que beneficia a ele próprio ele 
não consegue mudar... muitos funcionários vão mudar a mentalidade, mas 

ainda não mudaram, é meu ponto de vista (Entr. FIC1). 
 

Foi destacado por alguns entrevistados que esse crescimento acelerado e as 

mudanças que estão ocorrendo estão levando a cooperativa à perda da essência 

cooperativista e adquirindo foco no negócio, similar à cultura de bancos. Essa 

cultura com foco no negócio seria contrária ao espírito cooperativista, que foca as 

necessidades do cooperado. Esse é um ponto muito importante que deve ser 

considerado pelos dirigentes da cooperativa, pois a cultura deve estar alinhada com 

a visão da organização (Kotter, 2013): 

 

Eu acho que com esse crescimento nós estamos perdendo um pouco da 

cultura cooperativista, muito eu acho até. Eu não sei se isso vai… está sendo 
um processo de todas as cooperativas, uma evolução que eu particularmente 
não gosto. A cooperativa, ela era mais voltada para o cooperado, era 

realmente um espírito de cooperativismo. Antigamente vivia-se muito mais o 
cooperativismo, sabe, assim, na cooperativa em si (Entr. FIC3). 
 

Uma cultura que tem mudado e tem me preocupado é a cultura no objetivo do 
negócio. Nós estamos deixando... estamos perdendo a nossa característica, 
nosso espírito de cooperativa, e estamos adquirindo um espírito de banco, 

que não é o objetivo da instituição, não pode ser o objetivo da instituição e 
que se não for percebido de forma rápida, na minha visão pessoal, vai 
prejudicar bastante (Entr. GEST2). 

 

Analisando os resultados, verifica-se que a implantação da governança corporativa 

nas cooperativas de crédito, em geral, e nesta cooperativa, em particular, é 

considerada uma mudança reativa, tendo em vista responder a uma exigência legal. 

As mudanças organizacionais podem ser reativas, quando ocorrem para atender à 

demanda do ambiente, e voluntárias, quando acontecem de forma antecipada e 

planejada, baseadas em alguma expectativa (Wood, 2009). Já as mudanças que 

foram feitas após a implantação da governança, a partir do diagnóstico e da 

reformulação do planejamento estratégico da cooperativa, caracterizam mudanças 

voluntárias, conforme apresentado por Wood (2009). 

 

Diante da quantidade, da intensidade e da amplitude das mudanças que estão 

acontecendo na Alfa, pode-se afirmar que a cooperativa está passando por um 
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processo intenso de transformação. Constata-se que ocorreram alterações na 

estratégia, com foco no negócio e mais agressividade para o crescimento, bem 

como a definição de metas. Essas mudanças advindas da reformulação do 

planejamento estratégico, como, por exemplo, a implantação das metas, convergem 

para a teoria, pois as mudanças organizacionais devem estar cada vez mais 

alinhadas com a estratégia da organização, uma vez que é o direcionamento 

estratégico que irá determinar o “por que mudar”, “o que mudar” e “o como mudar” 

(Fischer, 2002; Moorhead & Griffin, 2001; Pettigrew, 2009).  

 

Houve alterações na estrutura da cooperativa, com a criação e reestruturação de 

cargos e setores diferenciados, principalmente o RH. Na tecnologia, com a 

automação dos serviços e investimentos em TI. Nos processos, com a 

racionalização e otimização dos procedimentos. Além disso, alteração na forma 

como as pessoas são gerenciadas, com políticas de gestão de pessoas focadas na 

valorização e na meritocracia. Também na cultura organizacional, com o 

enfraquecimento do espírito cooperativista e foco no negócio. Portanto, essas 

transformações em curso caracterizam a mudança transformacional, tendo em vista 

que ocorrem alterações contínuas, profundas e abrangentes, simultaneamente em 

diversas dimensões da organização (Fischer, 2002; Tanure & Soares, 2007). 

 

O processo da mudança parte da análise do “como” mudar e trata das “ações, 

reações e interações das várias partes interessadas” (Pettigrew, 2009, p. 147). Os 

primeiros passos para as mudanças na Cooperativa Alfa foram dados baseados em 

melhores práticas já existentes no sistema cooperativo. Existe no sistema o 

Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), que tem o 

objetivo de promover nas cooperativas a adoção de boas práticas de gestão e 

governança. Para isso, é preciso que a cooperativa atenda a uma série de 

requisitos. Bienalmente, acontece a premiação - Prêmio Sescoop Excelência de 

Gestão - para as cooperativas que obtiveram mais êxito no programa (Sistema 

OCEMG, 2015). A Alfa já havia se inscrito em 2013/2014 e, com a implantação da 

governança, manteve a inscrição para 2015/2016.  

 

Como nós estamos iniciando uma governança corporativa, num modelo mais 
novo... Então, a gente, como pioneiro nisso aqui, a gente tinha também que 
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aprender com as melhores práticas. E a diretoria procurou através da 

intercooperação e através de pesquisas saber onde estavam as melhores 
práticas de governança do sistema cooperativista... Bom, o primeiro passo 
que nós olhamos é que existe por parte do sistema o PDGC, que é um 

Programa de Desenvolvimento da Governança em Cooperativa. Que é um 
modelo adotado pela Fundação Nacional de Qualidade de excelência na 
gestão. E que usado de forma internacional... num padrão internacional com 
base no Balanced Scorecard [BSC]. A cooperativa já havia participado em 

2013, em 2014. E aí nós mantivemos a inscrição da cooperativa em 2015 e 
2016. De sorte que estão relacionadas nesse programa hoje 95 ações de 

qualidade na gestão e 32 ações que dizem respeito à regularidade legal da 
cooperativa. Então a gente se inscreve nesse prêmio nacional para que a 
gente possa evoluir para um modelo do PDGC mais avançado, que em vez 

de 96 questões passa a 250. Depois, logo em seguida a gente passa para 
500 e depois mil questões a serem analisadas. O que se observa é ano a ano 
a cooperativa vem aprimorando seus modelos (Entr. DIR2). 

 

Além disso, foi contratado o programa PAEX da Fundação Dom Cabral, com o 

intuito de melhorar a gestão da cooperativa e consolidar a governança corporativa. 

Nesse programa participam todos os conselheiros, todos os diretores e toda a 

gerência média da Alfa, em um total de 25 pessoas. Esse programa permitiu o 

envolvimento de todos os gestores, que ficaram responsáveis pela coordenação de 

algum plano de ação. 

 

O grande ganho nosso nessa implementação foi a questão do PAEX. Ou seja, 

a gente trazer a Fundação Dom Cabral para dentro da cooperativa (Entr. 
DIR1). 
 

Nós fizemos adesão ao PAEX junto à Fundação Dom Cabral para uma 
promoção... melhoria da governança e da gestão da cooperativa. (Entr. DIR2). 

 

Verifica-se que há muitas mudanças sendo implantadas ao mesmo tempo, em curto 

prazo, fazendo com que alguns projetos fiquem inacabados e gerando sobrecarga 

de trabalho. Além disso, devido ao grande fluxo de mudanças, muitas vezes não 

existem planejamento e análise prévia à implantação, sendo que algumas mudanças 

têm de ser revogadas, pois, na prática, não dão certo. Há a sensação de que, 

apesar dos avanços, ainda se tomam decisões de forma intuitiva e improvisada, 

seguindo padrão anterior à implantação da governança.  

 

Eu acho que estão sendo feitas muita coisa em pouco tempo. As mudanças 
estão vindo rápidas demais, acho que só o problema é isso, é estratégia que 

eles estão seguindo, é rapidez de querer fazer tudo... entendo que com uma 
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ótima intenção, claro, que é mudar tudo, mas eu acho que está sendo muito 

rápido (Entr. FIC3). 
 
Algumas mudanças eu acho que poderiam ter esperado um pouco, não 

precisava ter sido tudo junto. Porque, eu acho que quando se faz muita coisa 
de uma vez não sai bem feito... poderia ter dividido isso, poderia ter feito um 
planejamento, “nós vamos trabalhar isso no primeiro ano, nós vamos 

trabalhar isso no segundo”. Porque eu vejo que sai bem feito, mas assim, é 
tanta coisa, tanta coisa que não dá para gente fazer na excelência (Entr. 
GEST6). 

 
Quando são mudanças menores, eu vejo que grande parte delas são 
tomadas de forma instintiva, de forma até precipitada, sem planejamento 

algum. Tanto que acontece de mudanças serem feitas em um dia e 24 horas 
seguida essa mudança ser revogada, por ver-se que não vai dar certo (Entr. 
GEST2). 

 
Todo mundo trabalha muito, é corrido o dia a dia e é todo mundo 
sobrecarregado, então às vezes a mudança chega e o pessoal não está 

sabendo direito o quê que está acontecendo e vai mais ou menos no embalo 
e acaba que o negócio não fica bem feito. E aí as vezes deixa a desejar por 
causa disso (Entr. GEST4). 

 
A partir da implantação da governança, eu vejo que as mudanças ou algumas 
decisões foram tomadas ainda sobre o padrão que era vivido anteriormente. 

Então, se precisava fazer algo, se fazia sem uma análise prévia mais 
cautelosa ou pelo menos fundamentada, às vezes até analisava, mas não era 
fundamentado, não era... não colhia provas e já tomava a decisão (Entr. 
GEST7). 

 

Apesar de já ter sido destacado no diagnóstico realizado pela Cooperativa Alfa, a 

comunicação ainda é um dos pontos mais críticos. Foi criada a intranet na 

cooperativa para ser um veículo único de comunicação, mas existem vários outros 

meios, como Spark, Webdesk, e-mail, cartas, resoluções, cartas internas, mural. A 

comunicação não flui, existem ruídos, não se sabe quem comunica o quê. 

