
 

 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudança na Estrutura Organizacional: Um Estudo na Faculdade de Letras da 

UFMG 

 

 

 

 

 

Maria Elizabeth de Carvalho Duarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2016 



 

 

Maria Elizabeth de Carvalho Duarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudança na Estrutura Organizacional: Um Estudo na Faculdade de Letras da 

UFMG 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito 
Parcial para a obtenção do título de Mestre 
em Administração. 
 
Área de concentração: Gestão em 
Organizações. 
 
Linha de Pesquisa: Estratégias  Corporativas 
 
Orientadora: Profa. Ester Eliane Jeunon. 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 

2016 



 

 

658.42          DUARTE, Maria Elizabeth de Carvalho 

D812m               Mudança na estrutura organizacional: um estudo 

                     na Faculdade de Letras da UFMG / Maria Elizabeth 

                     de Carvalho Duarte.                       

                      - Pedro Leopoldo: FPL, 2016.  

 

                             199 p. 

                                                                        

                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                     Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  

                     Leopoldo, 2016. 

                     Orientador: Profª. Drª. Ester Eliane Jeunon    

                                   

                   1. Mudança Organizacional. 2. Processo de Trans- 

                   formação. 3. Instituições Públicas.   

                   4. Inovação Organizacional. 5. Faculdade de Letras 

                   da UFMG, 

                    I. JEUNON, Ester Eliane, Orient. II. Título. 

                     

                                                                         658.42 

 

                                                                 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                          Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As minhas filhas,  

Isabela, Luciana e Marina, 

 e ao meu marido,  

Tião. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que me abençoou com amor e por colocar pessoas tão especiais ao meu 

lado. E que, com Sua sabedoria conduziu e iluminou minhas escolhas diante de 

tantas incertezas, por nunca me sentir desamparada, desprotegida. 

 

À minha orientadora, Professora Ester Eliane Jeunon, por sua dedicação e suas 

sábias orientações, pela compreensão e carinho. 

 

À Direção da Faculdade de Letras e aos meus entrevistados, que tanto contribuíram 

para este estudo, pela incondicional participação, disponibilidade e receptividade nas 

entrevistas, fornecendo a essência deste meu estudo com suas impressões, 

informações e opiniões. 

 

Aos membros de minha banca, pela valiosa contribuição. 

 

Ao Professor Thomaz Aroldo da Mota Santos pelo seu artigo que me inspirou esse 

tema, pelas horas de conversa e pelo incentivo. 

 

Aos meus colegas de trabalho, que tanto incentivaram e me fizeram acreditar que 

era possível. 

 

À Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) e à Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), pelo aporte financeiro, fator essencial para a conclusão deste 

estudo. 

 

Ao meu marido, por compreender a minha dedicação de grande parte do nosso 

tempo de convivência diária à realização deste feito. 

 

As minhas três filhas, Isabela, Luciana e Marina, pelo amor incondicional dedicado a 

mim, pelos ensinamentos que me fazem crescer e acreditar que sou capaz. 

 

Aos meus filhos já criados (genros): José Adelson (Zé), Guilherme e Henrique, pelo 

carinho, incentivos e pela alegria que trouxeram para o nosso lar. 



 

 

 

Às minhas melhores amigas, “irmãs de alma”, Ana Starling e Rock, por me 

ensinarem que a amizade é simples assim e uma das maiores riquezas desta vida. 

 

Ao Bruce, companheiro de horas de estudos trancados dentro de um quarto, pelo 

amor incondicional. 

 

E a todos aqueles que, por um lapso de memória, não consegui mencionar aqui, a 

minha gratidão e meu reconhecimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, 

mas na intensidade com que acontecem. 

Por isso, existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis!” 

 

(Fernando Pessoa). 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mudanças que proporcionam competitividade estratégica............ 78 

Figura 2 - Estágios do comprometimento com a mudança............................ 80 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Fatores-chave das teorias de mudança E e O.............................. 27 

Tabela 2 - Perspectivas de análise organizacional por temas prioritários e 

unidades de análise...................................................................................... 

 

29 

Tabela 3 - Perspectivas de análise organizacional por objetivos de 

processo de mudança.................................................................................... 

 

30 

Tabela 4 - Tipologia dos processos de mudança........................................... 43 

Tabela 5 - Liderança nas diferentes fases do processo de transformação.... 47 

Tabela 6 - O processo em oito etapas da criação de uma grande mudança. 59 

Tabela 7 - Comparação entre estruturas mecanicistas e orgânicas.............. 96 

Tabela 8 - Síntese da metodologia................................................................ 110 

Tabela 9 - Perfil dos entrevistados................................................................. 122 

Tabela 10 - Síntese da visão individual dos entrevistados quanto aos 

aspectos positivos e negativos em relação à estrutura da FALE, tanto da 

estrutura atual quanto da antiga..................................................................... 

 

 

133 

Tabela 11 - O processo em oito etapas da criação de uma grande 

mudança na FALE.......................................................................................... 

 

164 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CENEX - Centro de Extensão 

CEPE - Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 

CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente 

DOU - Diário Oficial da União 

DPFO - Departamento de Projetos, Físico e Obras 

FAFICH - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

FALE - Faculdade de Letras 

FG - Funções gratificadas 

IFES - Instituições Federais de Ensino Superior 

INA - Sistema de Informação Acadêmica 

PRORH - Pró-Reitoria de Recurso Humanos 

REUNI - Reestruturação e expansão das Universidades Federais 

SODS - Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior  

TI - Tecnologia da Informação 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar a mudança na estrutura organizacional 

adotada pela Faculdade de Letras (FALE) da Univerisidade Federal de Minas Gerais 

que levou à extinção de seus departamentos. Observando esse cenário, optou-se 

pela realização de um estudo de caso, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. 

Foram feitas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, consolidadas com a 

análise da literatura, cuja unidade de análise foi a FALE. Foram identificados os 

fundamentos da estrutura departamental e da estrutura equivalente da FALE e, ao 

se observar as duas estruturas, pode-se constatar que os dados da estrutura 

equivalente, implementada a partir de março de 2003, ao ser comparada com a 

antiga, deixaram evidenciar o claro processo de transformação que permeou por 

toda a estrutura. Segundo a maioria dos entrevistados, era consenso para a 

comunidade da FALE de que sua estrutura não estava funcionando bem. 

Constatada a necessidade de mudança, uma estratégia intuitiva foi se desenhando. 

Nesta investigação foram identificados fortes impactos positivos em relação à 

mudança, mas em contraponto também foram identificados fortes impactos 

negativos que precisam urgentemente ser minimizados para não comprometer o 

futuro próximo da instituição. Essa preocupação está relacionada principalmente ao 

resgate da identidade e do sentimento de pertencimento do corpo docente dentro de 

suas áreas acadêmicas e científicas e um possível sucateamento da graduação em 

detrimento da pós-graduação e da produção científica. A mudança organizacional 

que se deu na FALE no ano de 2003 foi uma transformação inovadora no âmbito da 

UFMG, quiçá nas universidades do Brasil. 

 

 

Palavras chave: mudança organizacional, processo de transformação, instituições 

públicas, inovação organizacional, Faculdade de Letras, UFMG. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study had the objective to evaluate the change in the organizational structure 

adopted by School of Languages and Literatures in Federal University of Minas 

Gerais that led to the extinction of their departments. Looking at this structure, it was 

decided to write a descriptive and qualitative case study. They were made three 

kinds of research: bibliographical, documentary and field, made in accordance with 

the analysis of literature, whose unit of analysis was FALE/UFMG. It identified the 

foundations of an ordinary departmental structure and the equivalent pattern of it at 

FALE. By observing these two structures, it could see that the data from FALE’s 

structure, implemented in March 2003, when compared with the old one, showed the 

clear change process throughout the structure. According to most respondents, the 

community of FALE think that its old structure was not working well. Once observed 

the need for change, an intuitive strategy was delineated. In this research were 

identified strong positive impacts in relation to the change, but in contrast were also 

identified strong negative impacts that urgently need to be minimized to avoid 

compromising the near future of the institution. This concern is related to the 

redemption of identity and the membership feeling of the faculty within their academic 

and scientific areas, and a possible scrapping of graduation at the expense of post-

graduate and scientific production. The organizational change that took place in 

FALE in 2003 was an innovative transformation within the UFMG, perhaps in other 

universities in Brazil. 

 

Keywords: organizational changes, transformation process, public institutions, 

organizational innovation, School of Languages and Literatures, UFMG. 
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1 Introdução 

 

Nas duas últimas décadas, as universidades, assim como outras organizações, têm 

passado por processos de mudança e inovação. Nesse contexto, o objetivo desta 

pesquisa consiste em avaliar a mudança na estrutura organizacional em uma 

instituição pública, levando-se em consideração os processos de mudança nos quais 

essa organização está inserida e o estágio de intervenção do desenvolvimento e do 

processo de mudança na organização. As instituições públicas são consideradas, 

por muitos autores, organizações complexas; e a mudança organizacional, uma das 

principais atividades para a manutenção do desenvolvimento institucional e para a 

procura de novas práticas de gestão. Embora as organizações costumassem mudar 

esporadicamente, quando as necessidades reais e urgentes assim o exigiam, hoje 

em dia elas tendem a provocar a sua transformação (Costa Hernandez & Caldas, 

2001). 

 

A mudança organizacional está relacionada à criação ou adoção, pelas instituições 

públicas e privadas, de novas formas de gerenciamento e de organização. 

Entretanto, o termo sugere também estágios de intervenção no desenvolvimento 

organizacional que abarcam novidades em outras áreas: inovações em processos, 

mudanças nas estruturas, entre outras. Com o propósito de dar continuidade à 

consecução eficaz de seus objetivos, o processo de transformação se instala na 

organização com foco em mudanças nas atividades e na adoção de novas ideias ou 

de comportamento (Dafit, 2010). 

 

1.1 Problematização 

 

O tema mudança organizacional não é novo, mas ganhou contornos diferentes nos 

últimos anos. Com o aumento da instabilidade ambiental e o acirramento da 

competição entre as organizações, esse tema foi colocado como questão central 

para a sobrevivência das empresas. O foco passou a ser: mudar para criar melhor 

performance competitiva. Segundo Wood e Brisola (2008), até meados da década 

de 70, falar em mudança organizacional correspondia predominantemente a falar em 

projeto ou em redesenho organizacional. A ideia de mudança estava centrada no 

conceito de alteração de organograma e na criação, modificação ou extinção de 
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cargos e funções. Kotter e Cohen (2013) afirmam que essa turbulência jamais 

cessará e as organizações continuarão a enfrentar a instabilidade para se promover 

e para se adaptar a essas transformações, tendo como maior desafio o processo de 

mudar o comportamento das pessoas. 

 

De acordo com Motta (2000), a mudança é uma experiência concreta que se passa 

no meio organizacional, cujas história e prática possuem alguma diversidade. 

Reconhecer fraquezas e limites nos modelos revela sabedoria na escolha e 

conhecimento sobre a eficácia potencial. Para o autor, gerenciar uma empresa ou 

serviço público é gerenciar a mudança: enfrentar alterações rápidas e complexas; 

confrontar-se com ambiguidades; compreender a necessidade de novos produtos e 

serviços; garantir um sentido de direção em meio ao caos e à vulnerabilidade, além 

de manter a calma diante da perda de significado daquilo que se construiu. 

 

Organizações mudam para fazer face à crescente competitividade, cumprir novas 

leis ou regulamentações, introduzir novas tecnologias ou atender a variações nas 

preferências de consumidores ou de parceiros (Costa Hernandez & Caldas, 2001). 

As mudanças na natureza do trabalho estão em processo de discussão e não há um 

modelo único como pré-condição para a sua eficácia (Motta, 2000). O êxito depende 

menos da coerência de um modelo e mais da simultaneidade de perspectivas. 

Portanto, ser eficaz não é escravizar-se a um modelo, e sim construir por meio da 

crítica e da experiência das variações. Essas variações ou ondas de mudanças 

devem ser examinadas com cautela, observando-se especialmente suas 

temporalidades e possíveis ilusões. Muitas variações retratam alterações simplistas 

ou roupagens novas para velhos conhecimentos. Outras, no entanto, são frutos do 

desenvolvimento administrativo e surgem para introduzir novidades ou para chamar 

a atenção sobre algo que antes passara despercebido (Motta, 2000). Se os 

processos de mudança não têm sido completos fracassos, também é verdade que 

poucos têm sido sucessos estrondosos. A maioria situa-se entre esses dois 

extremos (Kotter, 1995). 

 

A gestão contemporânea tornou-se prática da mudança tanto no setor público 

quanto no setor privado. Na administração pública, as pressões comunitárias por 

mais e melhores serviços provocaram revisões nas funções do Estado, 
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questionando tanto as formas de ação quanto a própria legitimidade das instituições. 

Segundo Moritz, Oliveira Moritz, Melo e Silva (2011), a universidade, por suas 

características, deve ser administrada diferentemente das outras organizações. Para 

o autor, a administração de uma organização universitária é algo bastante distinto 

das demais organizações e, nessa perspectiva, a habilidade e o domínio de técnicas 

administrativas, utilizadas nas empresas privadas, tornam-se inadequados e 

ineficazes às realidades universitárias. 

 

Foi a Universidade de Berlim, criada em 1810, que estabeleceu o marco da 

universidade moderna com bases assentadas na busca da verdade, na formação 

profissional e na cultura geral (Carvalho & Vieira, 2003). Começou então a se 

consolidar a concepção de uma instituição acadêmica, estabelecida sob os 

princípios da pesquisa e do trabalho científico desinteressado, garantida pelo 

Estado. Ainda segundo os autores, o Brasil, inspirado no modelo francês 

napoleônico de escolas profissionais isoladas, instalou sua primeira escola superior 

em 1808: a Faculdade de Medicina da Bahia. 

 

Até 1930, o ensino superior brasileiro esteve centrado na formação exclusivamente 

profissional e, somente em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo e da 

Universidade de Minas Gerais, inspiradas no modelo humboldtiano, mesclado com o 

pragmatismo norte-americano, foi adotada a indissociabilidade entre o ensino e a 

pesquisa (Luckesi, 1986 citado por Carvalho & Vieira, 2003). A atividade de 

extensão somou-se a esses objetivos na forma de prestação de serviços à 

sociedade. 

 

Observa-se que têm ocorrido mudanças nas organizações públicas tanto em relação 

aos modelos de gestão quanto de estrutura. Entre essas instituições pode-se citar a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – entidade criada pelo poder público 

com a finalidade de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. É uma 

instituição dotada de autonomia, garantida pela Constituição Federal, e de profunda 

responsabilidade social, cabendo a ela escolher o tipo de estrutura que deve ser 

adotada para o cumprimento das suas finalidades institucionais (Motta-Santos, 

2001). 
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Na década de 70, com a reforma universitária, as unidades acadêmicas da UFMG 

adotaram a estrutura de departamentos, que é uma estrutura de cunho coletivo e de 

gestão coletiva congregando disciplinas afins (Motta-Santos, 2001). No entanto, com 

a aprovação da Resolução Complementar nº 01/99 e da Resolução nº 12/2002 pelo 

Conselho Universitário da UFMG, que tratam da possibilidade de conservação, 

extinção ou substituição, por equivalente, da estrutura departamental, a Faculdade 

de Letras (FALE) implantou uma nova estrutura, configurando uma mudança 

organizacional em uma das unidades acadêmicas da UFMG. 

 

As universidades, por suas características, devem ser administradas diferentemente 

das outras organizações (Moritz et al., 2011). Dessa forma, torna-se pertinente uma 

investigação que busque responder à seguinte questão: como se deu a mudança do 

modelo organizacional adotado pela FALE, que levou à extinção seus 

departamentos acadêmicos? 

 

1.2 Objetivos 

 

Dois pressupostos serão objetos de investigação nesta pesquisa. O primeiro está 

relacionado aos modelos de mudança organizacional em organizações públicas. O 

segundo diz respeito à mudança ocorrida em uma organização pública com a 

adoção de um novo modelo de estrutura organizacional. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Para verificar essas questões e responder à pergunta de pesquisa, foi proposto o 

objetivo geral de analisar a mudança do modelo organizacional adotado pela FALE, 

que levou à extinção seus departamentos acadêmicos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para o alcance desse objetivo, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar os fundamentos da estrutura departamental e da estrutura 

equivalente. 
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b) Identificar os motivos que levaram à mudança de modelo organizacional e à 

extinção da estrutura departamental. 

c) Verificar de que forma o processo de mudança foi planejado e implementado 

e avaliado. 

d) Identificar os aspectos facilitadores e dificultadores dos modelos de estrutura. 

 

Em vista desses objetivos, o referencial teórico fundamentará a discussão sobre 

mudança organizacional e estruturas organizacionais. Ao final da seção as tipologias 

de mudança e modelos foram destacados como fenômeno a ser investigado. 

 

A abordagem escolhida para esta pesquisa foi a do estudo de caso descritivo, 

apropriado para estudos organizacionais, “quando se colocam questões do tipo 

‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real” (Yin, 2005, p. 19), e tem abordagem qualitativa. Entre os tipos 

de pesquisa qualitativa característicos, talvez o estudo de caso seja um dos mais 

relevantes (Trivinõs, 2013). Pesquisa documental e de campo cuja unidade de 

análise será a FALE, com seus diretores e comissões envolvidas no processo de 

mudança, entre outros membros da unidade de observação. O procedimento de 

coleta se dará por meio de entrevista e análise dos documentos.  

 

1.3 Justificativa 

 

Um processo de mudança coloca a organização diante de desafios apresentados 

pelo seu ambiente interno e externo; pesquisas que têm como objetivo conhecer 

mais sobre esse fenômeno, cada vez mais presente no cotidiano das organizações, 

tornam-se importantes para a academia, pois contribuem para a compreensão das 

adversidades da gestão contemporânea em suas práticas de mudança, igualmente 

importante para a unidade de análise que está vivenciando o processo de 

transformação. 

 

Dessa forma, entender o processo de mudança que se deu com a extinção da 

estrutura departamental e com a criação de uma estrutura equivalente na FALE se 

justifica em diferentes pontos de vista. O primeiro está relacionado à nova estrutura 
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organizacional adotada pela FALE. O segundo aspecto que justifica este estudo diz 

respeito às diferenças e semelhanças entre os dois modelos de estruturas 

vivenciados por essa unidade de estudo. Pontos de vista marcantes nas questões 

culturais, sociais, políticas e institucionais dessa unidade acadêmica da UFMG 

também serão analisados no estudo. 

 

1.4 Estrutura da pesquisa 

 

No cenário atual de mudança e de forma a responder à questão de pesquisa e 

alcançar os objetivos propostos, este estudo foi estruturado em cinco seções. A 

primeira tratou da introdução do trabalho, incluindo problematização, objetivação, 

justificativa e organização da dissertação. A segunda é representada pelo referencial 

teórico-empírico, em que são apresentados os conceitos relativos à mudança 

organizacional: conceitos e características; tipologias de mudança e modelos; 

estratégias da mudança organizacional; estruturas organizacionais; planejamento e 

implementação de mudanças; paradigma organizacional e estruturas complexas; 

eficácia organizacional: congruência e configuração e mudança organizacional na 

administração pública. Na terceira seção estão apresentadas as condutas 

metodológicas  empregadas na pesquisa. A quarta seção corresponde ao histórico 

da unidade de estudo e sua atual estrutura organizacional. Na quinta seção estão 

apresentadas as conclusões da dissertação e, na sequência, apresentadas as 

referências utilizadas na pesquisa. Por fim, uma seção contendo o modelo de carta-

convite enviada à unidade de estudo, o roteiro de entrevista, a documentação dos 

estudos de caso e dados complementares da pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

 

Certos conceitos são considerados fundamentais para o estudo do comportamento 

das organizações, entre os quais cabe tratar aqui os seguintes: instituições, 

organizações, mudança organizacional, inovação organizacionlal. 

 

2.1 Mudança organizacional: conceitos e características 

 

De acordo com Meyer, Boli, e Thomas (1994 como citado em Dafit, 2003), 

instituições são regras culturais que fornecem significado coletivo e valor a entidades 

e atividades particulares, integrando-as a sistemas mais amplos. Quanto ao conceito 

de organização, Dafit (2003) afirma que as organizações são entidades sociais 

dirigidas por metas, desenhadas por sistemas de atividades deliberadamente 

estruturados e coordenadas e ligadas ao ambiente externo. 

 

Ainda segundo Dafit (2010), mudança é o estágio de intervenção do 

desenvolvimento organizacional, no qual os indivíduos experimentam um novo 

comportamento no local de trabalho. Na literatura considera-se mudança 

organizacional a adoção de uma nova ideia ou de um comportamento por uma 

organização. Mudança organizacional é 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 & Brisola, 2008). 

 

Já Araújo (1982) cita que a mudança organizacional é 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, 

integralmente, os componentes de cunho comportamental, tecnológico e estratégico.  

 

Inovação organizacional, ao contrário, é entendida como a adoção de uma ideia ou 

comportamento que são novos para o ramo de atividades ou o ambiente geral da 

organização. Para fins de administração da mudança, contudo, os termos inovação 

e mudança são intercambiáveis porque o processo de mudança nas organizações 

tende a ser idêntico, quer uma modificação seja feita cedo ou tardiamente em 

relação às outras organizações no ambiente. Seja qual for o tipo ou âmbito da 
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mudança, existem estágios identificáveis de inovação que ocorrem como uma 

sequência de eventos, podendo, inclusive, se sobrepor. As inovações são 

assimiladas na organização mediante uma série de etapas ou elementos, 

primeiramente os membros da organização ficam a par de uma possível inovação, 

consideram sua adequação e depois avaliam e adotam a ideia (Dafit, 2003). Lopes e 

Barbosa (2008) reconhecem alguns conceitos preliminares sobre as diferentes 

definições do termo inovação, principalmente no ponto de vista da estratégia, dos 

padrões, do processo e dos tipos de inovação em que os autores notaram 

diversidade de conceitos e que ainda são capazes de gerar debates na academia. 

Pouco depois, Lopes e Barbosa (2009) distinguem, a partir de seus estudos, que o 

conceito de inovação organizacional está relacionado à criação ou adoção de uma 

ideia ou comportamento que é novo para as organizações. 

 

2.2 Tipologias de mudança e modelos 

 

No cenário atual, as organizações no mundo todo vêm enfrentando clima de 

mudanças constantes nos negócios. Muitas estão se reestruturando devido aos 

novos desafios e as que não conseguem se adaptar enfrentam sérios problemas de 

sobrevivência. Couto-de-Souza e Pinto (2009) ressaltam a importância da busca de 

ferramentas que auxiliem os gestores nesse inevitável e arriscado processo de 

transformação. As alterações nas condições internas e externas, a inovação, as 

exigências do público e as políticas governamentais requerem que novas 

estratégias, métodos de trabalho e produtos sejam criados pelas organizações para 

manterem seus níveis de operação e a fim de assegurar melhores benefícios e mais 

satisfação para seus gerentes e demais membros da organização (Hall, 2004). 

 

Segundo Motta (2000), a gestão contemporânea tornou-se a prática de mudança 

tanto na área empresarial quanto no setor público. Na administração pública, as 

pressões comunitárias por mais e melhores serviços provocam revisões nas funções 

do Estado e questionam as formas de ação e a legitimidade dessas instituições. 

Para o autor, gerenciar uma empresa ou uma instituição pública é gerenciar a 

mudança, é enfrentar alterações rápidas e complexas, é confrontar-se com 

ambiguidades, compreender a necessidade de novos produtos e/ou serviços. Como 
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alternativa de sobrevivência, o status quo deixa de ser uma opção confortável para 

seus dirigentes diante do presente intranquilo e um futuro incerto. 

 

A pluralidade de modelos e modismos de mudança se prolifera e cada um se 

apresenta como único completo e suficiente ou a alternativa inusitada de 

sobrevivência para as organizações (Motta, 2000). A dificuldade de compreensão e 

de escolha de um modelo está na própria fragilidade de suas bases conceituais, e 

não na variedade de modelos. Mesmo os mais sólidos são imperfeitos, quando 

aplicados, e nem sempre conduzem ao esperado. 

 

Ainda segundo Motta (2000), todos os modelos são parciais mesmo quando se 

apresentam como genericamente válidos. E estudar a mudança não é só procurar 

unidade e coerência entre eles, mas conhecer suas variedades, superposições e 

complementações. Afirma que não há um modelo único como precondição para a 

eficácia da mudança e que seu êxito depende menos da coerência e mais da 

simultaneidade de perspectivas e de construir-se na crítica e na experiência das 

variações. Destaca também que o modismo de valorizar modelos por palavras 

comercialmente atraentes (pacotes de regras simples e de difícil compreensão) 

vulgariza os conceitos de paradigma, teoria e modelos de inovação organizacional, 

dando-lhes conotações diversas, superficiais e até mesmo contraditórias. Muitas 

variações retratam alterações simplistas ou roupagens novas para velhos 

conhecimentos, outras surgem para introduzir novidades ou para chamar a atenção 

sobre algo que antes passara despercebido. Assim, deve-se examinar as ondas de 

mudança com cautela sobre suas temporalidades e possíveis ilusões. 

 

Qualquer modelo envolve alguma negociação e franqueza inevitáveis e é, em si 

mesmo, uma interpretação sempre arbitrária da atividade organizacional (Dafit & 

Weick, 2005). Para Motta (2000), por serem modelos de mudança, todos 

compartilham críticas ao status quo e veem a realidade como um mal a ser 

combatido. Contestar as práticas administrativas e valorizar a novidade, contradizer 

o existente faz parte do processo de mudança que conduz à aceitação do contrário 

ao existente como solução simples. 
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Motta (2000) sugere cautela com a presunção de universalidade e perfeição nas 

técnicas e instrumentos de inovação, principalmente aos associados aos modismos, 

que tendem a ser apresentados como válidos universalmente, promotores 

indispensáveis da qualidade e conducentes à perfeição. A experiência recente 

ensina cautela com propostas de inovação, projetada de forma universal, 

descontextualizadas e pretensamente descontaminadas de valores culturais (cita 

como exemplo o programa de Qualidade Total, entre outros). A perfeição nos 

empreendimentos humanos é sempre questionável; erros e defeitos constituem os 

grandes impulsores e motivadores da mudança. Os erros desequilibram o sistema 

organizacional e de produção, gerando conflitos e necessidades de intervenção. As 

empresas de sucesso sobrevivem na imperfeição, tratam-na como incentivo à 

inovação. Nas instituições públicas, os erros e acertos dependem tanto de ações 

gerenciais quanto de imposições e julgamentos políticos. A mudança é uma 

experiência concreta que se passa num meio organizacional, cuja história e prática 

possuem alguma diversidade e o reconhecimento das fraquezas e limites nos 

modelos revela sabedoria na escolha e conhecimento sobre sua eficácia potencial 

(Motta, 2000). 

 

As organizações devem agir rápido para acompanhar as modificações que ocorrem 

a seu redor, precisando modificar-se o tempo todo. Organizações que investem a 

maior parte do seu tempo e recursos na manutenção do status quo não podem 

esperar prosperidade no mundo de constante transformação e incerteza como o de 

hoje (Dafit, 2003). 

 

De acordo com Motta (2000), as mudanças organizacionais acontecem em um 

contexto de alta velocidade, com grandes variações e impactos externos. E os 

dirigentes, seduzidos por propostas revolucionárias, de arrojo e rapidez, confrontam-

se com alternativas de mudança. Ao mesmo tempo, sentem-se atraídos pela cautela 

e controle das incertezas que as mudanças causam. Seduzir-se unicamente pelo 

radicalismo é esquecer-se das transformações permanentes, do ritual constante da 

criatividade ou das dificuldades inerentes à inovação. A opção sobre o método e 

velocidade da inovação é um fator crucial para garantir o êxito da mudança. 
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A adoção de uma inovação administrativa tende a provocar a adoção de inovações 

tecnológicas mais prontamente que o inverso (Hall, 2004). As inovações no âmbito 

de uma organização não são aleatórias, elas ocorrem em relação às condições 

passadas e presentes da organização. Conclui que a inovação e a mudança 

constituem processos importantes para a organização, situando-se no centro do 

interesse geral sobre a eficácia, contribuindo para o crescimento, para a 

sobrevivência ou para o desaparecimento da organização. 

 

Beer (2009) salienta que as organizações costumam responder aos desafios 

impostos pelas novas tecnologias e às exigências de melhor desempenho com uma 

variedade de iniciativas cujo objetivo é superar obstáculos. Essa performance para a 

resposta a esses desafios encaixa-se em uma mudança de estrutura, na redução de 

custo, na modificação dos processos ou em um processo de mudança cultural. 

Afirma, ainda, que nenhum desses processos de mudança é fácil, nem seu sucesso 

é garantido. E ao considerar a possibilidade de um programa de mudança em uma 

organização, é necessário não só determinar em qual das categorias de mudança a 

iniciativa se encaixa, mas também é mister prever como a empresa será afetada de 

modo geral. Se os processos de mudança não têm sido completos fracassos, 

também é verdade que poucos têm sido sucessos estrondosos, a maioria situa-se 

entre esses dois extremos (Kotter, 1995). Consequentemente, são visíveis a perda 

de tempo, de energia e dinheiro e os danos à motivação dos gerentes e 

empregados. 

 

Uma iniciativa de mudança dificilmente terá êxito se a organização não estiver 

pronta para mudar. Como identificado no referencial teórico deste estudo, existem 

maneiras diferentes, tipos de programas e modelos de mudança que normalmente 

provocam iniciativa de mudança nas organizações.  

 

A seguir estão sintetizados alguns modelos de mudança organizacional no ponto de 

vista dos seguintes autores: Michael Beer (2009), Beer & Nohia (2000), Motta 

(2000), Bennis (1995), Ghoshal e Tanure (2004), Hall (2004), Robbins (2005) e 

Kotter (2013). 
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2.2.1 Modelo de Michael Beer e Nitin Hohria 

 

Beer (2009) afirma que, embora existam muitos tipos de programas de mudança 

organizacional, apenas dois objetivos normalmente provocam a iniciativa de 

mudança: o aumento do valor econômico a curto prazo ou a ampliação dos recursos 

organizacionais. Esses termos foram nominados pelos professores Michael Beer & 

Nitin Nohia (2000), da Havard Business School, de “Teoria E” e “Teoria O”. 

 

Para Beer (2009), a “Teoria E” é uma abordagem econômica cujo objetivo explícito é 

aumentar o valor para os acionistas de forma rápida e drástica com base na 

melhoria do fluxo de caixa e de preços das ações. A crise financeira é a abordagem 

inicial desse processo de mudança. Os adeptos da “Teoria E”, visando ao aumento 

do valor para os acionistas, recorrem a mecanismos capazes de aumentar, em curto 

prazo, o fluxo de caixa e o preço das ações, utilizando-se de redução de pessoal e 

venda de ativos e promovendo a reorganização estratégica das unidades de 

negócios. A equipe executiva é quem conduz a mudança de cima para baixo; os 

contratos implícitos entre as empresas e seus empregados são suspensos durante o 

processo de mudança; setores, cujo trabalho não resulte numa criação efetiva de 

valor ficam vulneráveis (Beer, 2009). Os departamentos, as unidades operacionais e 

os funcionários envolvidos nessa abordagem são como peças no tabuleiro de xadrez 

estratégico da gerência. As consultorias externas com especialistas em avaliação, 

com banqueiros de investimentos e consultores da área de recursos humanos são 

ações típicas de ação derivada de um processo de mudança baseada na “Teoria E” 

(Beer, 2009). 

 

A “Teoria O” trata de uma proposta de mudança a longo prazo, uma abordagem 

centrada nos recursos organizacionais cujo objetivo, baseado nessa teoria, é 

desenvolver uma cultura organizacional que dê sustentação ao aprendizado 

contínuo e a uma base de empregados de alto desempenho (Beer, 2009). As 

empresas que promovem mudança baseada na “Teoria O” são organizações mais 

duradouras e bem-sucedidas, são aquelas que têm funcionários extremante capazes 

e uma cultura dinâmica e orientada para resultados. Essas empresas tentam 

fortalecer seus recursos e culturas por meio do aprendizado individual e 

organizacional, o que exige níveis elevados de participação dos funcionários, 
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estrutura organizacional mais horizontal e vínculo estreito entre a organização e seu 

pessoal. O comprometimento dos empregados com a transformação, bem como as 

melhorias decorrentes do esforço de mudança, é fundamental para o sucesso da 

“Teoria O” (Beer, 2009). Os contratos implícitos com os funcionários são 

importantes, a redução de burocracias e o aumento de autonomia, valorização do 

ativo humano são exemplos de ações da “Teoria O” (Beer, 2009). 

 

Beer (2009) questiona: qual das duas abordagens seria mais indicada para cada 

situação de uma organização? Segundo o autor, só quem está familiarizado com o 

funcionamento interno da empresa tem condições de responder a essa pergunta. E, 

para auxiliar na análise das vantagens e desvantagens de cada teoria, apresenta-se 

a Tabela 1, que resume as duas abordagens típicas da mudança e sua combinação 

em termos de seus seis fatores-chave. 

 

Tabela 1 

Fatores-chave das teorias de mudança E e O 

Dimensões  
da mudança 

Teoria E Teoria O Teorias E e O combinadas 

Metas Maximizar o valor 
para os acionistas 

Desenvolver recursos 
organizacionais 

Aceitar explicitamente o 
paradoxo entre valor econômico 

e capacidade organizacional 
Comando Gerenciar a mudança 

de cima para baixo 
Estimular a participação de 

baixo para cima 
Estabelecer diretrizes de cima 

para baixo e envolver o pessoal 
de baixo para cima 

Foco Enfatizar estruturas e 
sistemas 

Reforçar a cultura 
organizacional: 

comportamentos e atitudes 
dos empregados 

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

(cultura organizacional) 
Processo Planejar e definir 

programas 
Experimentar e envolver Planejar a espontaneidade 

Sistemas de 
recompensas 

Motivar por meio de 
incentivos financeiros 

Motivar por meio do 
comprometimento – usar o 

pagamento como 
contrapartida justa 

Usar incentivos para consolidar 
as mudanças, mas não para 

induzi-las 

Uso de 
consultores 

Consultores analisam 
os problemas e 

formatam as soluções 

Consultores assessoram a 
gerência na formatação de 

suas próprias soluções 

Os consultores são recursos 
especializados que capacitam os 

empregados 
Fonte: Beer, M. (2009). Gerenciando mudança e transição. 3. ed., (p. 137). Rio de Janeiro, Record. 
 

Para Beer (2009), as medidas draconianas da “Teoria E” nem sempre produzem os 

efeitos desejados. Pesquisa realizada pelo autor após a última onda de redução do 

número de funcionários – do final dos anos 80 ao início da década de 90 – constatou 

que 45% das empresas que adotaram a “Teoria E” apresentaram lucros 
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operacionais maiores. Tampouco a “Teoria O” é a solução ideal. Reformular a 

cultura empresarial em torno do comprometimento e do aprendizado dos 

funcionários é um empreendimento nobre e tarefa para muitos anos. A empresa que 

precisa de mudança não pode esperar muito tempo para obter resultados. Para 

atender às suas necessidades, a maioria das empresas analisadas por Beer (2009) 

rejeitou tanto a “Teoria E” quanto a “Teoria O”, recorrendo a uma combinação de 

ambas.  

 

Empresas capazes de combinar com eficácia abordagens duras e brandas 
relativas à mudança são recompensadas com retornos vantajosos em 
lucratividade e produtividade [...] essas companhias têm mais probabilidade de 
obter uma vantagem competitiva sustentável e [...] reduzir a ansiedade que 
domina sociedades inteiras diante da reestruturação organizacional (Beer, 
2009, p. 22). 

 

 

2.2.2 Modelo de Motta 

 

As teorias se justificam pela capacidade de explicar a realidade e pela aplicação 

prática na solução de problemas administrativos (Motta, 2000). O pensamento 

teórico valoriza a compreensão da organização, sobrepõe-se e aperfeiçoa a 

perspectiva e a prática. As teorias de mudança organizacional formam um conjunto 

complexo, confuso, de muitas contradições e de difícil compreensão. Já as teorias 

genéricas são imperfeitas e por isso desapontam aqueles que procuram fórmulas 

seguras para conduzir mudança. Ainda segundo o autor, as teorias sobre objetos 

específicos são em grande número, fornecem explicações e instrumentos para 

inovações localizadas, mas provocam grandes controvérsias sobre o alcance e os 

limites de suas opções como objetos de intervenção. Conclui que teorias são 

sistematizações mais rigorosas e coerentes sobre experiências e ideias 

administrativas. A mudança organizacional combina teorias genéricas e teorias 

específicas (Motta, 2000). 

 

Conforme a perspectiva de análise ou a teoria substantiva em que se baseiam os 

gestores da mudança, eles tendem a privilegiar algumas dimensões da organização 

em detrimento de outras. Essa perspectiva de análise é construída a partir da 

formação profissional ou experiência dos gestores da mudança. Cada um aprende a 
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valorizar determinadas dimensões administrativas, ideias que se cristalizam como 

pensamentos teóricos. Esses pensamentos se reforçam pelo encontro de exemplos 

significativos na vida prática e se consolidam numa forma coerente, porém 

específica e limitada, de tratar a inovação organizacional (Motta, 2000). 

 

Cada um pode inferir um padrão de mudança e os modelos de organização são 

úteis porque valorizam determinados fatores, mas também, são perigosos porque 

podem obstruir a visão do analista para compreender a inovação organizacional 

(Motta, 2000). 

 

Motta (2000) apresenta, nas Tabelas 2 e 3, uma síntese dos diversos modelos 

conceituais de organização e as perspectivas de análise organizacional por temas 

que em seguida serão mais bem detalhados em subtítulos específicos. 

 

Tabela 2  

Perspectivas de análise organizacional por temas prioritários e unidades de análise 

PERSPECTIV
A 

TEMAS E UNIDADES DE ANÁLISE 
TEMAS PRIORITÁRIOS UNIDADES BÁSICAS DE ANÁLISE 

ESTRATÉGICA Interfaces da organização com o 
meio ambiente 

Decisão (interfaces ambientais) 

ESTRUTURAL Distribuição de autoridade e 
responsabilidade 

Papéis e status 

TECNOLÓGICA Sistemas de produção, recursos 
materiais e “intelectuais” para 

desempenho das tarefas 

Processos, funções e tarefas 

HUMANA Motivação, atitudes, habilidades e 
comportamentos individuais, 

comunicação e relacionamento grupal 

Indivíduos e grupos de referencia 

CULTURAL Características de singularidade que 
definam a identidade ou programação 

coletiva de uma organização 

Valores e hábitos compartilhados 
coletivamente 

POLÍTICA Forma pela qual os interesses 
individuais e coletivos são articulados 

e agregados 

Interesses individuais e coletivos 

Fonte: Motta, P. R. (2000). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. (p. 73). Rio 
de Janeiro: Qualitymark. 
 

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 

Desenvolver novas formas 
de interação da organização 
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mudanças sociais, 
econômicas e 
tecnológicas 

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. (2000). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. (p. 74). Rio 
de Janeiro, Qualitymark. 
 

2.2.2.1 Perspectiva estratégica 

 

Nessa perspectiva, Motta (2000) vê a organização como um sistema aberto e 

inserido em um panorama social, econômico e político, privilegiando sua forma de 

relacionar-se com a sociedade. Segundo esse modelo, a mudança envolve a 

abertura no sistema de comunicações internas e externas, uma nova forma de se 

pensar a organização e de aperfeiçoar o processo decisório. Valoriza-se a busca da 

racionalidade: o pensar estrategicamente, a solução de problemas e o 

comportamento humano são racionais à medida que conduzem aos objetivos e ao 

progresso da organização. Segundo o autor, a tendência contemporânea é de a 

perspectiva estratégica avançar tanto no aspecto processual de como pensar 

estrategicamente e decidir o futuro da empresa, quanto sobre as formas de se 

relacionar com a sociedade. 
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Para Motta (2000), o pensar estrategicamente a perspectiva enfatiza a sensibilidade 

empresarial a mutações e pressões externas como fator primordial do progresso por 

causa da maior velocidade e impacto das mudanças sociais, econômicas, polícias e 

tecnológicas. É preciso aprender a pensar estrategicamente considerando as 

variações ambientais e seus efeitos sobre a missão da empresa. A perspectiva 

estratégica presume as empresas crescendo, inovando suas formas de perceber e 

se relacionar continuamente com a comunidade. E nessa perspectiva da nova visão 

construir: a) consciência sobre a missão; b) forma de aprendizado; c) nova 

perspectiva de futuro; d) mentalidade antecipatória; e) consciência de globalidade e 

interdependência; f) inovação na gerência e; g) ampliação das interações humanas. 

 

Ainda segundo Motta (2000), a visão estratégia deve estar o máximo possível 

incorporada às decisões e atividades administrativas. Somente em raros momentos 

ela pode tornar-se uma atividade de planejamento, paralela às tarefas comuns. 

Destaca-se, então, a ideia da decisão estratégica como parte de um processo 

contínuo, sistemático e inerente à própria organização moderna. Na perspectiva 

estratégica, para o autor, entender o processo decisório é compreender a própria 

natureza da vida organizacional. 

 

Nos últimos anos, as técnicas racionais têm sofrido restrições não só pela 

consciência das interferências humanas, como também pelas dificuldades de dispor 

de informações válidas e atualizadas em um mundo de transformações muito 

rápidas (Motta, 2000). O autor pondera que, se de um lado tem-se um processo 

decisório racional, por outro se pode ver um processo humano, interativo e 

valorativo. Dirigentes, assessores e analistas jogam nesse processo seus valores, 

emoções, percepções, intuições e interesses políticos no julgamento sobre a 

realidade da organização. Portanto, se o tema da decisão possui ambigüidades, o 

processo decisório também tem múltiplas finalidades (Motta, 2000). 

Motta (2000) refere que a decisão estratégica resulta de um processo social, técnico 

e político, ao mesmo tempo racional e ilógico e, portanto, parcialmente controlável.  

 

Na perspectiva contemporânea, Motta (2000) ressalta novas dimensões sobre a 

natureza do objeto de decisão: a) contexto estratégico – em que nenhum dirigente, 

participante ou analista é capaz de dominar todas as etapas ou conhecer todas as 
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informações; b) risco e incerteza – as decisões sempre se passam em ambientes de 

risco, ignorância e incertezas; c) intersetorialidade – num âmbito de complexidade, 

grande parte das informações é produzida longe do problema imediato; d) 

julgamento de valores – presentes em todas as etapas de uma decisão, julgamentos 

sobre meios e fins, o melhor e o pior, o certo e o errado, o bem e o mal. A 

consciência e as aspirações individuais sobre ética e moral estão presentes nas 

análises, com a mesma força das opções sobre eficiência e qualidade (Motta, 2000). 

Bastos, Souza, Costa e Peixoto (2011) constataram que os atores organizacionais 

inseridos em esferas mais inovadoras conseguem visualizar os resultados da 

adoção das práticas de forma mais abrangente do que os inseridos em cenários 

pouco inovadores. 

 

2.2.2.2 Perspectiva estrutural 

 

Nessa perspectiva, Motta (2000), a partir de um conjunto de normas e orientações, 

vê as organizações como um sistema de autoridade e responsabilidade. Pressupõe 

como fator primordial de eficiência e eficácia a definição prévia do papel formal dos 

funcionários. Em relação à mudança, conclui que. para mudar uma organização é 

preciso alterar a forma pela qual se distribuem formalmente a autoridade e a 

responsabilidade na organização. Nesse modelo, o agente de mudança é a pessoa 

conhecedora dos aspectos institucionais legais da instituição e das formas 

alternativas de se estruturar uma empresa ou serviço público.  

 

As formas de estruturação organizacional evoluíram muito nos últimos anos, 

adquirindo a perspectiva de variação e flexibilidade (Motta, 2000). Afirma o autor 

que, no sentido clássico, usava-se a estrutura com o objetivo de direcionar o 

comportamento administrativo, tratando-se a organização como um sistema 

fechado. No entanto, a rapidez e a intensidade das transformações sociais, 

econômicas, políticas e tecnológicas acentuaram a vulnerabilidade da empresa às 

mudanças ambientais e, assim, a estrutura organizacional ganhou perspectiva de 

mais relatividade, mais próxima de um sistema aberto e contingencial. Nessa nova 

perspectiva, segundo Motta (2000), reduz-se a importância da distribuição de 

autoridade e de responsabilidade na determinação do comportamento administrativo 

e vê-se o comportamento como causador da interação pessoal e grupal, das 
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percepções individuais e da forma como as informações externas são processadas 

internamente. 

 

Responder aos novos desafios fez surgir inovações nas estruturas organizacionais 

definidas por Motta (2000) com base em três grandes fases: a) hierarquização do 

poder e da autoridade – nessa fase insistia-se na repartição do poder e na 

hierarquização da autoridade para direcionar e controlar o comportamento humano; 

b) perspectiva finalista ou por objetos – nessa segunda fase o problema estrutural 

vinculava-se à disfuncionalidade da rigidez formal das normas e regras; c) 

flexibilidade por modulação e virtualização – ultimamente, estruturar uma 

organização tem sido um problema de como conviver com constantes variações 

estruturais. Constitui-se então a prática contemporânea em redesenhar e adaptar 

constantemente a estrutura. Para o autor, o último estágio alcançado pela 

flexibilidade organizacional é a virtualização. E a virtualidade organizacional insere a 

empresa na variedade e instabilidade do mundo, capacitando-a à flexibilidade de 

visão, de estrutura e de ação, além da habilidade de conviver com a alteração 

permanente.  

 

A organização virtual, altamente centrada em resultados, é viabilizada pela 

tecnologia da informação (TI), pela automação flexível e pelo desenho industrial 

computadorizado (Motta, 2000). As ações do tipo implantação de unidades de 

negócios e de função, redução dos níveis hierárquicos, redução de funcionários e 

racionalização de custos, visando tornar a organização mais leve e flexível, afetam 

diretamente os interesses relacionados à estrutura de poder e à manutenção do 

status quo (Salinas, Maçada & Santos, 1998). A gestão estratégica deve objetivar a 

prestação de um atendimento mais sintonizado com as exigências atuais do clientes 

da informação, bem como para expandir a sua visibilidade e justificar a sua 

sobrevivência (Medeiros, Meirelles & Jeunon, 2008). 

 

2.2.2.3 Perspectiva tecnológica 

 

No entendimento de Motta (2000), essa perspectiva enfatiza a divisão do trabalho, a 

especialização de funções e o tipo de tecnologia a ser empregado na produção, 

preocupando-se com a racionalidade do processo produtivo, principalmente com 
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espaço, tempo, movimento, custo qualidade e agregação de valor para o cliente. 

Comenta que, para mudar uma organização, é preciso alterar sua tecnologia, ou 

seja, rever a forma com a qual se utilizam os recursos materiais e intelectuais. E o 

trabalho do agente de mudança consiste em rever processos e propor novas formas 

de executá-los. A flexibilidade organizacional, desempenho e instrumentalidade 

estratégica são três itens que, relacionados, complementam a mudança estrutural de 

uma organização (Vieira & Vieira, 2004). Para esses autores, as tensões e os 

conflitos dentro de uma instituição pública e ensino superior dominam as discussões 

sobre o futuro, o significado, a importância e a relevância da qualidade das ações 

acadêmicas. 

 

As perspectivas tecnológica e processual na inovação organizacional readquiriram 

vigor nas últimas décadas, com algumas práticas dos programas de qualidade e, 

mais recentemente, com a reengenharia (Motta, 2000). O autor salienta que a 

reengenharia adicionou as vantagens da tecnologia de informação na prática 

produtiva. E que modernizar a empresa significa interferir nos processos. Enfatiza a 

importância dos procedimentos e atividades envolvendo tecnologia, pessoas, 

equipamentos, instalações e estrutura. A empresa contemporânea precisa construir 

processos flexíveis. No passado, o produto era o foco da produção e o processo era 

secundário. Hoje, o processo é o foco para o qual se direcionam as possibilidades 

de variações de produtos. A reengenharia e a qualidade reativam a visão 

mecanicista para garantir variedade e baixo custo, sugerindo a eliminação de 

desperdícios e erros pela flexibilização e simplificação dos processos (Motta, 2000). 

Para Medeiros, Meirelles & Jeunon (2008) a informação é um ativo da sociedade 

que auxilia na tomada de decisões que necessita ser estrategicamente gerenciado 

visando agregar valor interno e externo à organização. 

 

Inovar uma empresa significa projetar e manter um nível de informações para o 

melhor uso das matérias-primas e da energia e facilitar a ação e o desenvolvimento 

das pessoas (Motta, 2000). A grande revolução na gerência contemporânea provém 

das novas formas de tratar a informação. O progresso nas telecomunicações e no 

processamento eletrônico de dados proporciona mudanças rápidas e visíveis em 

todas as empresas privadas e também nas instituições públicas (Motta, 2000). 
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A perspectiva estratégica facilita o trabalho de interpretação e julgamento de valores, 

de critérios de análise e, sobretudo, a interdependência entre os processos deve ser 

enfatizada desde os estágios iniciais de coleta de dados (Motta, 2000). A referência 

para a decisão é a estratégia, e não o processo de informações, este é apenas um 

instrumento ou um componente do sistema produtivo, conforme Motta (2000). 

 

2.2.2.4 Perspectiva humana 

 

Na perspectiva humana, o indivíduo e seus grupos de referência são os centros 

primordiais de preocupação (Motta, 2000). Essa perspectiva vê a organização como 

um conjunto de indivíduos e grupos, concentrando-se na ligação do indivíduo com o 

trabalho e ressaltando os fatores motivadores, liderança e os demais fatores 

psicossociais que estão subjacentes às prescrições institucionais e linhas de 

autoridade formalmente estabelecidas. De acordo com Motta (2000), essa 

perspectiva tende a ver a formalidade organizacional e a hierarquia como fonte de 

frustrações, hostilidades e ressentimentos entre as pessoas. E que o objetivo da 

mudança é trazer satisfação e harmonia ao ambiente de trabalho, tanto como fatores 

de realização e progresso pessoais como causadores de eficiência. Acredita que 

para mudar uma organização é necessário alterar atitudes, comportamentos e a 

forma de participação dos indivíduos no que envolve desde a intervenção 

sociopsicológica de pequenos grupos para incentivar a colaboração, passando pela 

revisão de práticas de motivação, liderança e distribuição de poder à reconstrução 

do sistema de recompensas, de carreira e de aperfeiçoamento pessoal. 

 

A tendência contemporânea na dimensão humana em um mundo de mais 

uniformidade tecnológica e grande competitividade é de que as diferenças entre 

empresas ou instituições públicas se façam pela qualidade dos recursos humanos 

(Motta, 2000). São as pessoas que fornecem as habilidades, conhecimentos e 

experiências necessários ao desenvolvimento organizacional. A gestão de recursos 

humanos adquire relevância estratégica e deixa de ser subsidiária ou consequente 

ao planejamento empresarial. E o estímulo à produtividade e qualidade corresponde 

a mais cuidado com as aspirações e o desenvolvimento pessoal. Na perspectiva 

humana, a estrutura passa a ser vista como: a) ligação mais estreita com o 

planejamento estratégico ao se estabelecer o sentido de direção, objetivos e 
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prioridades, definindo conhecimentos, habilidades, critérios de relacionamento, 

contribuição, retribuição e possibilidades de carreira; b) descentralização na gestão 

de recursos humanos nas variações tecnológicas, demandas de mercado e 

customização, havendo valorização das perspectivas setoriais na definição de 

políticas relativas às pessoas (Motta, 2000). 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a nova estratégia da gestão de recursos humanos 

significa um contraste com as perspectivas clássicas. Essa função, na perspectiva 

humana, pode ser dividida em quatro grandes áreas: a) movimentação entre cargos; 

b) estimativa da contribuição; c) retribuição; d) desenvolvimento individual. 

 

2.2.2.5 Perspectiva cultural 

 

Para a perspectiva cultural, Motta (2000) preconiza que a organização é um conjunto 

de valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados. A análise cultural tende 

a enfatizar referências históricas, o processo interno de socialização e os fatores 

definidores das particularidades do comportamento organizacional procuram no 

passado significados e símbolos coletivos para compreender ações presentes. O 

modelo cultural preocupa-se mais com o coletivamente compartilhado e menos com 

atitudes e comportamentos individuais. Acrescenta que a cultura revela a identidade 

de uma organização e suas formas habituais de agir e indica aos novos funcionários 

como se adaptarem à vida organizacional. E que parte da cultura organizacional 

constitui-se por assimilação da cultura externa e outra parte por contradição de 

valores externos, como defesas contra competições ou agressões (Motta, 2000). 

 

O objetivo da mudança é internalizar novos valores e, na visão da cultura, para 

mudar uma organização é necessário substituir a programação coletiva na busca de 

um novo sentido de identidade (Motta, 2000). 

 

Motta (2000) alerta que a aplicação do conceito de cultura à mudança organizacional 

merece cautela, pois o conceito cultura se presta como categoria residual: fornece 

explicação onde faltam conhecimentos mais apurados, culpa-se a cultura pelas 

ineficiências administrativas ou mesmo pelos fracassos na mudança. A amplitude do 
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conceito facilita explicações genéricas sem a menção de fatores específicos ou 

identificáveis por categorias não culturais de análise. 

 

A cultura era vista como um fator interveniente na introdução de tecnologia ou de 

nova racionalidade administrativa (Motta, 2000). Tratava-se a cultura organizacional 

mais como uma questão de contexto social no qual se inseria a empresa e a 

problemática cultural se reacendia nas transferências de tecnologia administrativa de 

um meio cultural para outro. Identificavam-se três correntes de pensamento: a) a 

primeira aceitava a possibilidade de transferência de tecnologia administrativa, 

portanto, desprezava fatores culturais; b) a segunda via a racionalidade moderna 

como intransferível, por ter estima pelos valores das sociedades de onde se 

originava; c) a terceira corrente do pensamento via a tecnologia administrativa 

moderna como transferível, desde que ajustada às condições da cultura local. Motta 

(2000) considera esta última corrente a responsável por ativar a preocupação 

cultural na inovação organizacional.  

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a ideia de adaptação respondia ao desejo de 

conservar tradições concomitantemente com o de conquistar padrões avançados de 

produção. Como consequências, a assimilação de técnicas avançadas se constituiu 

em problemas de inovação organizacional, choques entre valores tradicionais e os 

modernos. A princípio, via-se a cultura tradicional como redutor de eficiência e 

eficácia e aos poucos se compreendeu melhor sua potencialidade na condução da 

mudança organizacional (Motta, 2000). 

 

Na prática, a mudança cultural é planejada referenciando-se na identidade da 

organização, na sua história, valores ou significados coletivos, compreendendo 

principalmente: a) ritos, tradições e práticas – cerimônias que ajudam a interligar o 

passado, o presente e o futuro da organização numa construção simbólica coerente; 

b) histórias, heróis e sagas – as histórias mesclam fatos e interpretações positivas 

sobre eventos passados, dando-lhes um sentido de vitória sobre as condições 

adversas; torna-se uma referência aos funcionários na socialização dos iniciantes; c) 

crenças, valores, mitos e símbolos – valores culturais são crenças coletivas 

adquiridas ao longo do tempo e que direcionam o comportamento organizacional e 

individual (Motta, 2000). 
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A tendência contemporânea é a acentuação de subculturas organizacionais por 

causa dos estímulos à diferenciação, pluralidades e identidades localizadas (Motta, 

2000). Grande parte da prática de mudança organizacional, na perspectiva da 

cultura, presume forte identidade organizacional a partir do sentido de pertencer 

típico de grupos com alto grau de convívio comunitário. Os avanços 

contemporâneos na virtualidade organizacional têm alterado as relações de trabalho, 

a localização geográfica do funcionário e têm favorecido o individualismo na 

execução de tarefas. Surge, então, um novo mundo organizacional caracterizado por 

uma tensa fragmentação cultural e cujas consequências ainda são desconhecidas 

(Motta, 2000). 

 

As práticas de mudança com perspectiva cultural produziram proposições 

importantes sobre inovação organizacional, como também conhecimentos sobre 

seus limites. Entre essas proposições, na perspectiva da cultura, Motta (2000) 

destaca diversos aspectos: a) a cultura é aprendida por ensino, interação social e, 

ocorre pelo fato de se pertencer a determinado grupo social. Deve haver 

sensibilidade para conhecer as formas de comportamento dos outros. A consciência 

da cultura é algo aprendido e sugere aos condutores de mudança organizacional: 

sensibilidade para conhecer formas de comportamento dos outros; tolerância para 

aceitar como naturais as diferenças entre grupos e organizações; b) a cultura é 

dinâmica, está sempre em transformação. No mundo contemporâneo, a difusão 

cultural constitui-se na forma mais comum de provocar mudanças. 

 

Em razão da tendência à autopreservação, a difusão cultural é um processo seletivo 

em que as organizações não aceitam tudo (Motta, 2000). Defende que a difusão 

cultural é um processo adaptativo em que ocorrem reinterpretações e adaptações. 

Nenhuma ideia nova é incorporada na forma original e os gestores da mudança 

devem ficar atentos para os ajustes de ideias e tecnologias novas durante todas as 

etapas do processo de inovação (Motta, 2000). 
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2.2.2.6 Perspectiva política 

 

Na perspectiva política, Motta (2000) vê a organização como um sistema de poder 

em que as pessoas ou grupos procuram mais influência no processo decisório, em 

que todos os membros de uma organização participam de um jogo político no qual 

se alternam ganhos e perdas. Os funcionários agem de forma a maximizar seus 

interesses ou conservar poder. Como os recursos de poder são limitados, ocorrem 

disputas de natureza política, tais como conflitos sobre recursos, formação de 

grupos de proteção mútua e disputas sobre áreas de influência e de ganhos 

individuais. Para o autor, o poder pode ser visto de maneira que, para mudar uma 

organização, é preciso provocar a redistribuição de poder, de forma a satisfazer 

novas prioridades de ação. Nesse modelo, preferencialmente, o agente de mudança 

deve ser uma pessoa com mais influência sobre a redistribuição de prioridades, 

externa à empresa e não envolvida diretamente na estrutura de poder. 

 

A mudança na perspectiva política inclui ampliar o acesso à informação, melhorar as 

comunicações internas, criar formas participativas de gestão e critérios-meios claros 

de concentração e distribuição de poder (Motta, 2000). A perspectiva política na 

mudança organizacional passou por fases evolutivas correspondentes às variações 

no seu conceito central de análise do poder organizacional (Motta, 2000). 

 

Para Motta (2000), o poder inicialmente concebido de forma elitista é diretamente 

proporcional ao estabelecido na estrutura formal da organização. E em contraste 

com essa visão apareceu um conceito mais pluralista de poder, considerando-o 

contingencial, descontínuo, localizado e interpretativo. O poder plural, uma ideia 

mais positiva do poder, está distribuído desigualmente por pessoas e grupos 

organizacionais, acrescentando-lhe uma dimensão estratégica de capacidade de 

conseguir resultados. As fontes ou recursos de poder estão nas autoridades dos 

cargos e em fatores como: conhecimento, acesso à informação, domínio de 

tecnologia, controle de uma etapa do processo decisório, participação em entidades 

externas ou habilidade no manejo dos próprios símbolos do poder (Motta, 2000). 

 

Nessa nova visão que trata mais do que faz o poder, a mudança passou a ser vista 

como um rearranjo no acesso e uso dos recursos de poder (Motta, 2000). Mais 
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recentemente, com a reativação da importância do arcabouço estrutural e com a 

introdução das ideias de interesse e intencionalidade, passou-se a considerar 

também que a pluralidade existe, mas não totalmente à custa da estrutura formal, 

pois esta continua a ser a fonte principal do poder (Motta, 2000). Ressalta que toda 

ação de poder é, em parte, condicionada pela estrutura; os indivíduos possuem 

interesses e agem intencionalmente para maximizar seus interesses e, ainda, a 

divisão do trabalho e os grupos que se formam dentro das organizações visam à 

defesa de ambos os tipos de interesses. Assim, conclui que mudar uma organização 

passou a ser uma interferência nas formas como se articulam e se agregam os 

interesses, como se equilibra o poder entre interesses individuais coincidentes e 

conflitantes. 

 

Motta (2000) assegura que esses conflitos de interesse não devem ser reprimidos 

ou acomodados por reativação do poder de autoridade do cargo, eles devem ser 

tratados como fatores naturais da organização do trabalho e as intervenções para a 

mudança devem procurar identificar interesses comuns e formas de ceder. Sugere, 

então, procurar soluções possíveis e negociar suas dimensões aceitáveis. O conflito 

é inerente à vida organizacional e deve ser enfrentado não como disfuncional ou 

perturbador das regras estabelecidas, mas como algo evitável, reativador do 

potencial de colaboração das pessoas (Motta, 2000). 

 

Na redistribuição de poder, as intervenções inovadoras passam a considerar 

alternativas no uso dos recursos de poder nas estruturas, combinando aspectos 

estruturais com o pluralismo no acesso (Motta, 2000). Para o autor, mudar a 

estrutura é afetar substancialmente as condições facilitadoras ou inibidoras do 

acesso de grupos e pessoas, privilegiando-se as formas participativas de gestão, 

visto que danificam as estruturas sedimentadas. Cria-se mais autonomia no local de 

trabalho, instituindo instâncias de poder com capacidade formal de agir em 

contradição com as práticas restritivas de acesso a informações e a outros recursos 

de influência. A participação ajuda a visão integrada dos recursos políticos para o 

alcance dos objetivos comuns, harmonizando indivíduos e grupos, e valoriza seus 

interesses comuns e os objetivos da organização (Motta, 2000). 
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A nova perspectiva vê a liderança como um processo social, grupal e interativo, 

contrastando com as visões anteriores de um poder quase natural ou produto de 

articulação política para as ideias de uma pessoa prevalecerem no processo 

decisório (Motta, 2000). Na nova perspectiva, o uso do poder baseia-se mais nos 

recursos dos liderados, resultando em menos submissão e consentimento e maior 

aliança. Para Benedetti, Hanashiro e Popadiuk (2004), habilidades e 

comportamentos se misturam, formando uma dinâmica de compreensão do líder 

voltado para atender os interesses de seus liderados. Na concepção desses autores, 

os atributos e habilidades aparecem nos fatores: a) firmeza na defesa das ideias; b) 

opções de recompensas; c) novas experiências e desafios; d) autonomia no trabalho 

baseada na confiança; e) referência para os liderados. Assim, por essas 

características, esses líderes exercem a liderança demonstrando seus atributos e 

habilidades no posicionamento de suas ideias, tornando-se reconhecidos e 

valorizados como referência para seus liderados. 

 

2.2.3 Modelo Bennis 

 

Na mudança planejada, o Modelo Bennis emprega tecnologia social para resolver os 

problemas da sociedade (Bennis, 1976). A fim de provocar ações e escolhas 

racionais, esse método aplica conhecimentos sistemáticos, relacionando-se com as 

disciplinas básicas das ciências do comportamento. Esse modelo de mudança pode 

ser visto como o ponto nevrálgico de ligação entre a teoria e a prática, entre o 

conhecimento e a ação. O progresso da mudança planejada pode ser visto como a 

resultante de duas forças: a dos problemas complexos da organização moderna, 

que exige a ajuda de especialistas, e a do crescimento e viabilidade das ciências 

empíricas do comportamento (Bennis, 1976). O agente-mudança, o sistema-cliente, 

o conhecimento válido e um relacionamento deliberado e colaborativo formam os 

quatro elementos que, em combinação, fixam as classes de atividades definidas 

como um modelo de mudança planejada. Bennis (1976) argumenta que, por ser um 

processo de indução consciente e deliberado, esses quatro elementos ajudam a 

distinguir a mudança planejada de outras formas de mudança e difere a planejada 

das inovações espontâneas e secundárias. 
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Duas visões estreitamente relacionadas predominam em livros e teorias sobre 

processos de mudança (Rego & Pina, 2003). A primeira corresponde à ideia de que 

a mudança é um processo que deve ser planejado e a segunda diz que a gestão da 

mudança é algo definido inicialmente no topo, para só então percorrer os diversos 

níveis da organização. Mudanças organizacionais acontecem sob a égide de líderes. 

Liderança e mudança constituem-se em duas faces de um mesmo processo 

(Benedetti et al., 2004). Para esses autores, antigos métodos de solução de 

problemas já não são satisfatórios diante da complexidade do ambiente. 

 

2.2.3.1 Tipologia dos processos de mudança planejada 

 

Bennis (1976) apresenta uma tipologia em que podem ser identificadas oito espécies 

de mudança. Trata-se de uma tipologia rudimentar, pois raramente se podem 

observar na natureza processos de formas claras. Geralmente as distinções são 

feitas de forma arbitrária e incompletas. Na Tabela 4 esse mesmo autor sugere, ao 

longo do eixo horizontal, duas variáveis divididas ao meio, fixando os objetivos 

comuns e o eixo das mudanças propositadas. Pelos eixos verticais encontra-se a 

distribuição de poder entre o agente de mudança e o sistema cliente, cujos pontos 

estratégicos indicam uma suficiente distribuição de poder, enquanto que em outros 

pontos indicam distribuição de poder reduzida ou desigual. 

Tabela 4  

Tipologia dos processos de mudança 

Colaborativo 
Fixação de objetivos comuns 

Não colaborativo 
Objetivos fixados por uma só parte ou 

por nenhuma 

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
do

 p
od

er
 Proposital de uma ou 

ambas as partes do 
relacionamento 

Não proposital 
por ambas as 
partes 

Proposital de uma só 
parte do relacionamento 

Não proposital 
por ambas as 
partes 

Planejado Recíproco Tecnocrático Natural 
Doutrinário Socialização Coercitivo Emulativo 

Fonte: adaptado de Bennis, W. G. (1995). A invenção de uma vida: reflexões sobre liderança e 
mudanças. (p. 82). Rio de Janeiro, Campus. 
 

Analisando a Tabela 4, podem-se identificar as oito espécies de mudança 

apresentadas por Bennis (1976):  
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a) A mudança planejada abrange a fixação de objetivos comuns, com igual 

distribuição de poder eventual e propositalmente de ambas as partes;  

b) a doutrina é proposital, envolve a fixação de objetivos comuns e de 

distribuição desigual de poder;  

c) a mudança coercitiva é caracterizada pela fixação de objetivos não 

recíprocos, pela distribuição desequilibrada do poder e é propositalmente 

exercida unilateralmente;  

d) a mudança tecnocrática baseia-se na coleta e na interpretação dos dados, 

pode distinguir-se da mudança planejada pela natureza da fixação de 

objetivos e ela segue o modelo das consultorias;  

e) a mudança recíproca é caracterizada pela fixação de objetivos comuns, 

distribuição do poder razoavelmente equilibrada, faltando, porém, propósito 

de ambas as partes do relacionamento, falta de conscientização, gerando 

uma carência de relacionamento definido entre o agente de mudança e o 

sistema cliente;  

f) mudança por socialização tem afinidade direta com os controles 

hierárquicos;  

g) mudança emulativa é provocada pela identificação ou emulação dos 

subordinados frente ao símbolo do poder, ocorrendo em organizações 

formais onde há nítida definição da relação entre superior e subordinado;  

h) a mudança natural refere-se àquelas mudanças sem aparente propósito ou 

fixação de objetivos por parte dos que nela se acham envolvidos. Trata-se 

de uma categoria residual que abrange todos os acontecimentos puramente 

acidentais (caprichos do destino), consequências inesperadas ou inovações 

espontâneas (Bennis, 1976). 

 

A mudança planejada é normativa na forma como aborda os problemas, procurando, 

sob condições, dar a máxima importância aos objetivos. Ela conta, sobretudo, com a 

ciência empírica como seu principal meio de influência (Bennis, 1976). A mudança 

planejada parece ser mais eficiente quando aplicada a sistemas complexos, 

rapidamente mutáveis e de certa forma baseados na ciência (Bennis, 1976). 

 

Bennis (1976) define a mudança planejada como um processo deliberado e 

colaborativo, envolvendo um agente de mudança e um sistema-cliente que se aliam, 
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aplicando conhecimentos válidos para resolver um problema ou planejar e alcançar 

melhor condição de funcionamento no sistema cliente. O autor define em termos 

gerais o conceito de conhecimento válido que se baseia nos requisitos necessários 

para uma pesquisa viável, aplicada à ciência do comportamento. O autor propõe um 

modelo que leve em consideração o comportamento das pessoas que operam 

dentro do próprio ambiente institucional; que seja capaz de responder pelos vários 

níveis inter-relacionados no contexto da mudança social; que inclua variáveis que 

possam ser entendidas, manipuladas e avaliadas por quem decide a política e por 

quem a põe em prática; que permita a escolha de variáveis mais apropriadas a 

determinada mudança planejada em termos de seus próprios valores, de sua ética e 

de sua moralidade; e que aceite a premissa de que grupos e organizações são tão 

dóceis ao tratamento empírico e analítico quanto o são os indivíduos.  

 

Bennis (1976) preleciona que um relacionamento deliberado e colaborativo pode ser 

otimizado na indução de uma mudança planejada somente se existir: a) esforço que 

envolve a mútua definição dos objetivos; b) relacionamento determinado pelos 

dados acessíveis a todos; c) relacionamento que brota da mútua interação entre 

cliente e agente de mudança; d) relacionamento voluntário entre o agente de 

mudança e o cliente; e) um relacionamento em que cada parte tenha iguais 

oportunidades de influenciar a outra. 

 

Embora não sejam um grupo homogêneo, Bennis (1976) destaca que os agentes de 

mudanças apresentam algumas semelhanças entre si, quais sejam: consideram 

indiscutível a centralização do trabalho em nossa cultura; preocupam-se com a 

eficiência organizacional, melhoramento, desenvolvimento e a valorização; 

concentram-se no relacionamento interpessoal ou de grupo; sua preocupação 

principal está com as pessoas e com os processos de interação humana; 

desempenham vários papéis: pesquisadores, treinadores, assessores, conselheiros, 

professores e gerentes de linha; intervêm em vários pontos da estrutura das 

organizações; possuem objetivos normativos que implicam uma visão especial do 

homem e da organização e um especial conjunto de valores enunciados com clareza 

e com especificação variadas. 
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2.2.4 Modelo de Ghoshal e Tanure 

 

Nem todas as empresas precisam de transformação; a maioria delas precisa ser 

capaz de evoluir e mudar diante dos cenários de mudanças econômicas e sociais 

(Ghoshal & Tanure, 2004). Para esses autores, a mudança incremental é diferente 

de transformação. Eles a definem como um realinhamento de suas estratégias, de 

sua organização ou de sua cultura, preservando outros aspectos da organização. E 

definem a transformação como um ataque sistemático e simultâneo em muitas 

frentes, que altera, fundamentalmente, o ritmo e o caráter básico de uma 

organização. A atitude de transformar diminui ou até mesmo acaba com as 

discrepâncias existentes na organização, recuperando o comprometimento das 

pessoas com o processo de mudança.  

 

Para Ghoshal e Tanure (2004) não há espaço para ambiguidade no projeto de 

reestruturação. A regra é que tudo que agrega valor deve ser mantido, estruturas se 

tornam mais enxutas, ocorrem cortes de níveis hierárquicos, os critérios de redução 

de pessoal são amplamente discutidos, sendo garantida a permanência na 

organização somente para aqueles que estão comprometidos com a mudança. Em 

ambiente de estabilidade burocrática e acadêmica a reestruturação com ruptura só 

terá êxito quando os enlaces que transmitem os fluxos da mudança estrutural e de 

comportamento determinarem uma unidade de ação (Vieira & Vieira, 2004). 

 

A transformação precisar ser rápida e de cima para baixo, como apregoam Ghoshal 

e Tanure (2004). Essa mudança radical funciona positivamente se der credibilidade 

para que as mudanças subsequentes sejam implementadas. E o contato da alta 

direção com os demais funcionários é muito mais próximo e a organização fica muito 

mais arrojada, mais segura diante do mercado e seus valores éticos mais 

consolidados. Apenas três valores orientam todas as ações: a ética, o respeito às 

pessoas e o comprometimento. 

 

Os autores conceituam a informalidade e a maior proximidade entre os níveis da 

organização como marcas dessa nova fase. Seu sucesso envolve todas as pessoas 

da organização e no processo de liderança de uma transformação os dirigentes de 

empresas em dificuldades têm três opções: a) podem negar a necessidade de 
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transformação; b) ter coragem de iniciar o processo de transformação e conviver 

com o trauma até o final; c) abandonar a empresa e permitir que alguém com mais 

coragem e determinação assuma o papel de liderança e conduza o processo de 

transformação. 

 

Quando inevitáveis, as perdas devem ser minimizadas. Superada essa fase, surgem 

os primeiros sinais de curiosidade e exploração, os sintomas e as necessidades de 

mudança (Ghoshal & Tanure, 2004). Nessa fase, a alta direção tem como principal 

tarefa a orientação de prioridades, a educação para melhorar a qualidade da análise 

e a apresentação de metas de curto prazo de modo a direcionar o processo. E, por 

fim, quando surge o momento oportuno, a função do líder evolui para a elaboração 

de metas de longo prazo, para a reconstrução das equipes e da confiança. Aos 

poucos, aqueles que lideram o processo de transformação limitam-se a personificar 

e projetar a visão e os valores da empresa e devem se afastar da linha de frente, 

permitindo que os novos líderes possam exercer suas novas funções (Ghoshal & 

Tanure, 2004). 

 

Na Tabela 5, Ghoshal e Tanure (2004) descrevem as diferentes tarefas da liderança 

em cada etapa do processo de transformação. O líder deve encarar os desafios, 

confrontar as pessoas com informações, projetar as consequências que elas terão 

que enfrentar se nada for feito e oferecer exemplos dessas consequências. Essa é a 

fase em que dados comparativos são essenciais para expor a verdade, como 

comparação de desempenho, feedback interno dos funcionários e pesquisa de 

satisfação dos clientes. Nessa etapa, os líderes devem também confrontar e 

publicamente reconhecer seus próprios insucessos e devem arcar com a maior parte 

da culpa pela inércia do passado que gerou a necessidade da transformação. Para 

Ghoshal e Tanure (2004), os líderes têm de aprender a ouvir não apenas o que é 

dito, mas também o que não é dito. 

 

Tabela 5  

Papel da liderança nas diferentes fases do processo de transformação 

Fases Sintomas Papéis da liderança 
Negação • Justificativas/racionalizações 

• Foco no passado 
• Ignorar problemas 

• Confrontar pessoas com informações 
• Informar as consequências de não 

mudar 
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• Oferecer exemplos 
Resistência • Raiva, colocar a culpa nos 

outros 
• Ignorar instrumentos oferecidos 

para a resolução de problemas 
• As pessoas não se importam 

com o que está acontecendo 

• Ouvir o que é dito e o que não é 
• Ouvir lamentações 
• Demonstrar comprometimento pessoal 
• Minimizar perdas que forem 

inevitáveis 

Exploração • Excesso de preparação e de 
análise 

• Energia incoerente 
• Confusão, caos 

• Orientar prioridades 
• Educar para melhorar a qualidade da 

análise 
• Estabelecer metas de curto prazo 

Compromisso • Cooperação e coordenação 
• Frustração quanto ao ritmo 

imposto 
• Procura de novos desafios 

• Estabelecer metas de longo prazo 
• Celebrar o sucesso 
• Focar a construção da equipe 
• Afasta-se e deixar surgirem novos 

líderes 
Fonte: Ghoshal, S., & Tanure, B.. (2004). Estratégia e gestão empresarial: construindo empresas 
brasileiras de sucesso - estudos de casos. (p. 54). Rio de Janeiro, Elsevier. 
 

Grandes empresas acuadas pela dinâmica do mercado reconhecem que devem 

fazer algo para interromper um processo negativo, identificar fatores limitadores e 

prejudiciais importantes em suas estruturas e processos. Entretanto, falta a coragem 

para realizar uma mudança fundamental, apesar de saberem o que precisa ser feito, 

ou seja, a substituição do modelo burocrático por outro empreendedor (Ghoshal & 

Tanure, 2004). Dellagnelo e Machado-da-Silva (2000), em seu estudo sobre novas 

formas organizacionais, observaram que os casos apresentados na literatura 

especializada na análise das dimensões (tecnológica, estrutura e cultura) ainda 

representam evidências muito frágeis no que concerne à possível ruptura com o 

modelo burocrático de organização. Verificaram, ainda, mais facilidade de 

flexibilização nos aspectos relativos à tecnologia, ampliando, assim, as 

possibilidades de mais e melhor atendimento às demandas dos clientes sem, 

contudo, implicar mudanças significativas na estrutura e na cultura organizacional. 

 

A necessidade de mudanças não se deve apenas a fatores competitivos, 

macroeconômicos ou tecnológicos, com a migração de um ideal burocrático para um 

empreendedor desencadeando profunda mudança de valores sociais (Ghoshal & 

Tanure, 2004). O modelo burocrático com sua estrutura hierárquica e racional e seus 

processos impessoais formava uma base poderosa do último século para que se 

conseguisse eficiência nos empreendimentos. A questão da racionalidade e da 

impessoalidade, ponto fundamental da burocracia, acabou sendo também sua 

principal falha. Ela conseguia manter com eficiência a ordem existente, mas não 
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respondia aos choques ambientais, criando a necessidade de uma nova ordem. 

Ghoshal e Tanure (2004) constatam que a burocracia racionalizava, mas não 

revitalizava; controlava as pessoas, mas era incapaz de inspirá-las. 

 

Ghoshal e Tanure (2004) ressaltam que no Brasil encontra-se uma saída para lidar 

com a burocracia devido à sua cultura relacional. A pessoa é identificada por seus 

relacionamentos e, a partir dai, passa a merecer confiança e ter margem de ação de 

liberdade, quebrando algumas barreiras impostas pela burocracia. Outra 

característica identificada pelos autores é a capacidade brasileira de lidar com as 

incertezas, o que estimula a atitude empreendedora. Diante de tudo isso, o desafio 

da liderança é não deixar as iniciativas serem abafadas pelo sistema hierárquico 

(Ghoshal & Tanure, 2004). 

 

Para reagir a essa mudança de valores sociais, Ghoshal e Tanure (2004) 

recomendam que, nesse tipo de mudança, não se pode parar no meio do caminho. 

O pleno comprometimento com a criação de um processo empreendedor levanta 

questionamentos fundamentais sobre cada aspecto da burocracia tradicional e as 

organizações precisam se comprometer com novos valores empreendedores para 

manterem-se estabelecidas. 

 

2.2.5 Modelo de Hall 

 

Hall (2004) examinou as origens e os processos de mudança no interior das 

organizações, analisou o modo pelo qual as organizações mudam e as razões por 

que a mudança ocorre ou deixa de ocorrer. Opina que a mudança tanto pode ser 

benéfica como prejudicial, acarretando crescimento ou declínio ou até mesmo 

alterações nas formas organizacionais. Ela pode ser abordada sob a perspectiva de 

política interna, com coalizões e facções que se alteram constantemente, como 

também pode ser vista sob a perspectiva histórica ou desenvolvimentista. 

 

As organizações possuem variado potencial para as mudanças e elas mudam 

constantemente (Hall, 2004). Essas organizações sofrem alterações nas condições 

externas como concorrências, inovação, exigências do público e políticas 

governamentais, que requerem a criação de novas estratégias e novos métodos de 
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trabalho. Os fatores internos também podem promover mudanças por intermédio de 

seus gerentes e demais membros da organização (Hall, 2004). 

 

Por outro lado, por sua própria natureza as organizações são conservadoras e a 

mudança encontra resistência, por ser desconfortável e ameaçadora (Hall, 2004). O 

autor mostra que existem fatores que contribuem para a resistência à mudança, que 

são os obstáculos no interior do sistema operacional das organizações, 

investimentos no status quo, a acumulação de limitações oficiais do comportamento, 

como leis e regulamentos, limitações não oficiais e não planejadas do 

comportamento, hábitos informais e acordos interorganizacionais. Mesmo sendo 

identificada a necessidade de mudanças, ela pode encontrar obstáculos do tipo falta 

de recursos humanos e financeiros para a sua implementação (Hall, 2004). 

 

Para Hall (2004), o ciclo de vida organizacional é, em grande parte, imprevisível e a 

expectativa de vidas dessas organizações pode ser ameaçada ou ampliada por suas 

próprias ações. Hipoteticamente elas poderiam durar indefinidamente. Uma vez 

iniciada uma organização, concomitantemente ela inicia um processo de 

transformação e uma das mudanças mais prováveis é a sua extinção. Hall (2004) 

Verifica, ainda, que as novas organizações geralmente são pequenas e estão 

sujeitas ao risco da novidade devido à sua falta de habilidade em criar um nicho em 

seu ambiente. E que as organizações governamentais também estão sujeitas a todo 

tipo de transformação. As que sobrevivem são aquelas que se adaptam a seu 

ambiente. Outra premissa básica é que as organizações e as formas organizacionais 

são selecionadas pelo próprio ambiente para sobreviver (Hall, 2004). 

 

Dando continuidade à sua análise, Hall (2004) apresenta quatro princípios que 

operam o processo ecológico e que determinam quais organizações sobreviverão e 

quais desaparecerão. O primeiro é o da variação: variações podem ocorrer 

intencionalmente como uma proposta proposital, enquanto as variações aleatórias 

são aquelas que ocorrem por acidente ou ao acaso, independentemente de 

pressões ambientais. O segundo princípio é o da seleção natural. O terceiro é o da 

retenção e difusão, que envolve a transferência de competência, conhecimento e 

aptidões aos novos membros das organizações ao longo de gerações. 
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A perspectiva ecológica da mudança constitui uma explicação convincente do 

processo de mudança. Esse método tem por aspecto fundamental a variação. Ela é 

mais intencional e uma organização pode tomar medidas para salvaguardar sua 

posição em seu ambiente, tais como: a) assegurar os benefícios do crescimento; b) 

ampliar o poder competitivo ou aprovação pública por meio de eficiência e 

racionalização ou da incorporação de progresso tecnológico; c) estabelecer um 

domínio seguro no ambiente por meio de negociação, acordos, identificar nichos 

ecológicos; d) criar capacidade para reagir de modo flexível à mudança externa, por 

meio das técnicas de gestão (Hall, 2004). 

 

A transição é uma mudança importante na estratégia, na estrutura ou no processo 

organizacional. Hall (2004) afirma que a transição pode assumir forma de 

reestruturação da organização, de reposicionamento da organização em seu 

ambiente ou de revitalização de uma organização que está decaindo. Ela pode 

assumir, ainda, uma variedade de formas, como mais formalização da estrutura, a 

redefinição de mercado ou a criação de uma mudança cultural.  

 

Outro elemento fundamental é o papel dos dirigentes enquanto monitoram e 

interpretam o ambiente (Motta, 2000). O autor realça que o ambiente constitui uma 

fonte de mudança organizacional que ocorre na medida em que se alteram as fontes 

de legitimidade. Portanto, a transformação organizacional acontece por diversas 

razões: os processos ecológicos, as políticas governamentais e os processos 

institucionais de legitimação de novas formas organizacionais operam juntos para 

produzir a mudança organizacional. Afirma que essas fontes externas penetram na 

organização e a mudança se dá principalmente por decisões tomadas no nível dos 

dirigentes. O pressuposto adotado em grande parte dos processos de mudança é o 

de que a transformação organizacional pode ser administrada, conduzida segundo 

as expectativas dos líderes formais. E tal pressuposto, característico de quem adota 

a postura voluntarista, pode obscurecer aspectos fundamentais ao entendimento de 

como se processa a mudança (Machado-da-Silva, Fonseca & Fernandes, 1999). 

 

Hall (2004) analisa o processo de inovação sob a perspectiva de que existem 

características relacionadas à inovação e à organização, que resistem ou que 

facilitam o processo. Uma inovação pode exercer impacto em apenas parte da 
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organização. Ela inclui desde pequenas variações nas práticas atuais a 

modificações radicais que exigem importantes reorientações. O enxugamento de 

níveis representa uma prática drástica de inovar (Hall, 2004). As análises de 

inovação têm se concentrado no aspecto tecnológico. Outra forma de inovar envolve 

práticas organizacionais ou administrativas. A adoção de uma inovação 

administrativa tende a provocar a adoção de inovações tecnológicas com menos 

intensidade do que o inverso (Hall, 2004). 

 

As inovações no âmbito de uma organização podem ocorrer de três formas, como 

sugere Hall (2004): a) inovação programada, planejada por meio de pesquisa de 

desenvolvimento do produto ou serviço; b) inovação não programada ocorre quando 

existem ociosidade e mais recurso disponível do que o necessário; c) inovação 

problemática, aquela imposta à força à organização, oriunda de uma crise, sendo 

novas ações são implementadas em tais circunstâncias. Uma inovação ocorre em 

relação às condições passadas e presentes da organização. Ela representa 

significativo afastamento do estado da arte na ocasião em que se verifica. 

 

Observa o autor que as características da inovação a tornam mais ou menos atrativa 

e, portanto, mais ou menos provável de ser utilizada. Entre as várias características, 

destaca a eficiência, complexidade, status quo ante, status científico, compromisso, 

relações interpessoais, aspecto público versus aspecto privado, suscetibilidade a 

modificações sucessivas, capacidade do processo de avaliação e inovações 

precursoras (Hall, 2004). 

 

A grande complexidade no treinamento profissional dos membros da organização, a 

grande descentralização de poder, a pouca formalização, a pouca ênfase no volume 

de produção, o nível elevado de satisfação no trabalho, entre outras, são 

características relacionadas a níveis elevados de inovação (Hall, 2004). Argumenta, 

ainda, que as inovações mais radicais se dão quando existe alta concentração de 

profissionais ou especialistas capazes de se adaptarem a diferentes hábitos. Conclui 

que a inovação e a mudança constituem processos importantes para a organização. 
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2.2.6 Modelo de Robbins 

 

Robbins (2000) descreve o novo mundo da administração, em que as organizações, 

mesmo as mais bem administradas, estão no processo de realizar mudanças 

necessárias ao ajustamento à nova economia e às novas regras da competição. 

Afirma que a administração da mudança é um desafio para a organização e o modo 

como esta administra ou deixa de administrar a mudança distinguirá sua vitória ou 

sua derrota. 

 

Afirma também que tanto seus funcionários quanto a própria organização resistem 

ao processo de mudança. Essa resistência é até positiva no sentido de propiciar 

certo grau de estabilidade e previsibilidade no interior da organização, evitando a 

casualidade e o caos (Robbins, 2000). Por outro lado, acentua que a resistência à 

mudança impede a adaptação e o progresso. Reações à mudança podem ser do 

tipo: pública, implícita, imediata ou adiada. As reações meramente adiadas e 

armazenadas podem acumular-se e depois explodirem em uma reposta totalmente 

desproporcional à ação da mudança da qual deriva (Robbins, 2000). 

 

As fontes de resistência podem ser individuais e organizacionais (Robbins, 2000). As 

individuais residem em características humanas básicas, como percepções, 

personalidades e necessidades. O hábito, a segurança, os fatores econômicos, o 

medo do desconhecido e o processo seletivo das informações formam os cinco 

principais motivos pelos quais os indivíduos resistem à mudança. Quando se é 

confrontado pela mudança recorre-se aos hábitos ou às respostas programadas, 

sendo essa uma tendência a reagir de acordo com os modos habituais, tornando-se 

uma forma de resistência. Do mesmo modo, pessoas com alta necessidade de 

segurança tendem a resistir por sentirem-se ameaçadas pelo processo de mudança. 

O fator econômico é outra fonte de resistência individual destacada pelo autor, 

devido ao medo de redução da renda pessoal. E o medo do desconhecido causado 

pela ambiguidade e pela incerteza que substituem o conhecido no processo de 

mudança gera sentimentos de resistência e antipatia pela incerteza (Robbins, 2000). 

 

As organizações, por sua própria natureza, são conservadoras e resistem 

ativamente à mudança (Robbins, 2000). O autor cita como exemplo as agências do 
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governo como altamente tendenciosas a permanecer fazendo o que têm feito 

durante anos, independentemente da necessidade de que os serviços mudem. 

Chama a atenção para as instituições de educação, que existem para abrir as 

mentes e desafiar a doutrina estabelecida, e estas são extremamente resistentes à 

mudança. 

 

Na perspectiva de Robbins (2000), o foco limitado de mudança, a inércia do grupo, a 

ameaça à especialização, a ameaça às relações estabelecidas de poder, a ameaça 

às distribuições estabelecidas de recursos e a inércia estrutural formam as seis 

principais fontes de resistência organizacional. Chama a atenção, ainda, para o foco 

da mudança que, segundo ele, não pode se limitar a um subsistema, pois estes são 

interdependentes. Desse modo, as mudanças que ocorrem em um subsistema 

podem afetar os demais, tendendo, até, a serem anuladas pelos sistemas mais 

amplos. 

 

Na inércia de grupo, as normas do grupo podem agir como barreiras, como 

preconiza Robbins (2000). Mudança nos padrões organizacionais pode ameaçar a 

experiência de grupos especializados. Já a ameaça às relações de poder se dá em 

qualquer redistribuição de autoridade para a tomada de decisões. Menciona a 

introdução da decisão participativa ou mesmo de equipes de trabalho autogeridas 

como um tipo de mudança que geralmente é vista como ameaça pelos dirigentes da 

organização. Os grupos que controlam a distribuição dos recursos encaram a 

mudança como uma redução nos orçamentos ou corte de pessoal, ou seja, como 

uma ameaça significativa (Robbins, 2000). 

 

As mudanças no interior de uma organização precisam de pessoas, os chamados 

agentes de mudança ou líderes transformacionais. Estes estimulam e assumem a 

responsabilidade pela administração do processo, necessária à implementação de 

mudanças abruptas e até para reinventar suas organizações (Robbins, 2000). 

 

A mudança planejada é definida por Robbins (2000) como atividades de mudança 

que são intencionais e orientadas por metas. Identifica ainda duas ordens de 

mudança planejada: a mudança de primeira ordem e a de segunda ordem. 
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A mudança de primeira ordem é linear, não implica desvio fundamental nas 

premissas sustentadas pelos membros da organização sobre o mundo; e sobre 

como a companhia pode melhorar seu funcionamento. Nesse tipo de mudança, as 

organizações se empenham em melhorias secundárias e em manter seu curso. As 

mudanças de primeira ordem podem ser desastrosas quando os concorrentes estão 

redefinindo produtos e mercado de maneira agressiva (Robbins, 2000). 

 

A mudança de segunda ordem identificada por Robbins (2000), que para ele 

também pode ser chamada de transformação, é multidimensional, de múltiplos 

níveis, descontínua e radical, e envolve uma reformulação de premissas sobre a 

organização e o mundo no qual ela opera. Nesse processo de mudança, a 

resistência será maior e os gerentes, tentando fazer algo que nunca foi feito, terão 

que demonstrar um nível de coragem nunca antes exigido. 