 

O problema de comunicação, ele foi apontado no diagnóstico como um dos 

principais problemas que afligem a cooperativa... Em função disso, nós 
fizemos um plano, um projeto para a melhoria da comunicação administrativa. 
E a gente tenta, não só padronizar as normas, como também estabelecer de 

que forma serão comunicadas aos funcionários. Aqui se usam vários meios 
de comunicação, Spark, Webdesk, e-mail, cartas, resoluções, cartas internas, 

mural. E o problema que a gente percebe é que a comunicação não flui 

normalmente (Entr. DIR2). 
 
Isso aí é uma dificuldade... eu vejo que hoje é um problema à comunicação. A 

gente tem que definir quem comunica. A gente tem que estabelecer... a 



 

 

97 

comunicação sai de onde? Porque se não tirar uma pessoa que é... “olha, a 

comunicação sempre você que vai fazer”. Entendeu? Aí, enfim, você tem 
atropelos, aí tem falhas. É onde que hoje ainda existem as falhas (Entr. 
GEST6). 

 

As declarações indicam também que há pouco estímulo para o envolvimento dos 

funcionários nos processos de mudança, ou seja, as decisões são na maioria das 

vezes tomadas verticalmente, com envolvimento apenas dos gestores. Assiste-se a 

um movimento para que haja essa interação, com a disponibilização de algumas 

pesquisas on-line, entretanto, ainda é pouco abrangente. 

 

Não. Já vem pronto, já vem a ordem de cima, e às vezes a própria pessoa 
que tá te passando aquilo lá não tem noção de como que vai ser, e quer que 

você passa a trabalhar daquela maneira, é assim que funciona (Entr. FIC1). 
 
Não. Não existe isso. Existe para os empregados chave, gestores. Esses, 

eles são chamados, são sabatinados sobre algumas informações e onde são 
discutidas ideias. Agora, com relação aos empregados, eu nunca vi. E é até 
uma das questões de reclamação dos empregados, que a gente vê que os 

empregados querem contribuir para a cooperativa, mas, muitas das vezes, 
eles ficam travados ou por medo de ser repreendido ou por opressão de um 
gestor que não deixa ele se manifestar. Então, assim, ainda é uma coisa que 

está sendo trabalhada (Entr. FIC2). 
 
Eu vejo que às vezes não são envolvidos. Tinha que ser envolvido, tinha que 

ser discutido. Eu vejo que não são assim, 100% envolvidos. Nós precisamos 
melhorar muito ainda (GEST6). 

 

É preciso que a cooperativa busque envolver mais os funcionários, com o intuito de 

motivá-los paras as mudanças, pois, conforme preconizado por Badham (2013), a 

mudança transformacional pode ser entendida como uma jornada complexa, 

confusa e paradoxal que envolve toda a organização, em um esforço de inspirar e 

mobilizar pessoas para o alcance de um objetivo comum. Dessa forma, depende das 

pessoas a efetivação dessas mudanças. 

 

Em relação a como a mudança está sendo implantada, constata-se um movimento 

de envolvimento dos gestores, por meio do PAEX e outros cursos, de maneira a 

capacitá-los para esse processo. Entretanto, há muitas mudanças sendo 

implantadas ao mesmo tempo, em curto prazo, às vezes sem o devido planejamento 

ou reflexão, fazendo com que alguns projetos fiquem inacabados e gerando 
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sobrecarga de trabalho, relembra a forma intuitiva e improvisada de tomar decisões, 

seguindo padrão anterior à implantação da governança. Essas dificuldades atestam 

a afirmativa de Kotter (2013) de que a ansiedade e a pressão por resultados levam 

muitas empresas a pularem ou adiantarem etapas do processo, provocando 

resultados desastrosos. Outro aspecto destacado por Kotter (2013) como essencial 

para o sucesso da mudança é a sua comunicação, o que constitui um dos pontos 

mais críticos para a Cooperativa Alfa.  

 

A partir da análise do contexto, do conteúdo e do processo, pode-se concluir que 

antes da implantação da governança corporativa a gestão na Cooperativa Alfa era 

marcada pelo amadorismo, pela centralização de informação e decisão, pela 

burocracia excessiva e pelo pouco investimento em tecnologia. A alteração na 

estrutura com a implantação da governança, a forte competição no mercado 

financeiro e a expansão do segmento cooperativo são ressaltados como os fatores 

propulsores da mudança. As principais mudanças verificadas foram a reformulação 

do planejamento estratégico, a reestruturação das áreas, setores e cargos, a 

otimização de processos, mais investimentos em tecnologia e principalmente o 

investimento em gestão de pessoas, com a reestruturação da área de RH, focando 

na valorização dos empregados, na sua capacitação e na alteração na forma de 

avaliação de desempenho.  

 

Inicialmente, buscaram-se no sistema cooperativo as melhores práticas já existentes 

para serem aplicadas na cooperativa. Logo após, a contratação do programa PAEX 

da Fundação Dom Cabral teve como objetivo aperfeiçoar a gestão e consolidar a 

governança corporativa na Alfa. Em meio a tantas mudanças, muitas estão sendo 

executadas ao mesmo tempo, prejudicando a análise, discussão e o planejamento 

prévio, resultando em projetos inacabados e sobrecarga de trabalho. A comunicação 

é mencionada como um dos grandes problemas da cooperativa, além da pouca 

interação com os funcionários nos processos de mudança. 

 

A próxima seção traz uma análise crítica desse processo, abordando a gestão para 

a mudança na Cooperativa Alfa, sob a perspectiva do framework 5M de Badham 

(2013). 
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4.3 A gestão para a mudança na Cooperativa Alfa 

 

Atendendo aos objetivos desta pesquisa, para análise da gestão para a mudança na 

Cooperativa Alfa optou-se pela utilização do framework 5M de Badham (2013), que 

fornece de forma integrativa orientações e reflexões sobre os principais desafios da 

mudança entendidos como mapear, usar máscaras, mirar, manter-se atento e 

mobilizar. 

 

A Tabela 7 mostra o resultado referente à categorização dos 5M fornecido pelo 

software NVivo 11.0., contemplando o número de fontes e o número de citações 

identificadas nas entrevistas:  

 

Tabela 7  

Categorização das entrevistas sobre os 5M 

5M Fontes Citações Frequência 

Mapear 17 33 11,91% 

Usar máscaras 17 66 23,83% 

Mirar 17 51 18,41% 

Manter-se atento 17 49 17,69% 

Mobilizar 17 78 28,16% 

Total 17 277 100% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Todas as variáveis foram identificadas, sendo a variável mobilizar a mais 

mencionada, correspondendo a 28,16% das citações, seguida pela variável usar 

máscaras, com 23,83% das citações. A variável que apresentou menos citações foi 

mapear, com apenas 33, em um total de 277 citações. A seguir, exibem-se os dados 

referentes à análise de conteúdo e documental de cada variável do framework 5M.  

 

4.3.1 Mapear 

 

Nos seis primeiros meses da implantação da governança corporativa, durante o 

PAEX, foi realizado o diagnóstico da cooperativa, abrangendo os aspectos 

econômicos, financeiros, organizacionais, processos internos, tecnologia, mercado, 

cliente, patrimônio humano, sustentabilidade, perfil de negócios, produtos e serviços, 

sendo salientadas as principais oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da 
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cooperativa. O diagnóstico forneceu dados para a elaboração do planejamento 

estratégico para o período de 2016 a 2020, tendo sido traçado um plano de ações 

para melhorias, sob a coordenação de cada gestor (Alfa, 2016a). 

 

Nós iniciamos, nos seis primeiros meses, na elaboração de um diagnóstico 

para fazer o plano empresarial, que é o planejamento estratégico da 
cooperativa. Participaram e participam do PAEX 25 funcionários 
colaboradores da cooperativa, todos os conselheiros, todos os diretores e 

toda a gerência média. E cada gestor acabou coordenando algum plano de 
ação, algum projeto e que foi discutido ações para poder colocar em prática 
(Entr. DIR2). 

 

Apesar de os funcionários perceberem que as mudanças são planejadas, não 

conseguem identificar com precisão como, quando e por quem é feito o 

planejamento. Embora o planejamento estratégico tenha tido a participação da 

gerência média e do conselho, observa-se que as decisões de mudanças partem 

principalmente da Diretoria Executiva, que leva ao conhecimento e aprovação do 

Conselho de Administração. Os gestores acreditam que “eles”, da direção, estejam 

planejando essa mudança:  

 

Como, eu não sei te falar, mas por quem, pelos diretores, né? (Entr. FIC4). 
 

Pelos diretores junto com a presidente, é claro. Então eu acho que com 
certeza eles devem... cada um deve dar uma opinião. Não só opinião, porque 
isso não é uma opinião, é um estudo. Acho que com certeza tem uma 

estatística, tem um estudo no mercado que eles devem analisar. E eles junto 
com o presidente, junto com algum conselheiro de mercado que vem de fora. 
Em uma empresa com o porte que é a cooperativa, eu não acredito que eles 

façam uma mudança sem planejar não, sem analisar o futuro, sem analisar o 
quê que aquilo pode causar, tanto positivo quanto negativo. Eu acredito que 
eles não tomem decisões sem planejar (Entr. FIC5).  

 
Pelos diretores. Eles se reúnem juntamente com o conselho e o presidente e 
fazem esses planejamentos (Entr. GER2). 

 
Da diretoria.. A diretoria que faz o planejamento do quê que eles querem 
mudar, o quê que eles querem trazer de inovação e leva para à aprovação do 

conselho. Explica o quê que é, como que é. E é a diretoria, parte deles (Entr. 
GEST6). 