 

Não há abordagem infalível para superar a resistência gerada pela mudança 

transformacional e que garanta a implementação suave das mudanças. Para 

Robbins (2000), o planejamento e a execução adequados são o melhor caminho e a 

prontidão para mudar é um fator primordial para a transformação bem-sucedida. O 

autor reconhece ainda como estratégia para reduzir a resistência seis sugestões 

decisivas na preparação da organização e de seus membros: a) realizar uma 

auditoria de identidade organizacional, incluindo todos os departamentos e níveis 

afetados pela mudança, focalizar as crenças dos membros sobre a organização, 

antes de empreender qualquer mudança importante; b) dar à mudança o feitio 

adequado à organização e escolher a tática que se ajusta melhor a ela; c) superar a 

inércia organizacional - apresentar a mudança como significativa e ao mesmo tempo 

vinculá-la a aspectos valorizados da identidade organizacional; d) introduzir a 

mudança em uma série de passos de alcance médio. As mudanças abrangentes 

representam ameaças para as pessoas. Em cada etapa bem-sucedida, aumentar o 

ímpeto e ampliar a distância em relação à anterior; e) tomar o caminho de menor 

resistência. Nas organizações complexas, membros de unidades distintas tendem a 

possuir crenças distintas de identidade. Essa diversidade de crenças cria pontos de 

acesso nos quais a mudança pode ser implementada com relativa facilidade. E os 

sucessos nessas unidades servem para impelir a expansão da mudança para as 
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unidades mais resistentes; f) saber quanta mudança a organização é capaz de 

tolerar (Robbins, 2000). 

 

Mudança invariavelmente ameaça o status quo, implicando, em sua essência, uma 

atividade política (Robbins, 2000). Os conflitos de poder dentro da organização 

determinarão a velocidade e o volume da mudança. Os agentes de mudança 

internos normalmente são gerentes em posição elevada na organização e que têm 

muito a perder com a mudança, que para eles pode ser uma ameaça aos seus 

postos de autoridade mediante o desenvolvimento de novos hábitos e padrões, 

diferentes daqueles que favoreceram suas ascensões. Robbins (2000) orienta para 

que sejam usadas como táticas para lidar com as resistências e para construir apoio 

ao processo de mudança: a educação e comunicação, a participação, a facilitação, a 

negociação, a manipulação e cooptação e coerção. 

 

Ainda segundo Robbins (2000), esses gerentes podem mudar a estrutura, a cultura, 

a tecnologia, o ambiente e as pessoas. Para ele, mudar a estrutura implica promover 

uma alteração nas relações de autoridade, mecanismos de coordenação, redesenho 

de cargos ou em variáveis estruturais semelhantes. A estrutura de uma organização 

é definida no modo como as tarefas são formalmente divididas, agrupadas e 

coordenadas. Pode-se aumentar a descentralização para acelerar o processo de 

decisão. A administração pode introduzir modificações no desenho estrutural atual e 

essas modificações podem ser a passagem de uma estrutura simples para outra 

baseada em equipes ou, ainda, a criação de uma estrutura matricial (Robbins, 

2000). Já as culturas são altamente resistentes à mudança, é mais fácil mudar a 

estrutura ou a tecnologia de uma organização que transformar sua cultura, afirma o 

autor. 

 

Hoje as principais mudanças tecnológicas envolvem a introdução de novos 

equipamentos, ferramentas ou métodos, automação e informatização (Robbins, 

2000). A automação é hoje uma das opções de mudança. A mudança tecnológica 

mais visível nos últimos anos tem sido a expansão da informatização. 

 

Em relação à mudança do ambiente, a distribuição do espaço de trabalho, para 

Robbins (2000), não deve ser uma atividade aleatória. As demandas de trabalho, as 
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exigências de interação formal e as necessidades sociais ao tomar decisões 

relativas a configurações do espaço, desenho de interiores e localização de 

equipamentos devem ser levadas em consideração pela administração.  Mudanças 

no ambiente de trabalho podem fazer com que certos comportamentos dos 

funcionários se tornem mais fáceis ou não de serem executados, aumentando ou 

reduzindo o desempenho do funcionário e da organização (Robbins, 2000). 

 

Mudar as pessoas envolve a mudança de atitude e comportamentos de membros da 

organização por meio de processos de comunicação, tomada de decisões e de 

soluções de problemas (Robbins, 2000). O autor conclui que é a área na qual o 

administrador ou o agente de mudança, ao dar a devida assistência aos indivíduos e 

aos grupos da organização, poderá obter mais eficácia em seu trabalho conjunto. 

 

2.2.7 Modelo de Kotter 

 

O modelo de oito etapas, variável para transformar a organização de Kotter (2013), 

deriva de sua análise em consultorias com 100 organizações diferentes que 

passaram por mudanças. O preço da mudança é inevitável sempre que as 

organizações são forçadas a se ajustar a condições de reformulação. No entanto, 

perdas e angústias podem ser evitadas se as pessoas não cometerem os erros 

comuns das décadas passadas, do tipo: a) permitir a complacência excessiva; b) 

falhar na criação de uma coalizão administrativa forte; c) subestimar o poder da 

visão; d) comunicar a visão de forma ineficiente; e) permitir que obstáculos 

bloqueiem a nova visão; f) falhar na criação de vitórias a curto prazo; g) declarar 

vitória prematuramente; h) negligenciar a incorporação sólida de mudanças à cultura 

corporativa.  

 

Esses oito erros comuns a projetos de mudança, por sua vez, trazem diversas 

consequências, do tipo: a) as novas estratégias não são implementadas 

corretamente; b) as aquisições não atingem os efeitos esperados; c) a reengenharia 

é lenta e dispendiosa; d) o downsizing não mantém os custos sob controle; e) os 

programas de qualidade não apresentam os resultados desejados. Após assistir a 

dezenas de esforços para aperfeiçoar o desempenho organizacional por meio de 

reestruturações, reengenharia, programas de qualidade, renovação cultural, 
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redirecionamento estratégico, entre outros, Kotter (2013) chegou à conclusão de que 

as evidências mostram que a maioria das empresas públicas e privadas pode 

aperfeiçoar-se de forma significativa, a custos aceitáveis. Concluiu, também, que 

frequentemente essas organizações cometem enganos terríveis no desafio da 

transformação (Kotter, 2013). 

 

Um modelo que explica, sobretudo, as mudanças de mais envergadura, mas que 

também cria possibilidade para transformações de menor porte e que representa 

claramente a mudança planejada, foi definido por Kotter em seu livro Leading 

Change (Rego & Pina, 2003). Todos os métodos adotados nas transformações bem-

sucedidas baseiam-se em um critério essencial, o de que a mudança fundamental 

não acontece facilmente por uma longa lista de barreiras (Kotter, 2013). Mesmo que 

a clareza dos objetivos possa enxergar as barreiras dos altos custos, dos produtos 

insuficientes ou ruins, da inconstância nas necessidades dos clientes e do não 

atendimento dessas necessidades, a mudança necessária ainda pode estagnar por 

causa de culturas centradas em necessidades internas, burocracia, políticas 

provincianas, baixo nível de confiança, falta de trabalho em equipe, arrogância, falta 

de liderança na gerência intermediária e medo do desconhecido. 

 

Há oito etapas que os gestores devem seguir se almejam ser bem-sucedidos (Rego 

& Pina, 2003). O processo de mudança em oito etapas apresentado na Tabela 6 

representa um resumo das etapas da produção de mudanças bem-sucedidas de 

qualquer magnitude nas organizações (Kotter, 2013). As quatro primeiras etapas 

ajudam a confrontar o status quo organizacional. Essa fase consiste na remoção da 

antiga lógica de atuação e prepara o terreno para as próximas etapas. As três 

seguintes permitem a introdução de novas práticas, momento da introdução da nova 

lógica. E a última consolida a mudança na cultura organizacional (Rego & Pina, 

2003). 
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Tabela 6  

O processo em oito etapas da criação de uma grande mudança 

1. ESTABELECIMETNO DE UM SENSO DE URGÊNCIA 
• Exame do mercado e das realidades dos concorrentes 
• Identificação e discussão das crises, crises potenciais ou oportunidades fundamentais 

2. CRIAÇÃO DE UMA COALISÃO ADMINISTRATIVA 
• Formação de um grupo com autoridade suficiente para liderar a mudança 
• Motivação do grupo para que trabalhe junto, como um time↓ 

3. DESENVOLVIMENTO DE UMA VISÃO E ESTRATÉGIA 
• Criação de uma visão para ajudar a direcionar o esforço de mudança 
• Desenvolvimento de estratégias para concretizar a visão↓ 

4. COMUNICAÇÃO DA VISÃO DA MUDANÇA 
• Uso de cada veículo possível para comunicar constantemente a nova visão e 

estratégias 
• Fazer a função da coalizão administrativa, modelar o comportamento esperado dos 

funcionários↓ 
5. COMO INVESTIR DE EMPOWERMENT AOS FUNCIONÁRIOS PARA AÇÕES 

ABRANGENTES 
• Eliminação dos obstáculos 
• Mudança de sistemas ou estruturas que minem a visão da mudança 
• Encorajamento para correr riscos e usar ideias, atividades e ações não tradicionais↓ 

6. REALIZAÇÃO DE CONQUISTAS DE CURTO PRAZO 
• Planejamento de melhorias visíveis no desempenho “ou conquistas” 
• Criação dessas conquistas 
• Visível reconhecimento e recompensa do pessoal que tornou as conquistas 

possíveis↓ 
7. CONSOLIDAÇÃO DE GANHOS E PRODUÇÃO DE MAIS MUDANÇAS 

• Uso de mais credibilidade para mudar todos os sistemas, estruturas e políticas 
incompatíveis e que não se adéquam à visão de transformação 

• Contratação, promoção e desenvolvimento do pessoal que possa implementar a visão 
de mudança 

• Revigoramento do processo com novos projetos, temas e agentes de mudança↓ 
8. ESTABELECIMENTO DE NOVOS MÉTODOS NA CULTURA 

• Criação de um melhor desempenho por meio de um comportamento voltado para o 
cliente e a produtividade, de uma liderança mais forte e melhor e de um 
gerenciamento mais eficaz 

• Articulação das conexões entre os novos comportamentos e o sucesso organizacional 
• Desenvolvimento de meios para garantir o desenvolvimento e sucessão da liderança 

Fonte: adaptado de Kotter, J. P. (1995 mar-abr.). Why Transformation Efforts Fail. (v. 61, p. 21). 
Harvard Business Review. Reimpresso como autorização.  
 

O processo possui oito etapas (Tabela 6) e a cada uma delas está relacionado um 

dos oito erros fundamentais que solapam os processos de transformação. As oito 

etapas do processo de transformação de Kotter (2013) são: estabelecimento de 

senso de urgência, criação de uma coalizão administrativa, desenvolvimento de 

visão estratégica, comunicação da visão de mudança, como atribuir empowerment 

aos funcionários para ações abrangentes, realização de conquistas de curto prazo, 

consolidação de ganhos e produção de mais mudanças e estabelecimento de novos 

métodos na cultura. 
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As quatro primeiras etapas do processo de transformação ou de reorganização 

ajudam a quebrar a inflexibilidade do status quo (Kotter, 2013). Já as fases de cinco 

a sete apresentam novas práticas e a oitava etapa estabelece as mudanças na 

cultura e auxilia na sua implementação. Para que surta o efeito desejado, as 

sequências das etapas precisam ser observadas e não se deve queimar etapas 

(Rego & Pina, 2003). Kotter (2013) chama a atenção para a importância da 

sequência das oito etapas, embora possam ocorrer várias fases ao mesmo tempo. A 

tentação de adiantar, ignorar ou pular etapas sem ter formado uma base sólida pode 

ir de encontro a um muro de resistências (Kotter, 2013).  

 

De acordo com Kotter (2013), alguns executivos frequentemente tentam transformar 

as organizações, empreendendo apenas as etapas de 5 a 7 e ou não reforçam as 

etapas anteriores no decorrer do processo, consequentemente, o senso de urgência 

se dissipa ou a coalizão administrativa se rompe. Ao negligenciar qualquer das 

etapas de 1 a 4, dificilmente o administrador estabelecerá uma base suficientemente 

sólida para dar continuidade ao processo de transformação (Kotter, 2013). Tanto a 

literatura acadêmica quanto a gerencial tendem a indicar a resistência à mudança 

como uma das principais barreiras à mudança bem-sucedida (Costa Hernandez & 

Caldas, 2001). Após ter sido vastamente analisada e comentada em pesquisas 

acadêmicas, estudos recentes sugerem que ainda há muito a ser feito para 

entender-se o fenômeno da resistência à mudança. 

 

A maioria das iniciativas de grande mudança é composta de projetos menores que 

tendem a passar pelo processo de várias etapas, tal como a própria iniciativa 

(Kotter, 2013). Assim, várias etapas dos diferentes processos vão acontecendo de 

acordo com a evolução de cada projeto, como se fossem rodas dentro de rodas. O 

resultado final é complexo, dinâmico, confuso e assustador (Kotter, 2013). Afirma o 

autor que as tentativas de gerar mudança significativa com processos simples, 

lineares e analíticos quase sempre falham (Kotter, 2013). Apesar da abundância de 

“receitas” para lidar cm a resistência à mudança, essas ainda falham em prevenir a 

ocorrência de resistência, tampouco têm obtido sucesso expressivo em superá-la 

(Costa Hernandez & Caldas, 2001). 
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A distinção entre gerenciamento e liderança é crucial para os objetivos de uma 

transformação organizacional (Kotter, 2013). O gerenciamento é o conjunto de 

processos que incluem planejamento, orçamento, organização, recrutamento de 

pessoas, controle e solução de problemas, que podem ter um complicado sistema 

de pessoas e tecnologias funcionando satisfatoriamente. A eficácia do processo de 

transformação depende da qualidade da liderança e não apenas da excelência da 

gestão (Rego & Pina, 2003). 

 

Para Kotter (2013), os esforços de mudança supergerenciados e estratificados 

tendem a eliminar a confusão inerente à transformação. Nesse caso, as oito etapas 

são reduzidas a três, projetos são reduzidos e o envolvimento de pessoal é reduzido 

e a iniciativa é tomada na maioria das vezes por um pequeno grupo, obtendo como 

resultado líquido um processo de transformação fora do controle e desapontador. 

Para as organizações, o maior desafio é liderar a mudança. Kotter (2013) conclui 

que somente a liderança pode destruir fontes de inércia da organização, somente 

ela pode motivar as ações necessárias para alterar o comportamento de modo 

significativo, somente ela pode fazer a mudança acontecer, fixando suas raízes na 

verdadeira cultura de uma organização. 

 

2.2.7.1 Estabelecimento de um senso de urgência 

 

Na primeira etapa - a de estabelecer um senso de urgência para gerar uma grande 

mudança -, o trabalho requer cooperação, iniciativa e disposição para o sacrifício por 

parte de muitas pessoas (Kotter, 2013). Níveis baixos de urgência dificultam a 

formação de grupos com poder e credibilidade para conduzir esforços e convencer 

indivíduos-chave a criar e comunicar uma visão necessária de mudança. Kotter 

(2013) determina que o alto nível de complacência impede as transformações, pois 

poucas pessoas estão interessadas em trabalhar a questão da mudança. Ela pode 

levar as pessoas a encontrarem milhares de modos engenhosos para negarem 

cooperação a um processo que eles realmente consideram desnecessário ou 

equivocado. 

 

A ausência de crise maior e aparente; o excesso de recursos aparentes; os baixos 

padrões de desempenho geral; as estruturas organizacionais que voltam a atenção 
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dos funcionários para objetivos funcionais restritos; os sistemas de avaliação 

internos que enfocam os índices de desempenho errados; a falta de feedback de 

desempenho suficiente vindo das fontes externas; uma cultura de pouca 

confrontação, pouca sinceridade e de desprezo pelo “portador de más notícias”; 

natureza humana, com sua capacidade de recusa, especialmente se as pessoas já 

estão ocupadas ou estressadas; e o otimismo exagerado da gerência sênior 

compõem as nove fontes de sustentação da complacência identificadas por Kotter 

(2013). Ele reporta que o ego exagerado e cultura arrogante reforçam as nove fontes 

de complacência que, reunidas, podem manter a taxa de urgência em baixo nível. 

Uma boa regra prática em um esforço de grande mudança é “nunca subestime a 

grandeza das forças que dão mais vigor à complacência e ajudam a manter o status 

quo” (Kotter, 2013, p. 42). 

 

Segundo o autor, aumentar o senso de urgência requer da liderança ações ousadas 

ou arriscadas.  

 

É preciso que se remova ou minimize o impacto das fontes de complacência. Kotter 

(2013) apresenta nove meios básicos de uma liderança estimular um senso de 

urgência: a) gerar uma crise, permitindo perda financeira, expondo os gerentes a 

uma fragilidade maior diante dos concorrentes ou permitindo que os erros venham à 

tona, em vez de corrigi-los no último minuto; b) eliminar exemplos óbvios de 

excessos; c) estabelecer objetivos ambiciosos para impostos, rendimentos, 

produtividade, satisfação do cliente e ciclo de vida dos produtos, de modo que eles 

não possam ser atingidos se a forma de condução dos negócios continuarem a 

mesma; d) cessar a avaliação do desempenho de subunidades com base apenas 

em metas funcionais restritas e ampliar o número de responsáveis por medidas mais 

amplas de desempenho; e) disponibilizar aos funcionários dados sobre a satisfação 

dos clientes e o desempenho financeiro, especialmente informações que indiquem a 

fragilidade diante da concorrência; f) insistir para que as pessoas conversem 

regularmente com clientes insatisfeitos e acionistas desapontados; g) usar 

consultores e outros meios para forçar a obtenção de dados mais relevantes e 

debates honestos nas reuniões da gerência; h) incluir nos informativos da empresa e 

pronunciamentos da gerência sênior debates mais honestos sobre os problemas da 

organização. Refrear o otimismo exagerado da gerência sênior; i) bombardear as 
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pessoas com informações sobre oportunidades futuras, sobre as notáveis 

recompensas pela capitalização dessas oportunidades e a incapacidade atual da 

organização em persegui-las (Kotter, 2013). 

 

Para as pessoas acostumadas a uma cultura gerencial em que ter tudo sob controle 

é o valor principal, implementar etapas que estimulem o nível de urgência pode ser 

particularmente difícil (Kotter, 2013). Por isso, conclui o autor não ser coincidência o 

fato de que alguém que não tenha de preservar ações passadas, quando colocadas 

em funções-chave, geralmente dá início às transformações. 

 

Alerta o autor que não se deve estabelecer metas impossíveis, deve-se pensar 

cuidadosamente até que ponto os objetivos são viáveis levando-se em consideração 

os esforços inspirados. Para Kotter (2013), deve-se ainda unir esses objetivos aos 

valores básicos com o quais os gerentes se identificam. 

 

2.2.7.2 Criação de uma coalizão administrativa 

 

Para Kotter (2013), uma coalizão administrativa forte é sempre necessária, coalizão 

com pessoas, com nível de confiança e com objetivos comuns e adequados. O autor 

indica como ponto fundamental nas fases iniciais de qualquer esforço de 

reestruturação, de reengenharia e de reformulação de estratégias a formação de 

comissões fortes com pessoas eficientes que compartilham problemas, 

oportunidades e que sejam comprometidas com a mudança. É extremamente difícil 

realizar grandes transformações sem uma força vigorosa para sustentar o processo. 

Nenhum indivíduo isoladamente é capaz de desenvolver a visão correta, comunicá-

la a um grande número de pessoas, eliminar obstáculos, possibilitar vitórias no curto 

prazo, liderar e gerenciar dezenas de projetos de mudança e, ainda, estabelecer 

novas abordagens na cultura organizacional (Kotter, 2013). 

 

A questão central para Kotter (2013) é que nenhuma organização leva em 

consideração a velocidade do mercado e as mudanças tecnológicas. O mundo dos 

negócios dos tempos atuais exige um processo de tomada de decisão em que 

indivíduos e comissões fracas raramente dispõem de todas as informações 

necessárias para a tomada de decisões corretas não lineares e rotineiras que são 
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profundamente necessárias para uma coalizão administrativa. Líderes e comissões 

fracas não possuem credibilidade ou o tempo necessário para convencer os outros a 

fazerem os sacrifícios pessoais necessários à implementação das mudanças (Kotter, 

2013). A literatura organizacional sugere que as organizações tomem decisões de 

várias maneiras e estas podem ser influenciadas pela construção de coalizões e 

pela manipulação política (Dafit & Weick, 2005). Geralmente a tomada de decisão 

faz parte dos processos de informação e de interpretação nas organizações. 

 

Segundo Kotter (2013), o processo decisório no ambiente corporativo moderno exige 

mais mudanças em grande escala a partir de novas estratégias, reengenharia, 

reestruturação, fusões, aquisições, downsizing, desenvolvimento de novos produtos 

ou mercados. As decisões tomadas dentro da empresa fundamentam-se em 

questões maiores, mais complexas e com maior teor emocional. Um novo processo 

decisório deve ser conduzido por uma coalizão poderosa que possa agir como uma 

equipe, porque ninguém sozinho possui as informações apropriadas para tomar 

todas as decisões importantes, nem o tempo, nem a credibilidade necessários para 

convencer expressivo número de pessoas a implementá-las (Kotter, 2013). 

 

A liderança e a gerência são, conforme Kotter (2013), pontos necessários na 

coalizão administrativa e devem funcionar paralelamente. A gerência mantém todo o 

processo sob controle, enquanto a liderança conduz a transformação. O autor 

apresenta as quatro principais características essenciais para que se forme a 

coalizão administrativa e então se encontre a liderança ideal: a) poder de decisão – 

especialmente para os gerentes da linha principal; b) especialização – os diversos 

pontos de vista relevantes para a tarefa específica, disciplina e experiência de 

trabalho; c) credibilidade – o grupo poder contar com pessoas suficientes e com boa 

reputação na empresa para que suas declarações sejam levadas a sério pelos 

funcionários; d) liderança – número suficiente de líderes competentes para conduzir 

o processo de mudança. 

 

Kotter (2013) apresenta ainda três tipos de pessoas que devem ser evitadas na 

elaboração de uma coalizão administrativa: as extremamente egoístas; as que 

geram falta de confiança, capazes de destruir qualquer trabalho em equipe; e as 

relutantes, estas devem ser tratadas com cuidado. 
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O trabalho de equipe em uma coalizão administrativa de mudança pode ser criado 

de diversas formas. No entanto, independentemente do processo adotado, a 

confiança é um componente essencial, sem ela não se consegue criar um trabalho 

em equipe (Kotter, 2013). A confiança favorece a criação de um objetivo comum. 

Uma das principais razões pelas quais as pessoas não se comprometem com a 

excelência é a falta de confiança nos outros departamentos, setores ou até mesmo 

nos outros executivos (Kotter, 2013). A compreensão mútua aumenta com o 

planejamento de atividades sociais e intelectuais e estimula alto grau de confiança. 

Quando os executivos acreditam que devem criar uma coalizão administrativa 

orientada para as equipes, sempre buscam conselheiros aptos e competentes 

(Kotter, 2013). 

 

Para a criação de uma coalizão que faça a mudança acontecer, é preciso procurar 

as pessoas certas: pessoas com poder de posição forte, grande aptidão e alta 

credibilidade; pessoas com aptidões de liderança e gerência (Kotter, 2013). É 

preciso gerar confiança a partir de eventos externos cuidadosamente planejados e 

com muitas atividades em grupo e conversas com o propósito de desenvolver um 

objetivo comum suscetível à mente e atraente ao coração. 

 

2.2.7.3 Desenvolvimento de uma visão estratégica 

 

Kotter (2013) defende que em um processo de mudança uma visão adequada 

atende a três objetivos importantes: a) esclarecer a direção geral da transformação; 

b) motivar as pessoas a tomarem medidas certas, mesmo que as etapas iniciais 

sejam dolorosas; c) ajudar na coordenação das ações das diversas pessoas, até 

mesmo de milhares de indivíduos, de forma incrivelmente rápida e eficiente. 

 

Destaca o autor que a ação de definir a direção da mudança é importante para 

vencer a resistência à visão. Visão e estratégias de apoio eficazes ajudam a resolver 

questões do tipo pessoas que discordam quanto à direção a ser seguida, que se 

sentem confusas ou se perguntam se transformações significativas são realmente 

necessárias. Além disso, a visão adequada pode ajudar a eliminar os gastos e o 

tempo perdido (Kotter, 2013). O autor ressalta também que uma segunda função 
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essencial da visão é facilitar grandes mudanças por meio da motivação de ações 

que não atendem necessariamente aos interesses imediatos das pessoas. A terceira 

característica da visão mencionada pelo autor é o senso comum de direção. Com 

uma visão comum, as pessoas podem trabalhar com certo grau de autonomia 

(Kotter, 2013). 

 

Visões eficazes são realistas, opina Kotter (2013), que descreve como uma atividade 

ou uma organização será no futuro, e articula um conjunto de possibilidade que 

interessa a várias pessoas envolvidas na situação. Ela é clara o suficiente para 

motivar a ação, mas também flexível o suficiente para viabilizar a iniciativa. Ressalta, 

ainda, que sem a visão a criação de estratégias pode tornar-se um exercício 

impensado ou, ainda, sem uma visão adequada, uma estratégia inteligente 

raramente inspira o tipo de ação necessário para produzir grande transformação. 

 

Uma visão adequada pode exigir sacrifícios de alguns ou de todos os membros do 

grupo para produzir um futuro melhor, mas não se deve nunca ignorar os interesses 

desse grupo ao longo dos tempos. Visões corporativas que não são enraizadas na 

realidade dos mercados de produtos e serviços revelam-se cada vez mais uma 

receita para o desastre. Uma visão que equilibra perfeitamente os interesses dos 

clientes, acionista e dos funcionários, prometendo benefícios medianos, também não 

trará o suporte necessário a uma grande mudança (Kotter, 2013). 

 

A viabilidade estratégica significa que uma visão baseia-se na compreensão clara e 

racional da organização, de seu mercado e das tendências da concorrência (Kottter, 

2013). A visão, além de fornecer uma lógica e detalhes de primeiro nível para 

mostrar como ela pode ser executada, é eficaz estratégia para sustentar e abordar 

essa realidade de forma sensata. 

 

Nessa mesma perspectiva, visões eficazes sempre apresentam apropriado enfoque 

para orientar os funcionários, para demonstrar quais ações são importantes e quais 

são as inaceitáveis (Kotter, 20013). Visões eficazes são abertas o suficiente para 

possibilitar a iniciativa individual e as condições de mudança. O desenvolvimento de 

uma visão adequada, além de ser uma tarefa complexa, é um exercício da mente e 

do coração, leva tempo e envolve um grupo de pessoas (Kotter, 2013). A elaboração 
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de uma visão é quase sempre um exercício confuso, difícil e, às vezes, de grande 

carga emocional - conclui o autor. 

 

Sete difíceis passos de Kotter (2013) para a elaboração de uma visão eficaz: a) o 

primeiro esboço da visão, preparado por um único indivíduo, refletindo seus sonhos 

e as necessidades reais do mercado; b) a função da coalizão administrativa parte 

sempre do primeiro esboço da visão; c) a importância do trabalho em equipe, que 

exige um mínimo de eficiência; d) a função da mente e do coração, em que o 

raciocínio analítico e sonhos são essenciais durante toda a atividade; e) o 

desalinhamento do processo; f) a duração das atividades leva meses ou até mesmo 

anos, ela nunca é elaborada em uma única reunião; g) o produto final resulta em 

uma direção para o futuro, sendo conveniente, viável, focalizado, flexível e pode ser 

comunicado em no máximo cinco minutos. Afirma o autor que uma visão ineficiente 

pode ser pior do que não ter alguma. 

 

2.2.7.4 Comunicação da visão da mudança 

 

O poder real de uma visão da mudança está no entendimento comum de seus 

objetivos e direção pela maioria dos envolvidos (Kotter, 2013). Ela pode servir como 

um propósito útil, o senso compartilhado de um futuro desejável. Pode ajudar a 

motivar e coordenar os tipos de ações que provocam transformação. Erros podem 

ser cometidos o tempo todo, erros de comunicação ou comunicações inconsistentes, 

e o resultado final pode culminar na interrupção da transformação. Para o autor, a 

inconsistência acontece quando há falha na comunicação da visão para os níveis 

mais baixos da hierarquia, em que as pessoas estão sobrecarregadas de 

informações em que apenas parte delas tem a ver com a nova visão. 

 

Kotter (2013) alerta que o fracasso nas três primeiras fases de um esforço de 

transformação sempre contribui para os problemas na comunicação da visão. 

Quando a taxa de urgência não está alta o suficiente, as pessoas não prestam 

atenção nas informações sobre a visão. Se a própria visão for confusa e se a 

transformação administrativa não estiver no grupo certo ou estiver ruim, haverá 

dificuldade na criação e no envio de uma mensagem. A grandeza absoluta de fazer 
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as pessoas entenderem e aceitarem determinada visão torna-se uma empreitada 

extremamente desafiadora (Kotter, 2013). 

 

Uma das principais razões para que a criação da visão seja um exercício tão 

desafiador é que aqueles que estiverem à frente de uma coalizão administrativa têm 

que responder a todos os questionamentos que surgirem e isso exige tarefa 

puramente intelectual, tempo e muita comunicação (Kotter, 2013). O trabalho 

emocional é ainda mais difícil, não se prender ao status quo nem a outras opções 

futuras, aceitar sacrifícios e confiar no outro. Para lidar com os problemas de uma 

visão de mudança sem se perder na confusão, sete princípios estão intimamente 

ligados a esse estágio de uma transformação bem-sucedida: a) mantenha a 

simplicidade; b) use metáforas, analogias e exemplos; c) use diferentes fóruns; d) 

repetição, repetição, repetição; e) aja de acordo com o que diz ou lidere pelo 

exemplo; f) resolva de forma explícita as inconsistências aparentes; g) ouça e se 

faça ouvir. 

 

2.2.7.5 Como atribuir empowerment aos funcionários para realizar ações 

abrangentes 

 

Atribuir empowerment é mais que o simples uso de um termo popular, segundo 

Kotter (2013). A ideia de ajudar as pessoas a se tornarem mais capazes é 

importante neste mundo de constante transformação. Os funcionários que se 

sentirem incapacitados não ajudarão ou não poderão ajudar a organização em suas 

grandes transformações internas, e estas só acontecem com a ajuda de um grande 

número de pessoas (Kotter, 2013). 

A finalidade do estágio 5 no processo de transformação é atribuir empowerment a 

alto número de pessoas, tornando-as capazes de tomarem providências 

necessárias, removerem barreiras, para nesse ponto do processo promoverem a 

implementação da visão da mudança (Kotter, 2013). Se a resistência é vista como 

uma grande barreira à mudança, isso ocorre justamente porque o modelo 

predominante é inadequado para captar a sua complexidade e, consequentemente, 

é incapaz de ajudar no desenvolvimento de estratégias coerentes para lidar com a 

resistência (Costa Hernandez & Caldas, 2001). 
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Kotter (2013) argumenta que as estruturas, as habilidades, os sistemas e os 

supervisores sãos os quatro maiores obstáculos que precisam ser ultrapassados 

para a implementação da mudança. De acordo com o autor, a estrutura nem sempre 

é uma grande barreira nas transformações, pelo menos nos estágios iniciais, mas há 

situações nas quais a organização da empresa desfavorece uma visão ao retirar o 

poder das pessoas. Acrescenta que as visões voltadas para o cliente podem 

fracassar se a estrutura organizacional da empresa não compartilhar dessa filosofia. 

Sempre que as barreiras estruturais não são removidas a tempo, corre-se o risco de 

os funcionários se tornarem frustrados e, então, contaminarem todo o esforço de 

transformação (Kotter, 2013).  

 

O autor constata que, consequentemente, haverá perdas de energia necessária para 

pôr em prática a nova estrutura e tornar a visão realidade. Tudo isso acontece 

porque nos acostumamos com um projeto básico de organização, pelo seu uso 

durante décadas, ficamos cegos para as novas alternativas. Algumas vezes esse 

processo se dá com investimentos, compromissos pessoais e experiência 

profissional e pelo temor às possíveis consequências nas carreiras. Algumas vezes, 

os altos executivos reconhecem a necessidade de novos projetos, mas não querem 

travar uma batalha com os colegas e com a média gerência. Sem senso de 

urgência, a média gerência, por sua vez, resiste com facilidade à mudança 

estrutural, por não possuir uma visão sensível da mudança e por acreditar que os 

outros não acreditam na visão (Kotter, 2013). 

 

As grandes frustrações acontecem ao atribuir o empowerment. Esse problema está 

no fornecimento do treinamento de forma insuficiente, incorreto ou realizado na 

época incorreta (Kotter, 2013). Nessa vertente, a expectativa é de que as pessoas 

modifiquem seus hábitos adquiridos ao longo de vários anos ou décadas com 

apenas poucos dias de treinamento. Para Kotter (2013), há duas razões para que 

essas frustrações aconteçam: a) não analisar cuidadosamente quais são os novos 

comportamentos, técnicas e atitudes que serão necessários quando as grandes 

mudanças começarem; b) às vezes se reconhece o que é preciso, mas quando isso 

é traduzido em tempo e dinheiro, surpreende-se com o resultado do que é 

necessário para se promover o treinamento do número ideal de pessoal. 
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Kotter (2013) faz uma análise mais avançada e mostra que os sistemas de 

informações gerenciais não mudaram muito para ajudar a transformação, da mesma 

forma que o processo de planejamento estratégico, que ainda se concentra demais 

em informações financeiras de curto prazo e muito pouco em análises de mercado e 

de concorrência. Pessoas particularmente poderosas e que não acreditam 

inteiramente na mudança podem prejudicar todo o projeto se, na nova visão de 

transformação, não forem enfrentadas no início do processo. Kotter (2013) 

acrescenta que há despreparo para agir, para rebaixar ou despedir esse tipo de 

pessoa, guiado pela culpa, principalmente se houver relação de amizade entre as 

pessoas ou, ainda, se forem antigos mentores da organização.  

 

Em confronto com essa realidade, os administradores precisam tentar estratégias 

políticas na ação com a finalidade de contê-los ou de destruí-los. Kotter (2013) 

apresenta como melhor solução para esse tipo de problema o diálogo honesto, 

deixando clara a visão da organização, do tipo de ajuda que se espera dele em 

determinado espaço de tempo. Caso não consiga reverter a situação, essas 

pessoas precisam ser substituídas e isso precisa ficar muito claro durante o diálogo. 

Kotter (2013) conclui que a franqueza desse método ajuda a superar a culpa e o 

diálogo racional e consciente ajuda a minimizar o risco de que os bons resultados no 

curto prazo se tornem ruins. 

 

Com a estrutura, o treinamento, os sistemas e supervisores certos para a construção 

de uma visão bem comunicada, muitas empresas estão descobrindo que podem 

abrir uma significativa fonte de poder para melhorar seu desempenho organizacional 

(Kotter, 2013). 

2.2.7.6 Realização de conquistas no curto prazo 

 

Colocar em prática esforços de transformação sem prestar a devida atenção nas 

conquistas no curto prazo é extremamente arriscado. Kotter (2013) reconhece isso 

como um grave erro, o ato de negligenciar a ênfase nos resultados no curto prazo. E 

isso não fomenta a credibilidade necessária para sustentar os esforços no longo 

prazo (Kotter, 2013). 
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O tipo de resultados requeridos na etapa 6 de um processo de transformação é 

visível e inequívoco (Kotter, 2013). E uma verdadeira conquista no curto prazo tem 

pelo menos três características: a) ser visível; b) não pode ser ambígua; c) ser 

claramente relacionada ao esforço da mudança. Para o autor, em pequenas 

empresas ou pequenas divisões das empresas, os primeiros resultados são 

necessários com seis meses, porém, para as grandes organizações algumas vitórias 

são necessárias dentro de até 18 meses. 

 

As melhorias de desempenho no curto prazo ajudam nas transformações em pelo 

menos seis modos: a) fornecer provas de que os sacrifícios valem a pena; b) 

reconhecer os agentes de mudança; c) ajudar a sintonizar a visão e as estratégias; 

d) desencorajar os cínicos e os resistentes que atuam em causa própria; e) manter 

os chefes nos seus lugares; f) criar motivação (Kotter, 2013). 

 

As transformações algumas vezes saem dos trilhos porque as pessoas não 

apreciam o papel que as melhorias de desempenho representam em um esforço de 

mudança (Kotter, 2013). Em um esforço de mudança bem-sucedido, as vitórias no 

curto prazo não surgem como um resultado da sorte, elas não são meras 

possibilidades. As vitórias são planejadas no curto prazo, as pessoas organizam e 

implementam o plano para que as coisas aconteçam. O autor identifica como 

principal ponto a não maximização dos resultados no curto prazo à custa do futuro. 

A execução de um programa de grandes mudanças significa dirigir as expectativas 

para um longo prazo, sem deixar de dar a devida atenção ao futuro imediato e o 

trabalho gerencial é vencer no curto prazo e, ao mesmo tempo, garantir posição 

ainda mais forte para vencer no futuro. A questão é certificar-se de que os 

resultados visíveis possam emprestar credibilidade suficiente ao esforço de 

transformação (Kotter, 2013). 

 

Kotter (2013) acredita que o fato de não planejar suficientemente as vitórias em 

razão de estar sobrecarregado, deixar de trabalhar com afinco para obter vitórias por 

desacreditar em uma grande mudança, o gerenciamento insuficiente na coalizão 

administrativa e a falta de comprometimento por parte dos gerentes no processo de 

mudança são elementos que minam o planejamento de uma transformação. Para o 

autor, a liderança trabalha com os longos prazos e as gerências com o futuro 
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mediato. E sem um bom gerenciamento, o planejamento, a organização e o controle 

dos resultados não são suficientes, as opções táticas são mascaradas ou mal-

implementadas e as informações não são registradas adequadamente. 

 

A ausência do senso de urgência, de gerentes-chave na coalizão administrativa, a 

falha em comunicar bem a visão efetiva, tudo isso atrelado a poucos esforços 

dedicados ao amplo empowerment dos funcionários levam as pessoas nas 

organizações a cruzarem os braços durante a mudança, principalmente os gerentes, 

pessoas que poderiam contribuir significativamente para a obtenção de resultados 

no curto prazo (Kotter, 2013). 

 

Para Kotter (2013), é importante aliar a pressão à urgência por intermédio de 

constante articulação entre visão e estratégias e produzir resultados. No curto prazo 

ela pode ser uma forma útil de manter a taxa de urgência de um programa de 

mudanças significativas. 

 

A essência do papel do gerente está no estabelecimento sistemático de metas e seu 

orçamento, na criação de planos para atingir essas metas, na organização para a 

implementação e depois no controle do processo para mantê-lo nos trilhos (Kotter, 

2013). É necessário haver equilíbrio entre o gerente e o líder. Os líderes estão no 

centro de qualquer esforço de mudança significativa. Sem uma liderança forte e 

capaz, as reestruturações, as mudanças de política e as alterações culturais não 

acontecem a contento (kotter, 2013).  

 

A finalidade principal das seis primeiras fases do processo de transformação é criar 

uma força suficiente para explodir as barreiras encontradas em muitas organizações. 

Ao ignorar qualquer uma dessas etapas, pode-se colocar em risco todos os esforços 

de transformação (Kotter, 2013). 

 

2.2.7.7 Consolidação de ganhos e produção de mais mudanças 

 

Para Kotter (2013), as principais mudanças geralmente levam muito tempo, 

principalmente nas grandes organizações. As rotatividades dos agentes-chave de 

transformação e a exaustão completa por parte dos líderes podem paralisar o 
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processo de transformação bem próximo da linha chegada (Kotter, 2013). Nessas 

circunstâncias, as conquistas no curto prazo são essenciais para a manutenção do 

processo, mas a perda do senso de urgência e a complacência em alta podem 

ressurgir as forças da tradição, o que pode ser letal para o processo de mudança. 

 

A resistência irracional e política à mudança nunca é completamente dissipada 

Kotter (2013) acredita em uma regra básica: “sempre que você para antes de o 

trabalho estar concluído, o impulso decisivo pode ser perdido e o retrocesso pode 

surgir a seguir” (Kotter, 2013, p. 135). As práticas de mudança são muito frágeis até 

que atinjam novo equilíbrio e tenham sido absorvidas pela cultura da organização. 

 

Afirma Kotter (2013) que todas as organizações são constituídas de partes 

interdependentes. Entretanto, a quantidade de interdependência pode variar de 

organização para organização de acordo com uma série de fatores. As novas 

interconexões complicam significativamente os esforços de transformação, porque 

as mudanças ocorrem com muito mais facilidade em um sistema de partes 

independentes. Mudar cenários interdependentes é difícil porque não se pode mudar 

por partes, é necessário mudar tudo, como indica o autor. 

 

O processo de introduzir mudanças em uma organização não é diferente de 

rearrumar um ambiente de trabalho. Muitas pessoas precisam de ajuda, no começo 

não se tem uma visão geral de todas as mudanças. As etapas demandam tempo e 

energia, a ação ocorre em uma série de projetos e à medida que a grandeza do 

esforço se torna clara, fica-se tentado a desistir. E o tempo de envolvimento no 

processo de mudança é muito longo. Nas transformações bem-sucedidas a coalizão 

administrativa utiliza a credibilidade propiciada pelas conquistas no curto prazo para 

impulsionar o processo mais rapidamente, ainda mais projetos ou projetos maiores 

(Kotter, 2013).  

 

Como relata Kotter (2013), a reestruturação, a reorganização do processo de 

planejamento estratégico, a reengenharia e a mudança de planejamento estratégico, 

a alteração de programas de treinamento, modificação de sistemas de informação, 

aumento ou diminuição do quadro de funcionários e introdução de novos sistemas 
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de avaliação de desempenho compõem os diversos elementos do todo 

interdependente e são indicados para a ação da transformação.  

 

Nas transformações bem-sucedidas, os executivos comandam os esforços gerais e 

deixam a maior parte do trabalho de administração e a liderança de atividades 

específicas para seus subordinados (Kotter, 2013). Com uma boa liderança superior, 

esses gerentes de nível inferior também estarão comprometidos com a 

transformação geral e, assim, irão fazer o que é certo. Com uma liderança suficiente 

de cima e bastante delegação de atividades tanto da gerência quanto da liderança, 

os projetos de mudança podem ser executados concomitantemente. O autor alerta 

que nenhum desses elementos de transformação pode faltar, para que o sétimo 

estágio não dê errado. 

 

Como as interconexões internas tornam a mudança difícil, em algum momento da 

transformação as pessoas começam a levantar questões sobre a necessidade de 

toda a interdependência. Esse tipo de questionamento normalmente aumenta 

quando as pessoas se irritam com a dificuldade de produzir a mudança necessária 

em sistemas altamente interdependentes. Essas indagações podem ser 

extremamente úteis se bem direcionadas. Acabar com entraves históricos cria uma 

agenda de mudança ainda maior e a eliminação de interconexões desnecessárias 

tornam a transformação muito mais fácil (Kotter, 2013). 

 

Segundo Kotter (2013), o estágio 7 de transformação pode tornar-se um processo 

de décadas, no qual as pessoas ajudam a liderar e a gerenciar diversos projetos de 

mudança. Sem liderança suficiente, a mudança fica paralisada e vencer num mundo 

em rápida mudança torna-se problemático. 

 

2.2.7.8 Estabelecimento de novos métodos na cultura 

 

De acordo com Kotter (2013), a cultura refere-se às normas de comportamento e 

valores compartilhados. Independentemente do nível ou da localização, a cultura é 

importante porque pode influenciar fortemente o comportamento humano. Sua 

quase invisibilidade dificulta alterações e soluções diretas, tornando difícil modificar 

os valores compartilhados que são enraizados na cultura. Estes são até mais difíceis 
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de modificar do que os padrões de comportamento. As normas de comportamento 

são formas de ação comuns ou difundidas, encontradas em um grupo cuja tendência 

de comportamento é repassar suas práticas para os novos membros e ainda reprimir 

de alguma forma os que se comportam de formas diferentes. Já os valores 

compartilhados são preocupações e metas importantes compartilhadas pela maioria 

das pessoas do grupo, com tendências a estabelecer o comportamento desse grupo 

e persistindo por gerações (Kotter, 2013). 

 

Corre-se o risco de um retrocesso em um esforço de transformação quando as 

novas práticas não são compatíveis com a cultura relevante da organização. As 

mudanças podem ser até anuladas, apesar de anos de esforços, se os novos 

métodos não forem bem estabelecidos às novas práticas criadas em uma 

reengenharia, reestruturação ou uma aquisição (Kotter, 2013). 

 

Kotter (2013) evidencia que a cultura é poderosa por três razões básicas: a) 

primeiro, as pessoas são selecionadas e doutrinadas; b) segundo, a cultura é 

exercida a partir das ações da maioria das pessoas da organização; c) terceiro, 

porque tudo isso acontece sem a intenção consciente e, assim, fica difícil desafiar ou 

discutir o assunto. O pessoal externo à organização, tais como consultores, equipe 

de vendas e outros que possuem contatos regulares com a empresa, sem serem 

funcionários, identifica com muito mais clareza o quanto a cultura opera fora da 

consciência das pessoas, até mesmo em seus aspectos incomuns de uma cultura 

(Kotter, 2013). 

 

Em muitos esforços de transformação, o núcleo da velha cultura não é incompatível 

com a nova visão, embora algumas regras específicas sejam. Nesse caso, o desafio 

é inserir as novas práticas nas velhas raízes enquanto as partes inconsistentes são 

eliminadas (Kotter, 2013). O desafio é enxergar alguns valores-chave em culturas já 

bem-estabelecidas. Quando as novas práticas substituem a antiga cultura e os 

valores compartilhados são apoiados pela contratação de personalidades parecidas 

em uma organização, mudar a cultura pode exigir a mudança de pessoas, mesmo 

quando não há alguma incompatibilidade de personalidade com a nova visão. Kotter 

(2013) conclui que se os valores compartilhados são o produto de muitos anos de 

experiência em uma empresa, são necessários anos de um tipo diferente de 
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experiência para criar alguma transformação. E por essas razões a mudança cultural 

só ocorre no final de uma transformação, e não no começo (Kotter, 2013). 