 

Ainda que tenham sido feitos o diagnóstico da cooperativa e o planejamento das 

mudanças, os gestores percebem que as coisas não acontecem exatamente como 
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planejado. Existem falhas na execução, há atropelo nas fases, muitos projetos 

sendo executados em curto espaço de tempo, gerando estresse. A principal questão 

refere-se à separação entre quem planeja e quem executa. Nesse sentido, é preciso 

reavaliar o mapeamento das mudanças, uma vez que mapear requer muito mais que 

planejar, envolve análise e reflexão, fornecendo diretrizes para as mudanças, ao 

considerar todas as adversidades, incertezas e ambiguidades inerentes a essa 

jornada (Badham & Cançado, 2014)  

 

Existe um planejamento, talvez não esteja... esse planejamento talvez ele 

seja atropelado em algumas fases e ter... ele ser executado num curto prazo 
de tempo, isso gera um pouquinho de estresse. Mas que existe um 
planejamento, um tempo para ser executado sim, de repente não é 100% 

dentro do planejamento, mas que existe sim (Entr GER1). 
 
A gente vê que é planejado. Só que, às vezes, está tendo muito processo, a 

mesma coisa... ao mesmo tempo e que às vezes não dá conta de fazê-lo bem 
feito. Então, assim, foram planejados, mas esqueceram da execução de quem 
está executando, que são muitos processos em cima de uma pessoa só. 

Entendeu? Então, às vezes, nesse sentido acho que houve planejamento 
assim, de querer melhorar, mas não houve o planejamento de quem executar. 
O problema está aí (Entr. GEST3). 

 
Existe o projeto, mas muitas coisas que estavam planejadas para ser 
acontecidas em certas datas não aconteceram, foram antecipadas, gerou 
alguns transtornos. Então, assim, existia um planejamento, porém, ele não foi 

cumprido da maneira que deveria ter sido, por isso que às vezes ocorreu 
alguns transtornos (Entr. GEST4). 

 

Os dados, portanto, indicam a forma de um mapeamento, que há, por parte da 

diretoria, preocupação quanto ao diagnóstico e planejamento das mudanças na 

cooperativa, contando com o apoio de profissionais especializados. Esse esforço 

preliminar às mudanças na Cooperativa Alfa converge rumo ao seu mapeamento, 

tendo em vista que mapear a mudança exige a coleta de dados, por meio de 

ferramentas diagnósticas e a análise do cenário da organização (Badham & 

Cançado, 2014). Conforme preconizado pela abordagem da gestão da mudança, 

principalmente pelo DO (Beckhard, 1972), são empregadas ferramentas adequadas 

para esse processo. Entretanto, o mapeamento das mudanças exige mais do que a 

simples aplicação das ferramentas (Badham & Cançado, 2014). No caso da Alfa, os 

executores desse planejamento, os gestores indicam falhas, uma vez que não têm 

efetivo conhecimento sobre como e quem planeja. Na verdade, os gestores 
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acreditam que os diretores e conselheiros estejam realizando essa etapa, mas não 

sabem exatamente como. Há, portanto, a separação entre quem planeja e quem 

executa, o que pode gerar “mapas” distorcidos – a informação sobre aonde ir existe, 

mas de alguma forma não corresponde aos imprevistos inerentes à jornada da 

mudança.  

 

Diante dessas falhas de execução, identificadas principalmente pelos gestores, cabe 

uma reflexão pelos responsáveis pelo mapeamento das mudanças, a fim de se fazer 

correções necessárias, uma vez que a mudança é emergente e caótica, sendo 

imprescindível seu mapeamento, para se obter apoio e confiança (Badham & 

Cançado, 2014; Badham et al., 2015). Esse apoio e confiança serão alimentados 

pela efetiva participação dos gestores, que são os líderes da mudança, ou aqueles 

que usam os mapas para tornar a mudança real. 

 

4.3.2 Usar máscaras 

 

O mapeamento fornece orientação, mas para colocá-lo em prática é fundamental a 

atuação dos líderes no exercício de influenciar as pessoas para a mudança 

(Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015). Sendo os líderes 

atores principais na condução da mudança, apresenta-se na Tabela 8 o perfil dos 

gestores na Cooperativa Alfa. 

 

Tabela 8  
Perfil dos gerentes entrevistados 

Idade Graduação Pós-graduação 

Tempo em 

instituição 

financeira  

(anos) 

Tempo na 

Alfa  

(anos) 

27 Direito Responsabilidade civil e contratos 7 7 

55 Direito Gestão empresarial 33 1 

28 Tecnologia da Informação - 4 4 

26 Direito Direito empresarial 7 7 

28 Administração - 5 1 

33 Direito Controladoria e auditoria 11 11 

36 Ciências contábeis Contabilidade e direito tributário 18 18 

51 Direito Gestão de cooperativas 27 3 

45 Ciências contábeis Cooperativismo 6 6 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Observa-se que os gestores da Alfa, de forma geral, são jovens, sendo a idade 

média de 36 anos. O mais velho tem 55 anos e o mais jovem 26. Todos possuem 

graduação, a maioria em Direito, e mais de 77% possuem pós-graduação. Outro 

ponto interessante é que a cooperativa é a única experiência em instituição 

financeira para seis entre os nove gestores.  

 

Alguns depoimentos indicam dificuldades que gestores que estão há mais tempo na 

cooperativa estão tendo para conduzir as mudanças e, inclusive, alguns 

apresentam-se resistentes a elas: 

 

A atuação de alguns é ainda muito contida. Temos aqui na cooperativa um 

vício que tem sido combatido, mas ainda existe, de gestores acomodados, 
gestores que já estão em fase final de carreira, por exemplo, querem se 
aposentar. Então, alguns gestores não são tão proativos, nem tão 

envolventes (Entr. GEST2). 
 
Olha, é bem distinto porque têm gestores que se adaptam muito bem às 

mudanças e têm gestores que demonstram certas resistências. O que eu vejo 
é que todos os gestores estão entendendo que eles precisam se adaptar, até 
os mais resistentes estão procurando se adaptar (Entr. GEST7). 

 
Eu vejo ainda com um pouco de dificuldade sabe? De às vezes entender, de 
participar, de se envolver com algumas mudanças, ainda há uma resistência. 
E as mudanças nossas hoje são muito grandes (Entr. GEST1). 

 
Eu vejo meu gerente atual, ele já é uma pessoa que está na cooperativa há 
muitos anos e com as novas mudanças ele está tendo dificuldade pra 

acompanhar (Entr. FIC1). 
 

Mas a direção tem consciência da necessidade de envolver os líderes, pois serão 

eles que irão conduzir a mudança. 

 

No início eu fiquei muito preocupado, porque o gestor ele tem que ser um 
líder... E a gente viu no início... ainda vê alguns casos, um caso ou outro, que 

são pessoas que são resistentes à mudança, que não acreditam na mudança 
ou não dão oportunidade para a mudança. Então no início a gente ficou muito 
preocupado. Porque se o seu líder não tiver envolvido e acreditando você que 

é liderada, você não vai caminhar. E uma coisa que a gente percebeu muito, 
eu só consigo fazer a coisa acontecer se esse líder, esse gestor vier para o 
meu lado. Quando eu falo para o meu lado, não é concordar com tudo aquilo 

que eu falo, mas acreditar naquilo que a gente está buscando. Então hoje eu 
já vejo com mais tranquilidade. Acho que a hora que você começa a mostrar 
para as pessoas como você quer caminhar, o quê que a gente quer buscar e 
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alcançar, as pessoas também vão buscando. Então hoje eu já percebo eles 

mais envolvidos (Ent. DIR1). 
 

Ao serem questionados sobre sua atuação como líder da mudança, o Entr. GEST1 

afirma tentar ser o mais aberto possível. Alguns afirmaram que primeiramente 

buscam conhecimento para repassar e discutir com a equipe (Entr. GER1; Entr. 

GEST2; Entr. GEST5; Entr. GEST6) e outros reconhecem que poderiam oferecer 

mais como líderes (Entr. GER1; Entr. GEST6). Alguns procuram envolver a equipe 

(Entr. GEST2; Entr. GEST7) por meio da participação, de escutar os membros e 

buscar ideias para encontrar a melhor forma de implantar as mudanças. 

 

Eu me esforço para envolver a minha equipe, me esforço para promover 

mudanças. Então eu trabalho com a questão da liderança no sentido de 
empurrar para cima quem está do meu lado. E no sentido de pegar o que a 
direção quer para a instituição e trabalhar na melhor forma de chegar nesse 

objetivo. Por isso, eu gosto muito de sentar, debater e de apresentar novas 
ideias, ouvir novas ideias, para gente ver se realmente aquilo é o melhor e, se 
for, se realmente a forma traçada é o melhor caminho. Se não for, vamos 

pegar o melhor caminho (Entr. GEST2).  
 

Alguns funcionários percebem que os gestores ainda estão pouco preparados (Entr. 

FIC1; Entr. FIC3; Entr. FIC6), mas estão se dedicando e se empenhando para as 

mudanças (Entr. FIC2; Entr. FIC4, Entr. FIC5): “Eles estão... assim, estão bem 

engajados mesmo. Eles estão participando do PAEX, e acho que eles estão bem 

assim, bem focados mesmo” (Entr. FIC4). 

 

A direção parece ter ciência disso, pois, com o objetivo de preparar os gestores para 

as mudanças e melhorar sua atuação como líderes, foi criado o curso de liderança 

com encontros mensais, nos quais são trabalhadas várias questões emocionais e 

comportamentais. Além disso, como em cada ponto de atendimento trabalham no 

mínino um gerente de agência e um gerente comercial, foi feito um rodízio, 

buscando adequar os perfis dos gerentes (Alfa, 2015d; Alfa, 2016b). 

 

Quando questionados sobre a forma que utilizam para influenciar as pessoas para 

as mudanças, os aspectos mais citados foram: 

  

a) Dando exemplo (Entr. GEST6; Entr. GEST7); 
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b) mostrando os benefícios (Entr. GER1; Entr. GEST1);  

c) mostrando a importância (Entr. GEST1; Entr. GEST3; Entr. GEST5); 

d) fazendo junto (Entr. GER1); 

e) mantendo comunicação efetiva com a equipe (Entr. GER2; Entr. GEST3); 

f) sendo positivo e confiante (Entr. GER2; Entr. GEST2; Entr. GEST4); 

g) incentivando/ motivando (Entr. GER2; Entr. GEST3; Entr. GEST5); 

h) elogiando (Entr. GER2); 

i) envolvendo a equipe (Entr. GEST1; Entr. GEST2; Entr. GEST3, Entr. GEST5). 

 

As formas mais utilizadas para influenciar a equipe para as mudanças foram, 

mostrando a importância, sendo positivo e confiante, incentivando/motivando e 

envolvendo a equipe, o que é bem positivo, considerando que essas são ações 

importantes para mobilização da mudança, segundo Badham (2013). 

  

Em relação a como esses gestores lidam com as incertezas e dificuldades geradas 

pelas mudanças, alguns afirmaram que antes eram mais resistentes, mas que 

atualmente se sentem mais preparados (Entr. GEST1; Entr. GEST3; Entr. GEST5).  

Alguns buscam encarar o desafio, fazer a mudança acontecer (Entr. GER2; Entr. 

GEST2). Para outros, é necessário refletir (Entr. GER1) e buscar conhecimento 

(Entr. GEST7). 

 

No início eu era muito medroso, mudança para mim era muito... eu temia 
mesmo a mudança. Mas hoje eu vejo... eu penso positivo, eu falo, “se não der 
certo, vamos embora e pronto”. Hoje, eu posso falar que para mudança eu 

estou muito maduro, mais preparado (Entr. GEST3). 
 
Eu tenho para mim o clichezinho “missão dada é missão cumprida” (Entr. 

GEST2). 
 
Eu fico um pouco ansioso, mas vou para casa, trabalho aquilo, no outro dia eu 

já estou preparado para estar participando dessas mudanças e mostrando os 
benefícios (Entr. GER1). 
 

Acho que o principal ponto é o conhecimento, quando você tem conhecimento 
a mudança não te assusta tanto. Então, se você está preparado para aquilo 
que vem de mudança, se você sabe do quê que você está falando você age 

com mais segurança na hora... E isso para quem está perto passa segurança 
também (Entr. GEST7). 
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Sendo o líder o principal condutor da mudança, sua atuação é essencial no sentido 

de inspirar e mobilizar as pessoas para que as mudanças ocorram (Badham, 2013; 

Badham & Cançado, 2014). Os líderes da Cooperativa Alfa vêm tentando exercer 

esse papel, mas têm enfrentado dificuldades inerentes a toda mudança – medos e 

resistências. Os líderes têm o importante papel de inspirar a mudança (Badham, 

2013) e, nesse sentido, percebe-se que na Cooperativa Alfa muitos gestores ainda 

precisam se desenvolver, uma vez que alguns ainda resistem à mudança. Nota-se 

que isso já é uma preocupação da administração, tendo em vista a disponibilização 

do curso de liderança, a participação no PAEX e o rodízio de gerentes. 

 

Diante de situações complexas e paradoxais, é preciso que o líder interprete vários 

personagens no desempenho de diferentes papéis. Para isso, faz-se necessária a 

utilização de máscaras adequadas às situações demandadas para que consigam 

vencer os desafios das mudanças (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; 

Badham et al., 2015). Os dados não permitem análise nesse sentido, se esses 

gestores estão cientes dos diferentes papéis que precisariam desempenhar para 

contribuir para a mudança. 

 

4.3.3 Mobilizar 

 

Para mobilização das mudanças na Cooperativa Alfa, foram realizados vários 

investimentos em recursos materiais: estrutura física, com reforma e abertura de 

novos pontos de atendimento, compra de veículo, investimento em marketing, e 

principalmente investimento em tecnologia com a compra de novos equipamentos e 

softwares: 

 

Olha as agências, olha as reformas que estão nas agências, uma mais bonita 
que a outra. Com certeza. Com certeza tem investimento sim para essa 

melhoria. Tanto para os cooperados como para nós funcionários, com certeza 
têm (Entr. FIC5). 
 

Condições têm sido dadas e a gente tem visto isso. Nesse sentido assim, isso 
é inegável (Entr. GEST1) 
 

Eu vejo que tem sim muito investimento na cooperativa (Entr. GEST4). 
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Além dos investimentos materiais, foram mobilizados recursos humanos, para suprir 

as necessidades atuais da cooperativa. Com a posse da diretoria executiva, os 

diretores decidiram se instalar na mesma sala para que as decisões fossem 

tomadas observando todas as áreas envolvidas em suas gestões, ou seja, 

comercial, financeira e administrativa.   

 

Pessoas foram contratadas, processos e alçadas foram revistas, novos setores e 

cargos foram criados para comportar a nova estrutura (Alfa, 2016b). Houve também 

investimentos na capacitação dos funcionários, como treinamentos, cursos e 

disponibilização de bolsas de estudos, uma vez que o diagnóstico já indicava 

necessidade de ampliar as competências do corpo funcional: 

 

Todo mundo foi incentivado a fazer uma faculdade, fazer uma pós-

graduação.. Outra coisa, incentivo em treinamentos que seja dentro da 
cooperativa, dentro da universidade do Sicoob com cursos que já estão lá 
prontos, gratuitos (Entr. DIR1). 

 
Nós buscamos, dentro do PAEX, a identificação em um diagnostico que foi 
feito pelos próprios funcionários de que os nossos funcionários estariam 

talvez num patamar de capacitação menor do que os funcionários dos bancos 
concorrentes. Daí, o quê que nós fizemos? Nós aprovamos bolsas de pós-
graduação para os nossos funcionários. Porque eu acho que umas das 
formas de capacitar e colocar ele igual no mercado é permitir que ele tenha os 

mesmos acessos em função da questão financeira (Entr. DIR2). 
 
Existe treinamento sim, só que eu acho que ele deveria ser mais aprofundado 

para os empregados. Porque a cooperativa num todo, ela... hoje ela tem 
estrutura para proporcionar isso, o que está faltando é aquela lapidação para 
quem vai instruir, da forma como ele vai instruir (Entr. FIC2). 

 
Procura-se capacitar as pessoas, mas o investimento é baixo, se tivesse um 
investimento pesado eu acho que o resultado seria mais rápido (Entr. 

GEST6). 
 

Na medida em que a Cooperativa Alfa cresce, surgem novas chances, 

oportunidades e novos desafios para os funcionários. Principalmente de ascensão 

profissional que tem sido um motivador para as pessoas na Alfa. Tais aspectos 

funcionam como incentivo para mudança, uma vez que há a possibilidade de crescer 

junto com a cooperativa: 
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Eu vejo que a cooperativa está crescendo muito e eu quero participar desse 

crescimento até para mim futuramente estar num cargo melhor, porque eu 
vejo que a cooperativa é um lugar bom de estar vivendo, é um lugar bom de 
estar trabalhando (Entr. FIC1). 

 
Sempre está tendo vaga, eles estão pegando pessoas daqui de dentro ao 
invés de buscar fora. Oportunidade sempre está tendo (Entr. FIC6). 

 
Eu vejo oportunidades desde cunho pessoal, crescimento de carreira. Se a 
gente realmente conseguir implementar todas as mudanças que o espírito da 

governança veio trazer e que as normas institucionais estão trazendo, a gente 
consegue aumentar receita, diminuindo despesa. Então a gente consegue 
facilmente buscar o aumento de salário para os funcionários, melhorar as 

condições de trabalho. Todo esse processo de valorização do funcionário, eu 
vejo como oportunidade, caso a gente consiga enfrentar essa mudança de 
forma positiva (Entr. GEST2). 

 

As oportunidades geradas pelas mudanças na Cooperativa Alfa são motivadoras e 

incentivam as pessoas a acreditar e se dedicar a elas, gerando comprometimento e 

envolvimento com a mudança e com a cooperativa.  

 
Eu sempre percebi o funcionário da cooperativa muito motivado. Entendeu? 
Em todas as oportunidades que eu tive de participar com os funcionários, seja 

em reunião, seja em visita, seja em bate papo, alguma coisa, eu percebo... 
igual eu te falei, eu percebo um certo comprometimento com a cooperativa 
que é... na verdade é uma motivação, é uma satisfação de trabalhar aqui. Eu 
percebo todos eles buscando adequação a mudança, às vezes dando 

contribuição para a melhoria, e que isso aí assim, enriquece mais o trabalho 
(Entr. DIR2). 
 

Eu digo que todos os empregados da cooperativa são comprometidos. Todos, 
sem exceção. Todos querem abraçar a causa, todos querem crescer, todos 
querem ver que a cooperativa está crescendo (Entr. FIC2). 

 
As pessoas estão muito motivadas, elas... Então, na minha agência, eu vejo 
que as pessoas trabalham muito satisfeitas. Que eu acho que não gostaria de 

estar em outro lugar. O clima organizacional é muito bacana, a gente não tem 
nada que reclamar. Todo muito se dá muito bem (Entr. FIC5). 
 

O pessoal está muito motivado... Eles sempre estão aqui, supervestem a 
camisa pra caramba, estão todos comprometido. Não tem o que reclamar 
dessa turma nossa não (Entr. GER2). 

 
Em uma visão geral, ao meu ver, a maioria demonstra comprometimento e se 
preocupa com a cooperativa, tem um certo envolvimento com a cooperativa 

(Entr. GEST7). 
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A mobilização requer a disponibilização de recursos materiais e de pessoas 

(Badham & Cançado, 2014), neste sentido, pode-se afirmar que a cooperativa está 

atenta e tem buscado fornecer recursos necessários para efetivar a mudança. Ações 

como a revisão dos processos e alçadas, bem como a tentativa de otimizá-los, 

mostram que a cooperativa está tentando quebrar barreiras que impeçam que a 

mudança ocorra. Os funcionários de forma geral são comprometidos e estão 

motivados, principalmente em virtude das oportunidades de crescimento profissional 

na cooperativa. Neste contexto, comprometimento e motivação são essenciais para 

que a mudança ocorra (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 

2015), e isso é bem perceptível na Cooperativa Alfa: 

 

Mobilizar significa também impulsionar, estimular e motivar a ação. Para isso, é 

preciso envolver as pessoas, mostrando os benefícios e as oportunidades gerados 

pela mudança (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015), 

indicando que a Alfa tem sido bem sucedida. 