 

A cultura não é algo que você manipula facilmente, ela só muda quando você tiver 

alterado com sucesso as ações das pessoas, depois que o novo comportamento 

produzir alguma vantagem para o grupo por algum tempo e depois que as pessoas 

perceberem a conexão entre as novas ações e a melhoria de desempenho (Kotter, 

2013). E quanto melhor você entender a cultura existente, mais facilmente 

descobrirá como elevar o nível de urgência, como criar a coalizão administrativa, 

como formar a visão, e assim por diante. Dessa forma, a maior parte da mudança 

cultural ocorre no estágio 8, e não no primeiro estágio da transformação. 

 

As oito etapas de Kotter são um excelente ponto de partida para os interessados em 

fazer mudanças em grande ou pequena escala na organização. O que parece 

encorajador nesse modelo é a injeção de energia inicial, a ênfase em acertar bem as 

primeiras etapas em lugar das últimas, seguida pela delegação de poder e de 

consolidação (Kotter, 2013). A mudança nesse modelo é vista como linear em vez 

de cíclica, o que implica que se pode alcançar um objetivo predeterminado sem ter 

que procurá-lo incessantemente (Cameron & Green, 2009). 

 

2.3 Estratégia da mudança organizacional 

 

Cameron e Green (2009) fazem uma breve análise do processo de mudança 

estratégica e identificam os elementos que tornam um processo de mudança 

estratégica bem-sucedido. Os autores reportam que processo para a mudança 

inicia-se com um estímulo interno ou externo e esse estimulo leva os agentes de 

mudança a considerar o mercado ou setor em que a organização se encontra, a 

examinar as relações com os clientes e interessados e a investigar a fundo a 

capacitação organizacional. Tem-se, então, como resultado a análise de onde se 

está, aonde se quer chegar e o que se precisa fazer para chegar ao ponto desejado. 

Com essa estratégia de mudança, ou seja, com o ajuste na estrutura organizacional, 

na perspectiva comercial, na cultura organizacional e nos processos relevantes, cria-

se uma nova visão, missão e novos valores para a organização (Cameron & Green, 

2009). A formulação de estratégias é de responsabilidade da administração da 
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cúpula e pode estar relacionada a condições ambientais semelhantes aos modos de 

interpretação (Dafit & Weick, 2005). Segundo esses autores, a estratégia 

prospectiva reflete alto nível de iniciativa em relação ao ambiente. A estratégia 

defensiva é aquela em que a alta administração, determinada a proteger o que tem, 

percebe o ambiente como analisável e estável. Já a estratégia reativa não é 

realmente uma estratégia, a organização age aceitando o que vier. 

 

A mudança é essencialmente direcionada, exige decisões específicas da alta 

gerência e é legitimada tanto pela hierarquia quanto pelo saber técnico de seus 

proponentes (Motta, 2000). Para Mintzberg (1995), a cúpula estratégica é 

encarregada de assegurar que a organização cumpra sua missão de maneira eficaz 

e, também, de satisfazer as exigências daqueles que controlam ou exercem poder 

sobre a organização. E isso requer três conjuntos de obrigações: a supervisão 

direta, a administração das condições fronteiriças da organização e o 

desenvolvimento da estratégia da organização. 

 

Para obter vantagem estratégica, os administradores podem considerar quatro tipos 

de mudanças nas organizações: tecnológicas, nos produtos e serviços, na estratégia 

e estrutura e culturais, representadas por Dafit (2003) na Figura 1. 

 

Figura 1 - Mudanças que proporcionam competitividade estratégica. 
Fonte: Dafit, R. L. (2003). Organizações: teoria e projetos. (p. 330). São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning. 
 

As mudanças na estratégia e estrutura referem-se ao domínio administrativo da 

organização, que envolve a supervisão e a administração da organização. 
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Normalmente elas são executadas de cima para baixo, isto é, determinadas pela alta 

direção (Dafit, 2003). Falando ainda dos tipos de mudanças, o autor destaca que as 

mudanças tecnológicas abrangem as técnicas para gerar produtos ou serviços, 

incluindo a base de conhecimento da organização e habilidades, métodos de 

trabalho, equipamentos e fluxo de trabalho. Essas mudanças incluem modificações 

na estrutura da organização, na administração estratégica, nas políticas, nos 

sistemas de recompensa, nas relações trabalhistas, nos dispositivos de 

coordenação, nos sistemas de informações gerenciais e de controle e nos sistemas 

de contabilidade e orçamento. Conclui que as mudanças culturais consistem mais 

em mudanças na mentalidade do que na tecnologia, estrutura ou produtos. Elas se 

referem a modificações nos valores, atitudes, expectativas, crenças, aptidões e 

comportamento dos funcionários. 

 

Robbins (2005) assegura que é absolutamente lógico que a estratégia e a estrutura 

devem estar intimamente relacionadas. Estabelece que os objetivos de uma 

organização derivam de sua estratégia geral e a estrutura dessa organização é um 

meio para ajudar a administração a conquistar seus objetivos. E se a administração 

fizer uma mudança significativa na estratégia da empresa, sua estrutura precisará 

ser modificada para acomodar e apoiar essa mudança. 

2.4 Planejamento e Implementação de mudanças 

 

As transformações humanas estão ligadas à sua própria imagem, à sua preservação 

e ao contexto de vida social e dos agrupamentos sociais que contribuem para definir 

e dar significado à existência do indivíduo (Bennis, 1976). Essas transformações 

afetam não somente o indivíduo, mas também o âmbito e as normas sociais das 

quais ele, indivíduo, aufere sua apreciação e a definição de si mesmo. Se a 

mudança for percebida como uma ameaça ao espaço sociovital do indivíduo, será 

preciso tomar medidas preventivas, do tipo novas formas de gratificação e avaliação, 

para assegurar que a mudança seja aceita. Acrescenta o autor que, antes que 

qualquer mudança importante da natureza humana possa ser aceita e adotada, esta 

deve ser de qualidade comprovada, seus efeitos facilmente explicáveis e com 

informações prontamente disponíveis. 
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A organização não existe naturalmente como ocorrência objetiva, mas como uma 

construção emergente das relações intersubjetivas das pessoas cujos valores 

socialmente compartilhados na interpretação da realidade são a base para a análise 

organizacional (Motta, 2000). A mudança ocorre no momento em que modifica a 

natureza da relação e a forma ou significado da comunicação. De acordo com Motta 

(2000), experiências e valores passados são utilizados juntamente com as 

percepções presentes para compreender a realidade e direcionar o futuro. Conclui 

que para mudar as pessoas e as organizações, o importante é garantir a qualidade 

dos processos interativos, valorizando as atividades de debate e confrontação, 

buscando esclarecer os reais significados por trás das espontaneidades de cada 

indivíduo.  

 

Machado-da-Silva, Fonseca & Fernandes (1999) enfatizam que a transformação 

organizacional deve ser entendida além dos chamados processos planejados de 

mudança. Afirmam que no estabelecimento de estratégias de mudança planejada 

interferem os fatores cognitivos, a percepção do que se entende como ambiente 

concorrencial, o próprio modo de interpretar a realidade, delimitado por valores e 

crenças compartilhados na organização e que influem tanto na constatação da 

necessidade de mudança como no modo de conduzi-la. 

 

A mudança organizacional só será bem-sucedida se houver comprometimento e 

dedicação integral dos funcionários. A Figura 2 ilustra os três estágios do processo 

de comprometimento com a mudança definidos por Dafit (2003). No primeiro 

estágio, o da preparação, os funcionários ouvem falar da mudança por meio de 

memorandos, reuniões, palestras ou contato pessoal e se tornam cientes de que ela 

irá afetar diretamente o seu trabalho. No segundo estágio, os líderes devem ajudar 

os funcionários a entender o impacto da mudança e de seus resultados positivos. 

Por fim, o terceiro estágio, a etapa de implantação, um processo de tentativa para a 

mudança, torna-se momento oportuno para os líderes discutirem os problemas e 

preocupações dos funcionários e aumentarem o comprometimento com a ação 

(Dafit, 2003). 
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Figura 2 - Estágios do comprometimento com a mudança. 
Fonte: Dafit, R. L. (2003). Organizações. (p. 350). São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

 

A liderança visionária é essencial para a mudança, entretanto, os líderes devem 

esperar encontrar resistência ao tentar conduzir esses três estágios do processo de 

comprometimento com a mudança na organização (Dafit, 2003). O autor referencia 

que é natural a existência de barreiras individuais e organizacionais. Entre elas, 

podem-se destacar ênfase excessiva nos custos; falha em perceber benefícios; falta 

de coordenação e cooperação; o medo da incerteza associada à mudança; e o 

receio da perda. 

 

Algumas técnicas podem ser utilizadas para se implementar mudanças em uma 

organização com sucesso: a) identificar a necessidade verdadeira de mudança – é 

necessário um diagnóstico cuidadoso da situação existente para determinar a 

extensão do problema ou a oportunidade; b) encontrar uma ideia que se ajuste à 

necessidade – a criação de uma nova ideia exige condições orgânicas e é uma boa 

oportunidade para incentivar a participação dos funcionários; c) obter o apoio da alta 

direção; d) projetar mudança para implementação incremental – mudanças de 

grande escala implementadas todas de uma única vez, podendo causar sobrecarga 

e resistência; e) desenvolver planos para superar a resistência à mudança – a alta 

administração deve reconhecer os conflitos, as ameaças e as possíveis perdas 

percebidas pelos funcionários (Dafit, 2003). 

 

A implementação da mudança é o último passo a ser tomado, como aconselha Dafit 

(2003). Gerentes e empregados não envolvidos na inovação muitas vezes parecem 
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preferir o status quo e esses gerentes devem estar conscientes das razões pelas 

quais as pessoas resistem a mudanças e usar técnicas para persuadir os 

empregados a cooperar. O autor ressalta o interesse pessoal e o medo de perdas, 

que constituem, talvez, o maior obstáculo para a mudança organizacional. Os 

funcionários frequentemente desconfiam das intenções por trás de uma mudança ou 

não entendem o propósito pretendido com uma mudança. E conclui que a incerteza 

e a falta de informações sobre os acontecimentos futuros representam o receio do 

desconhecido, tornando-se especialmente ameaçador para os funcionários que têm 

baixa tolerância para a mudança e temem tudo que esteja fora do ordinário. Esses 

funcionários não sabem como uma mudança os afetará e se preocupam se serão 

capazes de satisfazer as exigências de novos procedimentos ou tecnologias. Adotar 

táticas específicas de implantação para vencer a resistência dos funcionários poderá 

ser feito educando ou convidando-os a participar da implantação da mudança (Dafit, 

2010). 

 

Com o foco na identidade cultural da organização, pode-se planejar a mudança 

cultural, tendo-se como referência a identidade da organização, sua história, seus 

valores ou significados coletivos (Motta, 2000). As histórias organizacionais mesclam 

fatos e interpretações de eventos passados, podendo dar-lhes um sentido positivo e 

tornar-se referência aos funcionários, sobretudo, indicando aos novos como se 

adaptarem à vida organizacional. Mudar a cultura é agir nos fatores da identidade 

para reconstruir singularidades e novos símbolos, histórias e cerimônias, gerando 

novos vínculos e sentido de pertencimento entre pessoas. A cultura organizacional 

oferece coerência para direcionar o comportamento coletivo, construir o comum com 

base nos valores e crenças em meio à diversidade da organização do trabalho 

(Motta, 2000). 

 

Segundo Dafit (2003), há algumas décadas a cultura era vista como um fator 

interveniente na introdução da tecnologia. Tratava-se a cultura organizacional mais 

como uma questão do contexto social no qual se inseria a empresa. Via-se a cultura 

tradicional como redutora de eficiência e eficácia. Aos poucos foi mais bem 

compreendida sua potencialidade na condução da mudança organizacional. 
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Em princípio, a cultura revela a identidade de uma organização e suas formas 

habituais de agir (Motta, 2000). Na visão da cultura, o objetivo da mudança é 

internalizar novos valores, substituindo a programação coletiva na busca de um novo 

sentido de identidade, E conclui que a mudança deve ser vista como um 

empreendimento coletivo capaz de alterar valores, crenças, hábitos, ritos, mitos, 

símbolos, linguagem e interesses comuns. 

 

Já para Robbins (2000), cultura organizacional diz respeito a um sistema de 

significados partilhados pelos membros de uma organização, distinguindo-a das 

outras. As pesquisas mais recentes sugerem a existência de sete características 

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

ousadia; a atenção ao detalhe; a busca de resultados; a concentração nas pessoas; 

a orientação para a equipe; a agressividade; e a estabilidade. Cada uma dessas 

características existe em um continuum, variando muito de empresa para empresa. 

O resultado da avaliação dessas características permite delinear um complexo 

quadro da cultura organizacional, que é a base para as percepções comuns 

compartilhadas entre os seus membros, como as coisas são feitas, modo como 

devem se comportar e sobre a própria organização. A maioria das grandes 

organizações possui uma cultura dominante e diversos conjuntos de subculturas, 

sendo que a dominante expressa os valores centrais compartilhados pela maioria de 

seus membros e as subculturas tendem a desenvolver-se para contemplar 

problemas situacionais comuns ou experiências vividas pelos seus membros. Essas 

subculturas são muitas vezes definidas por rótulos departamentais e separação 

geográfica (Robbins, 2000). 

 

Dafit (2010) preconiza que toda mudança bem-sucedida envolve mudança nas 

atitudes e nos comportamentos dos empregados e na cultura, ou seja, nas normas, 

nos valores, nas atitudes e na mentalidade de toda a organização. Avanços 

contemporâneos na virtualidade organizacional têm alterado as relações de trabalho 

e a localização geográfica do funcionário, o que favorece o individualismo na 

execução de tarefas (Motta, 2000). De acordo com Motta, surge então um novo 

mundo organizacional caracterizado por intensa fragmentação cultural e cujas 

consequências ainda são desconhecidas. 
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Algumas tendências recentes que geralmente levam a mudanças significativas na 

cultura organizacional são a reengenharia, a adoção de formas horizontais de 

organização e a implementação de programas de gestão de qualidade. Esse tipo de 

mudança exige dos funcionários pensar novas maneiras de realizar o trabalho (Dafit, 

2003). 

 

O desenvolvimento organizacional é um método de mudança de cultura que se 

concentra nos aspectos humanos e sociais da organização, como uma maneira de 

melhorar a capacidade da organização em se adaptar e resolver problemas. Esse 

método é um processo de mudança fundamental no sistema humano e social da 

organização, inclusive na cultura organizacional (Dafit, 2003). É um método que 

enfatiza os valores de desenvolvimento humano, imparcialidade, franqueza, 

liberdade sem coerção e autonomia individual e que permite que os trabalhadores 

realizem suas atividades como acharem mais adequado, dentro de restrições 

organizacionais razoáveis (Dafiti, 2003). 

 

Para Robbins (2000), uma cultura leva muito tempo para se formar e, uma vez 

estabelecida, tende a tornar-se estável e permanente. Culturas fortes se mostram 

resistentes a mudanças porque os funcionários se tornam comprometidos com ela. 

A mudança cultural tende a acontecer quando existem, na íntegra ou em sua 

maioria, as seguintes condições: ocorrência de uma crise grave; rotatividade na 

liderança; organizações novas e pequenas e cultura fraca. E só se pode realizar 

uma mudança organizacional se os fatores situacionais forem favoráveis. O melhor 

ponto de partida é uma análise cultural, a comparação da cultura presente com a 

cultura desejada e uma avaliação de hiato para identificar quais elementos culturais 

precisam ser especificamente alterados (Robbins, 2000). Em seguida, o autor 

recomenda que a alta administração tem que deixar claro aos funcionários que a 

sobrevivência da organização estará realmente ameaçada se não houver mudança 

iminente. Se esses funcionários não perceberem a urgência da mudança, a apatia 

tende a derrotar todos os esforços dessa mudança.  

 

A nomeação de um novo diretor propende a enfatizar que mudanças poderão 

acontecer, uma nova visão e novos padrões de comportamento deverão ser 
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apresentados em postos-chave da administração por indivíduos comprometidos com 

essa visão (Robbins, 2000). 

 

Essa nova liderança em passos rápidos cria novas histórias, símbolos e rituais, para 

substituir aqueles que eram utilizados. Atrasos nessa transmissão permitirão que a 

cultura em vigor passe a ser associada à nova liderança, fechando, com isso, a 

janela da oportunidade para a mudança. 

 

2.5 Paradigma organizacional e estruturas complexas 

 

O caminho mais importante para a mudança, na linha de pensamento de Bennis 

(1995, p. 167), é a cultura ou o paradigma. Ele o define como “a constelação de 

valores e crenças compartilhados pelos membros de uma comunidade científica que 

determina a escolha, os problemas considerados significativos e as abordagens a 

serem adotadas para sua solução”. E que as pessoas que revolucionaram a ciência 

são aquelas que mudaram o paradigma. Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes 

(1999) destacam o reconhecimento de que a mudança organizacional é uma 

temática de difícil apreensão, tendo em vista a complexidade dos procedimentos 

metodológicos requeridos para sua investigação. 

 

Na primeira década deste século, as organizações eram pequenas e de estruturas 

simples, desde então, elas têm passado por processos de mudanças e inovações 

diante dos desafios apresentados pelo ambiente (Dafit, 2003). Esses desafios são 

identificados pelo autor como a competitividade, a diversidade, as preocupações 

éticas, os rápidos avanços na tecnologia e nas comunicações e, ainda, as 

exigências de respostas diferentes das pessoas e das organizações. Esse novo 

cenário de estruturas mais complexas, verticais e burocráticas leva os 

administradores a redesenhar suas empresas, promovendo a comunicação e a 

colaboração de tal modo que todos estejam engajados em detectar e solucionar 

problemas (Dafit, 2003).  

 

E para lidar com tudo isso, Dafiti (2003) alerta que as organizações precisam de um 

novo paradigma, um paradigma baseado não nas premissas mecânicas da era 

industrial, mas sim nos novos conceitos de um sistema biológico vivo. Machado-da-
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Silva, Fonseca e Fernandes (1999) realçam que o ambiente não deve ser 

considerado apenas sob a ótica da estrita racionalidade econômica: normas e regras 

compartilhadas na instituição são importantes à medida que definem o que se 

considera legítimo para a organização. 

 

O paradigma mecanicista das mudanças organizacionais puramente estruturais 

deve ser abandonado, incorporando-se novos valores ético-humanistas e 

dominando-se conceitos filosóficos, sociais e políticos (Wood, 2008). As 

organizações devem abandonar a atitude reativa para assumir postura mais proativa 

em relação às mudanças. A atitude de mudar pode ser tão promissora quanto 

ameaçadora, pois envolve o indivíduo e seu meio e não há outra opção a não ser 

adaptar-se a esses novos cenários substancialmente modificados e 

significativamente mais dinâmicos que os anteriores (Wood, 2008). 

 

Como Cameron e Green (2009) já asseveraram, muitas mudanças estratégicas 

resultam em mudanças estruturais e podem acontecer por diversas razões: a) 

condições de mercado ou competitividade que se dá com o corte ou enxugamento 

de pessoal; b) aprimoramento interno que se dá com o esforço organizado para a 

eficiência ou eficácia, para a descentralização ou centralização e também para o 

nivelamento da hierarquia; c) implementação de estratégia que acontece com a 

mudança de estratégia, fusão ou aquisição, lançamento de novo produto ou serviço, 

com mudança cultural e com o realinhamento de mercado interno; d) por decisão de 

liderança com a mudança de diretoria; e) mudança imprevista, não planejada, 

advinda de crise interna ou externa. Para esses autores, a reestruturação deve ter 

clara fundamentação e deve ser feita em conjunto com outras mudanças paralelas, 

como as mudanças de processo e cultural, Ainda, ela só deve acontecer como 

resultado de uma mudança estratégica. 

 

Hall (2004) considera que as estruturas organizacionais executam três funções 

básicas: a) têm por finalidade produzir resultados e atingir metas organizacionais, ou 

seja, serem eficazes; b) elas são criadas para minimizar ou regular a influência das 

variações individuais nas organizações; c) as estruturas são os cenários nos quais o 

poder é exercido, as decisões são tomadas e as atividades são realizadas. Ou seja, 

a estrutura é o espaço para as ações da organização. Conforme o autor, existem 
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diferenças estruturais entre unidades de trabalho, departamento e divisões, bem 

como existem diferentes estruturas de acordo como o nível na hierarquia. Essa 

variação intraorganizacional se verifica tanto entre as diversas unidades 

organizacionais como ao logo da hierarquia. “A reestruturação é um fenômeno 

onipresente nas organizações atuais e o processo em si pode ser profundamente 

decepcionante para aqueles que a iniciam e para aqueles que sofrem suas 

consequências” (Cameron & Green, 2009, p. 235). 

 

Em um processo de reestruturação, como prelecionam Cameron e Green (2009), 

sempre que alguma das conjunturas de mudança for problemática, requer uma 

reestruturação da organização com a principal preocupação de se assegurar que o 

movimento entre o estado anterior e o posterior seja tão suave e rápido quanto 

necessário. Comprovam, com suas principais experiências, que o processo de 

reestruturação não deve ficar preocupado exclusivamente em gerar organogramas e 

planos de projetos como facilitadores da mudança organizacional. Evidenciam que a 

política da situação e as necessidades psicológicas dos gerentes e do pessoal têm 

papel estratégico. Igualmente é importante que o processo de reestruturação esteja 

posicionado com uma estrutura que permita que a organização faça algo que ainda 

não foi feito. E ainda chamam a atenção que se algo for mudado em uma das partes 

do sistema organizacional, todo o sistema e as outras partes também serão 

afetados. Para se evitar consequências inesperadas, todos esses fatores têm que 

ser levados em consideração em um processo de reestruturação. As razões, a 

oportunidade e a fundamentação para a reestruturação devem ser estabelecidas 

com muita clareza, a visão deve ser comunicada de maneira bastante interessante e 

todo o processo de reestruturação deve ser bem planejado e bem implementado 

(Cameron & Green, 2009). 

 

Hall (2004) identifica a diferenciação horizontal, a diferenciação vertical ou 

hierárquica e a dispersão geográfica como os três elementos mais comuns da 

complexidade organizacional. A diferenciação horizontal refere-se aos modos como 

as tarefas desempenhadas pela organização são subdivididas e existem duas 

maneiras de se fazer essa subdivisão: a primeira consiste em atribuir a especialistas 

altamente treinados, profissionais do cenário da organização responsáveis pelas 

operações complexas, uma faixa abrangente de atividades para desempenhar; e a 
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segunda consiste no detalhamento das tarefas para que as pessoas não 

especializadas possam executá-las. A diferenciação vertical ou hierárquica é mais 

simples, são utilizados indicadores simples da verticalização hierárquica e a 

proliferação dos níveis de supervisão é medida pela enumeração dos números de 

cargos entre o principal executivo e os empregados que trabalham na produção 

(Hall, 2004).  

 

Esses indicadores diretos de diferenciação vertical, para Hall (2004), supõem que a 

autoridade seja distribuída de acordo com o nível na hierarquia. Quanto maior o 

nível, maior a autoridade. Já a dispersão geográfica pode ser uma forma de 

diferenciação horizontal ou vertical, isto é, as atividades e o pessoal podem estar 

dispersos geograficamente, de acordo com as funções horizontais ou verticais, por 

meio de separação dos centros de poder ou das tarefas. A dispersão geográfica 

torna-se um elemento separado no conceito de complexidade quando se percebe 

que uma organização pode executar as mesmas funções com a mesma divisão de 

trabalho e configuração hierárquica em diversas localidades (Hall, 2004). 

 

Segundo Barros e Jordão (1993), conceber uma estrutura eficaz consiste em 

adaptar sua capacidade de tratamento das informações às exigências combinadas 

dos fatores de complexidade. O autor identifica três fatores cuja combinação 

determina o grau de complexidade de uma organização: a) a incerteza que afeta as 

diferentes tarefas e atividades; b) a diversidade das tarefas e atividades; c) a 

interdependência entre as tarefas e as atividades. 

 

A complexidade de uma organização exerce efeitos importantes sobre o 

comportamento de seus membros, sobre as condições estruturais, sobre os 

processos no âmbito da organização e sobre as relações entre a organização e seu 

ambiente (Hall, 2004). Ela é um dos primeiros aspectos que se tornam perceptíveis 

a uma pessoa que passa a fazer parte de qualquer organização. Tornam-se 

evidentes a divisão do trabalho, os títulos dos cargos, a existência de diversas 

divisões e os níveis hierárquicos. Hall comenta que organizações complexas contêm 

muitas subpartes que exigem coordenação e controle e, quanto mais complexa uma 

organização, mais difícil é atingir a coordenação e o controle. As organizações 

complexas assim o são em mais aspectos do que apenas em sua estrutura. As 
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técnicas que são eficazes e eficientes em uma estrutura simples podem não o ser 

em uma estrutura mais complexa. Igualmente, no interior de uma organização 

complexa, departamentos diferentes lidam com diferentes graus de incertezas e são 

estruturados diferentemente (Hall, 2004, p. 59). 

 

As organizações complexas defrontam-se com o problema de integrar as diversas 

ocupações e ideias que surgem dos seus diferentes membros e esse conflito precisa 

ser administrado pela organização. A complexidade é uma característica estrutural 

básica, está vinculada ao destino da organização e aos destinos dos indivíduos que 

ali atuam (Hall, 2004). 

 

Já as mudanças complexas são aquelas que envolvem maior número de pessoas, 

níveis diferentes de atividades e de áreas de interesse, entre outros fatores que não 

podem ser premeditados, exigindo dos envolvidos soluções de problemas, que 

encontrem o caminho certo para se chegar ao desejado (Cameron & Green, 2009). 

É fundamental que se entenda o conceito de complexidade, isso trará aos agentes 

de mudança a vantagem de observar como os processos funcionam de maneira 

complexa e de permitir o não exagero no controle (Cameron & Green, 2009). 

Hosking & Fineman (1990 como citado em Wood & Caldas 2007, p. 27) abordam a 

questão de como a organização é criada e recriada, por meio de processos 

cognitivos que interligam e fazem interagir fatos e julgamentos de valores. Segundo 

Wood e Caldas (2007), dois conceitos são fundamentais, associados entre si, são a 

complexidade e a conectividade. A ideia de complexidade relaciona-se ao fato de as 

redes organizacionais possuírem imagens múltiplas e representações simultâneas, 

portanto, qualquer descrição reflete pontos de interesse específicos, sendo, desse 

modo, parcial. Isso ocorre não somente para um observador externo, mas também 

entre os atores organizacionais, que ordenam seus conceitos interativa e 

socialmente, criando e modificando ordens, coletivas e respectivas texturas 

organizacionais (Wood & Caldas, 2007). 

 

Já Dafit e Lewin (1993 como citado em Carvalho & Vieira, 2003) resumem as 

características das novas formas organizacionais em: hierarquia achatada, tomada 

decisão descentralizada, mais capacidade de tolerância à ambiguidade, fronteiras 

internas e externas permeáveis, empregados com mais liberdade de ação, 



 

 

88

capacidade de renovação, unidades auto-organizadas e mecanismos de 

coordenação autointegrado. Carvalho e Vieira (2003) advertem que as novas 

fronteiras organizacionais são permeáveis, fluidas, com estruturas sempre mutantes 

e processos sofrendo melhoria contínua. 

 

2.6 Estratégia organizacional e formação de estruturas 

 

Organizações envolvem relacionamentos sociais, isto é, indivíduos interagindo no 

âmbito da organização. Essa interação se faz por meio de uma associação formal, 

diferentemente de uma associação comunitária. E isso diferencia a organização de 

outras entidades sociais, tal como família (Hall, 2004). As organizações realizam um 

tipo específico e contínuo de atividades direcionadas a um propósito, transcendendo 

a vida de seus membros, ou seja, as organizações são criadas para fazer algo 

(Weber, 1999,). Hall (2004) relata que a estrutura organizacional pode ser 

considerada a combinação das partes organizacionais; e graças à sua natureza 

emergente não deve cegar-se para o fato de que as estruturas organizacionais 

apresentam forte tendência a serem conservadoras. Essas estruturas alteram-se 

continuamente à medida que são influenciadas por grupos sucessivos de seus 

membros e pelas mudanças ambientais. 

 

Sewell (1992, p. 4 como citado em Hall, 2004) ressalta a importância das interações 

humanas na formação de estruturas, uma vez que “as estruturas moldam a atuação 

das pessoas, mas é também a atuação das pessoas que constitui e reproduz a 

estrutura”. Essa definição enfatiza que a estrutura de uma organização não é fixa 

para sempre, ela molda e é moldada pelo que acontece em uma organização (Hall, 

2004). Um componente importante da estrutura organizacional é a centralização ou 

a distribuição do poder. Essas estruturas organizacionais executam três funções 

básicas: a) têm por finalidade produzir resultados organizacionais e atingir 

resultados, ou seja, ser eficaz; b) elas são criadas para minimizar ou regular a 

influência das variações individuais na organização; c) e, por fim, as estruturas 

organizacionais são cenários nos quais o poder é exercido, as decisões são 

tomadas e as atividades são realizadas.  
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Weber (1999) cita que a burocracia possui hierarquia de autoridade, autoridade 

limitada, divisão do trabalho, participantes tecnicamente competentes, métodos de 

trabalho, regras para os ocupantes dos cargos e remunerações distintas. Barros e 

Jordão (1993) descrevem que os problemas clássicos de estruturas estão ligados à 

diversidade das atividades postas em prática por uma organização aqui dividida pelo 

autor em três grandes tipos de estrutura: a estrutura funcional, a estrutura 

divisionada e a estrutura matricial. Chandler (1962) observou que o arranjo estrutural 

assumiu diversas formas em reposta às contínuas modificações impostas pelo 

ambiente sobre a definição da estratégia e concluiu que qualquer alteração na 

estratégia da organização conduz ao desencadeamento de uma mudança na 

estrutura formal. 

 

Na estrutura funcional, acompanhando o pensamento de Barros e Jordão (1993), a 

distribuição das responsabilidades é concebida de maneia a respeitar as 

competências específicas que o domínio do fluxo interno requer. Uma estrutura 

funcional permite atingir um nível de excelência técnica superior a qualquer outra 

forma de agrupamento, na condição de que o contexto e a tecnologia da empresa 

permaneçam suficientemente estáveis e que a organização interna respeite as 

regras simples de funcionamento. Eles complementam que em uma estrutura 

divisionalizada a distribuição das tarefas é baseada nos diferentes segmentos 

estratégicos que compõem a divisão. Cada divisão se organiza segundo um 

princípio de especialização funcional. Já a estrutura matricial, de certo modo uma 

combinação das duas outras estruturas, é fruto do cruzamento de cada uma das 

missões e do conjunto dos meios comuns aos quais recorre a repartição das 

responsabilidades, em que cada uma das funções estrutura-se da maneira mais 

eficaz para si própria (Barros & Jordão, 1993). 

 

As formas de estrutura organizacional evoluíram muito nos últimos anos, adquirindo 

a perspectiva de variação e flexibilidade. Usava-se a estrutura com o objetivo de 

direcionar o comportamento administrativo na crença de se eliminar incertezas com 

mais rigidez na distribuição de poder e autoridade (Motta, 2000). Pregava-se o 

direcionamento do comportamento humano no trabalho por meio de normas e 

controles internos, fundamentados na autoridade. Ao contrário da visão clássica, a 

nova perspectiva reduz a importância da distribuição de autoridade e de 
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responsabilidade na determinação do comportamento administrativo: vê o 

comportamento causado também pela interação pessoal e grupal, pelas percepções 

individuais e pela forma como as informações externas são processadas 

internamente (Motta, 2000).  

 

A dinâmica de uma estrutura matricial torna-se evidente quando se analisa uma 

universidade (Barros & Jordão, 1993). Esta se apoia essencialmente num potencial 

humano. É por meio da ação do corpo docente que realiza a sinergia entre a sua 

missão de investigação e a sua missão de ensino, sinergia que está na origem do 

próprio conceito de universidade (Barros & Jordão, 1993). Segundo A adoção de 

uma estrutura matricial é a única maneira de evitar a redução da capacidade da 

universidade de assumir a missão que lhe é confiada. A adoção, pelas 

universidades, de uma estrutura matricial permitirá mais adaptabilidade da 

universidade às diferenças de ritmo de evolução do ensino e da investigação. A 

pluridisciplinaridade científica poderá ser modificada sem ser afetada pelas 

exigências das estruturas de ensino (Barros & Jordão, 1993). 

 

Para Mintzberg (1995), o processo de elaboração da estratégia é claramente um 

assunto de cima para baixo, com grande ênfase no planejamento para a ação. 

Robbins (2000) postula que as mudanças ambientais conjugadas às inovações 

tecnológicas produziram mudanças revolucionárias no projeto das organizações. 

Dirigentes estão reestruturando suas organizações para torná-las mais flexíveis e 

sensíveis às condições mutáveis. Estão achatando hierarquias, descentralizando a 

tomada de decisões, diluindo limites estruturais e criando alianças estratégicas. 

Ainda segundo Robbins (2000), em razão dos ambientes terem se tornado mais 

caóticos, nenhum tópico na administração sofreu mais mudança nas últimas 

décadas do que a área de estrutura organizacional. Em tempos dinâmicos, as 

estruturas rígidas não conseguem responder rapidamente às mudanças. Estruturas 

burocráticas, rígidas poderiam constituir verdadeiros entraves em um ambiente 

dinâmico. Segundo as pesquisas, a partir de 1990 mais de 75% das grandes 

organizações tornaram suas estruturas mais flexíveis (Robbins, 2000). 

 

Novas formas organizacionais destacam práticas envolvendo a constituição de times 

ou equipes de trabalho, o achatamento nos níveis hierárquicos, a visão estratégica 
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de longo prazo, a constituição de indivíduos multifuncionais, o atendimento a 

mercados segmentados, a utilização de tecnologias flexíveis, entre outros aspectos 

(Carvalho & Vieira, 2003). A diferença entre grupos e equipes de trabalho é definida 

por Robbins (2005): o grupo de trabalho interage basicamente para compartilhar 

informações, tomar decisões e para se ajudarem no desempenho em suas áreas 

distintas de atuação; já uma equipe de trabalho gera sinergia positiva mediante o 

esforço coordenado, seus esforços individuais resultam em um nível de 

desempenho maior do que a soma dessas contribuições individuais. Essa é a 

explicação de por que tantas empresas têm estruturado seus processos de trabalho 

em equipes (Robbins, 2005).  

 

A principal característica da estrutura de equipe é que ela desmonta as barreiras 

departamentais e descentraliza o processo decisório no nível das equipes de 

trabalho. Esse tipo de estrutura requer que os funcionários sejam tanto generalistas 

quanto especialistas. A estrutura de equipe complementa o que seria uma 

burocracia típica, pois permite à organização obter a eficiência da padronização 

burocrática ao mesmo tempo em que consegue a flexibilidade proporcionada pelas 

equipes (Robbins, 2005). 

 

Os problemas organizacionais requerem uma abordagem mais analítica sobre 

questões fundamentais às quais os parâmetros de especialização, de coordenação 

e de formalização não respondem por si só (Barros & Jordão, 1993). A elaboração 

de um diagnóstico organizacional permeia cada um desses parâmetros. Assim, a 

estrutura de uma organização caracteriza-se pelo seu modo principal ou de seus 

vários modos de especialização. A coordenação, uma visão piramidal de estrutura 

ainda dos anos 50, deixou traços profundos até os nossos dias, em particular na 

indústria e nas empresas públicas, em que a hierarquia continua a ser o principal 

modo de coordenação (Barros & Jordão, 1993).  

 

As relações verticais superior-subordinado são completadas por mecanismos 

favorecendo as relações horizontais, como comissões, grupos de trabalho e 

projetos, fazendo apelo a coordenadores provisórios ou permanentes (Barros & 

Jordão, 1993). A formalização é procurar a prevalência da lei escrita sobre o 

costume e a jurisprudência, utilizando-se de manuais de organização que 
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descrevem com precisão as funções que a compõem, as ligações entre unidades e 

até mesmo as tarefas que cada um deve realizar e a delimitação exata de poder. 

Ainda segundo Barros e Jordão (1993), a formalização é um instrumento que fixa, 

necessariamente durante certo tempo, o quadro de funcionamento da organização e 

que apresenta duas espécies limitantes: as forças externas e as influências dos 

indivíduos que compõem a empresa. A eficácia de uma organização resulta menos 

da perfeição de sua formalização do que do modo como seus dirigentes interiorizam 

os objetivos gerias. 

 

Barros e Jordão (1993) salientam que a eficácia de uma estrutura depende da 

consideração de determinantes que irão identificar, no contexto de cada 

organização, os fatores próprios que devem intervir na concepção da sua estrutura, 

tais como sua dimensão, que induz a uma maior divisão do trabalho, e a adoção de 

processos, a sua tecnologia, o seu âmbito, entre outros. É evidente a correlação 

entre o crescimento da dimensão e a burocratização. Já a tecnologia é o conjunto do 

processo de transformação realizado pela organização, compreendendo o fluxo de 

base das operações internas, o conjunto do que ela compra para alimentar e o que 

ela entrega ao meio exterior. A experiência mostra que a tecnologia impõe certo 

modo de divisão do trabalho e certo modo de coordenação entre as unidades 

encarregadas das diferentes tarefas, definindo, portanto, formas diferentes de 

estrutura (Barros & Jordão, 1993). Vários autores mostraram que as organizações 

são sistemas abertos, em equilíbrio dinâmico com o seu cenário e a função da 

estrutura é selecionar e codificar os dados provenientes do exterior, a fim de 

transformá-los em informações que produzam impacto na estrutura da organização. 

 

2.7 Eficácia organizacional: congruência e configuração 

 

A intensidade da revolução tecnológica e administrativa já não deixa alternativa 

senão a de segui-la com a própria rapidez que a caracteriza, encurta-se o tempo 

para planejar, experimentar e agir. A mudança terá que ser perseguida e introduzida 

antes de se saber seu total sentido e sem a garantia de êxito. Ela aparece não só 

como inevitável, mas necessária à sobrevivência da organização. Não há um 

modelo único como precondição para a eficácia da mudança. O êxito depende 

menos da coerência de um modelo e mais da simultaneidade de perspectivas. 
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Portanto, como dito anteriormente, ser eficaz não é escravizar-se de um modelo, e 

sim construir baseado na crítica e na experiência das variações (Motta, 2000). 

 

Mintzberg (1995) informa que em estudos das relações entre estrutura e 

desempenho comparando as estruturas de empresas com o alto e com o baixo 

desempenho a tendência tem sido atribuir a eficácia para o ajustamento entre certos 

parâmetros para delinear alguns fatores situacionais, tais como: dimensões da 

organização, sistema técnico que ela utiliza e a natureza dinâmica do ambiente. O 

autor leva a duas distintas conclusões em relação à eficácia organizacional: a 

hipótese de congruência e a hipótese de configuração. Essas duas hipóteses 

necessariamente não se contradizem, as organizações podem selecionar não 

somente seus parâmetros delineadores, mas também certos aspectos situacionais. 

Assim, ela delineia seu próprio sistema técnico, decide se quer ou não crescer 

muito, se prefere tender para um ambiente estável e dinâmico e, desta forma, os 

fatores situacionais podem ser agrupados, ou seja, uma estruturação eficaz que 

exige congruência entre os parâmetros para o delineamento e os fatores 

contingências. 

 

A eficácia de uma organização é fortemente influenciada por sua estrutura. E para 

cada empresa, apenas um tipo de estrutura terá efeito positivo em sua capacidade 

de atingir metas (Wagner & Hollenbeck, 2006). Diferenças entre os vários tipos de 

estruturas se estendem de mecanicista até orgânica. As estruturas mecanicistas 

puras são como máquinas, permitem, na perspectiva da eficiência, aos 

trabalhadores completarem tarefas rotineiras e estritamente definidas. As estruturas 

mecanicistas são extremamente centralizadas e possuem muitos níveis hierárquicos. 

Também são caracterizadas por grande volume de formalização, padronização e 

especialização. Já as estruturas orgânicas puras são como os organismos vivos, são 

flexíveis e capazes de se adaptarem a condições externas variáveis. O contraste 

entre essas duas estruturas pode ser mais bem comparado na Tabela 7, como 

mostra o autor. 

 

 

 

 



 

 

94

Tabela 7 

Comparação entre estruturas mecanicistas e orgânicas 

Estruturas mecanicistas Estruturas orgânicas 
As tarefas são altamente especializadas. 
Geralmente não está claro para os membros 
como suas tarefas contribuem para a 
consecução dos objetivos organizacionais. 

As tarefas são amplas e interdependentes. A 
relação entre o desempenho da tarefa e a 
consecução dos objetivos organizacionais é 
enfatizada. 

As tarefas permanecem rigidamente definidas, 
a menos que formalmente alteradas pela 
cúpula da gerência. 

As tarefas são constantemente modificadas e 
redefinidas por meio do ajuste mútuo por 
parte dos detentores de tarefas.  

Papéis específicos (direitos, deveres, métodos 
técnicos) são definidos para cada membro. 

Papéis generalizados (aceitação da 
responsabilidade pela realização de tarefas 
globais) são definidos para cada membro. 

As relações de controle e autoridade são 
estruturadas numa hierarquia vertical. 

As relações de controle e autoridade são 
estruturadas em uma rede de conexões 
verticais e horizontais. 

A comunicação é basicamente vertical, entre 
superiores e subordinados. 

A comunicação é vertical e horizontal, 
dependendo de onde estejam as informações 
necessárias. 

A comunicação se dá principalmente na forma 
de instruções e decisões emitidas por 
superiores, feedback de desempenho e 
pedidos de decisões enviados pelos 
subordinados. 

A comunicação assume a forma de 
informação e conselho. 

Insistência na lealdade à organização e na 
obediência aos superiores. 

O compromisso com as metas 
organizacionais é muito mais valorizado do 
que a lealdade ou a obediência.  

Fonte: Wagner III, J. A., & Hollenbeck, J. R. (2006). Comportamento organizacional. (p. 335). São 
Paulo, Saraiva. 
 

Numa estrutura orgânica, as perspectivas de participação e a qualidade no desenho 

de cargo exercem influência no modo como as tarefas são desenvolvidas e 

executadas, permitindo aos funcionários mais controle sobre seu trabalho e 

proporcionando à organização mais adaptabilidade (Wagner & Hollenbeck, 2006). 

Devido à flexibilidade, as estruturas orgânicas carecem do foco necessário à 

execução eficiente de trabalho rotineiro. 

 

A maior força motriz da reestruturação das organizações rumo à forma orgânica é o 

aumento da incerteza ambiental (Robbins, 2005). Organizações mecanicistas 

geralmente estão despreparadas para respondem às rápidas mudanças ambientais. 

O modelo mecanicista geralmente é o sinônimo da burocracia, com extensa 

departamentalização, alta formalização e pouca participação do baixo escalão no 

processo decisório. E no outro extremo o autor descreve o modelo orgânico, um 

modelo achatado, que utiliza equipes multifuncionais e multi-hierárquicos, de baixa 
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formalização, que possui ampla rede de informações e que envolve grande 

participação no processo decisório. 

 

A organização matricial é a que leva mais longe a visão orgânica das estruturas. Ela 

afasta o princípio da unicidade da hierarquia sobre o qual assentam todas as outras 

formas de organização em benefício do ajustamento mútuo e da maximização das 

capacidades (Barros & Jordão, 1993). Sua eficácia depende da compreensão e da 

aceitação pelos indivíduos dessa regra do jogo. “Antes de se adotar completamente 

uma solução tão complexa como a estrutura matricial, é desejável procurar soluções 

graduais que respondam a um acréscimo do grau de interdependência entre as 

atividades desenvolvidas por uma organização” (Barros & Jordão, 1993, p. 234). 

 

2.8 Mudança organizacional na administração pública 

 

A análise da situação das escolas brasileiras deve considerar a adoção inicialmente 

das tradições e dos modelos das escolas européias (Teixeira, 1999). Inicialmente, as 

escolas brasileiras assemelham-se ao modelo europeu e em seguida deformam-se e 

reduzem-se às condições do ambiente. E com o desenvolvimento do Brasil, a 

educação e suas instituições sofrem a pressão e forças populares com o desejo de 

mais educação escolar, melhores e mais eficientes, impondo, assim, reformas das 

leis e do aparelhamento administrativo do ensino. 

 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de compreender as 

transformações no sistema de controle organizacional decorrentes das mudanças 

implementadas pela busca de formas organizacionais mais flexíveis e mais 

adaptáveis às mudanças percebidas no ambiente atual (Carvalho & Vieira, 2003). 

Segundo Mintzberg (1995), podem-se caracterizar os sistemas de controle nas 

organizações por meio de três mecanismos básicos: o ajustamento mútuo, a 

supervisão direta e a padronização. O ajustamento mútuo obtém a coordenação do 

trabalho pelo processo simples da comunicação informal. Já na supervisão direta a 

coordenação acontece por meio de uma pessoa, tendo a responsabilidade pelo 

trabalho dos outros, dando-lhes instruções e monitorando suas ações. Ou então o 

trabalho pode ser realizado sem o ajustamento mútuo e sem a supervisão direta, ou 

seja, ele pode ser padronizado. Os processos são padronizados quando as 
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execuções do trabalho são especificadas ou programadas para alcançar padrões 

predeterminados (Mintzberg, 1995).  