 

4.3.4 Manter-se atento 

 

Em termos de estar atenta às complexidades e dificuldades da mudança, há um 

movimento na Cooperativa Alfa no sentido de superar resistências que possam estar 

ocorrendo. A implantação de metas para todo o quadro funcional aparece como a 

mudança mais impactante para os funcionários, inicialmente gerando muita 

resistência. Trabalhar a partir de metas, como desdobramento do planejamento 

estratégico, constituiu uma nova forma que forçou a profissionalização. A partir do 

entendimento do processo, o que se observa é que as resistências já começaram a 

ser superadas, e que as pessoas de forma geral estão reagindo bem: 

 

No início, gerou um pouco de conflito, mas depois de aparada as arestas, as 
dúvidas, e ser mostrado o quão importante é todos trabalharem com metas, 
as pessoas agora abraçam mesmo a causa da meta (Entr. FIC2). 

 
As metas foi uma novidade para todo mundo... é difícil aceitar igual o PGD 
também, essas metas, muito difícil. Mas aos poucos, todo mundo vai se 

adaptando... com o tempo mesmo que vai chegando no eixo, as coisas vão 
chegando no eixo.... agora está tendo assim, uma boa aceitação (Entr. FIC6). 
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As metas assustaram eles um pouco, principalmente para aquelas pessoas 

que nunca viram metas... depois eles deram uma acalmada no coração (Entr. 
GER2). 
 

Eu vejo, no início houve uma resistência de todos, de todos por ter... por você 
estipular metas aí fica ruim. Mas depois que você estipula e depois que você 
está no meio disso tudo, flui, as coisas fluem. Entendeu? Eu acredito que 

numa visão geral da cooperativa, o processo, ele está se maturando. Eu acho 
que não está totalmente 100% do que deveria estar não, mas eu acho que 
está indo aos poucos, eles estão engajando aos poucos (Entr. GEST3). 

 
O pessoal... no início houve uma certa resistência que isso é comum, mas 
hoje não, hoje acredito que está todo mundo empenhado. Claro, um ou outro 

acho que não é 100%, mas, de forma geral, acredito que o pessoal tem 
aceitado bastante (Entr. GEST5). 

 

Em relação às mudanças de forma geral que vem acontecendo na cooperativa 

(processos, estrutura, estratégia, tecnologia, cultura), percebe-se que alguns 

gestores e funcionários mais antigos estão tendo mais dificuldade para se 

adaptarem, não estão aceitando bem essa mudança: 

 

É dividido sabe? Porque por ter funcionários mais antigos e funcionários mais 

novos, eu vejo que os mais novos, vêem essas mudanças como uma coisa 
boa, um incentivo pra estar crescendo ali. Entendeu? Você vê um futuro ali 
dentro. Só que os funcionários mais antigos, eu sinto que eles ficam meio 
com pé atrás, com medo. Porque antes era de uma forma e agora mudou, 

eles não aceitam muito bem essas mudanças (Entr. FIC1).  
 
Eu sinto que principalmente os funcionários veteranos, que têm mais tempo, 

eles são mais resistentes a mudanças, eu percebo isso. Agora, os 
funcionários mais novos, eles já estão assim, empolgados, está começando 
agora, então o que é novo, o que está começando para eles é completamente 

novidade, né? Para os veteranos não, os veteranos já têm uma história aqui, 
eles já têm uma rotina aqui e é, realmente, uma mudança. Então eu sinto 
isso, que as pessoas mais novas estão mais dispostas, os veteranos às vezes 

têm certas resistências (Entr. GEST4). 
 

A reação mais frequente às mudanças é a resistência gerada principalmente pelo 

receio ao futuro, medos, incertezas, más experiências anteriores, alteração de 

poder, de influência e na estrutura organizacional (Motta, 2001; Robbins, 2000). As 

resistências mencionadas acima, podem estar relacionadas ao medo da perda de 

poder ou influência, evidenciada na fala de Entr. DIR2:  
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Bom, o que se observa é, alguns funcionários estão efetivamente abertos a 

mudanças. Porque esses funcionários que estão mais abertos a mudanças, 
eles estão ávidos de oportunidades de crescimento. Os funcionários que se 
mostram às vezes resistentes à mudança são funcionários que já estão em 

cargos e se sentem ameaçados. Então sempre a gente observa que existe 
uma certa reserva de poder com relação a estar ou não aberto a mudanças 
(Entr. DIR2). 

 

É necessário que os dirigentes da cooperativa se atentem as dificuldades e as 

resistências geradas pelas mudanças, pois, a vida organizacional não é tão racional 

como se espera, e, portanto, é preciso estar permanentemente atento e vigilante 

para as várias adversidades que cercam a mudança (Badham, 2013; Badham & 

Cançado, 2014; Badham et al., 2015).  

 

Para identificar e tratar as resistências, bem como fornecer suporte aos funcionários, 

foram adotadas na cooperativa algumas medidas como a disponibilização eventual 

de psicólogo e a implantação do FIC:  

 

Nós temos uma psicóloga especialista na área de recursos humanos e ela faz 
esse acompanhamento com os empregados. Tanto é que ela tem horários 

disponíveis para os empregados dentro da cooperativa. E muitas das vezes 
sobre pressão o empregado, ele está estressado, está nervoso ou não sabe 
com quem desabafar, ela fica à disposição dentro dos agendamentos 

disponíveis de horário para conversar com ela (Entr. FIC2). 
 

O FIC é um grupo composto por funcionários, representantes de cada agência, que 

foram nomeados guardiões da felicidade, e são responsáveis por propor e promover 

ações para melhoria do bem estar no trabalho. Esse grupo foi criado para trabalhar 

os resultados de uma pesquisa promovida pela OCEMG (Sindicato e Organização 

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais), realizada para mensurar o índice de 

felicidade interna da cooperativa. Posterior à análise dos resultados, a cooperativa 

promoveu uma convenção com todos os funcionários para apresentação das ações 

de melhorias. No entanto, embora exista esse esforço, nota-se que as ações têm 

sido pouco efetivas: 

 

Acho que não muito. Acho que teria que ser mais tratadas mesmo, tinha que 

ter um acompanhamento maior com essas pessoas que são mais resistentes 
(Entr. FIC4). 
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Tem a resistência e aí a pessoa que tem que se adaptar. Pode ser que seja 

demorado e aí... mas ela tem que se adaptar, ela não é tratada, a 
resistência... eu não vejo as pessoas que têm resistência sendo tratadas  
(Entr. GEST3). 

 
Teria que ser, mas não estão não.... a gente tem psicólogo, que ela se propôs 
a isso, se propôs a... vamos falar assim.. a trata disso. Mas eu não sei até 

onde que os funcionários vão atrás, até onde eles confiam pra se expor. Às 
vezes é confiança mesmo. Se eles confiam para estar colocando (Entr. 
GEST6). 

 

De forma geral, as mudanças na Cooperativa Alfa inicialmente geraram resistências, 

mas percebe-se que atualmente já são mais bem aceitas. A maior dificuldade tem 

sido para aqueles que estão há mais tempo na cooperativa. Algumas medidas foram 

adotadas para tratar das resistências, emoções e sentimentos, entretanto, nota-se 

ainda pouca efetividade. Diante das lacunas existentes entre planejamento e 

execução, é necessário estar sempre preparado para o inesperado e não subestimar 

nem negligenciar as forças que agem antagonicamente à mudança (Badham, 2013; 

Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015). Neste sentido, é preciso que a 

cooperativa reveja as ações adotadas para identificação e tratamento das 

dificuldades e resistências encontradas, considerando a importância das emoções e 

dos sentimentos envolvidos. Essas ações demonstram que a cooperativa tem se 

preocupado com as dificuldades e resistências geradas pelas mudanças, o que é 

muito importante, considerando que é preciso que as organizações contenham a 

tendência de reprimir a importância das emoções envolvidas nos processos de 

mudança (Badham, 2013). 

 

4.3.5 Mirar 

 

Ao questionar os entrevistados sobre como é realizado o acompanhamento das 

mudanças na Cooperativa Alfa, bem como, se existem ferramentas para tal e se há 

feedback, as respostas indicam que, de maneira geral, há um acompanhamento 

mais em relação aos resultados comerciais e financeiros. Algumas ferramentas 

foram citadas, como o Navega, o Stratws, alguns quizzes e o PGD, mas ainda há 

pouco feedback. Essas ferramentas substituíram sistemas manuais de controle e 

ainda são subutilizadas pelos gestores: 
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No PAEX, nós fazemos um encontro mensal com todos os gestores, tanto da 

área comercial como da área interna. Onde a gente tem uma ferramenta que 
chama... Stratws, e a gente tem acompanhado todos os itens de gestão, tanto 
comercial como administrativa. E onde os liderados, os gestores de equipes, 

eles têm a oportunidade de se posicionar (Entr. DIR1). 
 
Antes era um acompanhamento que o pessoal brincava que era sistema SAP, 

“Sistema Avançado de Planilha” ... era tudo planilhado e acompanhado por 
planilha... Então nós contratamos, por exemplo, para a gestão dos negócios o 
Navega, um sistema que captura as informações e dá ela de forma interativa 

para a gente usar. O sistema, ele oferece tantos recursos e tantas 
informações que a maioria dos funcionários e gerentes ainda não tem nem 
ideia de 30 por cento do que ele possa oferecer. A nível de diretoria... no nível 

de diretoria nós acompanhamos os principais indicadores que são 
responsáveis por gerar resultado da cooperativa (Entr. DIR2). 
 

A gente tem o indicativo de informação que é o PGD. O PGD é uma 
ferramenta (Entr. GER2). 
 

Existem ferramentas de análise do impacto financeiro e comercial. Só que, 
para mim, não existe o feedback. Existem as ferramentas, o monitoramento 

está sendo feito pelas nossas competências, mas aqueles que estão 

envolvidos no processo não têm o retorno (Entr. GEST2). 
 
Nem sempre. Eu acho que poderia ser mais, ter mais feedbacks mesmo (Entr. 

FIC4). 
 

Ainda que haja pouco feedback, os funcionários reconhecem que, atualmente, como 

resultado da implantação da governança, existe mais liberdade e acesso à diretoria, 

para se expor, conversar e fazer questionamentos, o que tem gerado um ambiente 

de mais liberdade e confiança: 

 

Eu acho que com a governança, na chegada dela, ela está proporcionando as 
pessoas perguntarem, “por quê?”, “por que eu tenho que fazer?”, “a forma 
correta é essa?”. Ou seja, o questionamento. Então com isso... isso vem 

proporcionando quebras de paradigma (Entr.DIR1). 
 
Eu fico a disposição de qualquer funcionário. Então eu acho que é o seguinte, 

não tem sentido a minha função estar aqui a não ser estar à disposição e 
estar a serviço da equipe. Então, eu tenho abertura para receber crítica, para 
criticar, para conversar, para estar aberto aos funcionários. Quem tem a 

oportunidade de estar próximo comigo já acaba percebendo isso (Entr. DIR2). 
 
Então hoje você pode conversar com o diretor, você pode expor a sua 

dificuldade que ele te ajuda, ele te dá um norte para onde você pode seguir. E 
antes eu não tinha (Entr. FIC5). 
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Eles estão mais próximos, eles dão abertura para as pessoas chegarem, 

questionarem, sugerirem (Entr. GEST5). 
 

A maioria dos entrevistados acreditam que o erro é uma importante fonte de 

aprendizado, entretanto, afirmam que, na cooperativa, existem dificuldades em seu 

tratamento, e muitas vezes se procuram mais os culpados e menos as causas que 

levaram ao erro: 

 

Eu acho que para mim o único método real de aprendizado é com erro. 
Ninguém aprende só com teoria, a pessoa aprende errando. Então eu falo... o 

termo que eu uso é que nós temos muita intolerância ao erro, e isso nós já 
começamos a quebrar essa resistência. (Entr. DIR2). 
 

Eu tenho percepção no seguinte, que dar-se muito mais valor ou atenção para 
quem errou a de concertar o erro (Entr. FIC3).   
 

Eu acho que essa questão, nós precisamos evoluir, esse erro talvez ele não é 
analisado dentro do próprio erro, das próprias consequências e não tem muito 
parâmetro. O quê que acontece muito aqui talvez seja uma informação 

distorcida, um ruído da comunicação e as pessoas de repente tomam 
providências antecipadas (Entr. GER1). 
 

Na maioria das vezes, aqui não ensina o porquê que errou. Eu acho que a 
maioria das vezes, há um outro tratamento mais por uma punição (Entr. 
GEST3). 
 

Eu vejo os erros que são cometidos, são apontados pelo responsável que 
cometeu o erro mesmo, mas eu acho que falta a gente ver a raiz mesmo do 
problema para estar extinguindo tudo e, realmente, mudar. Porque às vezes 

está errado, está, mas continua fazendo porque é o mais fácil. Então a gente 
percebe o erro, mas não trata a raiz do problema e continua (Entr. GEST4). 

 

Há na cooperativa um esforço por parte da diretoria para que sejam compartilhadas 

as ideias bem sucedidas, as boas práticas implantadas. No entanto, essas iniciativas 

ainda são pouco frequentes: 

 

Você precisa registrar o quanto foi importante a ação da pessoa dentro da 
cooperativa (Entr. DIR2). 

 
Apesar de ser uma coisa que a nova diretoria está querendo trazer que seria 
dividir com todos, ainda não está acontecendo não, a gente vê que quando 

acontece alguma coisa boa é dividido só entre os gestores mesmo, os 
funcionários ainda não participam disso (Entr. FIC1). 
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Nem sempre. Também é muito setorizado, também é muito pulverizado por 

liderança. Tem liderança que incentiva os acertos, tem liderança que incentiva 
novas ideias e leva isso para frente e, inclusive, incentiva o funcionário a 
aparecer para a administração. Tem liderança que simplesmente desencoraja 

o funcionário, fala que os processos sempre foram assim e que ele não deve 
se preocupar em mudar (Entr. GEST2). 
 

Fica ali restrito apenas ao setor, àquelas pessoas... não é disseminado para 
todo mundo não (Entr. GEST5). 

 

Assim, os dados indicam que na Alfa, o acompanhamento das mudanças e as 

ferramentas disponíveis estão mais voltadas ao comercial e ao resultado financeiro. 

Apesar de haver pouco feedback, há mais liberdade, principalmente com a diretoria, 

para conversar, questionar e opinar, favorecendo uma ambiente mais participativo e 

de mais confiança para se expor.  Há ainda dificuldade na forma como são tratados 

os erros, e os acertos, as boas práticas são pouco divididas com os demais.  

 

A forma como os erros são tratados na cooperativa deve ser reavaliada, 

considerando que eles podem ser verdadeira fonte de aprendizado para situações 

futuras, contribuindo para a criação de espaços de reflexão apropriados que 

propiciam ambientes abertos de conhecimento e de efetiva aprendizagem (Badham 

& Cançado, 2014; Badham et al., 2015). A implantação desses espaços que 

permitam o desenvolvimento de reflexão, avaliação e feedback são extremamente 

importantes para condução da jornada da mudança (Badham & Cançado, 2014; 

Badham et al., 2015). É ainda preciso que a direção faça o acompanhamento de 

todas as mudanças, e não apenas de resultados financeiros. Além disso, é 

necessário incentivar a promoção de feedbacks que favoreçam a reflexão, para 

fornecer uma visão de futuro, com base em experiências passadas. Assim, é preciso 

de fato fomentar essa prática na cooperativa, criando espaços para o debate sobre 

os conhecimentos tácitos e implícitos e sobre as experiências vividas (Badham & 

Cançado, 2014; Badham et al., 2015).  

 

A gestão para a mudança se opõe ao tradicional gerenciamento racional da 

mudança ao sugerir uma análise mais crítica, reflexiva e pragmática sobre o 

processo, tendo em vista a natureza caótica e desafiadora da mudança (Badham, 

2013; Badham & Cançado, 2014). A Tabela 9 apresenta um resumo sobre a gestão 

para a mudança na Cooperativa Alfa : 
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Tabela 9  
Resumo evidências dos 5M 

Mapear 
Há um planejamento, foi realizado o diagnóstico – uso de ferramentas 
adequadas, mas há separação entre quem planeja e quem executa. 

Usar máscaras 

Gestores comprometidos, mas pouco preparados. Gestores mais antigos 
resistem à mudança. Falta consciência sobre o uso de diferentes máscaras, 

diferentes papéis. 

Mobilizar 

Houve investimento em recursos material e nas pessoas. Crescimento 
profissional como principal motivador para as mudanças. Pessoas engajadas e 

comprometidas.  

Manter-se atento 
Boa aceitação à mudança, tendo os veteranos mais dificuldade. Pouca 

efetividade na identificação e tratamento de resistências. 

Mirar 

Acompanhamento dos resultados financeiros e comercial. Pouca frequência de 
feedbacks. Carências no tratamento de erros e acertos. Necessidade de criar 

espaços de aprendizagem. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O Framework 5M traz uma abordagem integrativa que abrange reflexão e discussão, 

reconhecendo a complexidade e os desafios da mudança (Badham, 2013). Na 

Cooperativa Alfa mobilizar destaca-se como M com maior efetividade, assim como, 

Mirar aparece como o M mais carente, onde são apontadas mais falhas. 

 

No capítulo seguinte apresentam-se as considerações finais. 
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5 Considerações Finais 

 

O estudo proposto abordou o tema mudança transformacional, a partir da concepção 

da gestão para a mudança. O objetivo foi identificar como está ocorrendo a mudança 

transformacional na Cooperativa de Crédito Alfa, a partir da implantação da 

governança corporativa. Foi realizado um estudo de caso descritivo de caráter 

qualitativo, tendo como base o quadro de referência desenvolvido a partir das 

abordagens teóricas da gestão para a mudança, à luz do Framework 5M elaborado 

por Badham (2013), e das três dimensões da mudança estratégica propostas por 

Pettigrew (2009). A unidade de análise foi a Cooperativa de Crédito Alfa que atua 

nesse segmento há quase 20 anos e implantou a governança corporativa em julho 

de 2015, com a separação total entre Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração. Para coleta de dados foram realizadas pesquisa documental e 

entrevistas semiestruturadas com os diretores, gestores e funcionários envolvidos na 

mudança. Os dados foram analisados empregando a técnica de análise de conteúdo 

com a utilização do software NVivo 11.0. 