 

Mintzberg (1995) acrescente que nesse formato o controle é obtido na prancheta. 

Antes de o trabalho ser levado a efeito, os profissionais saberão antecipadamente o 

que se espera deles e procedem de acordo com o predeterminado sem se 

preocupar com a coordenação de suas tarefas e a de seus colegas. Eles sabem 

exatamente o que se espera deles. Mintzberg (1995) identifica três possibilidades de 

padronização: a) a padronização dos processos de trabalho, que se refere à 

especificação e à programação do conteúdo do trabalho; b) a padronização dos 

resultados, como as dimensões do produto, lucro e crescimento; c) a padronização 

das habilidades – nesta o controle é realizado por meio da especificação do tipo de 

treinamento exigido para o desempenho do trabalho. Mintzberg (1995) mais tarde 

identifica outra forma de padronização, conhecida como controle normativo, ou seja, 

aquela que é realizada sobre as normas. 

 

Para Brotti et al. (2000 como citado em Moritz et al., 2011), nas universidades a 

realidade das rápidas transformações não se aplica, já que se trata de instituições 

com diferentes objetivos, multidisciplinares, gestoras de recursos intelectuais, 

geradoras e disseminadoras de conhecimento. Os objetivos dessas instituições são 

extensos e complexos, por isso a dificuldade de geri-las. Paradoxalmente, as 

organizações acadêmicas são as que apresentam mais dificuldades em introduzir 

mudanças internas, incorporar tecnologias e redefinir seus processos.  

 

As empresas de serviço público são definidas por Barros e Jordão (1993) como 

organizações que apresentam rigorosa coordenação, forte formalização e de média 

especialização. O grau de burocratização de uma estrutura exprime o potencial de 

flexibilidade e a sua capacidade de adaptação e de mudança. Ao longo dos séculos, 

as organizações evoluíram em conformidade com a atualização das sociedades no 

tempo e espaço (Vieira & Vieira, 2004). Esses autores atestam que alguns setores 

tornaram-se mais dinâmicos no processo de inovação, com atualizações 

tecnológicas e dos métodos de estrutura e de gestão. Outros, porém, mais 

precisamente o caso das universidades federais, tornaram-se resistentes à 

mudança. 
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Às organizações universitárias sempre foi atribuído o papel central no 

desenvolvimento dos países por sua capacidade de produção e transmissão de 

conhecimento de caráter universal. A intervenção das universidades sobre o 

processo de desenvolvimento se dá em níveis genéricos e relativamente autônomos 

em relação às demais organizações, embora tenham como objetivos o ensino, a 

pesquisa e a extensão (Carvalho & Vieira, 2003). 

 

Wood (2008) aborda o contexto emergente e em mutação permanente da economia 

mundial em que se exige um novo paradigma para se repensar a relação das 

universidades e as empresas. O uso do conceito de aliança estratégia mostra-se 

viável para se repensar a reconstrução da relação universidade e empresa no Brasil. 

A análise da história recente dessas alianças no Brasil mostra como o período de 

distanciamento, marcado por polarização ideológica, foi superado em função do 

momento de ruptura e crise, no qual os setores tendem a se tornar objeto de desejo 

um do outro. As diferenças estruturais, culturais e de objetivos entre universidades e 

empresas exigem profundo processo de reflexão e aprendizado prático. Nesse 

sentido, é fundamental o papel do gerenciamento de projetos conjuntos (Wood, 

2008). 

 

Vieira e Carvalho (2003) informam que a sociedade brasileira é influenciada por 

modelos estrangeiros, com regras e leis que são expressões de força exterior e que 

impõem limites ou mudança de comportamentos. É mais fácil adotar por decreto ou 

por lei uma estrutura formal de organização do que institucionalizar o 

comportamento social correspondente. A administração pública brasileira inspira-se 

em modelos externos que são representativos do panorama internacional e busca a 

articulação com o mundo a partir de formas já consagradas em outros países. Tenta-

se, com isso, a inserção na tendência global de reforma do Estado, tentando, assim, 

mudar o comportamento arcaico e tradicional brasileiro para um comportamento 

mais moderno e característico da atualidade (Vieira & Carvalho, 2003).  

A adoção de um modelo ou lei estranho ao comportamento social pode levar à 

constituição de meras fachadas administrativas, enquanto o verdadeiro trabalho 

administrativo continua sendo função latente de instituições antigas. Há tendência a 

flexibilizar, simplificar e à agilidade funcional, uma clara ruptura com os modelos 
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complexos e burocráticos das instituições federais de ensino superior brasileira 

(Vieira & Vieira, 2004). A multiplicidade de órgãos e o aparato burocrático necessário 

à funcionalidade dos sistemas desenvolveram um comportamento contrário à 

mudança, figurando uma situação de perenidade institucional. Para esses autores, 

nas instituições o excesso de normalização; o excesso de burocratização; e o 

excesso de corporativismo entre as carreiras funcionais formam um conjunto de 

consequência lógica que leva à perda de impulso e ao engessamento de sua 

funcionalidade. 

 

A gestão contemporânea tornou-se prática da mudança tanto na área empresarial 

quanto no setor público. E na administração pública as pressões comunitárias por 

mais e melhores serviços provocam revisões nas funções do Estado e questionam-

se tanto as formas de ação quanto a própria legitimidade das instituições (Motta, 

2000). Atualmente, administrar uma empresa pública é gerenciar a mudança, é 

enfrentar alterações rápidas e complexas, é confrontar-se com ambiguidades, 

compreender a necessidade de novos produtos e serviços. É garantir um sentido de 

direção em meio ao caos e à vulnerabilidade. 

 

Souza Pires e Macêdo (2006), ao discutir conceitos e abordagens que contribuíram 

para a compreensão de aspectos e traços da cultura organizacional de organizações 

públicas no Brasil, estabelecem que o objetivo de seu estudo foi alcançado no 

sentido de que tornou possível caracterizar o desenho organizacional público, que 

normalmente possui formas complexas e níveis hierárquicos múltiplos. Essa 

estrutura demonstra paternalismo e gera alto controle de movimentação de pessoal. 

Outra característica marcante citada por eles é que são estruturas altamente 

estáveis, que resistem de forma generalizada a mudanças de procedimentos e 

implantação de novas tecnologias.  

 

Há uma inconfundível resistência à inovação, à reestruturação e à aceitação de 

novos paradigmas (Vieira & Vieira, 2004). Para que as universidades públicas 

assumam posição de vanguarda na geração do conhecimento e da informação, é 

indispensável que se tornem permissíveis à inovação, à transformação estrutural e à 

mudança de comportamento, que tanto desgastam o sistema universitário (Vieira & 

Vieira, 2004). 
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Só é possível o rompimento com a fragmentação estanque de departamentos, o 

rompimento com as estruturas burocráticas piramidais de serviços, o rompimento 

com as hierarquias verticais dos processos decisórios e o rompimento com os nichos 

de poder individualizados por meio da reestruturação ou da estruturação com os 

novos paradigmas de organização e gestão (Vieira & Vieira, 2004). 

 

As organizações precisam fazer interpretações e a interpretação é o processo de 

tradução dos eventos que a rodeiam, de desenvolvimento de modelos para a 

compreensão, de descoberta de significados e de montagem de esquemas 

conceituais por gestores estratégicos que, às vezes, não são tão simples nem tão 

compreendidos pelas organizações (Dafit & Weick, 2005). Finalmente, a discussão 

dos diferentes tipos, de programas e modelos de mudança que normalmente 

provocam a iniciativa de mudanças nas organizações analisadas pelos autores:  

 

a) Michel Beer (2009) e Beer & Nohia (2000) e o modelo de “Teoria E” e “Teoria 

O”, cuja abordagem é de cunho econômico e o objetivo baseia-se na melhoria 

do fluxo de caixa e de preços das ações;  

b) Motta (2000), com o modelo Focos da Mudança: teorias e modelos, em que 

argumenta que as teorias se justificam pela capacidade de explicar a realidade 

e pela aplicação prática na solução de problemas administrativos. Por sua vez, 

o pensamento teórico valoriza a compreensão da organização;  

c) Bennis (1976) e a Mudança Planejada, cujo método emprega a tecnologia 

social para resolver os problemas da sociedade, um modelo de mudança que 

pode ser visto como ponto nevrálgico de ligação entre a teoria e a prática, 

entre o conhecimento e a ação;  

d) Ghoshal e Tanure (2004) e o modelo da Mudança ou Transformação em que a 

transformação é definida como um ataque sistemático e simultâneo em muitas 

frentes que alteram o ritmo e o caráter básico da organização;  

e) Hall (2004), em seu modelo que define a origem do processo de mudança, 

podendo ser abordada sob a perspectiva de política interna com coalizões e 

facções que se alteram constantemente ou, ainda, podendo ser vista sob a 

perspectiva histórica ou desenvolvimentista;  
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f) Robbins (2000) e a administração da mudança, um desafio que está diante de 

todas as organizações e o modo como ela administra ou deixa de administrar, 

e a mudança distinguirá sua vitória ou sua derrota; 

g) e o modelo de Kotter (2013) no processo de mudança em oito etapas.  

 

Essas discussões ora apresentadas permitirão situar a metodologia de análise do 

fenômeno da mudança na estrutura organizacional da Faculdade de Letras da 

UFMG. Os conceitos e definições abordados inicialmente e a articulação dos autores 

sobre os processos de mudança são algumas das questões que darão suporte ao 

entendimento do fenômeno pesquisado. 

 

Os vários modelos de mudança organizacional propostos por alguns teóricos da 

administração, que se debruçaram sobre esse tema e sobre o fenômeno da 

mudança em ambientes organizacionais, vieram a compor a base teórica 

fundamental para compreender e discutir esse fenômeno que é a mudança 

organizacional no âmbito de uma instituição pública. O presente estudo de caso 

trouxe o suporte necessário para a compreensão desse fenômeno que ocorreu na 

FALE e para, ao final deste trabalho, sugeir um modelo, mesmo que incompleto, 

voltado para as instituições públicas de ensino superior. Instituições estas 

compreendidas como organizações complexas, por se tratar de instituições com 

diferentes objetivos, multidisciplinares, gestoras de recursos intelectuais, geradoras 

e disseminadoras de conhecimento (Moritz et al., 2011). 

 

Será apresentado, na seção seguinte, o percurso metodológico que guiou a 

realização da coleta e análise dos dados desta pesquisa em uma organização 

pública. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo refere-se às questões metodológicas do presente estudo: contendo o 

levantamento e análise dos dados e do desenvolvimento da pesquisa em si. 

 

Segundo Gil (1999), o objetivo fundamental da pesquisa é encontrar respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. E a ciência tem como 

objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos, e a verificabilidade é que torna 

o conhecimento científico distinto dos demais. Afirma o autor que a identificação das 

operações mentais e técnicas, ou seja, a determinação do método, é que possibilita 

a sua verificação. 

 

Collis e Hussey (2005) fazem distinção entre metodologia e métodos, duas palavras 

utilizadas alternadamente por alguns autores para causar impacto. Metodologia 

refere-se à maneira global de tratar o processo de pesquisa, desde a base teórica 

até a coleta e análise de dados. Já métodos dizem respeito apenas às várias 

maneiras de coletar e/ou de analisar os dados. Para Vergara (2000), método é um 

caminho, uma forma, uma lógica de pensamento que pode ser hipotético-dedutivo, 

fenomenológico e dialético, sendo esses basicamente os três grandes métodos de 

pesquisa. 

 

Na busca da compreensão e de respostas para a pergunta formulada, o presente 

estudo será distribuído em cinco seções: a caracterização da pesquisa; descrição da 

unidade de análise e de observação; procedimentos utilizados para o levantamento 

e coleta de dados; procedimentos que serão adotados para a análise dos dados; e, 

por fim, síntese da metodologia. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Com o propósito de encontrar respostas para o presente estudo, foi realizada 

pesquisa tipo descritiva, com abordagem qualitativa, cujo método foi o estudo de 

caso por meio de pesquisa documental e de campo. Utilizou-se o modelo proposto 

por Morse (1994 como citado em Collis & Husey, 2005), que se baseia nos quatro 

processos: a) compreender – aquisição de um entendimento completo do ambiente, 
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da cultura e do tópico de estudo antes de começar a pesquisa; b) sintetizar – reunir 

temas e conceitos diferentes da pesquisa e integrá-los ao propósito de fornecer uma 

explicação geral do que está acontecendo; c) teorizar – ou seja, o desenvolvimento 

e manipulação de esquemas, identificando os pontos de vistas e os valores nos 

dados, buscando fazer ligações com a teoria, comparando os conceitos e dados 

provenientes de outros ambientes, para formar por indução uma teoria a partir 

desses dados que, por fim, poderão ser tornados hipotéticos e “testados” com 

informantes que podem refutá-los ou verificá-los; d) recontextualizar – é o processo 

de generalização de modo que a teoria emergente do estudo possa ser aplicada a 

outros cenários. 

 

De acordo com Yin (2005, p. 23), “o estudo de caso é um estudo empírico que 

investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidências”. Ainda segundo o autor, o estudo de caso é 

apenas uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais. Quando 

o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos, inseridos em algum âmbito de vida real, o estudo de 

caso torna-se a estratégia preferida. Os estudos de casos explanatórios podem 

ainda se complementar com dois outros tipos: estudos “exploratórios” e “descritivos”. 

Para o autor, o estudo de caso contribui de forma inigualável para a compreensão 

que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. 

 

Ainda conforme Yin (2005), o poder diferenciador do estudo de caso é a sua 

capacidade de lidar com ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, 

entrevistas e observações. Trivinõs (2013) afirma que, entre os tipos de pesquisa 

qualitativa característicos, talvez o estudo de caso sejam um dos mais relevantes. 

Isso porque o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente. E é importante lembrar que no estudo de 

caso qualitativo a complexidade do estudo aumenta à medida que se aprofunda no 

assunto. A simplicidade dos primeiros passos do investigador pode induzi-lo a 

apreciações equivocadas sobre o valor científico de seu trabalho. 
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Segundo Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva vai além da pesquisa 

exploratória ao examinar um problema, pois avalia e descreve as características das 

questões pertinentes e tem por objetivo a descrição da prática existente em uma 

organização. Collis e Hussey (2005, p. 24) assim a classificam: “é a pesquisa que 

descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema ou questão”. 

 

De acordo com Gil (2009, p. 133), a análise qualitativa depende de muitos 
fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os 
instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a 
investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma 
sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização 
desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. A redução dos 
dados consiste em um processo de seleção, simplificação, abstração e 
transformação dos dados originais provenientes das observações de campo. 
A categorização consiste na organização dos dados de forma que o 
pesquisador consiga decidir e concluir a partir deles. A interpretação será a 
descrição dos dados, buscando acrescentar algo ao questionamento existente 
sobre o assunto (Yin, 2005, p. 110). 

 

Quanto à abordagem, será qualitativa, com a realização de entrevistas aplicadas de 

forma individual e com a realização de levantamento de dados documentais de 

forma a obter a história da organização no período a ser estudado. Collis e Hussey 

(2005, p. 26) definem a abordagem qualitativa “como um método mais objetivo e 

envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento de atividades 

sociais e humanas”. 

 

3.2 Unidade de análise e de observação  

 

“Uma unidade de análise é o tipo de caso ao qual as variáveis ou fenômenos 

estudados e o problema de pesquisa se referem, e sobre o qual se coletam e 

analisam dados” (Collis & Hussey, 2005, p. 73). Em função do objetivo proposto, 

optou-se pela realização de um estudo de caso realizado na FALE (autorização para 

a realização da pesquisa – Apêndice A). A unidade de observação foi constituída 

pelos docentes e um servidor técnico-administrativo lotado na Faculdade de Letras 

da UFMG, a saber: diretor e vice-diretor da FALE à época em que se deu o processo 

de mudança e os atuais; membros de comissões idealizadora e avaliadora do 

processo de mudança e, ainda, pessoas identificadas a partir da análise documental 
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e/ou citadas durante as entrevistas, em que sua participação no processo de 

mudança mereceu destaque ou gerou algum registro de transformação, dependendo 

do grau de seu envolvimento no processo de mudança. O total foi de 10 

respondentes e a Tabela 9 apresenta o perfil dos entrevistados. 

 

Critérios de seleção de entrevistados: 

 

a) Ter conhecimento sobre o processo de mudança; 

b) ocupar cargo estratégico à época ou no momento atual; 

c) ser coordenador de colegiado de graduação e pós-graduação, à época e na 

data atual; 

d) ser coordenador de recursos humanos, à época e na data atual; 

e) ser coordenador de pesquisa, à época e na data atual; 

f) ser servidor técnico-administrativo em educação integrante da Congregação 

da FALE, à época e na data atual. 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Segundo Gil (1999), a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais 

utilizadas no âmbito das ciências sociais. É uma forma de interação social, de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação.  

 

Para a coleta de dados do presente estudo, foram utilizadas fontes secundárias, 

dados documentais coletados. Parte destes documentos, após o consentimento da 

direção da FALE (atas de reuniões, resoluções, ofícios), foi requisitada à Secretaria 

Geral da FALE e os mesmos foram disponibilizados sem restrições. Para melhor 

compreender o histórico da Faculdade, foram realizadas pesquisas no seu site e no 

da SODS. Também foram solicitados à SODS cópias de atas, resoluções e 

regimentos que abordavam o tema referente à estrutura da FALE. Esses 

documentos requisitados à SODS são categorizados como de domínio público, 

dispensando, portanto, o pedido de autorização para requisitá-los. 
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Conforme afirma Yin (2005), as evidências de um estudo de caso podem vir de seis 

fontes distintas, entre elas de documentos e entrevistas. Gil (1999) refere que a 

entrevista estruturada possibilita o tratamento quantitativo dos dados, é rápida e de 

baixo custo para se aplicar e é desenvolvida a partir de uma relação fixa de 

perguntas para todos os entrevistados. 

 

Trivinõs (2013) ensina que a entrevista semiestruturada é um dos principais meios 

que tem o investigador para realizar a coletada de dados. Ao mesmo tempo em que 

ela valoriza a presença do investigador, ela oferece todas as perspectivas possíveis 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias para o 

enriquecimento da investigação. 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada [...] aquela que parte de 
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante [...] o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (Trivinõs, 2013, p 146). 

 

Dados referem-se a fatos ou a coisas conhecidas usadas como base para 
inferência ou consideração [...] alguns autores fazem uma distinção entre 
dados e informações, definem informações como conhecimento; dados que 
foram organizados de forma útil. [...] depende de como os dados são 
percebidos e para que serão usados (Collis & Hussey, 2005, p. 153).  

 

De acordo com Vergara (2000), na coleta de dados, deve-se deixar claro como se 

pretende obter os dados de que se precisa para responder ao problema de 

investigação, correlacionando os objetivos aos meios para alcançá-los, justificando-

os adequadamente de modo a obter mais informações sobre ele. É dar-lhe foco e 

direção ao tipo de instrumento de coleta mais adequado. 

 

Collis e Hussey (2005) prelecionam que entrevistas são associadas a metodologias 

positivistas e fenomenológicas. É um método de coleta de dados em que perguntas 

são feitas a participantes selecionados, com o objetivo de saber o que pensam e 

sentem. Elas facilitam a comparação de repostas e podem ser feitas pessoalmente, 
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por telefone ou por computador e ainda podem ser conduzidas individualmente ou 

em grupo. 

 

Em entrevistas semiestruturadas ou não estruturadas os assuntos discutidos, 

tópicos explorados e as perguntas mudam à medida que novos aspectos são 

revelados. É na forma da entrevista que se dá o processo de descoberta. Faz-se 

necessário que todas as entrevistas sejam conduzidas da mesma maneira e todas 

as perguntas sejam feitas da mesma maneira (Collis & Hussey, 2005). Para Yin 

(2005), uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso 

são as entrevistas. Ao longo do processo de entrevista, o pesquisador tem duas 

tarefas: primeiro, seguir sua própria linha de investigação, como reflexo do protocolo 

de seu estudo de caso; e segundo, fazer as questões reais de uma conversação de 

forma não tendenciosa que atenda às necessidades de sua linha de investigação. 

 

A entrevista também foi adotada como instrumento de coleta de dados. Perguntas 

foram feitas pessoalmente aos participantes selecionados, seguindo o roteiro de 

entrevista elaborado (Apêndice D), com o objetivo de saber o que pensam e sentem 

em relação à mudança ocorrida na FALE. As entrevistas foram agendas por 

telefone, em locais e horários escolhidos e definidos pelos entrevistados. Todas as 

entrevistas foram realizadas nos gabinetes dos professores e a da servidora ocorreu 

em uma sala de reuniões da FALE, local também agendado por ela. No ato da 

entrevista, cada respondente recebeu uma carta (Apêndice B) e o formulário de 

aceite e de autorização de utilização dos dados da entrevista (Apêndice C). As 

entrevistas foram gravadas e tiveram duração média de 65 minutos. 

 

3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para Yin (2005), a análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar 

em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências quantitativas e 

qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo. Cada estudo de caso 

deve se esforçar para ter uma estratégia analítica geral, estabelecendo prioridades 

do que deve ser analisado e por quê. Independentemente da escolha das 

estratégias técnicas, um desafio persistente é produzir análises de alta qualidade, 

que exigem dos pesquisadores que considerem todas as evidências, separando-as 
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de qualquer interpretação e demonstrem interesse adequado para explorar 

interpretações alternativas. 

 

Para fins deste trabalho, utilizou-se a análise de conteúdo. As categorias de análise 

foram identificadas a partir das respostas dos entrevistados, principal instrumento de 

coleta de dados, e dos dados documentais. 

 

Bardin (2008) assinala três etapas no processo de uso da análise de conteúdo: a) a 

pré-análise, que consiste na organização do material, na pergunta básica inicial, 

depois da concepção da hipótese sobre determinado apoio teórico e as técnicas a 

serem empregadas para a reunião das informações, permitindo, assim, determinar o 

campo em que o pesquisador deverá fixar sua atenção; b) a descrição analítica, 

etapa em que o material de documentos que constitui o campo de estudo é 

submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referencial teórico, 

tendo como base de estudo os procedimentos, a codificação, a classificação e a 

categorização; c) a fase de interpretação referencial apoiada nos materiais de 

informações colhidos nas fases anteriores alcança sua maior intensidade na 

reflexão, na intuição com embasamento nos materiais empíricos, estabelecendo 

relações e aprofundando as conexões das ideias. 

 

Após a coleta de todas as entrevistas, a análise qualitativa se deu mediante a 

redução dos dados, procedendo-se a recortes nas falas dos entrevistados sobre o 

tema abordado. A organização dos dados se deu tomando-se como referência os 

objetivos específicos da pesquisa. Posteriormente, foi feita a interpretação dos 

dados relatados na próxima seção.  

 

3.5 Síntese da metodologia 

 

Os objetivos específicos estão expressos na Tabela 8, na qual foram delineados de 

acordo com as principais vertentes apresentadas na literatura abordada no 

referencial teórico. Pode-se observar nessa tabela a apresentação, com base nas 

dimensões teóricas metodológicas e contextuais discutidas nas seções anteriores, 

da sustentação teórica para a análise do tema abordado, para o tipo de pesquisa a 

ser realizado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. Ao final do 
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estudo, pretende-se comparar o processo de mudança ocorrido na FALE da UFMG 

com os referenciais teóricos relatados, a fim de se verificar qual desses referenciais 

melhor representa o processo observado. 

 

Tabela 8 

Síntese da metodologia 

Objetivos específicos Autores 
Tipo de 

Pesquisa 

Fonte/Instrumento 
de coleta de 

dados 
• Identificar quais os 

fundamentos da 
estrutura 
departamental e da 
estrutura equivalente 

Collis e Hussey (2005), Gil 
(1999; 2009), Yin (2005), 
Trivinõs (2013), Marconi e 
Lakatos (1985), Vergara 
(2000), Wood (2008), Wood e 
Caldas (2007) 

Pesquisa 
documental 
e de campo 

Documento 
internos e 
entrevistas 

• Identificar os motivos 
que levaram à 
mudança de modelo 
organizacional e à 
extinção da estrutura 
departamental 

Araújo (1982), Barros e Jordão 
(1993), Cameron e Green 
(2009), Carvalho e Vieira 
(2003), Dafit (2003), Mintzberg 
(1995), Morgan (1996), Mota-
Santos (1990), Motta (2000), 
Robbins (2000), Vieira e 
Carvalho (2003), Wood (2008), 
Wood e Caldas (2007) 

Pesquisa 
documental 
e de campo 

Documentos e 
entrevista. 

• Verificar de que forma 
o processo de 
mudança foi planejado 
e implementado 

Bennis (1976), Dafit (2010), 
Drucker (1975), Ghoshal e 
Tanure (2004), Hall (2004), 
Kotter (2013), Kotter e Coohen 
(2013), Motta (2000), Robbins 
(2000), Wood (2008), Wood e 
Caldas (2007)  

Pesquisa 
de campo 

Documentos e 
entrevista 

• Identificar os aspectos 
facilitadores e 
dificultadores do novo 
modelo 

Kotter (2013), Kotter e Coohen 
(2013), Motta (2000), Robbins 
(2005), Wood (2008), Wood e 
Caldas (2007), Wagner III e 
Hollenbeck (2006) 

Pesquisa 
de campo 

Entrevista 

• Avaliar os impactos 
gerados com a 
mudança 

Kotter (2013), Kotter e Coohen 
(2013), Waterman (1989) 

Pequisa de 
campo 

Entrevista 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Assim, conforme apresentado na Figura 12, os temas abrangem a dimensão 

conceitual principal da mudança de modelo organizacional, de mudança nas 

estruturas das organizações, no processo de planejamento e implementação da 

mudança, e ainda, os aspectos facilitadores e dificultadores do processo de 

mudança organizacional. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada na FALE, 

iniciando-se com a descrição do modelo antigo de estrutura adotado pela unidade 

acadêmica até março de 2003 e posteriormente a descrição do novo modelo de 

estrutura organizacional adotado. Em seguida, apresentam-se a análise e a 

caracterização dos dados coletados na pesquisa e a percepção dos respondentes 

sobre o processo de mudança ocorrido e sobre sua nova estrutura organizacional. 

 

4.1 Apresentação da Faculdade de Letras da UFMG 

 

A UFMG, entidade criada pelo poder público com a finalidade de desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão, é uma instituição dotada de autonomia pela 

Constituição Federal e de responsabilidade social. Ela adota uma estrutura de cunho 

coletivo e de gestão coletiva, congregando disciplinas afins (Motta-Santos, 2001). A 

UFMG possui em sua estrutura 20 unidades acadêmicas, entre elas a FALE, a 

unidade de análise deste estudo. 

 

A Faculdade de Letras da UFMG foi fundada em 26 de novembro de 1968 por 

ocasião da Reforma Universitária Federal, em que foi aprovado o projeto da nova 

estrutura da UFMG pelo Decreto Lei 62.317 de 28/02/1968. 

 

O Decreto Lei 62.317/68, que tratou da Reestruturação da Universidade Federal de 

Minas Gerais, determinou o desmembramento da Faculdade de Filosofia em seis 

novas unidades, conforme dispõe seu artigo 6º: “Ficam criados no quadro único da 

Universidade Federal de Minas Gerais os seguintes cargos de provimento em 

comissão, de símbolo 5-C: diretor do Instituto de Ciências Exatas; diretor do Instituto 

de Geociências; diretor do Instituto de Ciências Biológicas; diretor da Faculdade de 

Letras; diretor da Escola de Belas Artes; diretor da Faculdade de Educação; diretor 

da Escola de Biblioteconomia; diretor da Escola de Enfermagem”. 

 

Em 26 de novembro de 1968, instalou-se solenemente a Congregação da Faculdade 

de Letras (FALE) e nessa mesma reunião foi eleita lista tríplice para a nomeação do 

diretor efetivo e nomeada a primeira diretora. 
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Quando de sua fundação, a FALE era estruturada em quatro departamentos: 

Departamento de Letras Vernáculas, Departamento de Letras Clássicas, 

Departamento de Letras Românicas e Departamento de Letras Germânicas. 

 

Desde o início de sua criação, o curso de Letras funcionou em diversos locais, como 

o Colégio Marconi, localizado no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte; a 

antiga Escola Normal Modelo, hoje Instituto de Educação de Minas Gerais, 

localizada no Bairro Funcionários; o Edifício Acaiaca, no Centro de Belo Horizonte; e 

o antigo prédio da FAFICH, na Rua Carangola, Bairro Santo Antônio. Somente em 

1983 a FALE passou a funcionar em sede própria, no Campus Pampulha. 

 

Em outubro de 1978, o Departamento de Letras Vernáculas foi desmembrado, 

criando-se o Departamento de Linguística e Teoria Literária. Em 1988, novas 

mudanças ocorreram, com o desmembramento do Departamento de Linguística e 

Teoria Literária em dois: Departamento de Linguística e Departamento de Semiótica 

e Teoria da Literatura. Em 1995, alterou-se o nome do Departamento de Letras 

Germânicas para Departamento de Letras Anglo-Germânicas, mantendo-se 

inalterada a sua constituição. 

 

Como se pode observar, essa unidade acadêmica já trazia consigo desde sua 

criação uma transformação constante de sua estrutura, mesmo que ainda de cunho 

departamental. A história mostra essas transformações desde a década de 30 do 

século XX, quando um grupo de intelectuais mineiros decidiu fundar uma instituição 

de ensino superior destinada a formar professores na capital mineira, criando um 

curso vinculado ao Colégio Marconi de Belo Horizonte, ensino particular. O estatuto 

administrativo da unidade que geriu as atividades do curso de Letras passou de 

Secção de Letras, na década de 1940, para Departamento de Letras, na década de 

1950 até 1968, para finalmente se tornar Faculdade de Letras, a partir de 1969. 

 

 

 

 

 



 

 

111

4.2 Pesquisa documental 

 

4.2.1 Antiga estrutura da FALE: breve histórico 

 

A UFMG, em reunião do seu órgão de deliberação superior, o Conselho 

Universitário, no dia 21 de novembro de 1985, aprovou seu Estatuto, em que 

regulamentou o funcionamento da Universidade até o dia 5 julho de 1999. Nessa 

data, entrou em vigor o seu novo Estatuto, também aprovado pelo Conselho 

Universitário após consulta a todos os seus segmentos, a fim de atender à nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, vigente desde dezembro de 1996. Esse novo 

Estatuto trouxe dois aspectos que merecem ser realçados e que o distinguem 

nitidamente de seus antecessores: a) a flexibilização do Estatuto, para dele retirar 

muitas das amarras institucionais ou operacionais que pudessem ser remetidas para 

normas infraestatutárias; b) a formulação de um texto capaz de garantir à 

Universidade melhores condições práticas para exercer sua autonomia, 

independentemente de uma possível legislação sobre autonomia universitária 

(Barreto, 1999). 

 

A respeito do tema organização institucional, o Estatuto da UFMG vigente no 

período de 1985 a 1999 assim estabelecia: “a estrutura, a competência, a integração 

e o funcionamento dos órgãos componentes da Universidade são estabelecidos 

neste estatuto, no Regimento Geral e nos Regimentos específicos”. Em seu art. 43, 

o Estatuto definia suas unidades universitárias e seus departamentos. O art. 45, que 

tratava especificamente dos departamentos, assim os definia: “O departamento é a 

menor fração da estrutura da Universidade para todos os efeitos de organização 

administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal”. O art. 46 estabelecia 

a administração das unidades da seguinte forma: “as unidades são administradas 

pela Congregação e pela sua diretoria”. 

 

A Congregação é o órgão de deliberação superior da unidade, competindo-lhe 

supervisionar a política de ensino, pesquisa e extensão (art. 47). Cabe à 

Congregação: “I...; IV – supervisionar as atividades dos Departamentos, 

compatibilizando os respectivos planos de trabalho, quando for o caso” (art. 48). 
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Cada departamento compreendia uma câmara e uma assembleia. Nos 

departamentos formados por docentes em número inferior a 15, a câmara e a 

assembleia constituíam um só órgão (art. 54). A Câmara Departamental, presidida 

pelo chefe do departamento, era constituída de: a) subchefe do departamento; b) 

quatro professores titulares, três adjuntos, dois assistentes e um auxiliar, eleitos por 

seus pares entre os professores do departamento, com mandato de dois anos, 

permitida a recondução; c) integrantes do corpo discente da unidade, nos termos do 

Estatuto e do Regimento da UFMG; d) integrantes do corpo técnico-administrativo, 

em exercício no departamento, eleitos por seus pares, na proporção de até 1/10 dos 

docentes, com mandato de dois, anos permitida a recondução. O art. 56 estabelecia 

as diversas atribuições da Câmara Departamental. 

 

A assembleia do departamento, presidida pelo respectivo chefe, tinha a seguinte 

composição: a) todos os docentes vinculados ao departamento e em exercício na 

Universidade; b) representação discente na forma do Estatuto e do Regimento Geral 

da UFMG; c) representantes dos servidores técnico-administrativos na proporção de 

1/10 dos docentes (art. 57). A Assembleia Departamental (art. 58) exercia funções 

consultivas em relação à câmara, além de eleger, por maioria absoluta, o chefe e o 

subchefe do departamento. 

 

A última composição da Congregação, órgão de deliberação superior da FALE, que 

antecedeu a mudança ocorrida em sua estrutura organizacional foi estabelecida em 

reunião do Conselho Universitário da UFMG, do dia 15 de dezembro de 1999, e, 

considerando suas atribuições estatutárias, considerando o artigo 13, XXI e demais 

dispositivos pertinentes do Estatuto da Universidade publicado no Diário Oficial da 

União (DOU) em 05/07/99, resolveu: 

 

Art. 1
o 
A Congregação da Faculdade de Letras será composta:  

I - pelo Diretor;  
II - pelo Vice-Diretor;  
III - pelos Chefes de Departamentos;  
IV - pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutorado) e por 1 (um) representante das Comissões 
Coordenadoras de Cursos de Especialização, sediados na Unidade 
Acadêmica;  
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V - por 4 (quatro) representantes dos Professores Titulares, eleitos por seus 
pares;  

VI - por 3 (três) representantes dos Professores Adjuntos, eleitos por seus 
pares;  

VII - por 2 (dois) representantes dos Professores Assistentes, eleitos por seus 
pares;  

VIII - por 1 (um) representante dos Professores Auxiliares, eleitos por seus 
pares;  

IX - por representantes do corpo técnico e administrativo na proporção de 
15% (quinze por cento) dos membros docentes;  

X - por representantes do corpo discente, na proporção de 1/5 (um quinto) 
dos membros docentes.  

§ 1
o 

- O número de representantes do corpo técnico e administrativo e do 
corpo discente será aproximado para o inteiro imediatamente superior, 
sempre que o cálculo resultar em número fracionário. 

§ 2
o 

- O mandato dos representantes docentes será de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução.  

Art. 2
o 

A presente Resolução entrará em vigor em 05 de janeiro do próximo 
ano. 

 

Conforme se verifica, o antigo Estatuto da UFMG, vigente até 1999, determinava de 

forma bastante rígida a estrutura administrativa a ser adotada por suas unidades. 

Por esse motivo, somente foi possível a realização de ampla mudança 

organizacional dentro da Faculdade de Letras após a aprovação do novo Estatuto da 

UFMG, em 05 de julho de 1999, que possibilitou que suas unidades acadêmicas 

optassem por organizações diferentes da estrutura departamental. 

 

4.2.2 O ponto de partida do processo de mudança na estrutura organizacional 

da FALE 

 

O processo de mudança organizacional se instituiu na FALE a partir das ações dos 

dirigentes daquela unidade acadêmica da UFMG. Tal processo foi desencadeado 

pelos desafios impostos e pela constatação de seus dirigentes da necessidade de 

melhor desempenho da instituição. As organizações costumam responder aos 

desafios impostos pelas novas tecnologias e às exigências de melhor desempenho, 

com variedade de iniciativas cujo objetivo é superar obstáculos (Beer, 2009). A 

resposta a esses desafios apresentados pela FALE se encaixam em uma mudança 

de estrutura, em uma proposta de redução de custo, em uma modificação dos 

processos ou até em um processo de mudança cultural. 
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A FALE, em reunião de sua Congregação do dia 2 de dezembro de 1999, 

denominada “reunião estendida da Congregação da Faculdade de Letras”, contou 

com a presença de seus membros e de mais 73 professores, 32 funcionários e 

alguns alunos da Faculdade de Letras, cujo item I da Pauta era: Deliberação – 

Reestruturação da Faculdade de Letras. Nessa reunião, a diretora da FALE, 

Professora Eliane Amarante de Mendonça Mendes, fez uma explanação sobre a 

situação da Faculdade àquela época, mostrando o número excessivo de 

representações e cargos administrativos assumidos pelos professores. E apresentou 

a proposta inicial de divisão da Faculdade em dois departamentos acadêmicos, 

mostrando a sua inviabilidade (Ata datada de 2/12/1999). 

 

A diretora informou, ainda, que havia sido estudada e formalizada a proposta de 

zero departamento, surgida na Assembleia Geral da Faculdade de Letras realizada 

no dia 17 de novembro de 1999. O Professor Jacyntho José Lins Brandão, nessa 

mesma reunião, fez uma explanação a respeito da proposta de zero departamento. 

Ainda nessa reunião, foram levantadas várias questões e as seguintes propostas 

foram votadas: a) divisão em dois departamentos; b) zero departamento. Segundo o 

registro em ata, a segunda proposta foi aprovada com 63 votos favoráveis, 11 

abstenções e um voto contrário (Ata datada de 2/12/1999). 

 

Em reunião da Congregação realizada no dia 31 de março de 2000 para iniciar os 

trabalhos de reestruturação aprovado em dezembro de 1999, foram constituídas 

cinco comissões: a) comissão para estudar a constituição da Congregação e das 

câmaras; b) comissão para estudar a constituição do Colegiado de Graduação, sua 

estrutura e competências; c) comissão para estudar a estrutura da Secretaria Única; 

d) comissão para estudar assuntos relativos ao Centro de Extensão (CENEX) e 

verbas; e) comissão para estudar a mudança no espaço físico (Ata datada de 

31/03/2000). 

 

No dia 1º de setembro de 2000, a diretora da FALE informou, em reunião da 

Congregação, que os trabalhos das comissões indicadas para analisar as diversas 

instâncias do processo de reestruturação da FALE foram concluídos. E que o 

Regimento, depois de aprovado pela Congregação da Unidade, deveria ser 
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submetido ao Conselho Universitário, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) e à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).  

Antes, porém, de se iniciar o debate sobre o regimento, a presidente da Comissão 

Relativa aos Assuntos de Extensão e Verba discordou do início das discussões e 

propôs que primeiramente fosse vista a distribuição dos recursos próprios, 

entendendo que essa questão seria de fundamental importância. A presidente da 

Comissão de Extensão defendeu a proposta de distribuição de recursos por ela 

elaborada, por considerar que o grupo que gera os recursos deve ter o direito a 

equipamentos melhores, possibilidade de aquisição de periódicos da área e 

participação em eventos, para que pudesse se tornar o melhor grupo de linguística 

aplicada no país. Em seguida, a Congregação discutiu o assunto e aprovou a 

proposta de discutir o Regimento, levar à assembleia geral da FALE para coleta de 

sugestões e, em seguida, retornar à Congregação para discussão dos pontos 

polêmicos. Após discussão do Regimento, item a item, a assembleia foi agendada 

para o dia 05 de setembro de 2000, às 14 horas (Ata datada de 1°/09/2000). 

 

Nova reunião da Congregação foi realizada em 15 de setembro de 2000 e a diretora 

da FALE apresentou a proposta de alterações do Regimento sugeridas pela 

assembleia na reunião realizada no dia 05 do mesmo mês. Após debate, algumas 

sugestões da assembleia foram incorporadas ao Regimento. O assunto dos 

recursos próprios na reestruturação foi discutido e aprovado um voto de louvor pelo 

trabalho desenvolvido pelo CENEX, com a sugestão de que esse trabalho fosse 

repensado para que continuasse mantendo o nível de excelência. Aprovou-se 

também o princípio de que a alocação de recursos próprios não seria feita via 

núcleos de pesquisa e que todos os projetos deveriam ser contemplados, devendo 

ser dada a devida atenção aos projetos geradores de recursos que tenham a 

interface pesquisa/extensão. Nessa mesma reunião, a Congregação indicou uma 

nova comissão composta de três outros docentes para analisar a alocação dos 

recursos próprios da FALE (Ata datada de 15/09/2000). 

 

Foi aprovada pela Congregação a criação do Núcleo de Estudos da Tradução, em 

reunião do dia 14 de dezembro de 2001, com a condição de que todos os núcleos 

criados até então se enquadrassem aos subsídios que porventura fossem aprovados 
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pela Comissão de Legislação do CEPE, que estava analisando o processo de 

reestruturação da FALE (Ata datada de 14/12/2001). 

 

A diretora da FALE, à época, em reunião do dia 11 de janeiro de 2002, comunicou 

que o processo de reestruturação estava em fase final para aprovação no Conselho 

Universitário. Nessa reunião iniciou-se o processo de eleições para diretor e vice-

diretor da unidade, cujos mandatos se encerrariam em 22 de maio de 2002 (Ata 

datada de 11/01/2002). 

 

Em reunião extraordinária no dia 18 de janeiro de 2002, a Congregação da FALE, no 

segundo item das deliberações, colocou novamente em pauta o Regimento da 

Faculdade de Letras para análise das sugestões de ordem técnica feitas pela 

Comissão de Legislação do Conselho Universitário e o texto do regimento foi 

aprovado pela Congregação com apenas uma abstenção. A nova versão do 

Regimento Geral da FALE, em que foram incorporadas todas as alterações 

sugeridas, foi encaminhada ao presidente da Comissão de Legislação do Conselho 

Universitário para análise por intermédio do Of. FALE/UFMG nº. 017/2002 de 25 de 

janeiro de 2002 (Ata datada de 18/01/2002). 

 

A presidente da Comissão de Estudo da Estrutura da Secretaria Única informou,  em 

reunião do dia 1º de março de 2002, que havia concluído os trabalhos e que a 

diretora estava aguardando a aprovação do Regimento da FALE pelo Conselho 

Universitário para implantação da nova estrutura (Ata datada de 1º./03/2002). 

 

A reestruturação da FALE voltou a ser assunto de pauta na reunião de 19 de abril de 

2002, com o comunicado feito pela diretora de que o assunto deveria entrar na pauta 

do Conselho Universitário no dia 26 de abril de 2002. A diretora informou, ainda, que 

o processo encontrava-se na fase final e manifestou preocupações com um 

problema interno: a questão financeira. Após a implantação da reestruturação, a 

verba alocada nos departamentos seria destinada ao caixa único da FALE e, diante 

dessa possibilidade, os departamentos estavam providenciando o gasto das verbas 

em regime de urgência. O assunto foi discutido e foi aprovada a proposta de que o 

saldo existente nos departamentos na época da implantação da reestruturação 
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ficaria disponível para garantir o planejamento daquele departamento (Ata datada de 

19/04/2002). 

 

Nova reunião da Congregação da FALE foi realizada no dia 21 de junho de 2002 e a 

diretora, Professora Eliane Amarante de Mendonça Mendes, informou que havia 

assinado o termo de posse como diretora da Faculdade de Letras no dia 25 de maio 

de 2002, juntamente com sua vice-diretora, Professora Veronica Benn-Ibler, para o 

período de gestão 2002-2006. Nessa mesma reunião, a diretora informou que o 

projeto de reestruturação da unidade havia sido apresentado à Câmara de 

Graduação da UFMG e recebido muitos elogios. Novamente, algumas alterações 

que haviam sido sugeridas pela Câmara de Graduação da UFMG foram discutidas e 

aprovadas pela Congregação. O projeto de reestruturação da FALE foi, então, 

encaminhado à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior da UFMG (SODS) já 

com a incorporação das sugestões da Câmara de Graduação, por meio do OF. 

FALE/UFMG nº. 124/2002 (Ata datada de 21/06/2002). 

 

Em 7 de novembro 2002, após a exposição da proposta pela presidente do 

Conselho Universitário, e após a exposição do relator da matéria pela Comissão de 

Legislação, que detalhou seu Parecer nº 14/2002, foi aprovado pelo Conselho 

Universitário da UFMG o Regimento da Faculdade de Letras (Resolução 12/2002 e 

seu Apêndice E), que aboliu a estrutura departamental no âmbito da unidade. Essa 

nova estrutura, inédita no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) brasileiras, foi concebida a partir da aprovação do novo Estatuto da UFMG, 

em vigor desde 5 de julho de 1999, que facultou às suas unidades acadêmicas a 

opção por organizações diferentes da estrutura departamental (Ata datada de 

07/11/2002). 

 

Em reunião da Congregação realizada no dia 14 de novembro de 2002, a diretora da 

FALE informou que o Regimento da unidade havia sido aprovado em 7 de novembro 

de 2002, estando, portanto, em vigor. Diante de tal constatação, foi convoca a 

primeira assembleia geral para o dia 19 de novembro, data em que foi oficializada a 

nova estrutura. Foi comunicada, ainda, a abertura das inscrições para o 

preenchimento dos diversos cargos previstos no novo Regimento e foram 
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constituídas comissões eleitorais encarregadas de coordenar as eleições de 

docentes e técnico-administrativos paras esses cargos (Ata datada de 14/11/2002). 