 

O primeiro objetivo específico buscou descrever a estrutura de governança 

corporativa na Cooperativa Alfa. Os dados indicaram que a estrutura existente 

obedece aos requisitos legais, sendo composta pelos órgãos exigidos, a partir das 

disposições normativas do CMN. A separação entre a Diretoria Executiva e 

Conselho de Administração demonstrou ser um impulso para a profissionalização da 

cooperativa e para as mudanças que estão ocorrendo nas diversas dimensões da 

organização. No entanto, o Conselho de Administração, órgão responsável pelo 

direcionamento estratégico da cooperativa, ainda desempenha algumas funções 

operacionais que deveriam estar a cargo da diretoria executiva. Além disso, foi 

evidenciado que o Conselho de Administração exerce forte influência no cotidiano da 

cooperativa, e consequentemente na atuação da Diretoria Executiva, havendo 

portanto, distorções em relação as suas atribuições. Essa prática deve ser 

reavaliada tendo em vista a função estratégica do Conselho de Administração 

previstas na estrutura de governança. Constatou-se também que há pouca 

participação dos cooperados nas assembleias gerais, o que deve ser revisto pela 

instituição, uma vez que a assembleia representa o órgão máximo na estrutura de 

governança. A diretoria executiva é composta por diretores que possuem know-how 
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para desempenho dos cargos ocupados e suas atribuições estão em consonância 

com as exigidas pelo CMN. Alguns funcionários possuem um conhecimento 

superficial sobre governança corporativa, mas a maioria não sabe do que se trata, o 

que deve ser reconsiderado pelos dirigentes, visando a disseminação e 

consolidação da governança na cooperativa. Ainda que o quadro funcional tenha 

pouco conhecimento sobre governança, sua implantação foi avaliada de forma muito 

positiva, sendo ressaltadas questões como a segregação de funções, mais 

transparência, menos centralização de informação e decisão, mais profissionalismo 

e o próprio crescimento da cooperativa. Esses fatores contribuem para a perenidade 

da instituição, mitigação de conflitos de interesse e maior credibilidade aos públicos 

envolvidos. De forma geral a governança na cooperativa, ainda que atenda aos 

requisitos legais, apresenta algumas falhas em sua estruturação, mas mostra-se em 

evolução. Sua implantação tem funcionado como propulsora de mudanças na 

cooperativa e já propicia os benefícios que se espera desta estrutura. 

 

O segundo objetivo específico pretendeu caracterizar o processo de mudança em 

curso na Cooperativa Alfa. Para isso, fez-se a análise do contexto interno e externo 

da cooperativa, a fim de identificar “o porquê” da mudança; do conteúdo da 

mudança, para verificar “o que” mudou; e do processo, para compreender “como” as 

mudanças estão sendo implantadas. 

 

Os dados mostraram que na cooperativa os processos eram em sua maioria 

manuais e muito burocratizados, a visão de mercado era limitada, havia muita 

centralização de informações e decisões e permeava um certo amadorismo nos 

processos decisórios, além de tecnologia arcaica. Confirmou-se como principal 

propulsor das mudanças na Cooperativa Alfa a alteração na estrutura com a 

implantação da governança corporativa. Outros fatores como a alta competitividade 

do mercado financeiro, o crescimento do segmento cooperativo, a necessidade de 

expansão da cooperativa e atuação do presidente do Conselho também foram 

identificados como impulsionadores das mudanças.  

 

Foram constatadas diversas mudanças na estrutura, estratégia, processos, 

tecnologia e na cultura organizacional, confirmando que a cooperativa está vivendo 

uma mudança transformacional. A implantação da governança corporativa e 
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consequentemente as alterações na estrutura organizacional da cooperativa, 

levaram a alteração na sua estratégia, com foco em sua expansão e no resultado.  

Foi definida a visão de ser reconhecida como a melhor cooperativa de crédito em 

Minas Gerais em cinco anos. Para isso, os processos foram redefinidos, buscando 

sua otimização, houve investimentos em tecnologia, com compra de novos 

equipamentos e softwares. Os softwares vêm auxiliando no controle do desempenho 

financeiro e comercial da cooperativa. Vários setores, cargos e funções foram 

criados e modificados. Uma das principais mudanças foi a reestruturação do setor 

de RH com o desenvolvimento da carreira em Y e a separação da área comercial da 

administrativa. Essas mudanças provocaram um processo de retenção de talentos, 

acarretando maior investimento na capacitação dos funcionários, e em uma nova 

forma de avaliação de desempenho, sendo a implantação de metas para todo o 

quadro funcional percebida como uma das mudanças mais impactantes na 

cooperativa. Em relação à cultura organizacional, alguns acreditam que as 

mudanças e o crescimento da cooperativa estão causando uma perda gradativa de 

sua essência cooperativista, o que deve ser revisto pelos dirigentes, uma vez que 

não se deve perder o foco do negócio.  

 

As mudanças foram realizadas primeiramente a partir da busca de melhores práticas 

já existente no sistema cooperativo, por meio da intercooperação. Simultaneamente, 

buscando aperfeiçoar a gestão e consolidar a governança corporativa na 

cooperativa, foi contratado o programa PAEX da Fundação Dom Cabral, com 

encontros mensais envolvendo os principais atores das mudanças. Ficou evidente 

que devido ao grande fluxo de mudanças que vêm ocorrendo em um curto período 

de tempo, muitas vezes não há planejamento adequado ou análise prévia para sua 

implantação, principalmente em se tratando de pequenas mudanças, levando a 

alguns projetos inacabados e sobrecarga de trabalho. A comunicação é apontada 

como um dos maiores desafios nesse processo de mudança. Além disso, há ainda 

pouco envolvimento dos funcionários nos processos decisórios, com a participação 

apenas de gestores, embora, perceba-se um movimento, ainda tímido, em direção a 

essa interação. Nesse sentido, é preciso que os dirigentes reavaliem a implantação 

das mudanças, tendo em vista vários fatores apontados como falhos nessa jornada. 
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Apoiada pela análise dos 5M - mapear, usar máscaras, mobilizar, manter-se atento e 

mirar -, foi possível caracterizar a gestão para a mudança na Cooperativa Alfa, 

atingindo o último objetivo específico proposto nesta dissertação. Essa abordagem 

propõe uma análise mais crítica, pragmática e reflexiva sobre a gestão para a 

mudança, entendendo que a mudança é uma jornada complexa e paradoxal, e 

mesmo que seja uma constante nas organizações, sua gestão não pode ser 

reduzida a um receituário de n etapas, complementando assim a perspectiva 

tradicional, limitada e racional da gestão da mudança. Os resultados indicam que 

mobilizar se destaca como o mais percebido nesta jornada, assim como mirar é 

apontado como o menos efetivo. 

 

Durante os seis primeiros meses de gestão foi realizado o diagnóstico da 

cooperativa, sendo apontadas suas maiores carências, deficiências e também seus 

pontos fortes e as possíveis oportunidades. Esse diagnóstico forneceu dados para 

que a cooperativa reformulasse seu planejamento estratégico e traçasse ações de 

melhorias. Embora tenha sido feito o diagnóstico e o planejamento das mudanças, 

muitas estão sendo antecipadas e atropeladas, incorrendo em falhas e atritos 

durante a execução. Além disso, os funcionários não conseguem identificar com 

precisão quem são os principais atores das mudanças, responsáveis pelo 

planejamento e a tomada de decisões na cooperativa. Observou-se que há o uso 

adequado de ferramentas, mas há a separação entre aqueles que planejam e 

aqueles que colocam em marcha a mudança. Como mapear a mudança vai muito 

além de planejá-la, é preciso que os dirigentes se atentem a essas falhas e façam as 

correções necessárias, considerando todos os desafios, incertezas e ambiguidades 

e assim seja seguida a jornada da mudança. 

 

Embora os líderes sejam os principais atores da mudança, responsáveis por 

influenciar e inspirar as pessoas nessa jornada, ficou evidente a dificuldade e a 

resistência de alguns gestores, principalmente os mais antigos, em relação as 

mudanças na Alfa. De forma geral, para influenciar os funcionários para as 

mudanças, os gestores têm buscado incentivar e motivar a equipe, mostrando a 

importância, os benefícios, passando positivismo e confiança em relação a elas. Os 

funcionários percebem que os gestores estão engajados e comprometidos com as 

mudanças, no entanto, mostram-se pouco preparados pra elas. Frente a essas 
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dificuldades, estão sendo promovidas ações que buscam desenvolver o 

comportamento dos gestores, a fim de capacitá-los para o desempenho de suas 

funções de líder e criar performances sociais efetivas no desempenho de múltiplos 

papéis. 

 

Para mobilização das mudanças, muitos investimentos têm sido realizados na Alfa, 

em estrutura física, na capacitação e treinamento dos funcionários e, principalmente, 

em relação a tecnologia. Foram contratadas mais pessoas, setores e cargos foram 

criados, processos e alçadas foram revistos, buscando dar suporte à nova estrutura 

da cooperativa. Um ponto negativo apontado pelos funcionários, é que embora haja 

mais investimento em treinamentos, ainda assim estão sendo insuficientes, além de 

alguns terem qualidade questionável. Os funcionários mostram-se comprometidos e 

motivados em relação às mudanças, principalmente porque enxergam muitas 

oportunidades, sobretudo de ascensão profissional, em virtude do crescimento da 

cooperativa.  

 

A implantação de metas para o quadro funcional da Cooperativa Alfa foi indicada 

como a mudança mais impactante para os funcionários e, consequentemente, a que 

gerou inicialmente mais resistências, mas que já estão sendo superadas. Quanto às 

demais mudanças, como processos, estrutura e tecnologia, algumas pessoas ainda 

mostram-se resistentes, principalmente as que sentem seus cargos ameaçados. 

Nesse contexto, é preciso que a cooperativa reveja a tendência a suprimir a 

importância das emoções e dos sentimentos envolvidos na mudança. Embora ela 

venha desenvolvendo ações voltadas para tratamento das resistências e para 

aumento da satisfação no trabalho, como a disponibilização eventual de uma 

psicóloga e a implantação do FIC, os funcionários percebem que elas não estão 

sendo totalmente efetivas, o que deve ser revisto, uma vez que não se pode 

subestimar o poder dessas forças antagônicas à mudança. 