 

A diretora da FALE informou que estava aguardando a execução das reformas a 

serem feitas pelo Departamento de Projetos, Físico e Obras (DPFO), essenciais 

para a nova estrutura, para dar início à implantação do novo Regimento. Nessa 

mesma reunião, realizada no dia 13 de dezembro de 2002, foi apresentado pela 

direção e aprovado pela Congregação um estudo das atribuições dos novos setores 

da FALE, em caráter transitório, e as funções gratificadas (FGs) foram redistribuídas 

entre esses novos setores. A nova estrutura da Faculdade de Letras foi implantada 

em 14 de março de 2003 (Ata datada de 13/12/2002). 

 

A Congregação da FALE constituiu as quatro câmaras previstas no novo Regimento: 

Câmara de Ensino, Câmara de Pesquisa, Câmara de Extensão e Câmara de 

Recursos Humanos. Isso se deu na reunião do dia 25 de abril de 2003. Instituiu 

também a Comissão de orçamento e contas. Nessa reunião a diretora lembrou que 

as câmaras ali constituídas não possuíam poder deliberativo e que todas as 

matérias passíveis de aprovações deveriam ser submetidas à Congregação (Ata 

datada de 25/04/2003). 

 

Em 06 de fevereiro de 2004 foi aprovada pela Congregação a Resolução no 01/2004, 

que definiu as atribuições de cada uma dessas câmaras. 

 

Em reunião extraordinária do dia 15 de abril de 2004, o Conselho Universitário 

deliberou sobre proposta de alteração do Regimento da FALE. A nova proposta 

recebeu o parecer no 19/2003 da Comissão de Legislação, observando a Resolução 

no 12/2002, de 07 de novembro de 2002, relativa ao Regimento da Faculdade de 

Letras. Pelo Of. FALE n° 78/03 de 02/06/03, a Sra. Diretora da FALE encaminhou à 

Magnífica Reitora da UFMG solicitação de adequação do Regimento da unidade, 

alegando equívoco quanto à falta de definição do tempo de mandato do 

Coordenador da Câmara de Pesquisa e do Coordenador do Centro de Extensão. 

Com base nessas considerações, o art. 13, § 7°, que passou a ter a seguinte 

redação “Art. 13 - ... § 7° - O Coordenador de Pesquisa e o Coordenador do Centro 



 

 

119

de extensão serão eleitos pelos integrantes do Corpo Docente da FALE, para 

mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução” (Ata datada de 15/04/2004). 

 

Nessa mesma reunião, o Conselho Universitário, por meio da Resolução n° 03/2004, 

de 15 de abril de 2004, reeditou a Resolução n° 12/2002, de 07/11/2002, que 

aprovou a Regimento da Faculdade de Letras, alterando o § 7° do art. 13 e 

revogando as disposições em contrário, em especial a Resolução n° 12/2002, de 

07/11/2002 ” (Ata datada de 15/04/2004). 

 

Em 19 de outubro de 2007, a Congregação da FALE, sob a presidência do Professor 

Jacyntho José Lins Brandão, aprovou a Resolução n° 1/2007, que estabelece em 

seis artigos que o corpo docente da FALE organizar-se-ia nas seguintes áreas de 

atuação: a) Língua Portuguesa; b) Literatura Brasileira; c) Literaturas Estrangeiras 

de Língua Portuguesa; d) Edição; e) Filologia Românica; f) Língua e Literatura 

Alemã; g) Língua e Literatura Grega; h) Língua e Literatura Italiana; i) Língua e 

Literatura Latina; j) Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas; k) Língua Francesa e 

Literaturas de Expressão Francesa; l) Língua Inglesa; m) Literatura Comparada; n) 

Literaturas de Expressão Inglesa; o) Linguística; p) Linguística Aplicada ao Ensino 

de Línguas; q) Literatura dramática; r) Teoria da Literatura; s) Tradução ” (Ata datada 

de 19/10/2007). 

 

Determinou, ainda, que cada área de atuação contaria com um coordenador, 

escolhido por seus pares, que competiria ao coordenador de área convocar e 

presidir reuniões destinadas à discussão de temas propostos pela Congregação, 

pelos Colegiados de curso ou pelos professores da própria área e a distribuição do 

corpo docente pelas áreas de atuação na forma de anexo à Resolução. Determinou 

data limite para a primeira reunião de cada área para a escolha dos respectivos 

coordenadores, que deveria ser convocada pelo professor da área de nível mais 

elevado na carreira de magistério e que estivesse há mais tempo em atividade na 

FALE. Finalmente, estabeleceu o prazo limite para o envio à Congregação dos 

nomes dos coordenadores de áreas escolhidos por seus pares. 

 

A apresentação da FALE, o breve histórico sobre a sua antiga estrutura e a análise 

documental, essencial ponto de partida para a análise do processo de mudança na 
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estrutura organizacional dessa unidade acadêmica da UFMG, constituem elementos 

fundamentais à análise dos dados obtidos por meio de entrevistas e que serão 

apresentados na próxima seção. 

 

4.3 Resultados das entrevistas 

 

A Tabela 9 apresenta o perfil dos entrevistados: 

 

Tabela 9 

Perfil dos entrevistados 

Entrevistados Código Cargo Função 
Rui Rothe-Neves E1 Professor  Vice-Diretor - Gestão 2014-2018 e 

Membro da Comissão de Avaliação 
Graciela Inés Ravetti de 
Gómez 

E2 Professora Titular  Diretora - Gestão 2014-2018 

Jacyntho José Lins Brandão E3 Professor Titular Membro de Comissão Idealizadora 
e Diretor – Gestão 90 a 94 e 2006-
2010 

Marcus Vinícius de Freitas E4 Professor Titular Citado pelos entrevistados e 
Membro da Comissão de Avaliação 

Wander Emediato de Souza E5 Professor Associado Membro da Comissão de Avaliação 
Sandra Maria Gualberto 
Braga Bianchet 

E6 Professora Associada Vice-Diretora – Gestão 2010 a 2014 
e Coordenadora da Câmara de 
Extensão - 2002 a 2006 e 2006 a 
2010 

Vera Lúcia Menezes de 
Oliveira e Paiva 

E7 Professora Titular Membro Comissão implementação 

Eliana Amarante de 
Mendonça Mendes 

E8 Professora Titular Diretora – Gestões 1998 a 2002 e 
2002 a 2006 

Julio Cesar Jeha E9 Professor  Membro da Comissão idealizadora 
Alda Lopes Durães Ribeiro E10 Assistente em 

Administração 
Citada pelos entrevistados 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
 

Ao serem questionados sobre sua percepção em relação à antiga estrutura da 

FALE, foram registrados os seguintes relatos dos entrevistados: 

 

Primeiramente, alguns estrevistados sentiram a necessidade de posicionar o fato no 

tempo para então falar da mudança. Em 1999 foi aprovado pelo Conselho 

Universitário, órgão de deliberação superior, o novo regimento da UFMG. Por 

influência do então Reitor àquela época, o Regimento passou a vigorar com a 

possibilidade de alteração das estruturas das unidades acadêmicas. As unidades 

deveriam se manifestar quanto a interesse de mudança ou à manutenção da 

estrutura praticada até então. 
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Ao final do mesmo ano, professores e funcionários lotados na FALE reuniram-se em 

assembleia geral, convocada pela sua diretora E8, em que foram estudadas 

propostas de diminuição do número de departamentos e a divisão da unidade 

segundo o modelo adotado pela pós-graduação. Nesse modelo havia apenas duas 

grandes áreas: “Línguas e Linguística” e “Literaturas”. Porém, manifestações 

contrárias geraram um impasse à medida que algumas áreas deveriam atuar em 

ambos os departamentos. Tornou-se uma preocupação que esse modelo não 

poderia gerar uma cisão, dividindo a faculdade entre “estudos literários” e 

“linguística”. Foi então que surgiu uma nova proposta, a inexistência de 

departamentos na FALE. Essa proposta surgiu do questionamento de um professor 

(E9) e levou à constituição de uma comissão para estudar a viabilidade de 

implantação dessa mudança (E8, E9, E3). 

 

Agora, a grande ideia nasceu da assembléia, eu acho legal isso, não é uma 
coisa de gabinete, de laboratório... a gente na verdade não tinha modelo 
não... Na verdade, o papel da diretora foi essencial porque se o diretor não 
tiver pique para fazer isso, a mudança é muito grande (E3). 

 

Em relação à pergunta sobre a percepção dos entrevistados sobre a estrutura da 

FALE, os depoimentos foram reduzidos individualmente ou por semelhança de 

ideais. E foram enriquecidos com recortes de alguns depoimentos que chamaram 

mais a atenção. 

 

A estrutura atual da FALE reflete um modelo de funcionamento que se espelha na 

estrutura maior da Universidade, que é trabalhar em função de câmaras temáticas, 

como se fossem quatro grandes áreas dentro da FALE. Essas câmaras são órgãos 

não deliberativos, mas consultivos, e são compostas pelos próprios membros da 

Congregação. A atual estrutura trouxe muitos ganhos, embora, claro, alguns 

problemas residuais tenham ficado. Ela se tornou mais fluida, permitindo aos 

professores de diferentes áreas trabalharem juntos, podendo transitar de uma área 

para outra, formar vários núcleos e centros de estudos e pesquisa. Isso, 

antigamente, não seria possível (E7, E8, E2, E9). 

No ponto de vista de um dos entrevistados (E9), a ideia desse recorte não é mais 

apenas vertical, mas também horizontal, e isso só foi possível devido à nova 

estrutura. Para alguns entrevistados, a estrutura foi reconhecida como mais 
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econômica, na medida em que ela enxugou muito a administração, tanto a 

administração acadêmica quanto a administração propriamente dita. Isso desafogou 

parte considerável dos professores de atividades ligadas à administração. Segundo 

os entrevistados, a tendência, depois dessa mudança, foi o aumento das 

publicações de trabalhos, das participações em congressos e de orientações pelo 

seu corpo docente (E3). 

 

Em termos administrativos, a estrutura ficou mais ágil, há mais intercâmbio entre os 

docentes, pois antes estes eram lotados em outros departamentos. A avaliação 

geral foi de ganhos, pois na estrutura antiga havia um problema sério de falta de 

funcionários. Porém, ocorreu perda pedagógica ao desvincular os cursos dos 

departamentos (E6, E10). 

 

Apenas um dos entrevistados não avaliou positivamente a nova estrutura. Em sua 

percepção, a mudança em nada ajudou e suas motivações eram irrelevantes. 

Afirma, ainda, que talvez houvesse intenções obscuras, mascaradas por intenções 

claras que não eram ruins (E4). 

 

Ao serem abordados os motivos que levaram a FALE à decisão de mudar para a 

atual estrutura e extinguir de vez a estrutura departamental, novamente adotou-se o 

critério de redução dos depoimentos individualmente ou por semelhança de 

sentimentos e de ideias. Também foram dados destaques para os recortes de 

depoimentos que chamaram mais a atenção. 

 

Até outubro de 1968 a FALE era ligada à Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (FAFICH), estando inserida num contexto muito maior. Com a separação, 

a Faculdade organizou-se com quatro departamentos de acordo com as habilitações 

dos cursos. Ao final dos anos 80/90, dois desmembramentos levaram ao total de 

seis departamentos. Isso corrobora a percepção de um dos entrevistados, que 

afirma que o departamento não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. 

Sua percepção é de que um departamento muito grande ficaria inadministrável e, ao 

contrário, um muito pequeno teria sua gestão corporativa, sem possibilidades 

políticas e de desenvolvimento. 
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Essa percepção dos entrevistados em relação à antiga estrutura da FALE foi 

determinante para a tomada de decisão em direção à mudança. Outro ponto 

importante foi a constatação de que um de seus departamentos não conseguiam 

definir onde seriam necessárias a alocação de vagas de concurso para docente. 

Isso foi um dos indícios de que os departamentos haviam perdido sua função (E3). 

 

Nos departamentos o convívio era predominantemente bom, porém havia algumas 

animosidades internas e até entre departamentos. A composição das chefias muitas 

vezes era realizada por meio de sorteios, demonstrando problemas políticos no 

departamento. Alguns permaneciam fechados em horário de expediente, o que 

gerava desconforto nos departamentos vizinhos. As disciplinas eram divididas por 

grupos e os professores que se especializavam nas áreas não ministravam todas as 

aulas (E3, E9, E1, E8, E2). 

 

Segundo depoimento de um dos entrevistados, a mudança foi uma ação 

administrativa forte e havia restrições aos docentes estrangeiros. Estes eram 

impedidos de ocupar cargos de chefia, ficando apenas a opção dos cargos de 

subchefia do departamento. Complementou, ainda, que para alguns a eliminação 

dos departamentos foi um processo traumático, um golpe muito grande com a 

divisão do conhecimento e de prerrogativas. Já na visão de outros foi uma grande 

“jogada” da FALE, promovendo resultados mais integrativos (E2). 

 

Para o entrevistado (E5), a estrutura departamental não é uma estrutura 

necessariamente ruim ou ultrapassada que devesse ser superada como uma 

concepção extremamente rígida. Sua impressão subjetiva é que a estrutura 

departamental é muito engessada e muito mais burocrática administrativamente, 

sobretudo em unidades como a FALE ou outros cursos de ciências humanas. 

 

Já para o entrevistado E4 a estrutura tradicional inicialmente tinha o enquadramento 

funcional dentro da Universidade, em termos de política de atribuição de vaga, de 

concurso, de constituição de banca muito mais claro. Segundo ele, o modo de fazer 

política acadêmica em relação ao desenvolvimento das áreas da Faculdade de 

Letras seria muito mais efetivo no modelo anterior. E complementa que a 
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Universidade sabia atribuir vagas de docentes com mais clareza e isonomia para 

suas unidades acadêmicas. 

Outro ponto importante abordado foi a perda de identidade do corpo docente, com a 

extinção dos departamentos. Segundo E6, nos antigos departamentos havia nichos 

de muita identidade e estes se perderam. Para ela, as ações de seu departamento 

eram sempre pensando no curso e na instituição. Havia uma obrigatoriedade de 

todos os docentes darem horas de orientações em seus gabinetes, porém isso 

também se perdeu nessa nova estrutura. Ao mesmo tempo em que perdeu, a 

Faculdade também ganhou sua identidade quando se deu a oportunidade de fazer 

projetos com outros colegas. 

 

No ponto de vista dos recursos financeiros da FALE, existe uma prática de extensão 

muito forte com a oferta de cursos de línguas estrangeiras para a comunidade 

interna e externa à UFMG. Na época, os recursos da União eram escassos e era 

essa extensão que supria muitas das necessidades Faculdade. Existiam 

departamentos que concentravam os recursos, principalmente os de línguas 

estrangeiras, por causa dos cursos de Inglês, enquanto outros eram paupérrimos, 

não conseguiam fazer extensão. Eram os ricos e os pobres (E8). 

 

Em função de alguns departamentos possuírem mais recursos do que outros, a 

produção dos docentes nesses departamentos era facilitada com aporte financeiro 

para participarem de congressos, publicações e compra de equipamentos. 

Consequentemente, a produção acadêmica era maior e, na concorrência para 

alocações de vagas de docentes, o departamento que estava mais bem situado 

ganhava mais vagas. Era uma disputa desequilibrada e desigual (E8, E10). 

 

Trechos de alguns depoimentos são reproduzidos a seguir como realce e 

fortalecimento das impressões registradas pelos entrevistados que levaram a FALE 

à decisão de mudar para a atual estrutura e extinguir de vez a estrutura 

departamental: 

 

Isso foi motivado pela própria reitoria. Na época, César, o reitor, ele era uma 
pessoa de um pensamento muito avançado, e achava que estava na hora da 
universidade se rediscutir outras formas de organização, e propôs que a 
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universidade discutisse. A única que topou discutir foi a Faculdade de Letras 
(E6). 
O primeiro sentimento era que tinha departamento demais. Que a estrutura 
estava muito complicada, essa quantidade de cargo demais... A ideia de que 
o departamento é um recorte de conhecimento, que seria a primeira ideia, ele 
acaba sendo mais burocrático (E3). 
 
Começou a surgir já, dentro de alguns departamentos, a necessidade de 
pensar uma nova estrutura. Ao mesmo tempo, essa dinâmica toda foi 
potencializada pela Resolução de 97, da PROGRAD, de flexibilização 
curricular. Então, no momento que a gente começou a pensar um curso 
diferente, [...] vamos reestruturar o currículo, mas cadê a disciplina do meu 
departamento? Ninguém pensa na formação do aluno em primeiro lugar, a 
gente pensa primeiro cadê a disciplina que eu... como a gente pensava, “a 
gente” quer dizer eles, pensavam uma estrutura curricular muito livre, que 
aliás continua sendo até hoje, é, começou a ter essa dificuldade de 
implementar um currículo novo pensando sempre em departamentos antigos, 
cada um querendo defender seu pedaço (E1). 
 
Foi uma discussão muito dura e pesada à época, porque um dos motivos: 
questão burocrática. Um dos argumentos principais que foram apresentados 
era esse: a mudança vai trazer benefícios no curso dos processos, na 
organização da faculdade, que tem um número grande de departamentos, 
com tamanhos diferentes (E7). 
 
Havia muitas questões ali, como por exemplo, de impacto financeiro também; 
porque você tinha pequenos grupos que tinha uma captação de recursos 
muito grande... Então, o financeiro teve um peso grande. Teve o impacto, o 
argumento da simplificação burocrática, mas também esse argumento do 
impacto financeiro (E7). 
 
Eu não sei se eu vou saber te falar exatamente o que é que é não. Uma briga 
era quanto a verba eu sei que existia esse conflito. [...] Tinha sempre uma 
confusão assim, cada departamento tinha seu pensamento próprio, como se 
não fosse uma faculdade. Eu acho que era mais ou menos assim, tinha muita 
rivalidade entre os departamentos (E10). 
 
Eu acho que a flexibilização, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade são 
várias coisas diferentes, mas todas essas têm a ver com a tradição das 
disciplinas e, fechar os departamentos, teve a ver com isso... Para mim, a 
parte conceitual forte foi essa. Se a parte de, nós já falamos, dinheiro, recurso 
e tudo isso, tinha um peso nesse momento de discussão, essa era uma 
consequência da própria divisão férrea de disciplinas (E2). 
 
Pelas discussões que eu acompanhei, que a estrutura departamental na 
Faculdade de Letras, ela já não atendia ao conjunto de coisas que a 
faculdade fazia... se via a estrutura departamental mais como uma espécie de 
obstáculo a toda uma riqueza de coisas que se fazia em determinadas 
direções (E5). 
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A extinção dos departamentos, eu acho que foi uma questão de buscar uma 
inovação que fosse mais adequada para esse formato de funcionamento da 
faculdade porque pela avaliação dos professores, da comunidade, chegou-se 
à conclusão que esse modelo estava emperrando muita coisa na faculdade. A 
ideia foi tentar colocar todo mundo no mesmo patamar, no mesmo tipo de 
engrenagem (E7). 
 
Como é que se chegou nesse novo modelo? As reuniões, as assembleias, 
foram feitas, havia um modelo inicial que as pessoas debateram e tal, e 
chegaram nessa ideia. Propuseram o regimento. Não havia teoria [...] Não há 
um modelo teórico. Não há um modelo teórico, ou seja, não há uma coisa que 
diga assim, nem um modelo teórico nem um modelo prático, ou seja... Não há 
um modelo prático a ser emulado e um modelo teórico que o justifique [...] É 
um desenho da cabeça de algumas pessoas, que botaram no papel e com 
força política colocaram isso para funcionar. [...] Chegou porque onde não 
tinha consenso de um desenho, faça sem desenho nenhum. Fez sem 
desenho nenhum [...] Então na verdade há uma disputa política por espaços 
que aconteceu aqui (E4). 
 
Os problemas da época que eu acho, os problemas da distribuição dos 
recursos, o problema de funcionários que já estava ficando muito sério, o 
problema da alocação de vagas docentes que acabavam sendo destinadas 
para departamentos não que precisasse, mas que eram muito produtivos, [...] 
acho que isso era um grande, era o problema. O excesso de reuniões e de 
atividades também (E8). 
 
A certa altura, nós sentimos necessidade de reestruturar a faculdade [...] E 
nós estávamos numa assembleia, para resolver e chegamos a esse impasse 
[...] Me deu um estalo, eu falei, e se nós acabássemos com tudo, 
deixássemos só diretoria, podemos acabar com departamento zero? [...] Isso 
foi resolvido ali, num estalo, na assembleia. [...] Quando acabou a assembleia 
eu tinha vendido a ideia. O pessoal tinha concordado que realmente ia ser 
mais interessante. Nós vimos essa necessidade de que a estrutura não 
estava funcionando bem, a proposta que nós tínhamos chegado não resolvia, 
não atendia a tudo, e na hora lá nós chegamos a essa possibilidade de 
departamento zero (E9). 

 

Constatada a necessidade de mudança, uma estratégia intuitiva, o planejamento foi 

se desenhando ao longo dos acontecimentos e das ações tanto da direção da FALE 

quanto da comissão idealizadora. Buscou-se o comprometimento da comunidade 

por meio de debates em assembleias e em reunião expandida da Congregação. 

Esses dados foram identificados nos conteúdos das reduções dos depoimentos que 

se seguem. 

A seguir, trechos do depoimento da entrevistada E8 e, então, da diretora da FALE, 

que deixa claro o planejamento, o modo de conduzir e de estabelecer estratégias e 

mudanças: 
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Então eu fiz uma assembleia geral, convoquei todos os professores, teve 
bastante pessoas que compareceram, professores e funcionários também. E 
aí começamos a pensar a estrutura, nessa reunião, se a gente gostaria de [...] 
de diminuir o número de departamentos, várias possibilidades foram 
aventadas. [...] Aí tudo o que a gente pensava tinha muitos contras e tal, até 
que um professor virou e falou assim, ah, mas para que departamento? [...] 
Mas vamos pensar como ficaria sem departamento. [...] foi votado então uma 
comissão para estudar a viabilidade de uma mudança desse tipo (E8). 
 
Pensando nos detalhes, até que chegamos a um modelo, e esse modelo 
então foi aprovado em assembleia, com pouquíssimos votos contrários. E 
aquilo então foi encaminhado então para a Reitoria e ali ficou dois anos. 
Primeiro eu tive que ir lá defender o modelo no CEPE, no Conselho 
Universitário, na Câmara de Graduação. Aí depois é que tivemos a aprovação 
de todas essas instâncias da Reitoria (E8). 

 

E o último passo do processo de mudança, a implementação, foi estimulado diante 

da possibilidade concreta de mudar, atrelada ao comprometimento da comunidade, 

em especial de alguns docentes, o processo de transformação foi sendo construído. 

Esse aspecto pode ser ressaltado pelas afirmativas de alguns entrevistados em 

relação à visão muito positiva da estrutura como ela ficou. É importante ressaltar que 

também foi implantado na graduação o currículo flexibilizado, o que influenciou na 

concepção da estrutura. Ambas as coisas caminharam juntas, mudança 

administrativa e flexibilização curricular da graduação. No primeiro momento da 

flexibilização ocorreram problemas que só se resolveram com a nova estrutura. A 

dependência da oferta de disciplinas pelos departamentos estava gerando 

complicações para o currículo flexibilizado (E3). 

 

Após chegar àquela conclusão de extinção dos departamentos, a direção e a 

comissão idealizadora voltaram a pensar como fazer funcionar a Faculdade e qual 

seria a estrutura que permitiria um currículo flexibilizado. Intuitivamente, chegaram a 

um novo modelo, que foi submetido à comunidade. A proposta nasceu da discussão 

coletiva e foi discutida intensamente uma série de questões. Após aprovação em 

assembleia, foi constituída uma comissão para redigir o documento que está vigente 

até os dias atuais. Segundo os depoentes, “foi colocado no papel o que foi discutido 

(E9)”. O movimento foi liderado pelos professores, seguido do acompanhamento dos 

técnico-administrativos no processo de planejamento (E3, E9, E1, E2, E6, E10). 
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Segundo o entrevistado E3, logo que começou a estrutura nova, assumiu a 

coordenação do colegiado de graduação com o intuito de fazer acontecer um projeto 

considerava “muito legal”. O projeto tinha a visão de que o aluno é da Universidade, 

porque a flexibilização esbarrou em coisas práticas, tornando-se caótica. 

 

Para a maioria dos depoentes, a mudança foi bem planejada, inclusive porque 

ocorreram dois movimentos simultâneos, a flexibilização curricular e a mudança 

administrativa, culminando na construção de um regimento novo. O planejamento 

estabeleceu quais seriam os órgãos de decisão, o que gerou as Câmaras de 

Recursos Humanos, de Pesquisa, de Extensão e de Ensino, instâncias que foram 

planejadas para gerenciar esse novo funcionamento. Além das câmaras, 

permaneceram os Colegiados de Graduação e os dois de pós-graduação. Esses 

órgãos, juntamente com a Congregação, constituíram o conjunto dos espaços de 

decisão da FALE (E5, E7, E5). 

 

Na percepção dos entrevistados, em 2003 a então diretora E8 intuitivamente 

candidatou-se à reeleição para um novo mandato de mais quatro anos. Seu 

mandato extinguir-se-ia no auge da implementação da mudança e, de acordo com 

sua própria avaliação, seria interessante dar continuidade ao processo que havia 

começado. Sua conduta, avaliada como necessária, obteve o apoio da maioria. 

 

Durante a implementação foram criadas comissões para estruturação do Colegiado, 

estabelecendo professores participantes e composição da Congregação. O 

detalhamento e problemas mais práticos foram decididos pelas comissões e 

aprovados em assembleia. Para de fato acontecer a implementação, a diretoria 

chamou toda a responsabilidade para si (E8). 

 

Três dos lugares mais sensíveis às mudanças forneceram apoio maciço à diretora 

(E8). Conforme o entrevistado E3, diretoria, Colegiado de Graduação e Câmara de 

Recursos Humanos “trabalharam feito escravos”. No primeiro dia de funcionamento 

da nova estrutura a diretoria e as comissões de assessoramento trabalharam 

intensamente, lidando principalmente com a quebra de hábitos e com os 

sentimentos de perdas manifestados por alguns membros da comunidade. 
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A diretora teve que criar sistemas no computador para atender às demandas 

imediatas da comunidade, além de realizar a reforma física do quarto andar, onde 

eram as secretarias e os departamentos. Nesses locais foram implantados os 

gabinetes e a sala dos professores. Na sala dos professores, onde aparecia grande 

parte das complicações geradas pela mudança, foi alocado um servidor técnico-

administrativo altamente preparado. diretoria, Recursos Humanos e Colegiado de 

Graduação trabalharam ininterruptamente durante seis meses para gerenciar os 

problemas (E3). 

 

[...] essa mudança foi implementada dessa maneira coletiva. [...] da parte dos 
professores, foi muito tranquilo, foi uma mudança muito abrupta, muito forte 
[...] para Românicas foi bem tranquilo. Outros departamentos sofreram mais. 
Por exemplo, o departamento de inglês, anglo-germânicas [...] até porque não 
tem nenhuma mudança humana que não venha acompanhada de uma 
mudança de espaço. Espaço é fundamental. [...] eu sempre gosto que as 
coisas mudem [...] porque o movimento de resistência ao câmbio, à mudança, 
sempre é maior que o desejo de mudança das pessoas. [...] Então nessa 
hora, uma mudança, de início grande, foi feita, dentro das possibilidades, 
você não pode jogar o prédio abaixo. Então, as salas de aulas não, mas toda 
estrutura mudou. Então, os departamentos não existem mais. Os setores 
passaram a ter outra... uma força maior. [...] (E2). 

 

Todas essas mudanças acabaram esbarrando na questão financeira. Ocorreu um 

impasse entre os professores oriundos dos departamentos que possuíam muitos 

recursos e os professores oriundos dos departamentos que não faziam extensão. 

Essa questão foi, então, levada à assembleia, que discutiu o tema da reforma pela 

última vez. Pessoas influentes do departamento com alta capacidade de captação 

de recursos manifestaram-se incisivamente favoráveis à distribuição dos recursos 

arrecadados pelo CENEX,o que acabou por constituir a proposta encaminhada à 

Congregação. E3 relata que não houve contra-argumentações para essa proposta. 

Em discussão, a Congregação aprovou, então, a proposta da Comissão e os 

recursos foram destinados para as Câmaras de Pesquisa, Ensino, Extensão e 

Recursos Humanos. Nessa mesma reunião foi assegurado que todos os docentes 

teriam seus direitos de aportes financeiros, apoio que alguns docentes da FALE 

recebiam de determinado departamento e que estavam abertos para todos. Foi uma 

grande mudança superar essa última dificuldade (E3). 
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Essa decisão de investir os recursos arrecadados pelo CENEX para todos os 

docentes da FALE gerou algumas tentativas de negociações, frustrações e mágoas 

para alguns membros do maior departamento, até então, detentor destes. Para a 

entrevistada E6, a perda dos docentes desse departamento era muito grande e 

propôs que parte desse recurso fosse destinada para uma determinada área e o 

restante investido para os demais. Quando essa proposta não foi aceita, houve um 

impasse na Congregação. Para ela (E6), isso a desagradou muito, levando-a a 

decidir afastar-se da equipe de implementação, da qual fazia parte. A partir de então 

ela e seus pares se recusaram a participar das atividades do CENEX, que anos 

depois foram retornando às atividades: “Mas no final acho que essas coisas, quando 

você tem uma ruptura, uma mudança rápida, faz parte, depois acomoda” (E6). 

 

Os entrevistados foram perguntados sobre os resultados obtidos com esse novo 

modelo. Foi-lhes solicitado que pontuassem os aspectos positivos e os negativos 

desse novo modelo. A Tabela 10 traz uma síntese da visão individual de cada 

entrevistado quando questionados sobre os aspectos positivos e negativos em 

relação à estrutura da FALE, tanto da estrutura atual quanto da antiga. 
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Tabela 10 

Síntese da visão individual dos entrevistados quanto aos aspectos positivos e negativos em relação à estrutura da FALE, tanto da 

estrutura atual quanto da antiga - continua 

ENTREVISTADOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

E1 

• Viabilizar melhor um currículo aberto; 
• a estrutura ficou ágil, muito favorável ao sistema de matrícula; 
• possibilita um percurso formativo que atenda melhor às 

necessidades dos alunos; 
• docente recém-contratado que se engaja num núcleo 

organizado consegue rapidamente desenvolver suas 
atividades. 

• As desvantagens são menos relacionadas ao modo como a FALE se 
organiza e mais como os outros se organizam fora, dentro da UFMG, 
porque nós somos o único diferente; 

• a necessidade de, a cada mudança de gestão na UFMG, a FALE ter 
que trabalhar as suas especificidades; 

• ausência de um fórum onde os professores possam debater, 
conversa relativa ao curso, à carreira. 

E2 

• Crescimento na área de pesquisa e de seus pesquisadores; 
• o crescimento do número de alunos; 
• a facilidade que a FALE teve para realizar o projeto REUNI; 
• possibilidade de flexibilizar, horizontalizar, estabelecer 

relações mais reais entre a divisão conceitual da estrutura; 
• conseguir ter o trânsito de pessoas, ideias, muito facilitado; 
• facilitação das tomadas de decisões de forma impessoal. 

• A falta de avaliação constante, que teria permitido mudança de rumo 
mais frequente; 

• foi um erro de não ter avaliado depois o funcionamento dos núcleos, 
não ter formalizado as áreas, não ter verificado o que são as áreas e 
como elas se organizam; 

• meu medo é que esse movimento de organizar as áreas termine 
num tipo de departamento. 

E3 

• Essa estrutura mais enxuta; 
• a importância que se deu aos colegiados; 
• a questão do recurso financeiro; 
• a importância da Congregação; 
• o novo ambiente onde aparecem as lideranças; 
•  o impressionante crescimento da produção em termos de 

artigos e participação em eventos; 
• a taxa de bancada instituída e que pode ser usado com 

pesquisa, participação em eventos por todos os professores; 
• a taxa de bancada, instituída para os funcionários, fomentando 

a possibilidade de investir na formação. 

• Congregação e os colegiados ficaram vulneráveis ao possibilitar 
composições com docentes em estágio probatório; 

• perdeu o papel da figura experiente que vai te segurar, aquele que 
vai fazer você errar menos; 

• enxugou e desobrigou a participação de docente mais experientes 
nos órgãos colegiados; 

• Ausência de estrutura mais básica para os docentes se encontrarem 
e a ausência de autoridade para convocá-los para conversar sobre 
interesses comuns; 

• Na composição dos órgãos colegiados os docentes eleitos vão com 
a mentalidade de que ele esta representando o curso dele. E ele não 
esta mais, ele foi eleito por todos para pensar o curso inteiro de 
letras. 
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Tabela 10 

Síntese da visão individual dos entrevistados quanto aos aspectos positivos e negativos em relação à estrutura da FALE, tanto da 

estrutura atual quanto da antiga - continua 

ENTREVISTADOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

E4 

• A nova estrutura permitiu um reagrupamento das pessoas por 
afinidades muito interessantes; 

• uma estrutura que fomenta a vida do pesquisador, das ideias 
de ponta e as ideias avançadas de pesquisa. 

• Os funcionários ficaram muito frouxos na faculdade; 
• as equações da UFMG de distribuição de vagas docentes não se 

adaptam a essa nova estrutura. Elas não conseguem enxergar as 
especificidades das áreas da FALE; 

• a nova estrutura permitiu um reagrupamento por afinidades de outra 
ordem que não as dos diplomas, mas você tem o diploma para dar 
conta dele. Como consequência prática, o ensino de graduação sofre 
com essa estrutura nova; 

• os diplomas são os mesmos de 20 anos atrás, mas a estrutura não 
endossa agregação em relação aos diplomas, ela só endossa 
agregações transversais; 

• tem um buraco entre o ensino e a pesquisa, entre a graduação e a 
pós-graduação, que corresponde à estrutura antiga e nova; 

• as disciplinas e a estrutura estão pulverizadas. 

E5 

• O resultado mais evidente é talvez a desburocratização; 
• ganho de autonomia, autonomia docente, para que ele possa 

se vincular aos agrupamentos com os quais ele possua mais 
afinidades intelectuais e científicas; 

• organização e consolidação dos núcleos, com parcerias 
internacionais, que talvez não existiriam se os professores 
tivessem ficado presos na estrutura departamental. 

• Ausência de um espaço institucional para o docente discutir e 
influenciar a orientação política na faculdade; 

• existe uma ideia de perda de democracia, atrelada ao sentimento de 
ganho de democracia porque as coerções dos departamentos 
acabaram; 

• há um sentimento de não ser ouvido, necessidade de dar mais voz 
para o professor dentro das áreas. 

E6 

• Agilidade na tomada de decisões; 
• ganho de tempo, com menos reuniões; 
• estrutura mais enxuta; 
• ganho com a possibilidade de interação maior com colegas de 

outros departamentos que impedia essa interação; 
• otimizar os recursos humanos, em termos dos técnico-

administrativos. 

• O professor hoje não tem mais uma secretaria de apoio. A sala dos 
professores não supre essa necessidade; 

• a concentração de poder; 
• a questão da representação na Congregação também, eu não vejo 

como ter outro modelo, porque antes era por classe. 
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Tabela 10 

Síntese da visão individual dos entrevistados quanto aos aspectos positivos e negativos em relação à estrutura da FALE, tanto da 

estrutura atual quanto da antiga - continua 

ENTREVISTADOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

E7 

• A nova estrutura permite aos professores mais mobilidade; 
• foi um ganho organização considerável para os funcionários; 
• o novo formato de oferta de disciplinas on-line aumentou 

demais, é a universidade inteira fazendo essas disciplinas; 
• novo formato, mais maleável, se molda nessas mudanças que a 

própria universidade está implementando; 
• a facilidade e a agilidade possibilitam a implementação de 

novas políticas; 
• o novo formato viabiliza melhor os projetos, permite um trânsito 

maior entre áreas de conhecimento, áreas de pesquisa, áreas 
de atuação, favorecendo a multiplicidade de frentes de trabalho 
de muitos professores; 

• Favorece os projetos multidisciplinares e transdisciplinares; 
• ganho em relação à diminuição da burocracia. 

• Resta uma questão muito complicada em relação à graduação 
e à pós-graduação. Há alguns ajustes que têm que ser feitos; 

• impacto da sobrecarga na Congregação; 
• uma mudança inovadora e única na universidade e que não foi 

seguida por outros; 
• a dificuldade para fazer as coisas caminharem quando sai do 

âmbito da FALE, porque você tem que fazer sempre por 
analogia com o sistema global o sistema-padrão; 

• o fato de a faculdade esta fora do padrão. 

E8 

• Os resultados foram economicamente bons, distribuição de 
recursos irmanada; 

• melhor distribuição dos recursos humanos; 
• criação dos núcleos. A vantagem desses núcleos é que eles 

podem dissolver ao término de seu objetivo; 
• igualdade de tratamentos para todos os docentes; 
• a interdisciplinaridade que o modelo propicia, sem as amarras 

dos departamentos; 
• a atual estrutura é mais leve e mais aberta. 

• Este formato de estrutura depende de uma diretoria muito 
interessada, porque se a coisa é centralizada e a diretoria não 
é tão ativa, aí, às vezes, podem surgir problemas; 

• Num primeiro momento o problema é que não havia área, não 
tinha departamento, era todo mundo junto; 

• Havia a necessidade de se criar as áreas para cuidar dos 
programas de cursos, afastamentos de docentes. 
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Tabela 10 

Síntese da visão individual dos entrevistados quanto aos aspectos positivos e negativos em relação à estrutura da FALE, tanto da 

estrutura atual quanto da antiga - conclui 

ENTREVISTADOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

E9 

• Ampliação do convívio entre o corpo docente; 
• essa possibilidade de trabalho interáreas; 
• a estrutura do núcleo permite que você crie núcleos com 

componentes internos, externos e de áreas diversas, 
propiciando um trabalho mais profícuo, mais rico, porque você 
tem visões diferentes. 

• Perda de comunicação da diretoria com o professorado; 
• a diretoria ficou numa posição mais poderosa, porque não tem 

outras instâncias para diluir, tanto para o bem quanto para o 
mal; 

• a falta de vivência. A falta de visão que o departamento daria 
da estrutura. A chance de o professor ser chefe de 
departamento antes de ir para a Congregação e chegar à 
Congregação com uma visão melhor da faculdade; 

• foram eliminadas instâncias intermediárias de recurso, mas 
sobrecarregou a diretoria. 

E10 

• Administrativamente, ficou uma estrutura mais enxuta; 
• A distribuição igualitária dos recursos arrecadados para os 

docentes e técnico-administrativos. 

• Reclamações que o corpo docente ficou muito solto não há a 
quem recorrer, falta de alguém que aglomere, quem aglutine; 

• Não há quem cobre do corpo docente suas responsabilidades 
acadêmicas. 

REUNI: Reestruturação e expansão das Universidades Federais. 
Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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Ao serem consultados sobre os principais impactos ocorridos após a implementação 

da mudança, os entrevistados manifestaram-se tanto em relação aos impactos 

positivos e os negativos ocorridos e que ainda ocorrem no âmbito da Faculdade e da 

UFMG. Mais uma vez esses dados foram reduzidos dos depoimentos 

individualmente ou por semelhança de sentimentos e de ideias. Também foram 

dados destaques para os recortes de depoimentos que chamaram mais a atenção. 

 

Segundo o entrevistado E1, dois impactos principais foram bem presentes. O 

primeiro foi quando a diretoria estudou as planilhas para responder à CPPD quantas 

vagas emergenciais para professores eram necessárias. Para responder a essa 

pergunta, foram feitos estudos sobre as áreas mais comprometidas, porém a FALE 

não pôde ser comparada às outras unidades da UFMG. Então, por analogia, e com 

o intuito de obter um pé de igualdade entre as unidades, agruparam-se os 

departamentos por unidade para posteriormente estabelecer a comparação. 

 

A planilha da CPPD leva em conta a produtividade acadêmica e científica por 

departamentos em cada unidade. Isso para a FALE tem um efeito diferente, no 

entendimento do entrevistado E1, pois as demais têm departamentos. Alguns são 

mais produtivos do que outros, alguns departamentos são maiores e, no final, o 

efeito da planilha para a distribuição de vaga docente não é o mesmo, até dentro de 

uma mesma unidade. 

 

Na FALE a produção acadêmica dos docentes que são mais produtivos pode se 

dissolver entre aqueles que são pouco produtivos, pois quando o relatório Sistema 

de Informação Acadêmica (INA) sai da Faculdade e entra na planilha da CPPD não 

entra por professor, e sim de todo o corpo docente, como se fosse um só 

departamento. Para os demais entrevistados essa questão de vaga de professor 

ainda não está resolvida para a FALE. Sentem-se tratados como um grande 

departamento, apesar de não mais haver departamentos. Consideram que a 

distribuição de vaga docente ainda é um problema sério, porque não é avaliada por 

setor ou por área (E1, E6, E7). 

 

O critério de distribuição das vagas de docentes também é questionado como é feito 

no âmbito da unidade, o setor que estiver precisando mais. Há o entendimento de 
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alguns entrevistados de que esse é um problema tão sério e que causa prejuízo 

para aqueles que zelam pela produção. Segundo a entrevistada E6, a necessidade 

depende de quem ocupa o cargo da diretoria, é uma questão de poder. 

 

Outro aspecto destacado pelo entrevistado E1 e que impacta negativamente é a 

questão dos técnico-administrativos. E1 comenta que, atualmente, a FALE conta 

com 52 técnico-administrativos em seu quadro efetivo. Em 2003, quando começou a 

mudança, eram 70. O déficit de funcionários na UFMG é representativo, em todo 

lugar falta servidor. Argumenta, ainda, que numa unidade com departamentos é 

preciso ter pelo menos uma secretária por departamento. A FALE tem previsto em 

sua estrutura uma secretária geral e outra secretária para a diretoria. As demais, que 

eram secretárias de departamento, estão ocupando outras funções, onde 

eventualmente estão mais invisíveis - relata o entrevistado. À medida que os 

técnico-administrativos vão se aposentando, fica mais difícil justificar a necessidade 

de reposição. Certamente isso tem a ver com a separação dos departamentos numa 

estrutura única. A Faculdade precisa contratar funcionários terceirizados, pagos com 

recursos próprios, para suprir os mais diversos locais. Conclui que não saberia dizer 

hoje quanto, mas o que pareceu na época um ganho, ao longo do tempo não é, 

porque está comprometida a recomposição do quadro de servidores técnico-

administrativos da FALE. 

 

Como impacto positivo o entrevistado destaca o fato de ter possibilitado um percurso 

formativo que atende melhor às necessidades dos alunos (E1). Já para E4 foi feita 

toda essa flexibilização com a mudança estrutural, mas os diplomas ficaram os 

mesmos. E cita como consequência que o ensino de graduação sofreu 

profundamente com essa situação. Em sua opinião, para que esse processo 

realmente fosse eficiente teria que transformar a FALE em outra Faculdade, numa 

Faculdade de cultura, por exemplo. Transversalizou, mas os alunos formam nos 

diplomas já existentes. Ela declara que a estrutura antiga suportava a graduação de 

maneira brilhante e permitia que a pós-graduação crescesse. Já a estrutura nova 

permitiu uma expansão exuberante da pós-graduação, mas desdenhou a 

graduação. Questionou então o mérito de uma pós-graduação e pesquisa fortes 

dentro da Faculdade e isso não se refletir na graduação. “Essa é a história de um 

progressivo abandono do ensino de graduação (E4)”. Complementa sua fala dando 
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sentido ao tipo de abandono do qual se queixa: abandono da política, de pensar 

quem é o aluno que entra e quem é o aluno que sai, para onde ele vai, qual a sua 

formação. 

 

E2 mostra que na Universidade não foi possível avaliar o impacto, mas na unidade 

ainda existem aqueles que são mais resistentes às mudanças. Ela acredita que a 

maioria da comunidade da FALE sabe que a Faculdade ganhou muito. Destaca 

como um dos ganhos a redução dos compromissos burocráticos e que os docentes 

perderam muitas obrigações porque a parte administrativa foi muito mais 

racionalizada e a diretoria ficou mais executiva. O peso recaiu na administração 

central da Faculdade, não só na diretoria, mas em todos os seus órgãos colegiados. 

 

Como problema da nova estrutura, o entrevistado E3 afirma que é claro que há 

concentração de poder em uma estrutura, como esta que foi implantada. Na sua 

concepção, a diretoria sempre teve poder. O poder do diretor está sustentado no 

fato de o diretor ser a única pessoa que detém todas as informações. Argumentou 

ainda que qualquer estrutura tem problema. Na sua interpretação dessa nova 

estrutura não foi o diretor que ficou com mais poder, mas sim a Congregação. Para 

ele, nesse ponto há um problema que é preciso ser solucionado, que é incentivar as 

pessoas a se tornarem parte da Congregação.  

 

A sobrecarga da Congregação em termos organizacionais também foi destacada 

com impacto pela entrevistada E7. Em sua opinião, algo poderia ser feito em relação 

às representações. “Quando você associa o aumento do fluxo de trabalho sobre a 

Congregação, essa sobrecarga de processos e volume de trabalhos da 

Congregação com a real redução do número de participantes, isso causa uma 

equação muitas vezes difícil de contornar (E7)”.  

 

Para o entrevistado E4, administrativamente todo esse processo de mudança gerou 

uma concentração de poder na Congregação que considera muito ruim para a 

própria Congregação. Ele entende que acabou a representação por classe na 

Congregação, permanecendo as 12 vagas. E questiona quem essas 12 pessoas 

representam. Esses professores fazem a Congregação, mas a ninguém 

representam. Elas não vêm de um setor, não estão representando os pares, não 
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estão representando a classe funcional, não estão representando a área de trabalho, 

não estão representando qualquer dessas classes. E afirma que o docente não vai 

lá para contribuir, a não ser representar a si próprio. Conclui classificando essa 

representação como uma representação “tola”. 

 

Em sua maioria, os entrevistados sinalizaram para uma estrutura mais leve e a 

desburocratização interna como impacto positivo. Outro impacto positivo foi a 

flexibilidade, muito mais contemporânea com a construção de dezenas de núcleos, 

alguns reconhecidos intencionalmente. E5 reconhece que isso eleva a marca da 

FALE, promove de forma mais dinâmica as relações interinstitucionais e as parcerias 

internacionais. Ao lado disso, a flexibilização curricular foi também lembrada como 

um grande ganho. O imaginário da época tinha a ver com ganhar em autonomia, 

não só a autonomia do professor, mas também a autonomia da FALE, para se 

pensar, sem estruturas coercitivas, e autonomia também para o aluno escolher os 

seus percursos, porque o currículo da FALE tornou-se um dos mais flexíveis dos 

cursos de Letras do Brasil (E5). 

 

O impacto negativo talvez seja esse sentimento que a FALE está tentando tratar 

agora, o sentimento de que não há mais espaços institucionais onde os docentes 

possam discutir e influenciar a orientação política na Faculdade. Paira um 

sentimento de perda de democracia. E5 refere que é um sentimento curioso, porque 

ao mesmo tempo em que há o sentimento de perda de democracia, há também um 

sentimento de ganhos porque as coerções dos departamentos acabaram. Segundo 

ele, há o sentimento de que fora dos núcleos, que são espaços mais de reflexão em 

termos políticos, se o docente não faz parte de órgão colegiado, da Congregação, 

por exemplo, o docente pouco influencia na política interna da Faculdade (E5). 

 

O grupo do curso de Português, do curso de Inglês, do curso de Alemão não tem 

impacto nas decisões mais, como descreve E6. Para ela, que antes fazia parte de 

um departamento forte, isso é uma grande perda. Chama a atenção, ainda, para 

outra coisa, afirmando não saber quem são os professores que atualmente dão aula 

de determinadas disciplinas e diz: “então você trabalha para o mesmo curso e não 

conhece as pessoas que trabalham naquele curso”. Isso é uma grande perda que 

impacta negativamente. 
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Um trecho da entrevista E6 merece destaque em relação à perda de influência 

política: 

 

Aquilo que eu te falei, eu acho que, em termos pedagógicos, ainda está 
complicado [...] agora nomearam uma comissão aí, foi eleita, etc., para 
discutir o curso. Estão discutindo coisas que se nós tivéssemos departamento 
nós não íamos aceitar nunca que fosse dessa forma. A proposta deles é que 
língua estrangeira só comece não sei em que semestre. A gente não ia 
aceitar nunca isso. Então, assim, é concentrado nas mãos de muitos poucos. 
Eu acho que eu quero enfatizar que eu não sou viúva de departamento, eu 
apoiei e continuo apoiando a mudança (E6). 

 

E7 ressalta que o relatório INA vinculava minimamente o docente. Para ela, esse é 

um grupo pequeno, mas preocupante, justamente porque alguns professores 

ficaram afastados da vida acadêmica. Porém, ela mesma diz acreditar que nas 

unidades acadêmicas com departamentos isso também aconteça. Nas conversas 

informais sempre há essas manifestações, mas nesse formato de estrutura da FALE 

essa atividade mínima do docente ficou mais acessível. Ficou mais fácil para um 

professor se voltar para dentro das próprias atividades e das atividades que ele 

escolheu. 

 

O principal impacto, na visão de E9, foi a redução dos encargos administrativos e o 

aumento da produção acadêmico facilmente comprovado. Já o respondente (E5) 

afirma que houve redistribuição em outros setores das competências administrativas 

e das atribuições que antes eram executadas nas secretarias de departamentos. Em 

2007 também foi discutida uma política interna para o docente e outra para o corpo 

técnico-administrativo, que trouxe algum impacto nas questões relacionadas à 

possibilidade de desenvolvimento de curso, de qualificação, de planejamento, de 

discussões, de avaliação interna e de suas competências. 

 

Foi eliminada uma instância intermediária, que era o chefe de departamento. E9 

acha que isso pode ser bom, porque o interessado vai direto à direção da 

Faculdade, mas por outro lado toma tempo da direção e, consequentemente, foi 

eliminada também uma instância de recurso. Ainda, uma coisa que o departamento 

permitia e que essa nova estrutura não permite é o professor se esconder. Hoje ele 



 

 

142

fica muito mais visível, se ele produz menos, antes era diluído nos departamentos, 

agora não, agora ele é exposto para todo mundo. 

 

E9 comenta que o Colegiado está fazendo o papel dele, que é coordenar a oferta de 

disciplinas e informar aos docentes quais e quantas disciplinas e turmas devem ser 

ofertadas, de acordo com a demanda do corpo discente. Na época dos 

departamentos, os docentes faziam as ofertas que queriam, independentemente da 

demanda dos discentes, não tinham como saber dessa demanda. 

 

Em relação às deliberações para os colegiados de graduação e de pós-graduação, o 

impacto foi positivo. Mas, para as câmaras, quando tomam decisões, posteriormente 

têm que submetê-las à Congregação (E5). Isso levou a um sentimento que não é 

bom, o de perda democrática. Afirma, ainda, ter certeza que a ideia era justamente 

flexibilizar para ter mais democracia, e não menos. Foi então que veio da Comissão 

que está avaliando a mudança a ideia de institucionalizar as áreas com vaga na 

Congregação, o que talvez seja uma solução para o futuro (E5). 

 

O Colegiado de Graduação ainda era meio tímido, até que uma de suas 

coordenadoras em um determinado momento percebeu que era necessário ter uma 

área para que alguém se responsabilizasse pela oferta de disciplinas (E9). O 

respondente (E4) discutiu a importância das representações das áreas nas 

instâncias de deliberação, representação de voto na Congregação, que é o lugar de 

decisão. Percebeu que essas tensões permanecem nessa nova estrutura e 

complementa afirmando que a nova estrutura não se estabeleceu, mostrando suas 

fissuras. O sentimento de perda também se reflete quando uma área de professores 

se reúne, toma certa decisão e depois sente que ela não foi ouvida pelos órgãos de 

deliberação e manifesta a clara necessidade de se dar mais voz aos professores 

dentro das áreas (E5). Conclui que não é bom trabalhar com o sentimento de que 

existe uma perda democrática (E5). 

 

Os relatórios INAs eram feitos nos departamentos, com a nova estrutura ele passou 

a ser feito pela Câmara de Recursos Humanos, que faz 140 relatórios individuais. 

E10 opina que esse é um fato impactante na Câmara de Recursos Humanos e 

enfatiza que esta faz o papel do chefe dos professores. Cobra relatórios, encaminha 
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para pareceristas e se o parecer for negativo chama o professor. A Câmara de 

Recursos Humanos cobra a questão administrativa do docente. O que se refere à 

pesquisa, produção científica e aulas não é seu papel cobrar. E questiona se esse 

seria o papel do Colegiado. O Colegiado cobra, mas como são muitos professores, 

não é a mesma coisa de um chefe de departamento, alguém que está mais próximo 

desse docente. Declara, ainda, que o colegiado cobra quando o aluno procura e 

reclama, caso contrário, ele não tem conhecimento se o docente cumpriu sua carga 

horária ou não, ao contrário do departamento. Neste, o chefe estava ali, era mais 

próximo, estava sabendo se o professor estava presente ou não (E10). 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

4.4.1 Identificar os fundamentos da estrutura departamental e da estrutura 

equivalente 

 

Em relação ao primeiro objetivo especifico de identificar os fundamentos da estrutura 

departamental e da estrutura equivalente da FALE e com base na análise 

documental, ao se observar as duas estruturas, brevemente descritas a seguir, 

pode-se constatar que os dados da estrutura equivalente, implementada a partir de 

março de 2003, ao ser comparada com a antiga, deixam evidenciar o claro processo 

de transformação que ocorreu e que permeou por toda a estrutura da FALE. 

 

Em 1999, a Congregação da FALE era composta pelo seu diretor e pelo vice-diretor; 

pelos chefes de departamentos; pelos coordenadores de cursos de graduação, de 

pós-graduação e um representante das comissões coordenadoras de cursos de 

especialização sediados na FALE; por quatro representantes dos professores 

titulares; por três representantes dos professores adjuntos, por um representante 

dos professores auxiliares; por representantes do corpo técnico e administrativo na 

proporção de 15% dos membros docentes; por representantes do corpo discente, na 

proporção de 1/5 dos membros docentes. Os mandatos eram de dois anos, exceto 

para a representação discente, que, de acordo com o Regimento geral da UFMG, 

tem mandato de um ano. Todos os cargos representativos são eleitos pelos pares. O 

mandato do diretor e de seu vice-diretor é de quatro anos, cuja indicação pelo Reitor 
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da UFMG se dá por meio de processo eleitoral de consulta à comunidade da 

Faculdade, em conformidade com a legislação que rege a instituição. 

 

Com base na análise documental, pode-se constatar que o novo Regimento da 

FALE foi aprovado pelo Conselho Universitário, órgão máximo da UFMG, em 07 de 

novembro de 2002. E foi implantado na Faculdade em 14 de março de 2003 com a 

seguinte composição de seu órgão máximo, a Congregação, estabelecendo um 

novo fluxo de funcionamento da Faculdade e desenhando então uma nova estrutura 

para seu funcionamento: a Congregação, presidida pelo diretor e seu vice-diretor, 

cujos mandatos são de quatro anos; pelo coordenador e pelos coordenadores 

adjuntos do Colegiado de Curso de Graduação; pelos coordenadores dos programas 

de pós-graduação; pelo coordenador de recursos humanos; pelo coordenador do 

centro de extensão; pelo coordenador de pesquisa; por 12 representantes dos 

professores eleitos por seus pares, com mandato de dois anos; por representantes 

do corpo técnico-administrativo, de acordo com a norma estatutária, eleitos por seus 

pares e com mandato de dois anos; por representantes do corpo discente, nos 

termos do Estatuo e do Regimento geral da UFMG. 

 

4.4.2 Identificar os motivos que levaram à mudança de modelo organizacional 

e à extinção da estrutura departamental 

 

As organizações costumam responder aos desafios impostos pelas novas 

tecnologias e às exigências de melhor desempenho, com uma variedade de 

iniciativas cujo objetivo é superar obstáculos (Beer, 2009). Para o autor, essa 

performance para a resposta a esses desafios encaixa-se em uma mudança de 

estrutura, na redução de custo, na modificação dos processos ou em um processo 

de mudança cultural. Pode-se inferir, a partir dos depoimentos dos entrevistados, 

que a FALE, bem como as demais unidades acadêmicas da UFMG, em 1999, foi 

incitada pelo Reitor à época, a pensar a possibilidade de se alterar sua estrutura. 

 

Entre a maioria dos entrevistados havia consenso de que a estrutura da FALE não 

estava funcionando bem. Vários motivos foram relatados: a preocupação com uma 

possível cisão na Faculdade; quadro de servidores técnico-administrativos 

insuficiente; departamento muito grande e departamento muito pequeno, que sequer 
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conseguia fazer políticas, que não conseguia definir a alocação de vagas de 

docentes; indícios de que alguns departamentos tinham perdido sua função; 

animosidades entre e até mesmo dentro do departamento; outro problema era o 

recurso arrecadado, um determinado departamento com prática de extensão muito 

forte concentrava todo o recurso arrecadado por intermédio do CENEX e havia 

departamentos paupérrimos, pois não conseguiam fazer extensão. Tudo isso gerou 

muita desigualdade na Faculdade, tanto em relação aos investimentos desses 

recursos arrecadas quanto à produção científica e, consequentemente, à locação de 

vagas de docente. Apenas um dos entrevistados, na sua percepção, admitiu que a 

mudança em nada ajudou e que suas motivações eram irrelevantes. E que talvez 

houvesse intenções obscuras, mascaradas por intenções claras que não eram ruins. 

 

Ainda em relação aos motivos que levaram a FALE à decisão de mudar para a atual 

estrutura e extinguir de vez a estrutura departamental, esses aspectos a seguir 

ressaltados foram suprimidos dos depoimentos. Pode-se, ainda, inferir que o 

diagnóstico inicial da realidade organizacional da FALE para se estabelecer o senso 

de urgência e criar uma coalizão para a liderança e para a percepção da 

organização sobre a mudança almejada foram sustentados sobre os seguintes 

aspectos: 

 

a) Um estímulo, uma ação motivada pela instância hierarquicamente superior e 

com poder de deliberação; 

b) sentimento de que havia excesso de departamentos, estrutura complicada, 

excesso de encargo para o corpo docente; 

c)  a ideia de que o departamento, um recorte de conhecimento, tornou a 

Faculdade mais burocrática; 

d)  a necessidade de pensar uma nova estrutura potencializada pela de 

flexibilização curricular; 

e)  a necessidade de pensar na formação do aluno em primeiro lugar; 

f)  a dificuldade de implementar um currículo novo pensando em departamentos 

antigos, cada um querendo defender seu espaço; 

g) o argumento da simplificação burocrática; 

h) conflito em relação aos recurso captados pelo CENEX; 
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i) excesso de autonomia de alguns departamentos e a rivalidade dentro e entre 

eles; 

j) a estrutura departamental já não atendia ao conjunto de coisas que a 

Faculdade fazia, tornando-se um obstáculo; 

k) a busca pela inovação que fosse mais adequada ao formato de funcionamento 

que se desenhava para a FALE; 

l) a ideia de tentar colocar o corpo docente no mesmo patamar, no mesmo tipo 

de engrenagem; 

m) disputa política; 

n) quadro de servidores técnico-administrativos insuficiente; 

o) alocação de vagas docentes; 

p) despertar do sentimento da necessidade de mudança. 

 

4.4.3 Verificar de que forma o processo de mudança foi planejado e 

implementado e avaliado 

 

Constatada a necessidade de mudança, pode-se inferir que uma estratégia intuitiva 

foi se desenhando ao longo dos acontecimentos e das ações, tanto da direção da 

Faculdade quanto da comissão idealizadora, buscando o comprometimento da 

comunidade daquela instituição por meio de debates em assembleias e em reunião 

expandida da Congregação. 

 

As transformações afetam não somente o indivíduo, mas também o contexto e as 

normas sociais das quais ele, indivíduo, aufere sua apreciação e a definição de si 

mesmo, salienta Bennis (1976). Esse autor acredita que, se a mudança for 

percebida como uma ameaça ao espaço sociovital do indivíduo, será preciso tomar 

medidas preventivas, para assegurar que a mudança seja aceita. Pode-se inferir que 

para a FALE o processo não foi diferente, como se pôde abstrair dos depoimentos 

de alguns dos entrevistados.  

 

Diante da possibilidade concreta de mudar, atrelada ao comprometimento da 

comunidade, em especial de alguns docentes, o processo de transformação foi 

sendo construído. Esse aspecto pode ser ressaltado pelas afirmativas de alguns 

entrevistados em relação à visão muito positiva da estrutura como ela ficou. É 



 

 

147

importante sublinhar que também foi implantado na graduação o currículo 

flexibilizado, o que influenciou na concepção da estrutura. Ambas as coisas 

caminharam juntas: mudança administrativa e flexibilização curricular da graduação. 

No primeiro momento da flexibilização ocorreram problemas que só se resolveram 

com a nova estrutura. A dependência da oferta de disciplinas pelos departamentos 

estava gerando complicações para o currículo flexibilizado. 

 

A partir da análise das manifestações dos entrevistados, durante a análise dos 

dados, ao se deparar com trechos de algumas manifestações e ações de 

comprometimento com o processo de transformação, apurou-se que a mudança foi 

intensamente planejada. 

 

Experiências e valores passados são utilizados juntamente com as percepções 

presentes para compreender a realidade e direcionar o futuro (Motta, 2000). Para 

mudar as pessoas e as organizações, Motta acredita que o importante é garantir a 

qualidade dos processos interativos, valorizando as atividades de debate e 

confrontação, buscando esclarecer os reais significados por trás das 

espontaneidades de cada indivíduo. 

 

Para a maioria entrevistados, a mudança foi bem planejada, inclusive porque 

ocorreram dois movimentos simultâneos: a flexibilização curricular e a mudança 

administrativa, culminando na construção de um Regimento novo. O planejamento 

estabeleceu quais seriam os órgãos de decisão, o que gerou as Câmaras de 

Recursos Humanos, de Pesquisa, de Extensão e de Ensino, instâncias que foram 

planejadas para gerenciar esse novo funcionamento. Além das câmaras, 

permaneceram os Colegiados de Graduação e os dois de pós-graduação. Esses 

órgãos, juntamente com a Congregação, constituíram o conjunto dos espaços de 

decisão da FALE. 

 

De acordo com Dafit (2003), a mudança organizacional só será bem-sucedida se 

houver comprometimento e dedicação integral dos funcionários. Na análise e 

interpretação dos depoimentos há fortes indícios de comprometimento, podendo-se 

inferir que houve qualidade nos processos interativos e de valorização dos debates 

ao conduzirem todo o processo de mudança ouvindo a comunidade, chamá-la para 
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as assembleias, colocando em debate as propostas além da composição de 

comissões para estudar e propor alternativas para o processo de mudança. 

 

Dafit (2003) descreve três estágios do processo de comprometimento com a 

mudança. No primeiro estágio, o da preparação, os funcionários ouvem falar da 

mudança por meio de memorandos, reuniões, palestras ou contato pessoal e 

tornam-se cientes de que ela irá afetar diretamente o seu trabalho. Nesse estágio, 

conforme se pode constatar na maioria dos depoimentos e na análise documental, a 

comunidade da FALE foi exaustivamente ouvida em reuniões consultivas, nas 

assembleias e reuniões deliberativas da Congregação. 

 

No segundo estágio, Dafit (2003) mostra que os líderes devem ajudar os 

funcionários a entender o impacto da mudança e de seus resultados positivos. Pode-

se inferir que essa etapa do processo de comprometimento também foi contemplada 

pelas ações da direção da FALE e pela comissão idealizadora ao levar aos órgãos 

colegiados as demandas da comunidade, fatos estes também relatados na análise 

documental e nas entrevistas. 

 

Por fim, no terceiro estágio, a etapa de implantação descrita por Dafit (2003), um 

processo de tentativa para a mudança torna-se momento oportuno para os líderes 

discutirem os problemas e preocupações dos funcionários e aumentarem o 

comprometimento com a ação. Esses aspectos da implementação da mudança 

organizacional ocorrida na FALE serão mais bem detalhados nos próximos 

parágrafos. 

 

O trabalho de equipe em uma coalizão administrativa de mudança pode ser criado 

de diversas formas (Kotter, 2013). No entanto, independentemente do processo 

adotado, a confiança é um componente essencial, e sem ela não se consegue criar 

um trabalho em equipe. Como também reconhece Robbins (2000), não há uma 

abordagem infalível para superar a resistência gerada pela mudança 

transformacional e que garanta a implementação suave dessas mudanças. No caso 

da FALE, como pôde ser observado nos relatos dos entrevistados, para a 

implementação da mudança foram criadas comissões para a estruturação do 

Colegiado, estabelecendo professores participantes e composição da Congregação. 
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O detalhamento e problemas mais práticos foram decididos pelas comissões e 

aprovados em assembleia. Para, de fato, acontecer a implementação, a diretoria 

chamou toda a responsabilidade para si (E8). 

 

Para Robbins (2000), o planejamento e a execução adequados são o melhor 

caminho. O trabalho de equipe em uma coalizão administrativa de mudança pode 

ser criado de diversas formas (Kotter, 2013). Nas investigações realizadas por 

intermédio das entrevistas, abstrai-se que três dos lugares da FALE mais sensíveis 

às mudanças forneceram apoio maciço à diretora E8. Segundo o entrevistado E3, a 

diretoria, Colegiado de Graduação e Câmara de Recursos Humanos “trabalharam 

feito escravos”. No primeiro dia de funcionamento da nova estrutura, a diretoria e as 

comissões de assessoramento trabalharam intensamente, lidando principalmente 

com a quebra de hábitos e com os sentimentos de perdas manifestados por alguns 

membros da comunidade.  

 

Para a criação de uma coalizão que faça a mudança acontecer, é preciso procurar 

as pessoas certas: aquelas com aptidões de liderança e gerência (Kotter, 2013). 

Com esse perfil adequado, a diretora E8 criou sistemas de computador para atender 

às demandas imediatas da comunidade; realizou a reforma física do quarto andar; 

implantou gabinetes e a sala dos professores; alocou um servidor técnico-

administrativo altamente preparado para essa sala dos professores. Diretoria, 

Recursos Humanos e Colegiado de Graduação trabalharam ininterruptamente 

durante seis meses para gerenciar os problemas. 

 

A ausência do senso de urgência, a ausência de gerentes-chave na coalizão 

administrativa, a falha em comunicar bem a visão efetiva, tudo isso atrelado a 

poucos esforços dedicados ao amplo empowerment dos funcionários leva as 

pessoas nas organizações a cruzarem os braços durante a mudança, principalmente 

os gerentes, pessoas que poderiam contribuir significativamente para a obtenção de 

resultados no curto prazo (Kotter, 2013). Como pode ser observado nos registros 

dos depoimentos, o processo de mudança na FALE, mesmo que afirmado por 

alguns dos respondentes de que foi um modelo intuitivo, quando a diretora E8 se 

deparou com a questão financeira da FALE a mudança se desenhou como prevê a 
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literatura, culminando na decisão de um dos membros de afastar-se da equipe de 

implementação, da qual fazia parte. 

 

A partir de então, ele e seus pares recusaram-se a participar das atividades do 

CENEX. Todas essas mudanças acabaram esbarrando na questão financeira. 

Ocorreu um impasse entre os professores oriundos dos departamentos que 

possuíam muitos recursos e os professores oriundos dos departamentos que não 

faziam extensão. Em discussão, a Congregação aprovou, então, a proposta da 

comissão e os recursos foram destinados às Câmaras de Pesquisa, Ensino, 

Extensão e Recursos Humanos. Essa decisão de investir os recursos arrecadados 

pelo CENEX para todos os docentes da FALE gerou algumas tentativas de 

negociações, frustrações e mágoas para alguns membros do maior departamento, 

até então, detentor destes.  

 

A perda dos docentes desse departamento era muito expressiva e foi proposto por 

um de seus membros que parte desse recurso fosse destinada a determinada área e 

o restante investido nas demais. Quando esta proposta não foi aceita, ocorreu um 

impasse na Congregação. Isso a desagradou muito, levando-a a decidir afastar-se 

da equipe de implementação, da qual fazia parte. A partir de então, ela e seus pares 

se recusaram a participar das atividades do CENEX e anos depois foram retornando 

às atividades. “Mas no final acho que essas coisas, quando você tem uma ruptura, 

uma mudança rápida, faz parte, depois acomoda”. 

 

Com o intuito de identificar os aspectos facilitadores e dificultadores dos modelos de 

estrutura, antigo e atual da FALE, e com base nos depoimentos dos entrevistados, 

foi construída pela autora a Tabela 10, que representa a síntese da visão individual 

de cada entrevistado quando questionados sobre os aspectos positivos e negativos 

em relação à estrutura da FALE, tanto da atual quanto da antiga. 

 

4.4.4 Identificar os aspectos facilitadores e dificultadores dos modelos de 

estrutura 

 

Uma inovação, desde pequenas variações nas práticas atuais a modificações 

radicais que exigem importantes reorientações, pode exercer impacto em apenas 
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parte da organização (Hall, 2004). A mudança organizacional é 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, 2000). Os impactos identificados pelos entrevistados foram 

cuidadosamente retirados dos depoimentos, pela autora, e relacionados 

separadamente entre os positivos e os negativos, para melhor compreender o 

processo de transformação que ocorreu na FALE. 

 

Impactos positivos: 

 

a) A flexibilização curricular, que possibilitou um percurso formativo que atende 

melhor às necessidades dos alunos, autonomia para os alunos; 

b) a estrutura nova permitiu uma expansão exuberante da pós-graduação e da 

produção científica; 

c) a redução dos compromissos burocráticos; os docentes perderam muitas 

obrigações porque a parte administrativa foi muito mais racionalizada; 

d) estrutura mais leve e a desburocratização interna; 

e) a flexibilidade, muito mais contemporânea com a construção de dezenas de 

núcleos, alguns reconhecidos intencionalmente; 

f)  elevação da marca da FALE, promoção de forma mais dinâmica das relações 

interinstitucionais e das parcerias internacionais; 

g) ganho em autonomia, não só a autonomia do professor, mas também a 

autonomia da FALE, para se pensar, sem estruturas coercitivas; 

h) a redistribuição em outros setores das competências administrativas e das 

atribuições; 

i)  a institucionalização de uma política interna para o docente e outra para o 

corpo técnico-administrativo, que trouxe impacto nas questões relacionadas à 

possibilidade de desenvolvimento, de qualificação, de planejamento, de 

discussões, de avaliação interna e de suas competências; 

j) o fato de ter eliminado uma instância intermediária e, consequentemente, 

também uma instância de recurso, que era o chefe de departamento. Isso 

pode ser bom, porque o interessado vai direto à direção da Faculdade; 

k) não permitir que o professor se esconda, se ele produz menos, antes era 

diluído nos departamentos, agora ele é exposto para toda a FALE; 
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l) o Colegiado está desempenhando o papel de coordenar a oferta de 

disciplinas, de informar quais, quantas disciplinas e números de turmas devem 

ser ofertadas, de acordo com a demanda do corpo discente; 

m) em relação às deliberações para os Colegiados de Graduação e de Pós-

Graduação, o impacto foi positivo. 

 

Impactos negativos: 

 

a) O efeito negativo da baixa alocação de vagas de docente que a planilha de 

distribuição de vagas da CPPD traz para a FALE. Essa questão, um problema 

sério de vaga docente, reflexo da extinção de departamentos, que ainda não 

está resolvida; 

b) o critério de distribuição das vagas de docentes internamente na FALE 

também é questionado, sendo que no novo modelo as vagas são destinadas 

ao setor que estiver precisando mais, em vez de destinar para os setores mais 

produtivos. Há o entendimento de que isso causa prejuízo àqueles que zelam 

pela produção; 

c) a questão de recomposição do quadro efetivo dos técnico-administrativos, a 

dificuldade para justificar a reposição de secretarias amarrada a essa nova 

estrutura muito enxuta. Isso tem a ver com a separação dos departamentos 

numa estrutura única; 

d) foi feita toda essa flexibilização com a mudança estrutural, mas os diplomas 

ficaram os mesmos. Como consequência, o ensino de graduação sofreu 

profundamente com essa situação. Transversalizou, mas os alunos formam 

nos diplomas já existentes; 

e) pós-graduação e pesquisa fortes dentro da Faculdade e isso não se refletir na 

graduação; 

f) progressivo abandono do ensino de graduação no sentido de: abandono da 

política, de pensar quem é o aluno que entra e quem é o aluno que sai, para 

onde ele vai, qual a sua formação; 

g) concentração de poder em uma estrutura como a que foi implantada. Não foi o 

diretor que ficou com mais poder, mas sim a Congregação; 

h) a sobrecarga da Congregação em termos organizacionais; 

i) ausência de algo que poderia ser feito em relação às representações; 
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j) administrativamente todo esse processo de mudança gerou uma concentração 

de poder na Congregação, abordado como muito ruim para a própria 

Congregação; 

k) o término da representação por classe na Congregação, permanecendo as 12 

vagas, mas que a ninguém representam. Elas não vêm de um setor, não estão 

representando os pares, não estão representando a classe funcional, não 

estão representando a área de trabalho, não estão representando qualquer 

dessas classes; 

l) o sentimento de que não há mais espaços institucionais em que os docentes 

possam discutir e influenciar a orientação política na FALE; 

m) um paradoxo: paira um sentimento de perda de democracia e ao mesmo 

tempo em que há o sentimento dessa perda, há também, um sentimento de 

ganhos, porque as coerções dos departamentos acabaram; 

n) há o sentimento de que fora dos núcleos, que são espaços mais de reflexão 

em termos políticos, se o docente não faz parte de órgão Colegiado, da 

Congregação, por exemplo, o docente pouco influencia na política interna da 

Faculdade; 

o) os grupos de departamentos tipos como fortes na estrutura antiga não mais 

têm impacto nas decisões.  Também foi considerado uma grande perda; 

p) não se sabe quem são os professores que atualmente dão aula de 

determinadas disciplinas:Pessoas trabalham para o mesmo curso e não  se 

conhecem; 

q) alguns professores ficaram afastados da vida acadêmica, científica e/ou 

administrativa; 

r) as câmaras, quando tomam decisões, posteriormente têm que submetê-las à 

Congregação. Isso levou ao sentimento de perda democrática; 

s) a necessidade de uma área regimentalmente reconhecida, que se 

responsabilize pelas ofertas de disciplinas para o Colegiado de Graduação; 

t)  a falta das representações das áreas nas instâncias de deliberação, 

representação de voto na Congregação, que é o lugar de decisão. São 

tensões que permanecem dentro dessa nova estrutura. Há o sentimento de 

que a a nova estrutura não se estabeleceu, mostrando suas fissuras; 

u) o sentimento de perda também se reflete quando uma área de professores se 

reúne, toma certa decisão e depois sente que ela não foi ouvida pelos órgãos 
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de deliberação. Manifesta a clara necessidade de se dar mais voz aos 

professores dentro das áreas; 

v) Os 140 relatórios individuais que passaram a ser feitos pela Câmara de 

Recursos Humanos é um fato impactante; 

w) a Câmara de Recursos Humanos, na questão administrativa, faz o papel do 

chefe dos professores, cobra relatórios, encaminha pareceres e, se o parecer 

for negativo, chama o professor  

x) em relação ao docente no que se refere à pesquisa, produção científica e 

aulas, não é papel da Câmara de Recursos Humanos cobrar. seria esse, 

também o papel do Colegiado?. Há necessidade de alguém que está mais 

próximo desse docente. 

 

Diante desses dados compilados, pode-se deduzir que o diagnóstico da realidade 

organizacional da FALE sinaliza para a emergente necessidade de remover ou 

minimizar os fortes impactos negativos aqui sinalizados. Segundo Hall (2004), o 

enxugamento de níveis representa uma prática drástica de inovar. 

 

Ainda, para o fechamento deste capítulo, é importante destacar que as mudanças 

organizacionais acontecem em um contexto de alta velocidade, com grandes 

variações e impactos externos. E os dirigentes, seduzidos por propostas 

revolucionárias, de arrojo e rapidez, confrontam-se com alternativas de mudança 

(Motta, 2000). 
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5 Conclusões da Pesquisa 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral avaliar a mudança na estrutura 

organizacional adotada pela FALE, que levou à extinção de seus departamentos 

acadêmicos. 

 

Para tanto, foi adotado o método estudo de caso, de caráter descritivo, abordagem 

qualitativa. Foram feitas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, 

consolidadas com a análise da literatura contida no referencial teórico. 

 

A mudança organizacional, segundo Daft (2010), está relacionada à criação ou 

adoção, pelas instituições públicas e privadas, de novas formas de gerenciamento e 

de organização. Moritz (2011) também aborda a questão da mudança organizacional 

nas instituições públicas e afirma que as universidades, por suas características, 

devem ser administradas diferentemente das outras organizações. 

 

Com base nas pesquisas realizadas, a mudança organizacional que se deu na FALE 

no ano de 2003 foi uma transformação inovadora no âmbito da UFMG, quiçá nas 

universidades do Brasil, sobretudo em unidades com o curso de letras ou outros 

cursos de ciências humanas. 

 

O diagnóstico inicial da realidade organizacional da FALE para se estabelecer o 

senso de urgência e criar uma coalizão para a liderança e para a percepção da 

organização sobre a mudança almejada foi sustentado sobre os seguintes aspectos: 

a ação motivada pela instância hierarquicamente superior; sentimento de que havia 

excesso de departamentos, estrutura complicada e excesso de encargos para o 

corpo docente; a necessidade de pensar uma nova estrutura potencializada pela 

flexibilização curricular; a dificuldade de implementar um currículo novo pensando 

em departamentos antigos; a necessidade individual de defesa do próprio espaço; 

forte conflito em relação aos recursos captados pelo CENEX; excesso de autonomia 

de alguns departamentos e a rivalidade dentro e entre eles; disputa política; quadro 

de servidores técnico-administrativos insuficiente; e o despertar do sentimento da 

necessidade de mudança. 
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Um dos fatos mais relevantes encontrados durante a análise dos dados foi o alto 

número de aspectos positivos citados pelos entrevistados em relação à nova 

estrutura da FALE e à extinção dos departamentos. 

 

Havia quase consenso em relação a alguns aspectos positivos. Quanto à 

flexibilização curricular ocorrida no curso de graduação e que gerou um reflexo muito 

forte na mudança, pode-se dizer que foi um dos principais fatores que 

estabeleceram a urgência para o processo de transformação da Faculdade. A 

maioria dos entrevistados atribuiu à nova estrutura, como aspectos positivos, o fato 

de ter proporcionado uma estrutura mais ágil, as melhorias no formato e número de 

oferta de disciplinas, disciplinas on-line, a possibilidade de um percurso formativo 

que atenda melhor às necessidades dos alunos, tornando o currículo melhor e mais 

aberto, além da interdisciplinaridade que o modelo propicia, sem as amarras dos 

departamentos. 

 

Em relação aos órgãos colegiados, Congregação e Colegiados de Graduação e 

Pós-graduação, foi citado pelos entrevistados como um dos aspectos positivos o 

ganho de importância e deliberação que a mudança lhes proporcionou. Pode-se 

afirmar que ficou muito evidente nos depoimentos que esses três órgãos ficaram 

fortalecidos no processo de transformação. 

 

Outro aspecto positivo que alcançou unanimidade entre os entrevistados foi a 

criação dos núcleos de pesquisa, o que propiciou o crescimento na área de pesquisa 

e de seus pesquisadores. A possibilidade de trabalho interáreas que a estrutura do 

núcleo permite, atrelada à possibilidade de criar núcleos com componentes internos, 

externos e de áreas diversas, propicia um trabalho mais profícuo, mais rico. O fato 

de permitir o trânsito de pessoas com visões e ideias diferentes foi, para os 

entrevistados, um aspecto muito facilitado. Ficou demonstrado que a vantagem 

desses núcleos é que eles podem se dissolver ao término de seu objetivo e, ainda, 

propiciar aos docentes recém-contratados se engajarem num desses núcleos 

organizados e conseguirem rapidamente desenvolver suas atividades. Os núcleos 

obtiveram melhor organização e se consolidaram, inclusive, com parcerias 

internacionais que talvez não existissem se os professores estivessem presos à 

antiga estrutura departamental. 
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A solução encontrada pela diretora e pela comissão idealizadora do processo de 

transformação da FALE trouxe resultados economicamente bons para a Faculdade, 

como a distribuição de recursos proporcionando a igualdade de tratamentos para o 

corpo docente, a taxa de bancada instituída que pode ser usada com pesquisa e 

participação em eventos, inclusive pelos servidores técnico-administrativos, 

possibilidade incluída a partir de 2007. Essa taxa de bancada foi instituída a fim de 

fomentar o investimento por parte dos servidores do quadro na própria formação. 

 

A flexibilização possibilitou uma estrutura que facilita a vida do pesquisador, fomenta 

o surgimento de ideias de ponta e de ideias avançadas de pesquisa, possibilita a 

formação grupos de pesquisas e o reagrupamento das pessoas por afinidades. 

Trouxe a possibilidade de flexibilizar, horizontalizar, estabelecer relações mais reais 

entre a divisão conceitual da estrutura. Houve um ganho de autonomia, tanto em 

autonomia docente, quanto de autonomia da própria FALE. Ficou muito evidente nos 

resultados desta pesquisa o ganho para o corpo docente e para a unidade, com a 

possibilidade de mais interação entre os colegas dos antigos departamentos. Sem 

essa nova estrutura isso não seria possível.  

 

A nova estrutura permite aos professores mais mobilidade, viabiliza projetos, 

possibilita mais trânsito entre áreas de conhecimento, áreas de pesquisa e áreas de 

atuação, favorecendo a multiplicidade de frentes de trabalho de muitos professores 

em projetos multidisciplinares e transdisciplinares, criando-se um novo ambiente 

onde aparecem novos tipos de lideranças. 

 

A desburocratização também foi um dos aspectos positivos mais evidenciados pela 

maioria dos entrevistados. Como principais aspectos foram mencionados: a 

agilidade na tomada de decisões, ganho de tempo com menor número de reuniões e 

de encargos de representações diversas. Essa estrutura mais enxuta, mais 

maleável, se molda nas mudanças que a própria Universidade está implementando 

em relação à internacionalização da UFMG. Administrativamente, a estrutura mais 

enxuta facilita e agiliza as tomadas de decisões, tornando-as mais impessoais.  

 

Quanto aos servidores do quadro permanente da Faculdade, segundo os 

depoimentos dos entrevistados, pode-se afirmar que esse quadro foi otimizado. Em 
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relação aos servidores técnico-administrativos, houve um ganho de organização 

considerável para o grupo, pois a mudança proporcionou melhor fluxo interno de 

suas atividades, além da facilidade e a agilidade de novas políticas de recursos 

humanos, como no caso da inclusão desse segmento na taxa de bancada, 

fomentando a possibilidade de investir em sua formação. 

 

Em contrapartida, houve elevado número de aspectos negativos. Um dos 

entrevistados foi incisivo ao falar desses aspectos negativos em relação ao curso de 

graduação. Chamou a atenção para os diplomas de formação dos alunos da FALE, 

ao todo são 41 possibilidades de formações diferentes no curso de Letras, e esses 

diplomas são os mesmos de 20 anos atrás. A nova estrutura deu total condição para 

uma flexibilização externa e também interna da Faculdade, mas não agregou essas 

mudanças em relação aos diplomas. Para esse entrevistado, existe um “buraco”, 

uma fissura nessa nova estrutura, principalmente entre a graduação e a pós-

graduação, que é exatamente o que corresponde à mudança entre a antiga e a nova 

estrutura. Os diplomas permanecem atrelados ao modelo antigo, ao passo que os 

alunos da FALE são formados no novo modelo. Ficou evidente a preocupação de 

alguns entrevistados, principalmente em relação ao sucateamento da graduação em 

detrimento da pós-graduação. 

 

Outro as aspecto negativo e impactante na FALE são as equações da UFMG de 

distribuição de vagas docentes que não se adaptam a essa nova estrutura. A CPPD 

não consegue enxergar as especificidades das áreas da FALE, pois a nova estrutura 

permitiu à Faculdade um reagrupamento por afinidades de outra ordem, 

diferentemente dos departamentos das outras unidades acadêmicas da 

Universidade. Esse é um dos principais reflexos externos à FALE e interno à UFMG 

de uma mudança inovadora e única na Universidade e que não foi seguida por 

outros. Tudo isso traz dificuldade em tramitações administrativas quando se sai do 

âmbito da FALE. Pelo fato de a Faculdade “estar fora do padrão”, há sempre a 

necessidade de se fazer uma analogia com o sistema global, o sistema padrão. 

 

A ausência de um espaço institucional para o docente discutir e influenciar a 

orientação política na Faculdade; a ideia de perda de democracia atrelada ao 

sentimento de ganho de democracia, uma vez que as coerções dos departamentos 



 

 

159

acabaram; o sentimento de não ser ouvido; a necessidade de dar mais voz para o 

professor dentro das áreas; e a concentração de poder na diretoria e Congregação 

formam um bloco de aspectos negativos que se refletem politicamente sobre o corpo 

docente e que deve ser trabalhado urgentemente pela direção da FALE. Para um 

modelo de estrutura como este, com a visão que foi proposta, esse tipo de 

sentimento não pode tomar as proporções que foram verificadas. Kotter (2013) 

chama a atenção para uma visão adequada. Segundo ele, a visão pode exigir 

sacrifícios de alguns ou de todos os membros do grupo para produzir um futuro 

melhor, mas não se deve nunca ignorar os interesses desse grupo ao longo dos 

tempos. 

 

A questão da representação na Congregação também tem seus aspectos negativos. 

Houve a diminuição do número de encargos administrativos para o corpo docente, 

porém resultou em sobrecarga da Congregação. Além disso, foi sinalizada pela 

maioria dos entrevistados a posição de poder que foi dada à diretoria. Esse formato 

de estrutura, por ser centralizadora, tornou a FALE dependente de uma diretoria 

muito interessada. Se a diretoria não for tão ativa, certamente surgirão problemas, 

uma vez que não há outras instâncias que possam diluir ou suprir essa carência.  

 

Outro aspecto negativo em relação às representações na Congregação e nos 

Colegiados é a possível falta de vivência dos representantes do corpo docente. Por 

exemplo, na Congregação são 12 representantes do corpo docente sem a definição 

de classe ou de área. 

 

A extinção dos departamentos e carência de áreas regimentalmente estruturadas 

trouxe como reflexo negativo a perda da identidade de seu corpo docente. Ficou 

muito evidente nos depoimentos essa necessidade de se criar áreas que cuidem dos 

programas de cursos, afastamentos de docentes e da política. 

 

Tanto os docentes quanto os técnico-administrativos foram citados por alguns 

entrevistados, com mais frequência os docentes, que ficaram muito “soltos”. Para o 

corpo docente, não há a quem recorrer, não existe mais uma secretaria de apoio e a 

sala dos professores não supre essa necessidade. Ainda, o corpo docente chamou a 
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atenção para a falta de alguém que aglomere, que aglutine, que cobre dos docentes 

suas responsabilidades acadêmicas. 

 

Antes de abordar os impactos positivos e negativos gerados para a FALE com a 

implementação dessa mudança organizacional, é importante relembrar os conceitos 

de Motta (2000) sobre esse tema. Ele ressalta que o ato de seduzir-se unicamente 

pelo radicalismo é esquecer-se das transformações permanentes, do ritual constante 

da criatividade ou das dificuldades inerentes à inovação. Segundo o mesmo autor, a 

opção sobre o método e a velocidade da inovação é um fator crucial para garantir o 

êxito da mudança. Kotter (2013), nessa mesma linha, é contundente ao afirmar que 

é preciso que se remova ou minimize o impacto das fontes de complacência. 

 

Com o intuito de entender a real situação do processo de transformação e grau de 

estabilidade, investigaram-se nesta pesquisa os impactos ocorridos na FALE frente 

a essa nova estrutura de funcionamento. Nesta investigação foram identificados 

fortes impactos positivos em relação à mudança, mas em contraponto também foram 

identificados fortes impactos negativos que precisam urgentemente ser minimizados 

para não comprometer o futuro próximo da instituição. Essa preocupação está 

relacionada principalmente ao resgate da identidade e do sentimento de 

pertencimento do corpo docente dentro de suas áreas acadêmicas e científicas; um 

possível sucateamento da graduação em detrimento da pós-graduação e da 

produção científica. Os ganhos gerados pela pesquisa devem influenciar primeiro e 

preferencialmente a graduação da unidade que o suporta. 

 

Uma estrutura flexibilizada, mais leve e desburocratizada internamente, com a 

redistribuição em outros setores das competências administrativas e das atribuições; 

a flexibilização curricular que possibilitou um percurso formativo que atende melhor 

às necessidades dos alunos, gerando uma autonomia para eles; a expansão 

exuberante da pós-graduação e da produção cientifica; a construção de dezenas de 

núcleos, alguns reconhecidos intencionalmente, que a tornaram muito mais 

contemporânea; o fato de não permitir que o professor se esconda, visto que uma 

baixa produtividade poderia ser diluída nos departamentos da estrutura anterior, ao 

passo que na atual estrutura tal fato fica mais exposto; o colegiado de graduação 

desempenhando o papel de coordenar a oferta de disciplinas, de informar quais, 
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quantas disciplinas e qual o número de turmas deve ser ofertado de acordo com a 

demanda do corpo discente; todos esses fatores, entre os mais citados, foram 

salientados pelos entrevistados como impactos positivos no processo de 

transformação da FALE. 

 

O ponto nevrálgico de todo o processo de transformação que deve ser 

cuidadosamente estudado pela unidade são os impactos negativos. O efeito 

negativo da baixa alocação de vagas de docente que a planilha de distribuição de 

vagas da CPPD traz para a FALE é uma questão que constitui um problema sério de 

vagas docentes e é reflexo da extinção de departamentos, que ainda não está 

resolvida. O critério de distribuição das vagas de docentes internamente na FALE 

também é questionado, sendo que no novo modelo as vagas são destinadas ao 

setor que estiver precisando mais, em vez dos setores mais produtivos. Há o 

entendimento de que isso causa prejuízo para aqueles que zelam pela produção. A 

questão de recomposição do quadro efetivo dos servidores técnico-administrativos e 

a dificuldade para justificar a reposição de secretarias amarrada a essa nova 

estrutura, muito enxuta, estão relacionadas à separação dos departamentos numa 

estrutura única. Uma pós-graduação e pesquisa fortes dentro da Faculdade, que não 

se refletem na graduação.  