 

Com o auxílio de softwares, a diretoria executiva tem feito o acompanhamento 

sistemático principalmente dos resultados comerciais e financeiros da cooperativa, 

mas não em relação aos avanços e impactos das demais mudanças. Os 

funcionários percebem que há pouco feedback, mas reconhecem que os diretores 

estão sempre abertos para conversar e ouvir sua opiniões, o que tem motivado um 
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ambiente mais participativo, com mais liberdade e confiança para se exporem. Os 

funcionários consideram que os erros são relevantes fontes de aprendizagem, no 

entanto, acreditam que eles ainda são tratados de forma punitiva na cooperativa. Os 

acertos, as experiências e as novas ideias ainda são pouco compartilhadas entre os 

colegas, ficando limitados apenas aos setores, apesar de já haver um movimento 

para essa integração. Os resultados indicam a necessidade de criação de espaços 

de aprendizagem que permitam a efetiva reflexão, avaliando-se a presente 

mudança, a partir do passado e com vistas ao futuro, semelhante a um espelho 

retrovisor de um carro. 

 

De modo geral, as mudanças e consequentemente os seus resultados na 

Cooperativa Alfa estão sendo bem avaliadas pelos funcionários, no entanto, vale 

ressaltar que as falhas identificadas precisam ser revistas para que seja alcançada a 

jornada da mudança. Nesse sentido, os resultados deste estudo contribuem para o 

diagnóstico da mudança transformacional em curso na cooperativa e podem nortear 

novas decisões e ações a partir das percepções dos diretores, gestores e 

funcionários sobre o processo. Além disso, os resultados também podem fornecer 

dados para outras cooperativas que já estão ou irão implantar a governança 

corporativa. 

 

Conclui-se, portanto, que a pesquisa conseguiu responder à pergunta proposta. 

Sugere-se a continuidade do estudo, em um maior espaço de tempo e a ampliação 

da unidade de análise para diferentes cooperativas de crédito que estejam passando 

pela implantação da governança corporativa. Sugere-se que, além da realização de 

outros estudos de caso, sejam realizados estudos quantitativos, usando as 

categorias de análise propostas nesta pesquisa.  

 

Há de se ressaltar que este estudo, apesar de não permitir a generalização dos 

dados, permite a generalização teórica, trazendo um olhar mais crítico, reflexivo e 

inovador sobre a gestão para a mudança, entendida não como um processo linear, 

planejado e racional, mas sim como uma jornada, complexa, caótica e que acontece 

na medida em que a própria mudança ocorre. 
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Apêndices 

 
Apêndice A- Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa  
 

Núcleo de Estudo sobre Organizações e Gestão de Pessoas  
Linha de Pesquisa: Mudança Organizacional  
Coordenação: Vera L. Cançado  

 
Mudança organizacional em empresas brasileiras 
 

Descrição: o presente projeto tem como objetivo estudar o processo de mudança 
organizacional em empresas brasileiras. Adota-se o foco crítico e pragmático para 
se discutir a gestão para a mudança, em contraposição ao mainstream dominante e 

tradicional que entende a gestão da mudança como um processo linear, controlável, 
de forma racional, planejada, a partir da aplicação de técnicas adequadas. São 
inerentes e subjacentes ao processo de mudança a previsibilidade irracional do 

processo decisório (Ariely, 2008; March, 1981), os paradoxos, ambiguidade e caos 
do comportamento individual e organizacional (Stacey, 2012; Weick, 2001), bem 
como a natureza tácita, anárquica e emergente da prática de fazer a própria 

mudança (Pfeffer, 1994; Weick & Quinn, 1998). A proposição é sair do discurso 
racional e acrítico dominante para um foco crítico e pragmático da gestão para 
mudar, desenvolvendo-se a inteligência para a mudança em condições de incerteza 

e conflito (Badham, Mead Antonacopoulou, 2012; Buchanan, Badham, 2008; Stacey, 
2012; Weick Sutcliffe, 2001). Utilizam-se métodos de prática reflexiva para o 
entendimento da mudança, metaforicamente entendida como uma jornada. Para 

atingir o objetivo proposto, serão realizadas pesquisas quantitativas e qualitat ivas, 
por meio de estudo de caso, levantamento, história de vida de líderes que 
conduziram/inspiraram mudanças, pesquisa-ação. Recuperado de: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700163H6 

 
 
Integrantes: Vera Lúcia Cançado Lima - Coordenador / Betânia Tanure - Integrante / 

Selmara Raquel Gomes Sales - Integrante / Richard Badham - Integrante / Josiane 
Fernandes Campos - Integrante / Leandro Augusto Dias - Integrante / Luciana 
Borges de Carvalho de Souza - Integrante / Clarissa Martins Guedes - Integrante / 

Temi Darief – Integrante/ Monica de Fátima Silva - Integrante/ Jordania Aparecida 
Costa - Integrante 
 

Aita, 2002; Badham & Cançado, 2014; Badham & Cançado, 2015; Cançado, 2001; 
Cançado et al., 2002; Cançado, Mesquita, Cruz & Guimarães, 2011; Cançado & 
Tavares, 2011; Cançado & Santos, 2014; Cançado, Duarte & Costa, 2002; Cançado, 

2013; Dolisse, 2008; Mbatsana, 2007; Mesquita, 2009; Oliveira, 2002; Santos, 2010; 
Cançado, Duarte & Costa, 2002; Santos, Cançado & Tavares, 2011; Tanure, 
Cançado & Heau, 2007; Tanure, Cançado & Sales, 2012; Sales, 2012; Santos, 2010; 

Soares, 2007. 
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Apêndice B- Autorização de pesquisa     

Pedro Leopoldo, 21 de março de 2016 

 

 

Diretoria Executiva 

Cooperativa Alfa 

 

Autorizo a funcionária Jordania Aparecida Costa, aluna do Mestrado Profissional em 

Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, a realizar pesquisa na Cooperativa de 

Crédito Alfa, para fins de elaboração da sua dissertação, cujo título é: “Mudança 

transformacional: estudo de caso em uma cooperativa de crédito”, bem como para 

futuras publicações.  

 

Ressalto que os dados coletados serão utilizados para fins estritamente acadêmicos, 

resguardando-se a confidencialidade, privacidade e anonimato dos entrevistados. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável da empresa. 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisa “Mudança transformacional: estudo de caso em uma cooperativa de 

crédito” 

 

Eu, __________________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado(a) na pesquisa intitulada “Mudança transformacional: 

estudo de caso em uma cooperativa de crédito”. Esta pesquisa visa à elaboração do 

trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Jordania Aparecida Costa, orientado pela 

Profª Drª Vela L. Cançado. O objetivo é identificar como está ocorrendo a mudança 

transformacional na Cooperativa de Crédito Alfa a partir da implantação da 

governança corporativa. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a 

identificação do entrevistado e serão analisadas de forma agregada, garantindo, 

assim, a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 

minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, 

de que posso me recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma 

punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a 

Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador 

e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

Pedro Leopoldo, _____ de ____________________ de ________ 

 

 

Assinatura do Entrevistado                                                  Assinatura do Pesquisador 

 

Mestranda: Jordania aparecida Costa - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(jordaniaapcosta@hotmail.com) 

 

Orientadora: Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(vcancado@gmail.com)
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Apêndice D - Roteiro de entrevista 

 

Dados gerais 

Dados pessoais  

Formação acadêmica 

Setor 

Função 

Trajetória na Cooperativa Alfa (tempo na empresa, cargos já ocupados) 

 

1. O que você sabe sobre governança corporativa? 

2. De que forma vocês foram informados sobre o que seria governança corporativa 

na Cooperativa Alfa?  

3. E atualmente são disponibilizadas na cooperativa informações sobre a 

governança? De que forma? 

4. Qual a sua percepção sobre a implantação da governança corporativa na 

cooperativa? 

5. Descreva como era a cooperativa antes da implantação da governança 

corporativa (estrutura, estratégia, processos, pessoas, tecnologia, cultura). 

6. Quais fatores levaram às mudanças? (internos: estratégia, estrutura, pessoas, 

cultura; externos - mercado, ambiente social, político, econômico). 

7. O que mudou na cooperativa a partir da implantação da governança? (Descrever 

estratégia, estrutura, processos, pessoas, cultura). 

8. Descreva as mudanças no seu setor. 

9. Como as modificações foram/serão implantadas? (aspectos de interação dos 

grupos e das pessoas). 

10. Como as mudanças são comunicadas? 

11. Como as pessoas estão sendo envolvidas no processo? 

12. Houve planejamento para implantar a mudança? Descreva. 

13. Como, por quem, quando foi realizado o planejamento para mudança? 

14. Como você percebe a atuação dos gestores em relação às mudanças na 

cooperativa? 

15. Como analisa a sua atuação como líder da mudança? (para os gestores) 

16. Como você influencia as pessoas para se engajarem na mudança? (os 

funcionários estão alinhados com o processo?). 
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17. Como você enfrenta as tensões, incertezas e dilemas como líder da mudança? 

18. De que forma as pessoas (sua equipe, gestor, pares) o percebem como líder da 

mudança? 

19. De que forma os recursos materiais e as pessoas são mobilizadas para a 

mudança?  

20. Qual a sua percepção sobre a motivação e comprometimento dos colaboradores 

em relação à mudança? 

21. Como são enfrentados os desafios e oportunidades gerados pela mudança? 

22. Como as pessoas estão reagindo a essas mudanças na cooperativa? (emoções, 

abertura, flexibilidade, jogos políticos)? Estas questões são consideradas pelos 

gestores? 

23. Como são identificadas e tratadas as resistências ao processo de mudança? 

24. De que forma as pessoas estão sendo preparadas para as mudanças? Recebem 

orientações ou treinamentos? 

25. De que forma estão sendo avaliados os avanços, as etapas do processo de 

mudança? Ferramentas formais? Informais? Feedback? 

26. Como são tratados os erros cometidos? (As experiências com erros ou acertos 

são divididos - discutidos - com os demais colegas?) 

27. Os resultados ou impactos das mudanças são avaliados de alguma forma? 

 