 

A concentração de poder na Congregação, a sobrecarga da mesma em termos 

organizacionais e o término da representação por classe na congregação, também 

merecem atenção. Permanece o número de 12 membros, entretanto, esses 

membros da Congregação não vêm de um setor, não representam os pares, não 

representam a classe funcional, não representam a área de trabalho, enfim, não 

representam alguma das classes. Há, ainda, o sentimento de que não há mais 

espaços institucionais em que os docentes possam discutir e influenciar a orientação 

política na FALE. Alguns professores ficaram afastados da vida acadêmica, científica 

e/ou administrativa e há falta das representações das áreas regimentalmente 

reconhecidas nas instâncias de deliberação, falta representação de voto na 

Congregação, que é o lugar de decisão. Essas são tensões que permanecem nessa 

nova estrutura e que precisam ser trabalhadas em caráter de urgência. 
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5.1 Aplicabilidade do marco teórico ao caso estudado 

 

A adaptação de um modelo voltada para instituições públicas de ensino superior, 

baseada em um modelo de mudança organizacional já consagrado, se baseia 

fundamentalmente no modelo proposto por Kotter (2013) e os demais modelos 

propostos por Motta (2000), Bennis (1995), Ghoshal e Tanure (2004), Hall (2004), 

Robbins (2005), Michael Beer (2009) e Beer & Nohia (2000) abordados no 

referencial teórico. Dessa forma, trouxeram sua contribuição para este estudo na 

perspectiva de entender o fenômeno que ocorreu na FALE e de interpretar esse 

estudo de caso. 

 

Ao comparar a mudança organizacional ocorrida na FALE com o modelo de oito 

etapas proposto por kotter (2013) foi possível verificar as evidências de que os oito 

passos apontados pelo autor foram cumpridos, mesmo que de forma intuitiva. Isso 

trouxe sustentação à proposição de se promover a adaptação desse modelo de 

mudança organizacional de oito passos para instituições públicas de ensino superior 

orientado para as suas complexidades, seus diferentes objetivos e suas 

multidisciplinaridades. A clareza dos objetivos segundo Kotter (2013) ajuda a 

enxergar barreiras mas, mesmo assim, a mudança necessária ainda pode se 

estagnar por causa de cultura centrada em necessidades internas, burocracia, 

políticas provincianas a até mesmo no medo do desconhecido. Para Ghoshal & 

Tanure (2004) nem todas as empresas precisam de transformação. Segundo esses 

autores a maioria delas precisa ser capaz de evoluir e mudar diante dos cenários de 

mudanças econômicas e sociais. Neste sentido justifica-se essa proposição de se 

identificar um modelo de mudança organizacional que melhor se aplica às 

instituições públicas de ensino superior. 

 

A partir da descrição do processo de mudança ocorrido na FALE com base nos 

resultados da pesquisa de campo e documental, a Tabela 11 apresenta a análise da 

mudança organizacional confrontando as oito etapas do modelo proposto por Kotter 

(2013) com o ocorrido na FALE. Ao relacionar o fenômeno que ocorreu e orientado 

pelo processo em oito etapas proposto por Kotter (2013) pode-se constar os erros e 

os acertos que ocorreram em todas as etapas do processo de transformação desde 

o estabelecimento de urgência até a etapa de sua consolidação. 
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Tabela 11  

O processo em oito etapas da criação de uma grande mudança na FALE 

1. ESTABELECIMETNO DE UM SENSO DE URGÊNCIA  
Esse se deu por meio de: 
• estímulo externo à FALE e interno à UFMG; 
• uma crise interna gerada em resposta ao se estimular o sentimento de que havia 

excesso de departamento, que a estrutura da faculdade estava dificultando seu 
funcionamento, havia excesso de encargos administrativos para o corpo docente e 
que o quadro de servidores técnico-administrativos era insuficiente; 

• a necessidade de se pensar numa nova estrutura menos burocrática, potencializada 
pela flexibilização curricular; 

• despertar do sentimento da necessidade de mudança; 
• excesso de recurso para alguns departamentos e escassez para os demais; 
• baixo desempenho de alguns departamentos ↓ 

2. CRIAÇÃO DE UMA COALISÃO ADMINISTRATIVA 
• formação de um grupo com autoridade suficiente para liderar a mudança, a comissão 

idealizadora; 
• propostas discutidas em assembleias gerais e reuniões expandidas; 
• conflito em relação à utilização dos recursos capitados pelo CENEX; 
• necessidade de quebra de autonomia de alguns departamentos; 
• a busca pela inovação, de algo mais adequado ao formato de funcionamento que se 

desenhava intuitivamente para a FALE ↓ 
3. DESENVOLVIMENTO DE UMA VISÃO E ESTRATÉGIA 

• criação de uma visão direcionada para o esforço de mudança; 
• uma estratégia intuitiva foi se desenhando ao longo dos acontecimentos e das ações 

da comissão idealizadora e da direção da FALE; 
• busca constante do comprometimento da comunidade por meio de debates em 

assembleias e reunião expandida da congregação; 
• desenvolvimento de estratégias para concretizar a visão; 
• visão muito positiva dos dirigentes e da comissão idealizadora sobre o processo de 

transformação; 
• forte influência da flexibilização curricular na concepção da nova estrutura; 
• constituição de novos espaços de decisão e extinção de outros; 
• preparação da comunidade para o processo de transformação com qualidade nos 

processos interativos e de valorização dos debates com a comunidade; 
• busca do comprometimento do corpo docente com a proposta de mudança ↓ 

4. COMUNICAÇÃO DA VISÃO DA MUDANÇA 
• constatação da necessidade de mudança; 
• propostas apresentadas em assembléia geral; 
• reuniões expandidas da congregação para aprovações das propostas discutidas em 

assembléias; 
• construção de um novo regimento; 
• reestruturação dos órgãos de decisão e dos órgãos consultivos, a criação de câmaras; 
• manutenção de alguns órgãos ↓ 

5. COMO INVESTIR DE EMPOWERMENT AOS FUNCIONÁRIOS PARA AÇÕES 
ABRANGENTES 
• eliminação dos obstáculos com o rompimento das barreiras estruturais com base em 

necessidades coletivas, tais como, desburocratização e a necessidade de uma 
estrutura mais enxuta e flexível para a implementação da flexibilização curricular; 

• qualidade nos processos interativos e de valorização dos debates, o lidar com a 
quebra de hábitos, com os sentimentos de perdas e com as frustrações; 

• ações de convencimento ou de neutralização das pessoas particularmente poderosas 
e que não acreditaram inteiramente na mudança para que estas não prejudiquem todo 
o projeto; 

• ações estratégicas e políticas com a finalidade de conter as resistências sem poder 
despedir ou rebaixar pessoas de seus cargos por se tratarem de servidores públicos, 
cujas cargos são efetivos; 
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• ouvir a comunidade e deixar clara a visão da organização e do tipo de ajuda que se 
espera do servidor; 

• diálogos claros, franqueza para superar possíveis culpas ↓ 
6. REALIZAÇÃO DE CONQUISTAS DE CURTO PRAZO 

• planejamento de melhorias visíveis no desempenho “ou conquistas”, cuidado para lidar 
com a quebra de hábitos e com sentimentos de perdas manifestados pela 
comunidade; 

• infraestrutura para atender às demandas imediatas da comunidade, reformas físicas, 
implantação de gabinetes e da sala dos professores; 

• criação de conquistas e a supervisão direta nos seis primeiros meses da 
mudança; 

• visível reconhecimento e recompensa do pessoal que tornou as conquistas possíveis 
como a autonomia dos docentes para criar núcleos de pesquisas; 

• redução dos encargos administrativos; 
• estrutura mais enxuta, menos burocrática; 
• a Tabela 10 representa a síntese da visão individual de cada entrevistado sobre os 

aspectos positivos e negativos em relação à mudança implementada na FALE 
Em contrapartida nesta fase foram identificados erros: 

i. pessoas que contribuíam para a mudança cruzaram os braços; 
ii. impasses de ordem financeira trouxeram uma resistência temporária, frustrações 

e mágoas para alguns membros da comunidade ↓ 
7. CONSOLIDAÇÃO DE GANHOS E PRODUÇÃO DE MAIS MUDANÇAS 

• criadas comissões encarregadas da estruturação dos colegiados, estabelecendo a 
composição de seus órgãos colegiados e a composição da congregação; 

• consolidação da mudança com o suporte necessário para atender às demandas 
imediatas da comunidade; 

• a flexibilização contemporânea, construção de núcleos de pesquisa, alguns 
reconhecidos intenacionalmente; 

• elevação da marca da FALE, promoção das relações interinstitucionais e das 
parcerias internacionais; 

• ganho de autonomia da FALE e de seu corpo docente; 
• institucionalização de uma política interna isonômica para o corpo docente e outra 

para o corpo técnico-administrativo; 
Em contrapartida nessa fase também foram identificados erros: 

i. as interconexões externas à FALE e internas à UFMG, tais como, a planilha de 
alocação de vagas docentes da CPPD, os critérios de recomposição do quadro 
efetivo dos servidores técnico-administrativos deixaram um vácuo que deve 
removido; 

ii. nas interconexões internas estão os critérios de distribuição de vagas de 
docentes, os diplomas não acompanharam a flexibilização curricular e a mudança 
organizacional; produção científica e pós-graduação fortes, mas isso não reflete 
na graduação; 

iii. a concentração de poder na Congregação, órgão máximo da FALE ↓ 
9. ESTABELECIMENTO DE NOVOS MÉTODOS NA CULTURA 

• a formação de novos valores chaves com a criação de uma nova estrutura voltada 
para atender: a flexibilização curricular; a necessidade de pensar na formação do 
aluno em primeiro lugar; a busca pela inovação mais adequada ao novo formato de 
funcionamento da FALE; colocar o corpo docente da FALE no mesmo patamar; uma 
estrutura enxuta; desburocratizada; o crescimento da produção científica e a criação 
de meios para garantir o desenvolvimento e a formação de novas lideranças;  

• necessidade de estabelecer conexões entre o público externo à FALE e interno à 
UFMG. 

Fonte: adaptado pela autora de Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças: transformando empresas 
com a força das emoções. (188 p). Rio de Janeiro, Elsevier. 
 

A distinção entre gerenciamento e a liderança é crucial para os objetivos de uma 

transformação organizacional segundo Kotter (2013). Porém, a equipe idealizadora 



 

 

165

do processo de transformação da FALE desenhou e gerenciou o conjunto de 

processos que incluíram o planejamento, orçamento, organização e recrutamento de 

pessoas. A eficácia desse processo teve sua qualidade e excelência nas ações da 

direção da faculdade desde o ano de 1999, no início das discussões, até a sua 

implementação em 2003. Em um processo de transformação os líderes devem 

encarar os desafios, confrontar as pessoas com informações, projetar as 

consequências que elas terão de enfrentar e oferecer exemplos dessas 

consequências é preciso aprender a ouvir não apenas o que é dito mas, também, o 

que não é dito (Ghoshal e Tanure, 2004). 

 

Um relacionamento deliberado e colaborativo pode oferecer condições favoráveis à 

condução de uma mudança planejada somente se existir o esforço que envolve a 

mútua definição dos objetivos e ainda brotar um relacionamento voluntário e de 

mútua interação ente as partes (Bennis, 1976). Tanto a direção da faculdade quanto 

a comissão idealizadora desempenharam papeis cruciais ao neutralizarem as fontes 

de inércia comuns nas organizações e que também ocorrem nas públicas, dada as 

suas complexidades, conduziram as ações necessárias para manter o 

comportamento daquela comunidade favorável à transformação até que fossem 

cumpridas todas as etapas burocráticas e regimentais no âmbito da UFMG. Motta 

(2000) acredita que para mudar uma organização é necessário alterar atitudes, 

comportamentos e a forma de participação dos indivíduos para incentivar a 

colaboração, que perpassam pela revisão de práticas de motivação, de liderança e 

da distribuição de poder. Para o autor são as pessoas que fornecem as habilidades, 

conhecimentos e experiências necessárias ao desenvolvimento organizacional e na 

dimensão humana a tendência contemporânea é de que as diferenças entre 

empresas e instituições públicas se façam pela qualidade dos recursos humanos. 

 

A avaliação do processo de mudança que ocorreu na FALE baseada nas oito etapas 

de Kotter (2013) levou à constatação de que esse modelo intuitivo de mudança 

construído pela direção da FALE e pela comissão idealizadora, de certa forma, 

cumpriu todas as etapas de implementação de mudança com algumas semelhanças 

muito fortes nas ações e algumas adequações como pode observar evidencias de 

algumas dificuldades detectadas nas etapas 6 e 7 destacadas na Tabela 11. Fatos 

que provocaram a necessidade de alguns ajustes no processo de mudanças foram 
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implementados nos anos subsequentes, conforme constado na análise documental, 

como a criação de algumas resoluções e a promoção de algumas adequações em 

sua nova estrutura. 

 

Todavia um modelo não consegue retratar na totalidade os fatores intervenientes em 

processos de transformação. O modelo de oito etapas de (Kotter, 2013) explica as 

mudanças de maior envergadura e cria possibilidades para transformações de 

menor porte, traz suas diversas evidências e consequências, como o próprio autor 

cita em suas conclusões, que mostram, como acabamos de constatar, que este 

modelo também se aplica às empresas púbicas. 

 

5.2 Um modelo de mudança em organizações públicas 

 

Nesta seção apresentamos a proposta de um modelo de mudança organizacional 

em instutuições públicas de ensino superior orientado para sua complexidade, com 

seus diferentes objetivos multidisciplinaridades e por entender que os modelos 

prevalecentes de mudança tendem a considerar uma série de barreira para seu 

processo de transformação. Mesmo que a clareza dos objetivos possa enxergar as 

barreirasa mudnaça necesária ainda pode estagnar por causa de cutura centrada 

em necessidades intenras, burocracia, políticas provincianas a até mesmo o medo 

do desconhecido (Kotter, 20013). 

 

O embrião de uma modelo de mudança organicional voltado para instituições 

públicas de ensino superior, aqui proposta, se basea fundamentalmente nos 

modelos propostos por (Kotter, 2013), Motta (2000), Bennis (1995), Ghoshal e 

Tanure (2004), Hall (2004), Robbins (2005), Michael Beer (2009) e Beer & Nohia 

(2000). 

 

5.2 Considerações gerenciais 

 

a) Destaca-se a falta de orientação de um administrador sobre o modelo 

empírico adotado e as suas consequências. Sabiamente, Motta (2000) afirma 

que cada um pode inferir um padrão de mudança e os modelos de 

organização são úteis porque valorizam determinados fatores, mas também 
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são perigosos porque podem obstruir a visão do analista para compreender a 

inovação organizacional. Afirma ainda o autor que, preferencialmente, o 

agente de mudança deve ser uma pessoa com melhor influência sobre a 

redistribuição de prioridades, uma pessoa externa à empresa e não envolvida 

diretamente na estrutura de poder. 

• Torna-se, então, pertinente ressaltar que a FALE poderia buscar esse 

apoio dentro da própria UFMG e que, sob a orientação de um 

administrador, possivelmente seriam minimizados os problemas que hoje 

a Faculdade enfrenta; 

• Ressalte-se, também, a necessidade de rever tanto os aspectos positivos, 

quanto os impactos negativos. 

b) Outro ponto que foi muito abordado é o sucateamento da graduação em 

detrimento da pós-graduação. O crescimento de um programa de pós-

graduação deve sempre ser acompanhado da graduação que o suporta. Os 

ganhos gerados pela pesquisa devem influenciar primeiro e preferencialmente 

a graduação da sua unidade. 

c) Com o passar dos anos essa nova estrutura vem apresentando fissuras 

preocupantes que precisam ser urgentemente corrigidas, especialmente o 

resgate da relação de identidade e de pertencimento de seu corpo docente, 

que ficou perdida com a extinção dos departamentos. 

d) Verifica-se também a necessidade de dar à administração central da UFMG e 

demais estruturas da Universidade a visibilidade da equivalência desses dois 

modelos, o modelo adotado pela FALE e o modelo departamental adotado 

pelas demais unidades acadêmicas, tornando claro para a comunidade da 

Universidade onde estão estabelecidas as competências de gerenciamento e 

de deliberação da FALE. 

 

Como perspectiva para novos estudos, sugere-se replicar a pesquisa após 

concluídos os trabalhos da comissão de avaliação que, no mesmo período em que 

esta pesquisa foi realizada, estava desenvolvendo um estudo do modelo de 

estrutura adotado pela FALE com o intuito de promover adequações no Regimento 

em vigor. Propõe-se também a ampliação da amostra, com a inclusão do corpo 

docente da FALE, para confirmar, ou não, tanto os aspectos positivos quanto os 
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negativos aqui identificados e um aprofundamento nos itens destacados nas 

considerações gerenciais. 

 

Conclui-se que este estudo contribui para o diagnóstico do modelo de mudança na 

estrutura organizacional da FALE, a partir da percepção dos docentes e do servidor 

envolvidos no processo de transformação dessa Faculdade. Extrai-se como 

aprendizado o melhor entendimento sobre os conceitos fundamentais para o estudo 

do comportamento organizacional, tanto nas organizações públicas quanto nas 

organizações privadas, diante dos processos de transformação e dos desafios cada 

vez mais presentes no cotidiano das organizações. 
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Apêndices e Anexo 

 

Apêndice A – Modelo de carta à Direção da FALE 

 

FACULDADES PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Pedro Leopoldo, 17 de setembro de 2015. 

Senhora Professora, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, apresento a V.Sa. a Senhora Maria Elizabeth 

de Carvalho Duarte, aluna regular do curso Mestrado Profissional em Administração, 

que está em fase de elaboração de sua dissertação, tendo em vista que a referida 

aluna manifestou interesse em efetuar seus trabalhos de pesquisa nessa 

conceituada unidade acadêmica.  

A proposta de tema da dissertação é “MUDANÇA ORGANIZACIONAL E 

SEUS IMPACTOS: um estudo sobre a extinção de estrutura departamental na 

Faculdade de Letras da UFMG”, área de concentração: Gestão em Organizações, 

linha de pesquisa: Estratégias Corporativas, sob orientação da Professora Dra. Ester 

Eliane Jeunon. 

Ressaltamos que os dados coletados serão analisados para fins acadêmicos, 

sendo suas fontes e identidades mantidas em sigilo. 

Contando com o indispensável apoio e incentivo de V.Sa., coloco-me à sua 

disposição para outros esclarecimentos que, porventura, ainda se façam 

necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli 

Coordenador do MPA 

 

Profa. Graciela Inês Ravetti de Gómez 

Diretora da Faculdade de Letras 

Universidade Federal de Minas Gerais, CAMPUS PAMPULHA 
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Apêndice B – Modelo de carta-convite para participação na pesquisa 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Estou elaborando minha dissertação de mestrado que será apresentada ao 

curso de Mestrado Profissional em Administração, da Faculdade Pedro Leopoldo. O 

projeto, realizado sob a orientação da Professora Dra. Ester Eliane Jeunon, foi 

aprovado pela Banca de Qualificação em 17 de outubro de 2015.  

A proposta de tema da dissertação é “MUDANÇA NA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL: um estudo da Faculdade de Letras da UFMG”, área de 

concentração: Gestão em Organizações, linha de pesquisa: Estratégias 

Corporativas. 

Para a coleta de dados, serão realizadas entrevistas e análise de documentos 

disponibilizados pela Faculdade de Letras (FALE). 

A realização deste estudo de caso será de grande importância, pois 

contribuirá para a construção do conhecimento sobre a mudança organizacional, 

tema que está sendo debatido por importantes pesquisadores. 

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e me coloco, desde já, à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Elizabeth de Carvalho Duarte 

Mestranda do curso de Mestrado Profissional em Administração (MPA) 

Faculdade Pedro Leopoldo 
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Apêndice C – Consentimento a assinar 

 

Após ter lido e entendido a carta-convite precedente e ter tido a 

oportunidade de receber informações complementares sobre o estudo, eu aceito, de 

livre e espontânea vontade, participar da entrevista de coleta de dados para esta 

pesquisa cujo tema central é a mudança organizacional ocorrida na FALE. 

Eu sei que posso me recusar a responder uma ou outra pergunta se eu 

assim decidir. Entendo também que eu posso pedir o cancelamento da entrevista, o 

que anulará meu aceite de participação e proibirá de utilizar as informações obtidas 

comigo até então. 

 

Local: __________________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 

Pessoa entrevistada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo/função: ___________________________________________________ 

Assinatura:  

Entrevistador: 

Nome: Maria Elizabeth de Carvalho Duarte 

Assinatura:  

 

Informações gerais: 

 

1 – Este questionário é composto de uma seção que se refere aos dados sobre a 

mudança organizacional ocorrida na FALE a partir de 2002. 

2 –  O questionário visa retratar, de forma fiel, a sua percepção sobre a mudança do 

modelo organizacional adotado pela FALE que levou à extinção de seus 

departamentos acadêmicos. 

3 –  Os dados obtidos a partir deste questionário serão tratados de forma sigilosa e 

suas respostas serão anônimas. Portanto, não se faz necessária a informação 

do seu nome. 
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Apêndice D – Roteiro de entrevistas 

 

OBJETIVO: avaliar o modelo organizacional adotado pela FALE que levou à 

extinção dos departamentos acadêmicos. 

Tema: Mudança na estrutura organizacional: um estudo de caso na FALE 

Autora: Maria Elizabeth de Carvalho Duarte 

Orientadora: Professora Dra. Ester Eliane Jeunon 

1 – Qual a sua percepção da estrutura da FALE? 

2 – Desde quando ela tem essa estrutura? 

3 – Qual a sua percepção da estrutura antiga da FALE? 

4 – Quanto tempo ela funcionou com essa estrutura? 

5 – Quais os motivos que levaram a unidade à decisão de: 

a) mudar para a atual estrutura? 

b) extinguir a estrutura anterior? 

6– A mudança foi planejada? Explique. 

7 –  Como se chegou a esse novo modelo? 

8 – Como a mudança foi implementada? 

9 – Quais foram os resultados obtidos? 

10 – Quais os impactos ocorridos? 

11 – Quais são os aspectos positivos e negativos em relação ao novo modelo de 

estrutura adotado pela FALE? 

12 – Quais foram os aspectos positivos e negativos em relação à antiga estrutura da 

FALE? 

13 – Existe algum assunto relacionado à mudança ocorrida na FALE que não foi 

abordado nesta entrevista? 



 

 

179

Anexo A – Regimento da Faculdade de Letras da UFMG (aprovado pela 

Resolução no 12/2002, de 07 de novembro de 2002, do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO No 03/2004, DE 15 DE ABRIL DE 2004 

 

Reedita a  Resolução n
o
 12/2002, de 07/11/2002, que 

aprovou o Regimento da Faculdade de Letras, alterando o § 

7
o
 do art. 13. 

 

 

  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso 

de suas atribuições estatutárias, considerando o Parecer no 19/2003 da Comissão de Legislação, 

resolve: 

 

   Art. 1o Reeditar, com alterações no § 7o do art. 13, a Resolução no 12/2002, de 

07/11/2002, anexa, a qual aprovou o Regimento da Faculdade de Letras. 

 

  Art. 2o Revogar as disposições em contrário, em especial a Resolução no 12/2002, de 

07/11/2002. 

 

  Art. 3o A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

Professora Ana Lúcia Almeida Gazzola 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

 

 

Publicada no Encarte Especial do Boletim Informativo da UFMG no 1437, de 06/05/2004. 

ANEXO À RESOLUÇÃO No 03/2004, DE 15 DE ABRIL DE 2004 
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REGIMENTO DA FACULDADE DE LETRAS DA UFMG 

 

 

TÍTULO I 

Da Instituição 

 

 Art. 1o A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais – FALE, sediada em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, é Unidade Acadêmica da UFMG, nos termos do artigo 37 do Estatuto 

da Universidade e da Resolução Complementar no 01/99, de 15/12/99, do Conselho Universitário. 

 

 Art. 2o A FALE é regida: 

 

I – pela legislação federal pertinente; 

 

II – pelo Estatuto da UFMG; 

 

III – pelo Regimento Geral da UFMG; 

 

IV – pelas resoluções dos Conselhos de Deliberação Superior da UFMG; 

 

V – por este Regimento; 

 

VI – pelas resoluções da Congregação da Unidade; 

 

VII – pelos regulamentos dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação. 
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TÍTULO II 

Dos Fins 

 

 Art. 3o A FALE, comunidade de professores, estudantes e pessoal técnico e administrativo, 

tem como objetivos o ensino de graduação e de pós-graduação, a pesquisa e a extensão, integrados 

na formação profissional, na produção e difusão da arte, da cultura, da ciência e da tecnologia na 

área dos estudos da linguagem. 

 

Art. 4o No interesse de seus objetivos, a FALE manterá intercâmbio com instituições 

nacionais, estrangeiras e internacionais, interagindo prioritariamente com as demais Unidades da 

UFMG. 

 

TÍTULO III 

Da Organização 

 

 Art. 5o A estrutura, a competência, a integração e o funcionamento dos órgãos aqui 

estabelecidos obedecerão ao Estatuto e ao Regimento da UFMG, a este Regimento e às normas 

específicas. 

 

 Art. 6o Integram a FALE: 

 

I – a Congregação; 

 

II – a Diretoria e os setores a ela subordinados; 

 

III – o Colegiado de Curso de Graduação e os setores a ele subordinados; 

 

IV – os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação e os setores a eles subordinados; 

 

V – os Núcleos de Estudos; 
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VI – a Assembléia da Unidade; 

 

CAPÍTULO I 

Da Congregação 

 

 Art. 7o A Congregação, presidida pelo Diretor da FALE, com o voto comum e o de qualidade, é 

integrada: 

 

I – pelo Vice-Diretor; 

 

II – pelo Coordenador e pelos Coordenadores Adjuntos do Colegiado de Curso de Graduação; 

 

III – pelos Coordenadores dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação; 

 

IV – pelo Coordenador de Recursos Humanos; 

 

V – pelo Coordenador do Centro de Extensão; 

 

VI – pelo Coordenador de Pesquisa; 

 

VII – por 12 (doze) representantes dos professores, eleitos por seus pares, com mandato de 2 

(dois) anos, permitida a recondução; 

 

VIII – por representantes do Corpo Técnico e Administrativo, de acordo com a norma estatutária, eleitos por seus pares, com 

mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução; 

 

IX – por representantes do Corpo Discente, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da 

UFMG. 
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Parágrafo único. Os membros mencionados nos incisos VII e VIII serão eleitos com os 

respectivos suplentes, com mandatos vinculados, para substituí-los em suas faltas e impedimentos 

temporários. 

 

Art. 8o A Congregação estruturar-se-á em 4 (quatro) Câmaras, a saber: 

 

a) Câmara de Ensino, integrada pelo Vice-Diretor, pelo Coordenador e pelos Coordenadores 

Adjuntos do Colegiado de Curso de Graduação, pelos Coordenadores dos Colegiados dos Programas 

de Pós-Graduação, e pela representação discente, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da 

UFMG, sob a presidência do primeiro;  

 

b) Câmara de Extensão, integrada pelo Coordenador do Centro de Extensão, por 4 (quatro) 

representantes dos professores, por 1 (um) representante dos servidores técnicos e administrativos 

e pela representação discente, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da UFMG, sob a 

presidência do primeiro; 

 

c) Câmara de Pesquisa, integrada pelo Coordenador de Pesquisa, por 4 (quatro) 

representantes dos professores e pela representação discente, nos termos do Estatuto e do 

Regimento Geral da UFMG, sob a presidência do primeiro; 

 

d) Câmara de Recursos Humanos, integrada pelo Coordenador de Recursos Humanos, por 4 

(quatro) representantes dos professores, por 3 (três) representantes dos servidores técnicos e 

administrativos e pela representação discente, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da 

UFMG, sob a presidência do primeiro. 

 

§ 1o Com exceção dos membros natos, os integrantes das Câmaras serão eleitos pela 

Congregação, dentre os representantes dos  professores, estudantes e servidores técnicos e 

administrativos referidos nos incisos VII, VIII e IX do art. 7o. 

 

§ 2o As atribuições das Câmaras serão definidas por resolução da Congregação.  

 

 Art. 9o Compete à Congregação da FALE: 
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 I – organizar o processo eleitoral e definir a lista tríplice de docentes, em escrutínios secretos, 

para nomeação do Diretor e Vice-Diretor da Unidade Acadêmica, observado o disposto no art. 7o, 

§ 1o do Estatuto da UFMG, respeitada a legislação vigente; 

 

 II – deliberar sobre a criação, o desmembramento, a fusão ou a extinção dos Núcleos de 

Estudos ou Órgãos Complementares da Unidade; 

 

 III – planejar e supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade; 

 

 IV – deliberar sobre reformulações curriculares e matérias pertinentes aos cursos de 

graduação e programas de pós-graduação; 

 

 V – propor ao Conselho Universitário a forma de organização da Unidade; 

 

 VI – elaborar e aprovar resoluções que regulem o funcionamento acadêmico e administrativo 

da FALE, em consonância com as normas da Universidade; 

 

 VII – autorizar o aceite de doação de bens móveis à FALE; 

 

 VIII – eleger os representantes da FALE no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

 

 IX – submeter à aprovação do Conselho Universitário a própria composição; 

 

 X – submeter à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a composição dos 

Colegiados de Curso da FALE, nos termos do art. 54 do Estatuto da UFMG; 

 

 XI – apoiar, acompanhar e avaliar as atividades dos Núcleos de Estudos; 

 

 XII – elaborar a proposta orçamentária da FALE, estabelecer o seu programa-orçamento e 

acompanhar a execução orçamentária deste; 

 

 XIII – propor a admissão e dispensa de docentes e de servidores técnicos e administrativos, 

bem como modificações no regime de trabalho destes, respeitada a legislação em vigor; 
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 XIV – compor comissões examinadoras, estabelecer os programas e decidir todas as matérias 

relativas aos concursos para provimento de cargos ou empregos de professor, em todos os níveis, 

na forma estabelecida nas normas gerais de concursos da UFMG; 

 

 XV – atribuir encargos acadêmicos aos docentes da Unidade; 

 

 XVI – manifestar-se sobre pedidos de remoção, transferência ou movimentação de docentes 

e de servidores técnicos e administrativos da ou para a FALE; 

 

 XVII – aprovar critérios para a avaliação do desempenho e da progressão de docentes e de 

servidores técnicos e administrativos, respeitadas as normas e as políticas estabelecidas pela 

Universidade; 

 

 XVIII – aprovar relatórios de desempenho de docentes e de servidores técnicos e 

administrativos para fins de acompanhamento, estágios probatórios e progressões; 

 

 XIX – deliberar sobre afastamento de docentes e de servidores técnicos e administrativos 

para fins de aperfeiçoamento ou cooperação técnica; 

 

 XX – praticar os atos de sua alçada relativos ao regime disciplinar; 

 

 XXI – julgar os recursos que lhe forem interpostos; 

 

 XXII – instituir comissões, especificando-lhes expressamente a compe-tência; 

 

 XXIII – avocar a si o exame e a deliberação sobre matéria de interesse da FALE; 

 

 XXIV – aprovar as contas da gestão do Diretor e de recursos alocados aos órgãos e setores 

vinculados à FALE. 

 

 Parágrafo único. A Congregação regulamentará o processo de consulta à comunidade para 

escolha do Diretor e do Vice-Diretor, o qual precederá a elaboração das respectivas listas tríplices, 

nos termos da legislação em vigor. 
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CAPÍTULO II 

Da Diretoria 

 

 Art. 10. A Diretoria da FALE, exercida pelo Diretor e pelo Vice-Diretor, é órgão ao qual 

compete supervisionar os programas de ensino, pesquisa e extensão e a execução das atividades 

administrativas, dentro dos limites estatutários e regimentais. 

 

 Art. 11. Os processos de eleição e nomeação, as competências, a duração do mandato e a 

substituição nos impedimentos temporários do Diretor e Vice-Diretor são os previstos na legislação 

federal pertinente, no Estatuto e no Regimento Geral da UFMG. 

 

 Art. 12. A Diretoria será assessorada por: 

 

a) Conselho Consultivo, composto pelos Professores Titulares em efetiva atividade na FALE; 

 

 b) Comissão de Orçamento e Contas, composta pelo Coordenador de Orçamento e Contas, 

por 2 (dois) professores, 1 (um) servidor técnico ou administrativo e 1 (um) representante dos 

estudantes. 

 

 § 1o Os professores e o servidor técnico ou administrativo serão escolhidos pela 

Congregação, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução da totalidade dos mesmos para o 

período imediatamente subseqüente. 

 

 § 2o O representante dos estudantes será indicado na forma do Estatuto e do Regimento 

Geral da UFMG. 

 

 Art. 13. São diretamente subordinados à Diretoria: 

 

 I – a Coordenação de Recursos Humanos; 
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II – a Coordenação de Orçamento e Contas; 

 

III – a Coordenação de Pesquisa; 

 

IV – o Centro de Extensão (CENEX); 

 

V – a Secretaria Geral; 

 

VI – a Biblioteca; 

 

VII – a Seção de Contabilidade; 

 

VIII – a Seção de Compras, Material e Patrimônio; 

 

IX – a Seção de Serviços Gerais; 

 

X – a Seção de Informática. 

 

 § 1o As competências e a organização interna da Coordenação de Recursos Humanos e da 

Coordenação de Orçamento e Contas serão definidas por Resolução da Congregação da FALE, 

subordinando-se à primeira a Seção de Pessoal. 

 

 § 2o As competências e a organização interna da Coordenação de Pesquisa serão definidas 

por Resolução da Congregação, a ela subordinando-se o Núcleo de Assessoramento à Pesquisa 

(NAPq). 

 

 § 3o As competências, o regulamento e a organização interna do Centro de Extensão (CENEx) 

serão estabelecidos por Resolução da Congregação. 
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 § 4o A Biblioteca terá seu funcionamento técnico vinculado à Biblioteca Universitária, 

regendo-se por regulamento interno a ser estabelecido por Resolução da Congregação. 

 

 § 5o As seções de que tratam os incisos VII, VIII, IX e X, além da Seção de Pessoal, terão seu 

funcionamento técnico vinculado aos órgãos centrais dos respectivos sistemas, sediados na Reitoria 

da UFMG. 

 

 § 6o O Coordenador de Recursos Humanos, o Coordenador de Orçamento e Contas, o Chefe 

da Seção de Pessoal, da Seção de Ensino e dos órgãos referidos nos incisos V, VI, VII, VIII, IX e X deste 

artigo serão de livre escolha do Diretor da FALE. 

 

 § 7o O Coordenador de Pesquisa e o Coordenador do Centro de Extensão serão eleitos pelos 

integrantes do Corpo Docente da FALE, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

 § 8o O Coordenador de Recursos Humanos, o Coordenador de Pesquisa e o Coordenador do 

Centro de Extensão serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos temporários, pelos decanos 

da Câmara de Recursos Humanos, da Câmara de Pesquisa e da Câmara de Extensão da Congregação, 

respectivamente. 

 

CAPÍTULO III 

Do Colegiado de Curso de Graduação 

 

Art. 14. O Colegiado de Curso de Graduação é o órgão incumbido da coordenação do Curso 

de Graduação em Letras, em todas suas modalidades e habilitações, dentro dos limites 

estatutários e regimentais. 

 

 Art. 15. O Colegiado de Curso de Graduação, presidido pelo Coordenador, com voto comum 

e de qualidade, é integrado: 

 

I – pelo Sub-Coordenador; 

 

II – pelos Coordenadores Adjuntos; 

III – por 11 (onze) representantes do Corpo Docente do Curso de Graduação em Letras, 

eleitos por seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução; 
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IV – pelo Chefe da Seção de Ensino da FALE; 

 

V – por representantes do Corpo Discente regularmente matriculados no Curso de 

Graduação em Letras, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da UFMG. 

 

§ 1o Os representantes do Corpo Docente serão eleitos com os respectivos suplentes, com 

mandatos vinculados, para substituí-los em suas faltas e impedimentos temporários.   

§ 2o Os critérios para a definição do Corpo Docente do Curso de Graduação em Letras, para 

os efeitos previstos neste artigo, serão estabelecidos por resolução da Congregação da FALE. 

 

Art. 16. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação: 

 

I – orientar, coordenar e implementar as atividades do curso; 

 

 II – propor à Congregação a admissão e dispensa de docentes, bem como modificações no 

regime de trabalho destes; 

 

III – elaborar o currículo do Curso de Letras, com indicação de ementas, créditos e pré-

requisitos das atividades acadêmicas que o compõem; 

 

IV – estabelecer os programas das atividades acadêmicas curriculares do Curso de Letras e os 

créditos correspondentes; 

 

V – estabelecer os programas das atividades acadêmicas curriculares oferecidas a outros 

cursos; 

 

VI – decidir das questões referentes a matrícula, reopção, dispensa e inclusão de atividades 

acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, obtenção de novo título e outras 

formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra matéria didática, obedecida a 

legislação pertinente; 
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VII – coordenar e executar os procedimentos de avaliação do Curso de Letras; 

 

VIII – representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar; 

 

IX – elaborar o plano de aplicação de verbas destinadas ao curso. 

 

§ 1o No desempenho das competências previstas no inciso II deste artigo, o Colegiado de 

Curso de Graduação atuará de forma articulada com os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação. 

 

§ 2o No desempenho da competência prevista no inciso V deste artigo, o Colegiado de Curso 

de Graduação atuará de forma articulada com os outros colegiados envolvidos. 

 

Art. 17. O Colegiado de Curso de Graduação em Letras terá um Coordenador e um Sub-

Coordenador, eleitos pelo órgão, por maioria absoluta dos votos, com mandato de 2 (dois) anos, 

permitida a recondução. 

 

 § 1o O Colegiado de Curso de Graduação regulamentará o processo de consulta à 

comunidade para escolha do Coordenador e do Sub-Coordenador, o qual precederá à eleição 

prevista no caput deste artigo, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 § 2o Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de Curso e atuar como principal autoridade 

executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas diversas matérias de competência 

deste. 

 

 § 3o O Coordenador será automaticamente substituído, em suas faltas e impedimentos 

eventuais, pelo Sub-Coordenador. 

 

 § 4o Nas faltas e impedimentos do Sub-Coordenador, este será automaticamente substituído 

pelo decano do Colegiado, procedendo-se a nova eleição em caso de vacância da Coordenadoria ou 

da Sub-Coordenadoria. 
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 § 5o O Coordenador do Colegiado de Curso de Graduação será assessorado em suas funções 

por 2 (dois) Coordenadores Adjuntos, sendo um deles responsável pelo curso diurno e o outro pelo 

curso noturno. 

 

 § 6o Os Coordenadores Adjuntos serão nomeados pelo Diretor da FALE, por indicação do 

Coordenador do Colegiado de Curso de Graduação. 

 

Art. 18. São diretamente subordinados ao Colegiado de Curso de Graduação a respectiva 

Secretaria e a Seção de Ensino. 

 

Parágrafo único. A Seção de Ensino terá seu funcionamento técnico vinculado ao Sistema de 

Registro e Controle Acadêmico da Universidade. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação 

 

 Art. 19. A composição, coordenação e atribuições dos Colegiados dos Programas de Pós-

Graduação são as estabelecidas nos respectivos regimentos e nas Normas Gerais de Pós-Graduação 

da UFMG. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Núcleos de Estudos 

 

 Art. 20. Os Núcleos de Estudos têm como objetivo o desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, seletiva ou cumulativamente, reunindo professores, estudantes de graduação 

ou de pós-graduação, além de, se for o caso, servidores técnicos. 

 

 § 1o Os Núcleos poderão propor aos Colegiados de Curso de Graduação e de Programas de 

Pós-Graduação a oferta de disciplinas ou outras modalidades de atividades acadêmicas geradoras de 

créditos, na esfera de sua abrangência. 
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§2o Os Núcleos poderão propor ao Centro de Extensão a realização de atividades sob sua 

responsabilidade, na esfera de sua competência. 

 

 Art. 21. As propostas de criação de Núcleos de Estudos serão encaminhadas à Diretoria por 

iniciativa dos grupos interessados, cabendo à Congregação deliberar sobre as mesmas. 

 

 § 1o A proposta de criação de Núcleo de Estudos deverá ser fundamentada do ponto de vista 

de seu interesse acadêmico e de sua relevância para a consecução dos objetivos da FALE. 

 

 § 2o Da proposta deverá constar a relação dos professores, estudantes e servidores técnicos 

que o integram. 

 

 § 3o Além de integrantes da FALE, poderão participar dos Núcleos também professores, 

estudantes e pessoal técnico de outras Unidades acadêmicas ou administrativas da UFMG. 

 

 § 4o A participação de professores, pesquisadores, estudantes e técnicos sem vínculo com a 

UFMG poderá ser proposta pelos próprios Núcleos à Congregação, à qual competirá deliberar sobre 

o assunto, desde que a referida participação não implique  vínculos ou obrigações trabalhistas de 

quaisquer natureza. 

 

 § 5o Os docentes, estudantes e servidores técnicos da FALE poderão participar de mais de um 

Núcleo. 

 

 § 6o Após sua criação, novos participantes poderão associar-se às atividades dos Núcleos, 

bem como qualquer dos participantes pode requerer, ao próprio Núcleo, em qualquer época, seu 

desligamento do mesmo. 

 § 7o A relação dos integrantes dos Núcleos deverá ser mantida atualizada na Secretaria Geral 

da Unidade. 

 

 Art. 22. Cada Núcleo de Estudos contará com um Coordenador, que deverá ser 

necessariamente professor da FALE em efetivo exercício na UFMG, e um Sub-Coordenador, eleitos 

pelo conjunto de seus integrantes, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
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 Parágrafo único. Um mesmo professor não poderá ser, simultaneamente, Coordenador de 

mais de um Núcleo. 

 

Art. 23. Compete ao Coordenador tomar todas as medidas necessárias para a consecução 

dos objetivos e implementação das atividades do Núcleo de Estudos. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Assembléia da Unidade 

 

Art. 24. A Assembléia da FALE, convocada e presidida pelo Diretor, é constituída: 

 

I – por todos os docentes lotados na Unidade e em efetivo exercício na Universidade; 

 

 II – por todos os servidores técnicos e administrativos lotados e em efetivo exercício na 

Unidade; 

 

 III – por representantes do Corpo Discente regularmente matriculados no Curso de 

Graduação ou nos Programas de Pós-Graduação oferecidos pela FALE, nos termos do art. 78 do 

Estatuto da UFMG. 

 

 Art. 25. A Assembléia da FALE exerce funções consultivas em relação à Congregação, à 

Diretoria e aos demais órgãos deliberativos da Unidade, competindo-lhe estudar e discutir políticas, 

bem como sugerir medidas destinadas a aprimorar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração. 

 

 Parágrafo único. A Assembléia da FALE reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez a cada 

semestre e extraordinariamente sempre que necessário, podendo ser convocada pelo Diretor, pela 

Congregação ou pela maioria absoluta de seus membros. 
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TÍTULO IV 

Da Comunidade da FALE 

 

Art. 26. A Comunidade da FALE é constituída pelo Corpo Docente, pelo Corpo Discente e pelo 

Corpo Técnico e Administrativo. 

 

Art. 27. O pessoal docente e o pessoal técnico e administrativo serão lotados na Unidade, 

cabendo à Diretoria, através da Coordenação de Recursos Humanos, implementar todos os 

procedimentos relativos a sua vida funcional. 

 

Art. 28. Integram o Corpo Docente da FALE os professores efetivos lotados na Unidade e em 

exercício na Universidade. 

 

§ 1o A FALE manterá plano de desenvolvimento do pessoal docente, através do cumprimento 

de programas permanentes destinados a promover sua capacitação, em consonância com as normas 

gerais da Universidade 

 

§ 2o Os professores apresentarão à Diretoria da Unidade os respectivos relatórios anuais de 

atividades, bem como os planos de trabalho para o período subseqüente, para apreciação pela 

Congregação, de acordo com as normas vigentes. 

 

 Art. 29. O Corpo Discente da FALE é constituído por todos os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Graduação e nos Programas de Pós-Graduação oferecidos pela Unidade. 

 

Art. 30. O Corpo Técnico e Administrativo da FALE é constituído por todos os servidores 

técnicos e administrativos lotados e em efetiva atividade na Unidade. 

 

 § 1o A lotação dos servidores técnicos e administrativos nos diversos órgãos da FALE, bem 

como sua remoção, é de competência do Diretor. 

 

 § 2o A FALE manterá plano de desenvolvimento do pessoal técnico e administrativo, através 

do cumprimento de programas permanentes destinados a promover sua capacitação, em 

consonância com as normas gerais da Universidade. 

 

§ 3o Os processos de avaliação de desempenho do pessoal técnico e administrativo da FALE 

serão conduzidos pela Diretoria, através da Coordenação de Recursos Humanos, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela Congregação, as normas da UFMG e a legislação em vigor. 
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TÍTULO V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 31. O presente Regimento poderá ser alterado por iniciativa da Congregação da FALE, 

devendo as mudanças ser aprovadas pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros, em 

sessão especialmente convocada para este fim, e remetidas a deliberação final pelo Conselho 

Universitário, nos termos do inciso III do art. 42 do Estatuto da UFMG. 

 

 Art. 32. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a aprovação deste Regimento pelo 

Conselho Universitário, a Diretoria convocará eleições visando à composição da Congregação e do 

Colegiado de Curso de Graduação, bem como à escolha do Coordenador de Pesquisa. 

 

 Art. 33. As atuais representações junto da Congregação e do Colegiado de Curso de 

Graduação, bem como os órgãos não previstos neste Regimento, serão extintos na data da instalação 

da Congregação em sua nova composição. 

 

 Art. 34. No prazo máximo de 12 (doze) meses após a aprovação deste Regimento pelo 

Conselho Universitário, a Congregação da FALE deverá aprovar todas as resoluções nele previstas. 

 

 Art. 35. No prazo máximo de 3 (três) anos, a partir da aprovação deste Regimento, a 

Congregação da FALE deverá proceder a avaliação global do mesmo, devendo as modificações 

propostas ser aprovadas pela maioria absoluta de seus membros. 

 

 Art. 36. Revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução no 12/2002, de 

07/11/2002 

 

Professora Ana Lúcia Almeida Gazzola 

Presidente do Conselho Universitário 
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